
A magyarországi ágostai hitv. evangelikus egyház 
1910. évi november hó 9., 10., 11. és 12-ik nap ja in Budapesten megta r to t t 

egyetemes közgyűlésének 
/ / • • 

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

hivatalára nézve legidősbb püspöknek, dr. Baltik Frigyes elnöksége alatt tartatott meg. 

Je len vo l t ak : 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: 

dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve 
legidősbb püspök ; 

br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő; 

dr. Wagner Géza, a tanügyi bizottság elnöke és 
dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a tanügyi bizott-

ság alelnöke; 
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 : 

Rohonyi Gyula, Hevessy Bertalan, Barcza 
Géza, dr. Meskó László, Bélák István, 
Bancsó Antal (úgy is, mint egyházi egyet, 
aljegyző), Csipkay Károly, Góbi Imre (úgy 
is, mint egyet, levéltárnok), 

dr. Zsigmondy Jenő, világi egyet, főjegyző ; 

Fischer Miklós, Kund Samu, Terray Gyula, 
Stettner Gyula, Veres József, Raab Károly, 
Tomka Gusztáv, Székely Gyula. 

dr. Győry István, 
dr. Lehotzky Antal, 

Gyürky Pál, t. főjegyző (úgy is, mint az 
aljegyző ; egyet, nyugdíjintézet ügyvivője) ; 

Händel Vilmos, egyházi egyet, főjegyző ; 
Korbély Géza, „ ,, alieervző : 

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

B- Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: 

Gyurátz Ferencz, a dunántúli Ker. püspöke ; 
Scholtz Gusztáv, a bányai kerület püspöke ; 

ógiai dékán ; 

Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője ; 
Véssey Sándor, a dunántúli „ „ 

Mayer Endre, theo 
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 : 

Berzsenyi Dezső, dr. Berzsenyi Jenő (söm- Horváth Sándor, Magyary Miklós, Stettner 
jéni), Szeniczey Géza, dr. László Kálmán, Gyula, Horváth Sámuel, Bognár Endre, 
Hrabovszky István, Sass István; Varga Gyula, Madár Mátyás, Brunner János, 

Gecsányi Gusztáv tanár. 
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b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Terplán Kornél, gróf Üchtritz Amadé Emil, 
dr. Andorka Elek, dr. Rátz Ottó, dr. Rátz 
Alfréd, Berzsenyi Sándor, dr. Kobilitz 
Elek, Hrabovszky János és Freyler Lajos; 

Hofbauer Pál, Löw Fülöp, Sántha Károly, 
Mohácsy Lajos, Madár Rezső és Petőcz 
Ferencz. 

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. Dobrovics 
Mátyás, dr. Kéler Zoltán, dr. Simkó Lajos, 
Osztroluczky Géza, dr. Stúr Károly, 
dr. Csengey Gyula és Kosztolányi István; 

Hollerung Károly, Jánossy Lajos, Krizsán 
Zsigmond, Hrk János, Szekerka Pál, Ring-
bauer Gusztáv, Fuchs János, Schmidl 
Károly Jenő ; 

Hirschmann Nándor és Király Ernő tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi k ivonat ta l : 

Kuiniss Gyula, dr. Petőcz Károly, Kirchner 
Gyula, Okolicsányi Gyula, Kirchner Mi-
hály, Draskóczy Zsigmond, Kesztler Tiva-
dar, Sziklay Ottó, Czampel József, Svig-
ruha Pál, dr. Zelenka Frigyes és dr. Sa-
marjay Emil ; 

Frenyó Gyula, Schleiffer Károly, Schön-
wieszner Kálmán, Biszkup Béla, Bándy 
Endre, Wenk Károly, Pröhle Henrik, 
Balczó Lajos, Krupecz István, Henriczy 
Béla, Krahulecz Aladár és Gallás Pál. 

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 : 

Hász Antal, Zsilinszky Endre, Osztroluczky 
Miklós, báró Radvánszky Albert, báró 
Radvánszky Antal ; 

Belohorszky Gábor, Petrovics Soma, Abaffy 
Miklós, Csepregi György, Szeberényi La-
jos (fóthi), Doleschall Lajos és Bakay 
Péter ; 

Varga Mihály és Bukovszky János tanárok. 

b) Jegyzőkönyvi k ivonat ta l : 

báró Podmaniczky Géza, Sóltz Gyula, dr. 
Radvánszky György, Ivánka Pál, dr. Mal-
czovich László, dr. Zolnay Jenő, Korit-
sánszky János, ifj. Rosenauer Lajos, dr. 
Szeghő Fülöp, báró Ambrózy Andor, dr. 
Liedemann Frigyes, dr. Danes Szilárd, 
Korossy László, dr. Sailer Vilmos, Ma-
tuska István, Fábry Sándor, Sailer Gyula, 
dr. Polner Ödön, dr. Purgly Sándor és 
Sárkány László; 

Famler G. Adolf, Kaczián János, Krut-
schnitt Antal, Szeberényi Lajos Zsigmond, 
Blatniczky Pál, Draskóczy Éde, Geduly 
Lajos, Noszkó István, Dobronyovszky 
Gyula, Roth Béla, Holéczy János, Frenyó 
András, Lombos Alfréd, Raffay Sándor, 
Broschko G. Adolf, Galle István, Sztehlo 
Gerő, Korossy Emil, Vitális Gyula, Mor-
hács Márton és Kovácsy Kálmán. 

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 : 

Radvány István, Münnich Kálmán, Med-
veczky Sándor és dr. Zelenka La jos ; 

Materny Lajos, Geduly Henrik, Simkovics 
János, Banczik Samu, Bohus Pál, Hor-
ny ecz József, Kármán István, Kübecher 
Albert. 

b) Jegyzőkönyvi k ivonat ta l : 

Hámos László, dr. Szánthó Gyula, Dessewffy Révész János, Paulik János, Kemény Lajos, 
Tamás, Szent-Iványi Márton, Jamriska Turóczy Pál, Zimmermann Andor, Duszik 
Gyula, dr. Hamborszky Béla, dr. Stodola La jos ; 
Emil, Szopkó Róbert, Karácsonyi Zsig-
mond, Leffler Sámuel, Draskóczy Lajos, 
dr. Winkler Károly, dr. Obetko Dezső, 
Gömöry János ; 

Szánthó József és Loysch Ödön tanárok. 
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1. (H.) A gyűlést bevezető istentiszteleten Händel Vilmos, egyházi főjegyző a 1. 
következő imát mondta : 

Az Istennek kegyelme s az ő békessége legyen mindnyájunkkal. Amen. 
Imádkozzunk: Egy küzdelmes év leforgása után egybegyűltünk, jó Istenünk és 

Atyánk! a te házadban; azon házban, melyet apáink vágyai, törekvései s reményei meg-
szenteltek. Különösen azért szent e hely! Mintha közelebb éreznők magunkat itt Te hozzád, 
mintha jobban hallanók atyai intő szavadat. Legyen ez indulatunk, legyen e hajlandósá-
gunk, melyet szívünk hangosabb dobbanásai megerősítenek, neked tetsző áldozat! Hiszen 
te nem utasítod el azt, ki hálás szívvel közeledik feléd. Ilyen szívből fakad hálánk azért, 
hogy megtartottál, megőriztél s megerősítettél. Megtartottál vész s vihar között, mely sok 
oldalról fenyeget; megőriztél a sok támadás mellett, tábort járva körültünk s megerősítettél, 
a mikor erőink a védelemben és alkotásban egyaránt megfogyatkoztak. Sőt a mikor egyes 
őrszemeinket elszólítottad, a te hívásodra megjelentek helyeiken mások: úgy hogy nem 
voltunk, nem vagyunk teljesen elhagyatva soha, de soha! Hálát mondunk, szívből fakadó 
hálát mindezekért s kérve-kérünk, jóságos Atyánk ! légy velünk, ez idő szerint s a jövőben, 
mindenha. Oltalmazd erős karoddal azt, ki népeinek gondos atyja akar lenni, szeretett 
királyunkat, hogy a te kegyelmedből betöltött nyolczvan életéveinek betöltése után is, még 
sokáig, sokáig gyakorolhassa e tisztet, hovatovább, annál nagyobb sikerrel. Bölcseség, igaz-
ságosság s kegyelmesség sugározzák körül s áldásod nyugodjék rajta! E szellem hassa át 
tanácsadóit, az önzetlenség, az igazságosság s a népszeretet szelleme. Csakis így épülhet 
házad a hazában, kunyhóban és palotában egyiránt s lészen békessége kicsinynek és nagy-
nak, áldó kezed ily érintésére! 

Terjeszd ki védőszárnyaidat szeretett egyházunkra s annak vezéreire, hogy legyen 
abban gyarapodása a jónak s virágozzék benne mindinkább az igaz! Segélj, hogy meg-
őrizzük híven apáink örökét s ne legyen közöttünk egy is, ki szégyeli a Krisztus evangé-
liumát; sőt add, hogy mindenikünk tapasztalja, hogy az, Istennek hatalma, mely mint 
üdvözítő működik a hívekben. 

Tekints kegyelemmel mindazokra alá, kik a te nevedben egybegyűltek, hogy 
tanakodjanak azon módok és eszközök fölött, melyekkel országod, az igazság országának 
határait tovább és tovább terjeszthetik. Add, hogy tanakodásainknál szem előtt tartsuk 
mindenkor megváltónk azon szavait: A hol ketten vagy hárman egybegyűltek az én nevem-
ben, ott velők, ott közöttük vagyok. Add nekünk, jó Istenünk! a bölcseség lelkét, hogy 
megismerjük mindinkább azt, a mi javunkra s üdvünkre szolgál; add nekünk a tisztaság 
lelkét, mely szüntelen arra intsen, hogy egyedül a te dicsőségedet keressük; áldj meg a 
békeszeretet s egyetértés megszentelő lelkével, hogy egymást szeressük, becsüljük s egy-
más iránt bizalommal legyünk, úgy hogy megtessék raj tunk mindenhol s mindenkor: Egy 
a ti mesteretek, az Úr Jézus Krisztus, ti pedig testvérek vagytok! 

Ily szellemben szenteld meg szíveinket s eszközöld, hogy mindenek a te dicső-
ségedre szolgáljanak. Erre kérünk a Jézus nevében. Amen! 

Az isteni tisztelet befejeztével az egyetemes közgyűlés tagjai a budapesti testvéregy-
házak Deák-téri épületének dísztermében gyülekezvén, az egyetemes felügyelő melegen üdvö-
zölve az egybegyűlt egyházi kiküldötteket, a közgyűlést a következő beszéddel nyitotta meg: 

Az ember rendeltetése az igazság keresése és a tökéletesedésre való törekvés. 
Mindenkit, a ki elfogulatlanul vizsgálódik, magába szállva elmélkedik, rendeltetésének föl-
ismerésére késztet saját lelkiismeretének sugallata. És az ember ezen rendeltetésének föl-
ismerésére késztet a történelem tanúsága is. De az emberiség fejlődésének története azt 
is tanúsítja, hogy az út és a mód az igazság keresésében és a tökéletesedésre való törek-
vésben különböző időkben különböző volt, sőt egy és ugyanazon korszakban is különböző 
utakon és különféleképen keresték az igazságot és tökéletességet. Ez adja meg a különb-
ségeket a társadalmi élet irányzataiban és törekvéseiben, ez az oka valláserkölcsi téren a 
különféle felekezeteknek. 

Ámbár egy a fény; ugyanazon forrásból ugyanazon kútfőből eredő fénynek a 
fény által érintett tárgyak szerint különbözők a sugártörései. 

A keresés fogalmában rejlik, hogy a mit keresünk, azt nem bírjuk, a mire 
törekszünk, azt még nem értük el. Sem az igazság, sem a tökéletesség nem birtokunk, 
de mind a kettő előttünk áll mint eszményi czél. Kétségtelen, hogy a keresést megkönnyíti, 
ha arra többen, egymást kölcsönösen tamogatva vállalkoznak. Kölcsönös támogatással való 
keresése az igazságnak tanácskozásra vezet, ez adja meg a tanácskozó testületek alaku-
lására a jogosultságot, a bölcseleti alapot, sőt szükségszerűséget. A tanácskozó testületek 
körében pedig annak a tudata, hogy ámbár mindnyájan keressük az igazságot, de egyi-
künk sem bírja azt teljesen, — szükségképen kölcsönös méltányosságra és türelemre kell, 
hogy késztessen. Éreznünk kell, hogy ámbár a czél egy, de az utak és módok annak 
megközelítésére különbözők lehetnek. Nem szabad megfeledkeznünk emberi gyarlóságunkról 
és éreznünk kell, milyen nehéz az eszményi tökéletességnek megközelítése. Tiszteletben 
kell tartanunk mások törekvéseit, a kik talán más úton törekesznek ugyanazon czél felé. 

A teljes tökéletesség csak az Istenség eszméjében rejlik. 
í* 
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— 4 . Az emberiség a tökéletesedésre való törekvésében intézményekben tömörül, ilye-
nekben is keres támogatást. Ilyen intézmény az -egyház. Számunkra evangéliumi egy-
házunk az, a mely kijelöli a követendő utat, a szeretet út ja az ; a szeretet a vezérlő elv, 
szeretet Isten iránt, szeretet embertársaink iránt és pedig akkor is, ha az ő útjuk a miénktől 
eltér. Ezt az utat jelölte meg tanításával és példájával Jézus. Ez legyen vezérlő elvünk 
tanácskozásainknál is. 

Mivel pedig munkánk sokaságához és nagyságához képest az idő kevés, nem 
akarom ezt a kevés időt hosszabb elmélkedő fejtegetésekkel elfoglalni, ennélfogva a mélyen 
tisztelt egyetemes Közgyűlést üdvözölve, ezennel a gyűlést megnyitom. 

A közgyűlés nagy figyelemmel hallgatta meg az elnöki megnyitót és 
lelkesedéssel, egyhangúlag elhatározta annak jegyzőkönyvbe vételét, úgy szintén 
elhatározta, hogy az istentiszteleten elhangzott ima, a mely ősz uralkodónk szüle-
tése napjának nyolczvanadik évfordulójáról hálatelten megemlékezik, egész terje-
delmében jegyzőkönyvbe vétessék. 
2. (L.) A jegyzői kar jelenti, hogy az egyházkerületek kiküldöttei negyvennél több 

megbízó-levelet mutattak be és a határozatképes számban megjelentek jegyzéke összeállíttatott. 
Ezen jelentés folytán az egyetemes felügyelő a gyűlést megalakultnak 

jelenti ki. 
3. (Gy.) Az ügyrend értelmében a jegyzőkönyv hitelesítésére a bizottság az ülés 

kezdetén lévén kiküldendő, 
ezen jegyzőkönyvnek hitelesítésére az egyetemes közgyűlés elnökségé-

nek elnöklete alatt kiküldettek Szentiványi Árpád, Scholtz Gusztáv, Sólcz Gyula, 
Szeniczey Géza, dr. Wagner Géza, Kaczián János, Sztehló Kornél és Raffay Sándor. 
4. (Zs.) Előterjeszti az egyetemes felügyelő következő évi jelentését: 
1. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve fölterjesztetett a m. kir. vallás-

és közoktatásügyi minisztériumhoz és Horvát-Szlavon-Dalmát országok bánjához. 
2. A dunáninneni egyházkerület kezdeményezésére, egyetemes egyházunknak 

részvétele mellett ünnepeltük meg a zsolnai zsinatnak háromszázados évfordulóját, a mely 
ünnepélyen a református testvéregyház, küldöttséggel képviseltetvén magát, résztvett és 
ezen testvéries érzületét tanúsító tényével hálára kötelezett minket. Az ünnepélyen Trencsén 
vármegye törvényhatósága és Zsolna városa is tolmácsolta üdvözletét és tanúságot tett 
arról, hogy egyházunk közművelődési törekvései, felekezeti különbség nélkül méltánylást 
találnak és hogy a, hazánkban levő különböző vallásfelekezetek között, a békés jó viszony 
számos örvendetes jelét tapasztalhatjuk napjainkban is. Zsolnai gyülekezetünk kicsinysé-
génél fogva alig lehetett volna ott megtartani ez emlékünnepet, ha az nem részesült volna 
támogatásban, felekezeti különbség nélkül, a törvényhatóság és város értelmisége részéről. 

3. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 40-ik pontjában elrendelt 
fölterjesztés, az arra jogosult egyházkerületi felügyelő főrendiházi tagsága tárgyában, meg-
történt; sőt ugyanezen ügyben, 32, majd pedig 98 elnöki szám alatt, ismételt fölterjeszté-
seket intéztem a belügyminisztériumhoz, közölve egyházkerületi felügyelőinknek a hivatal-
viselés ideje szerinti sorrendjét és utóbbi fölterjesztésemben különösen kiemelve azt, hogy 
a mennyiben Szentiványi Árpád és Zsilinszky Mihály egyházkerületi felügyelő urak ez 
idő szerint országos képviselők, Véssey Sándor úr, a dunántúli egyházkerület felügyelője 
hívandó meg a főrendiházba. 

4. Az 1909-ik évre utalványozott 903,600 korona állami segélyről, valamint az 
ugyanazon évre, a közalap gyarapítására az állampénztárból utalványozott 100,000 koro-
náról a számadás a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz fölterjesztetett és a 66731 
s 66551/1910. sz. leiratokkal tudomásul vétetett. 

5. Az 1910. évre utalványozott 903,600 kor. állami segélyt, valamint a közalap 
gyarapítására utalványozott 100,000 koronát, az egyetemes egyház pénztárosával együtt, a 
központi állampénztárnál fölvettük. Az utalványozott összegből 700,000 kor. a magyar 
földhitelintézetnél, 303,600 kor. az e. fővárosi takarékpénztárnál helyeztetett el. 

6. Az 1907. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 20-ik pontjában elrendelt s 
az alapítóleveleknek a kormányhoz jóváhagyás végett való fölterjesztésének követelése ellen 
intézett fölterjesztésünkre nem érkezett válasz. 

7. Á segédlelkészek javadalma kiegészítésére szolgáló állami segélynek, a kormány 
részéről, a ref. egyházzal történt megállapodáshoz hasonlóan és a reí. egyháznak adott 
összeggel arányban álló átalánynak megállapítása tárgyában föliratot intéztem a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz. 

8. Az egyetemes adóalapból való segélyezés végett benyújtott kérvények leg-
nagyobb része, az arra nézve kiküldött bizottság által elintéztetvén, a segélyek kiadattak. 

9. Az ösztöndíjak, az arra hivatott bizottság által, kiosztattak. 
10. Az egyetemes pénztár számadásának megvizsgálásáról az arra hivatott bizott-

ság tesz jelentést. 
11. A „Luther-Otthon" berendezése és az egyetemes egyház épületének az Otthon 

czéljainak megfelelő átalakítása tetemes költséggel járt. Czélszerű volna annak megállapí-
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tása, hogy az átalakítás és belső tatarozás költségei minő arányban terheljék a ház fön- 4 — 8 . 
tartási, illetőleg az Otthon számláját. Az Otthon fölállítása és föntartása nem csekély 
mértékben terheli az egyetemes egyház pénztárát. Szükséges volna arról gondoskodni, hogy 
az Otthon kiadásai önálló fedezetet nyerjenek és ne terheljék — mint az Otthon czéljaira 
adott tetemes előlegek — az egyetemes pénztárt, illetőleg az egyetemes egyháznak más 
rendeltetéssel bíró alapjait. 

12. Az egyetemes egyházi törvényszékhez ez évben is több ügy felebbeztetvén, 
a hozott ítéleteket tisztelettel bemutatom. Néhány ügy az egyetemes törvényszék előtt még 
folyamatban van. 

13. A theol. tanári vizsgára többen jelentkeztek. A szóbeli vizsga a f. év novem-
ber 12-re tüzetett ki. 

14. Végül megilletődéssel és kegyelettel emlékezem meg azokról, a kik egyetemes 
egyházunk közügyeiben kiváló részt vettek és a kiket az isteni végzés kiszólított az élők 
sorából. Az egyetemes törvényszék birái közül Laszkáry Pál, Fischer Sándor és Kubinyi 
Aladár urak hunytak el, nemcsak ezen minőségben, de különben is közreműködtek egy-
házunk közéletében. Theol. akadémiáink tanárai közül Hörk József elhunytát gyászoljuk, 
a ki még betegen is lankadatlan buzgósággal igyekezett hivatásának megfelelni. Trsztyénszky 
Ferencz esperes úr is ez évben végezte be munkás életét, a melyben egyetemes egyházunk-
nak kiváló szolgálatokat tett. Pozsonyi theol. akadémiánk szervezeti szabályai, melyeket ő 
annak idején kidolgozott, theologiai intézeteinkre nézve korszakot alkotók. Végre meg kell 
emlékeznem Bánó József elhunytáról is, a kit előrehaladott koránál fogva, az utóbbi évek-
ben sajnosan nélkülöztünk egyházunk közéletében, de a ki egyházunk közéletében annak 
idején oly kiváló állást foglalt el, hogy mindazok előtt, a kik vele együtt működtek az 
egyházi téren, az együttműködés emléke feledhetetlen lesz. 

Őrizzük meg elhunyt jeleseink emlékezetét jegyzőkönyvünkben is. 
Az egyetemes közgyűlés az elnöki jelentést és annak külön határozatot 

nem igénylő pontjait elismerése mellett tudomásul véve, elhatározza, hogy az 
elnöki jelentésnek külön határozatot igénylő pontjai külön, illetve a mult évi 
jegyzőkönyv vonatkozó pontjainál fognak felvétetni. 
•5. (Zs.) Felvétetvén az elnöki jelentés 2-ik pontja, 

az egyetemes közgyűlés örömmel vette tudomásul, hogy a zsolnai zsinat 
háromszázados évfordulója alkalmából a dunáninneni egyházkerület emlékünnepet 
tartott és úgy a zsolnai evang. egyháznak, mint Zsolna városának az emlék-
ünnep fényének emelésében való közreműködéseért, nemkülönben az egyetemes 
felügyelőnek az ünnepélyen való részvételéért elismerését és köszönetét fejezi ki. 
Egyúttal Händel Vilmos, egyetemes főjegyző indítványára elhatározza, hogy az 
ez alkalomból szerkesztett emlékkönyv kinyomatásának költségeit az egyetemes 
pénztár előlegezze és az emlékkönyv eladásából várható tiszta jövedelem a zsolnai 
ág. hitv. evang. egyháznak felsegélésére fordíttassék, miért kéri úgy az egyházi 
testületeket, mint a híveket, hogy az emlékkönyv megszerzésével a jótékony czélt 
előmozdítani szíveskedjenek. 
6. (Zs.) Felvétetvén az elnöki jelentés 14-ik pontja, 

megilletődéssel és fájdalommal vette tudomásul az egyetemes közgyűlés 
ama veszteségeket, a melyek közegyházunkat Laszkáry Pál, dr. Fischer Sándor 
és Kubinyi Aladár, egyetemes törvényszéki birák, Hörk József, theol. tanár, 
Trsztyénszky Ferencz, esperes és Bánó József gyászos elhunytával érte és az egy-
házunk körül szerzett érdemeik elismeréseül emléküket jegyzőkönyvileg megörökíti. 
7. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 12-ik pontjánál felvétettek a református egyház 

egyetemes konventjének 1910 április 5 —9-én tartott üléséről felvett jegyzőkönyv 7. és 19. 
pontjai, a melyek szerint a református konvent a mindkét protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság rendes tagjainak számát 19-ben, a póttagoknak 
számat pedig 10-ben állapította meg és rendes tagokul : a) a dunamelléki egyházkerületből: 
dr. Baksay Sándor, dr. Darányi Ignácz, dr. Nagy Dezső; b) a dunántúli egyházkerületből: 
dr. Antal Gábor, Czike Lajos, dr. Segesdy Ferencz, gróf Tisza István; c) az erdélyi egy-
házkerületből: báró Bánffy Dezső, dr. Kenessey Béla, ifj. Péter Károly, Zeyk Dániel; 
d) a tiszáninneni egyházkerületből: Dókus Ernő, Fejes István, Meczner Béla; e) a tiszán-
túli egyházkerületből: dr. Baksa Lajos, gróf Degenfeld József, dr. Erőss Lajos, Sass Béla, 
Széli Kálmánt; póttagokul pedig: a) a dunamelléki egyházkerületből: Puky Gyula, Szilády 
Aron; b) a dunántúli egyházkerületből: Nagy Lajos, Kovács Sebestyén Endre; cj az erdélyi 
egyházkerületből: Lénárt József, Kincs Gyula; d) a tiszáninneni egyházkerületből: Radácsi 
György, Ragályi Béla; e) a tiszántúli egyházkerületből: György Endre, Sütő Kálmánt 
választotta meg. 

Az egyetemes közgyűlés a református konvent közlését tudomásul véve, 
a maga részéről is a közös bizottság rendes tagjainak számát 19-ben és póttag-
jainak számát 10-ben állapítja meg. 
8. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 13-ik pontjánál a mindkét protestáns egyházat 
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S —16. közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottság tagjainak megválasztása az ülés második nap-
jára tűzetvén ki, akkor a bizottság tagjaivá megválasztattak, és pedig rendes tagoknak: 

báró Prónay Dezső, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky 
Mihály, Véssey Sándor, dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz Ferencz, Scholtz 
Gusztáv, dr. Zsigmondy Jenő, báró Podmaniczky Géza, Hevessy Bertalan, Raffay 
Sándor, Sztehló Kornél, Haviár Dániel, Beniczky Árpád, dr. Berzsenyi Jenő 
(sömjéni), dr. Meskó László és Fabiny Gyula; 

póttagokul: báró Radvánszky Antal, Osztroluczky Géza, Barcza Géza, 
Münnich Kálmán, dr. Kéler Zoltán, Terray Gyula, Veres József, Kaczián János, 
Bognár Endre és Händel Vilmos. 
9. (L.) A pozsonyi theologiai akadémiai nagybizottság tagjai közül Ebner Gusztáv 

helyére Pröhle Henrik, Heim Károly helyére dr. Samarjay Emil és id. Trsztyénszky Ferencz 
helyébe Rátz Vilmos választatván meg ; a pozsonyi theologiai akadémiai nagybizottság tagjai: 

báró Prónay Dezső elnöklete alatt: dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, 
Gyurátz Ferencz, Scholtz Gusztáv, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky 
Mihály, Véssey Sándor, Fabiny Gyula, Kaczián János, Raab Károly, Hollerung 
Károly, Horváth Sámuel, Bancsó Ántal, Terray Gyula, Gyürky Pál, a pozsonyi 
theol. akadémia igazgatója, a pozsonyi egyház részéről választott Pröhle Henrik, 
dr. Samarjay Emil, Rátz Vilmos, dr. Láng Lajos, Sziklay Ottó, Stelczer Endre, 
Schmidt Károly Jenő és a pozsonyi theol. akadémia tanári karából választott 

.egy tanár. 
10. (L.) Az egyetemes theologiai akadémiai bizottság tagjai: 

báró Prónay Dezső elnöklete alatt: dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, 
Gyurátz Ferencz, Scholtz Gusztáv, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky 
Mihály, Véssey Sándor, Fabiny Gyula, Kaczián János, Raab Károly, Hollerung 
Károly, Horváth Sámuel, Poszvék Sándor, Terray Gyula, Gyürky Pál, a pozsonyi, 
soproni és eperjesi theol. akad. igazgatója és a pozsonyi, soproni és eperjesi theol. 
akad. tanári karából választott egy-egy tanár. 
11. (L.) A lelkészvizsgáló bizottság tagjaivá egyhangúlag megválasztattak: 

1. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjaivá: Lenhardt Károly, 
dr. Dobrovits Mátyás, Schmidt Károly Jenő, Hollerung Károly, Kovács Sándor, 
dr. Masznyik Endre ; póttagjaivá: Ringbauer Gusztáv, dr. Daxer György, Pröhle 
Henrik, Schönwieszner Kálmán. 

2. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjaivá: dr. Rátz Ottó, dr. 
Berzsenyi Jenő, Horváth Sámuel, Brunner János, Poszvék Sándor, Bancsó Antal ; 
póttagjaivá: Farkas Mihály, Berzsenyi Dezső, Farkas Elemér, dr. László Kálmán. 

3. A bányai egyházkerületi osztály tagjaivá: Zsilinszky Mihály, Fabiny 
Gyula, Raffay Sándor, Kaczián János, Bereczky Sándor, Góbi Imre ; póttagjaivá : 
Szeberényi Lajos (fóthi), Geduly Lajos, Wéber Rudolf és Majba Vilmos. 

4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjaivá: dr. Schmidt Gyula, dr. 
Brósz László, Gyürky Pál, Czékus László, dr. Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv ; 
póttagjaivá : Dómján Elek, Zéman János, Szopkó Róbert és Korbély Géza. 
12. (L.) Az alkotmány és jogügyi bizottság tagjaivá választattak : 

az egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felügyelő 
vagy az ezen állások egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősbb 
egyházmegyei felügyelő, — négy püspök, — Szontágh Pál, dr. Meskó László, 
Beniczky Árpád, ifj. Laszkáry Gyula, dr. Kéler Zoltán, Fabiny Gyula, dr. Zsig-
mondy Jenő, Barcza Géza, Bélák István, Terray Gyula, Geduly Henrik, Händel 
Vilmos, Raffay Sándor, Kaczián János, Kund Samu, Horváth Sámuel és hivata-
lánál fogva tagja az egyetemes ügyész Sztehló Kornél. 
13. (L.) Az egyetemes pénzügyi bizottság tagjaivá megválasztattak : 

egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi felügyelők és 
püspökök: gróf Üchtritz Amadé Emil, Berzsenyi Dezső, Beniczky Árpád, dr. 
Láng Lajos, Földváry Elemér, Osztroluczky Miklós, Radvány István, Szontágh 
Andor, Münnich Kálmán, Izsó Vincze, Schleiffer Károly, Kaczián János, Gyürky 
Pál, hivataluknál fogva tagjai : az egyetemes ügyész Sztehló Kornél, az egye-
temes főellenőr dr. Zsigmondy Jenő, az egyetemes pénztáros Bendl Henrik és 
az egyetemes ellenőr Liedeman Rezső. 
14. (L.) Az egyetemes számvevőszék tagjai : 

Sóltz Gyula és Materny Lajos elnöklete alatt: Farbaky István, Schön-
wieszner Kálmán, Földváry Elemér, Broschkó Gusztáv Adolf, Radvány István, 
Barcza Géza, Révész János, dr. Szelényi Aladár, Szeberényi Lajos (fóti). 
15. (L.) Az egyetemes számvizsgáló-bizottság tagjaivá megválasztattak : 

az egyetemes számvevőszék elnökségének elnölete alatt : Farbaky István, 
Szeberényi Lajos (fóti), Földváry Elemér, Gyürky Pál. 
16. (L.) A Hrabovszky alapítványi bizottság tagjai : 
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Dr. Győry István elnöklete alatt Scholtz Gusztáv, dr. Bánó József, dr. 16—24. 
Purgly Sándor, Raffay Sándor és Góbi Imre. 

17. (L.) Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság tagjaivá egyhangúlag meg-
választattak : 

báró Prónay Dezső és dr. Baltik Frigyes elnöklete alatt a bányai egy-
házkerület részéről Sólcz Gyula, Kaczián János, a dunáninneni egyházkerület 
részéről Laszkáry Gyula és Raab Károly, a dunántúli egyházkerület részéről 
Véssey Sándor és Jausz Vilmos, a tiszai egyházkerület részéről Szentiványi 
Árpád és Zelenka Pál, hivatalból tagja az ügyvivő : Gyürky Pál. 
18. (L.) Az egyetemes levéltári bizottság tagjaivá választattak: 

Sztehló Kornél és Scholtz Gusztáv elnöklete alatt Kaczián János, dr. 
Zsigmondy Jenő és dr. Szigethy Lajos. 
19. (L ) Az egyetemes adóalapi bizottság tagjaivá lettek megválasztva : 

világi elnök báró Prónay Dezső, egyházi elnök dr. Baltik Frigyes, 
jegyző dr. Zsigmondy Jenő. 

Tagok : a dunáninneni egyházkerületből : Laszkáry Gyula, Pröhle Henrik, 
Händel Vilmos, Schleiffer Károly ; 

a dunántúli egyházkerületből : Vargha Gyula, Madár Mátyás, dr. Ber-
zsenyi Jenő (sömjéni) és Szeniczey Géza ; 

a bányai egyházkerületből : Sólcz Gyula, dr. Kéler Zoltán, Kaczián 
János és Szeberényi Lajos (fóti) ; 

a tiszai egyházkerületből : Szentiványi Árpád, Zelenka Pál, Münnich 
Kálmán és Materny Lajos. 
20. (L.) A közoktatásügyi bizottság tagjai : 

a) Elnök és jegyző, b) A kerületek püspökei és felügyelői, c) Az egye-
temes tanügyi bizottság tagjai, d) A nyolczosztályú közép- és felső iskolák 
felügyelői és tanári karainak kiküldöttei. 

Ehhez képest felhivatik minden nyolczosztályú gimnázium és minden 
felső iskola tanári testülete, hogy minden iskolai év elején egy évi időtartamra 
válasszák meg kiküldötteiket. 

A megválasztottak, valamint a felügyelők nevei a püspökök útján az 
egyetemes felügyelővel közlendők. Minden küldött az ú j választás bejelentéséig 
tagja a bizottságnak. 
21. (L.) Az egyetemes tanügyi bizottság tagjai az 1914. évig megválasztott dr. 

Wágner Géza elnökön, dr. Mágocsy-Dietz Sándor alelnökön, Góbi Imre jegyzőn és a 
kerületi elnökségeken kívül újra lévén választandók, 

az egyetemes gyűlés egyhangúlag a következőket választotta meg : 
Szeberényi Lajos (fóti), Raáb Károly, Händel Vilmos, dr. Berzsenyi Jenő (söm-
jéni), Bognár Endre, Sólcz Gyula, Kaczián János, Münnich Kálmán, dr. Meskó 
László, Mocskonyi József, Gombócz Miklós, Scholtz Lajos, Fischer Miklós, Raf-
fay Sándor, Király Ernő, dr. Mikler Károly, dr. Petz Gedeon, Rátz László, dr. 
Haberern J. Pál és dr. Dobrovits Mátyás. 

22. (L.) Az egyetemes gyűlés a Luther - Otthont kezelő bizottság tagjaivá egy-
hangúlag megválasztotta : 

Scholtz Gusztáv püspök és Sztehló Kornél elnöklete alatt : Kovács Sán-
dor, dr. Győry István, Bendl Henrik, Zsigmondy Géza, dr. Zelenka Lajos, dr. 
Zsigmondy Jenő, Francsek Imre, Raffay Sándor, dr. Kéler Zoltán, dr. Bókay 
Árpád, dr. Peez Samu, dr. Petz Vilmos, dr. Láng Lajos és dr. Mágócsy-Dietz 
Sándort. 
23. (L.) A selmeczi lyczeum iskolai kormányzó tanácsa: 

Farbaky István elnöklete alatt Király Ernő, Händel Vilmos, Zsámbor 
Pál, Grillus Emil, Osztroluczky Gyula, Heincz Hugó, Hornyacsek István, Kachel-
mann Farkas, Kachelmann Károly, id. Oszvaldt Gusztáv, Schelle Róbert, Sobó 
Jenő, Fizély Károly, Réz Géza, Wankovits Lajos, Beniczky Árpád, Osztroluczky 
Géza, Ivánka István, Jezsovits Károly, Földváry Elemér, dr. Láng Lajos, Lasz-
káry Pál f , Leidenfrost Tibor, Raáb Károly, gr. Stainlein Ottó, Vajda Pál, gr. 
Zay Miklós^ Fekete István és dr. Vitalis István. 

24. (L.) Az egyetemes gyűlés a megüresedett bírói állásokra megválasztotta: 
Fischer Sándor helyett Barcza Gézát 1911. évig, 
Kubinyi Aladár helyett dr. Meskó Lászlót 1911. évig, 
Laszkáry Pál helyett dr. Kéler Zoltánt 1914. évig terjedő időtartamra, 
a kik — dr. Kéler Zoltán kivételével — a már megválasztott Székely 
Gyula és Thomka Gusztávval együtt letették az esküt. 

2* 
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25—26. 25. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 32-ik pontjánál olvastatott a két protestáns 
egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság 1910. évi április hó 8-án 
tartott ülésének jegyzőkönyvi 2-ik pontja, a mely szerint a bizottság köszönettel elfogadta 
az egyetemes közgyűlésnek ajánlatát, hogy a bizottság eredeti jegyzőkönyvei és azok ere-
deti mellékletei az ág. hitv. evang. egyetemes egyház levéltárában elkülönített helyen őriz-
tessenek meg. 

Tudomásul szolgál. 

2(>. (Zs.) Ugyanezen jegyzőkönyv 3-ik pontja szerint a közös bizottság a követ-
kező felterjesztést intézte a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz : 

Azon feladatok között, à mélyek megoldására Nagyméltóságod kormánya vállal-
kozott, örömmel látjuk az 1848: XX. t.-cz. fokozatos végrehajtását, a melyet 1904-ben az 
ekkori kormány kezdeményezett és a melynek megvalósítására 1904-ben és a .következő 
években Nagyméltóságod elődje az első lépéseket megtette. 

A két evangélikus egyházat közösen érdeklő ügyek tárgyalására kiküldött bizott-
ság 1903-ban kidolgozott egy véleményt — a melyet a kormányhoz is beterjesztett — 
a melyben fel vannak sorolva azon sérelmek, a melyek orvoslását a protestánsok az 
1848: XX. törvényczikk 2. §-;ának végrehajtásától és azon szükségletek, a melyeknek fede-
zését a hivatkozott törvényczikk 3. §-ának végrehajtásától várják. 

A törvény 2-ik és 7-ik §-a, a melyben a teljes vallásegyenlőség és viszonosság 
kimondatott, mai napig sincs végrehajtva, most is fennállanak és újra meg újra felmerül-
nek azok a sérelmi esetek, a melyeket a „Véleményben" felsoroltunk, ma sincs még 
szabályozva törvény által a párbér és a kegyursági terhek kérdése, a legközelebbi múltban 
is előfordultak esetek, hogy egyes állami hivatalok betöltésénél, különösen tanárok kineve-
zésénél, felekezeti szempontok voltak irányadók és ma is érvényben van az 1907. évi 
XXVII-ik törvényczikk 3-ik §-a, a mely a .szerzetes és apácza tanítókra kivételes szabályt 
állít fel, a mennyiben őket a világi nem állami tanítókkal szemben az államhatalmat meg-
illető fegyelmi jog alól felmenti. 

A törvény 3-ik szakaszára nézve a „Véleményben" felsorolt szükségletek kielégí-
tésére a volt kormány 1907 óta, az első évben egy milliót, a másodikban két milliót és 
a harmadikban három milliót állított be az évi költségvetésbe, és kilátásba helyezte, hogy 
ezen három milliót, mint állandó segélyt külön törvény által fogja biztosítani a két evan-
gelikus egyháznak. Megígérte utóbb azt is, hogy ezen törvényben a vallásegyenlőség és 
viszonosságba ütköző sérelmek is orvosolva lesznek. 

Az állami törvényhozás által eddigelé nyújtott segély, a mely a kormány kife-
jezett akarata szerint elsősorban a túlmagas egyházi adó csökkentésére, a lelkészi nyug-
díjintézetek segélyezésére és a közigazgatási költségek fedezésére fordítandó azonban, 
nemcsak hogy a Véleményünkben felsorolt egyéb égető szükségleteinkről, — a melyek 
összegét körülbelül évi hat millió koronában értékeltük, nem gondoskodik, hanem alig 
voltunk képesek ezzel az egyházi adó könnyítése körül valami számbavehető eredményt 
elérni. Azóta pedig, hogy hivatkozott véleményünket beterjesztettük, azon jogos igényeink-
nek, a melyeknek felkarolását és kielégítését az J 848 : XX. törvényczikk alapján az állami 
törvényhozástól várjuk — mértéke annyira növekedett, hogy az 1903-ban beterjesztett 
vélemény számbeli adatait egyáltalában fenn nem tarthatjuk. Hogy csak egy égető szük-
ségletet említsünk, az a lelkészi kongruának legalább 2400 koronára való felemelésének 
szüksége. Nem szorul bővebb indokolásra, hogy az állam valláserkölcsi érdekei szempont-
jából annyira fontos lelkészi állás tekintélye megkívánja, hogy lelkészeink nyomorral küz-
deni ne legyenek kénytelenek. 

Szükségleteink mértékét Nagyméltóságodnak azon tárgyalások alkalmával szán-
dékozunk részletesen előterjeszteni, a melyeknek küldötteink közbenjöttével leendő meg-
hallgatását Nagyméltóságod elődje már két évvel ezelőtt kilátásba helyezte és a melyek 
megtartására a törvény egyenes utasítást ad, a midőn az 1848 : XX. t.-cz. 3. és 7. §-a a vallás-
felekezetek megtartását rendelte el. 

Nagyméltóságod elődje felhívására megjelöltük bizottságunk azon tagjait, a kiket 
a tárgyalásra kiküldöttünk, névszerint : báró Bánffy Dezső, Antal Gábor, gróf Tisza István, 
dr. Nagy Dezső, Szentiványi Árpád, Scholtz Gusztáv, Gyurátz Ferencz és Laszkáry Gyula 
és ezek mellé folyó év április 8-án tartott ülésünkben kiküldtük még bizottságunk elő-
adóját, Sztehló Kornél bizottsági tagot. 

Hogy már most az 1848 : XX. törvényczikk 3. §-a szerint tervbe vett meghall-
gatás és ezzel az ügynek a törvényhozás elé való előkészítése mielőbb megtörténhessen, 
arra kérjük mély tisztelettel Nagyméltóságodat: méltóztassék bizottságunk tagjait mielőbb 
meghallgatásra meghívni, hogy azok a mi kívánságainkat előterjeszthessék és a mennyiben 
Nagyméltóságod egy törvényjavaslatnak velük való közlését czélszerűnek találja, a kormány 
javaslatára észrevételeiket megtehessék. 

Tudomásul szolgál. 
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27. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 33-ik pontjánál tárgyaltatott a négy egyház- 27—32. 
kerület felterjesztése az 1848: XX. t.-cz. 2. és 3. §-ainak végrehajtása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés az egyházkerületek óhajának megfelelően, a 
jogügyi bizottság javaslatára, tekintettel arra, hogy a különböző kormányokhoz 
intézett felterjesztések eredményre nem vezettek, tekintve továbbá, hogy az ezen 
évben elhangzott trónbeszéd a lelkészi fizetések minimumának felemelését kilátásba 
helyezte, elhatározza, hogy az 1848. év XX. t.-cz. 2. és 3. §-ainak végrehajtását 
czélzó törvény mielőbbi meghozatala és a lelkészi fizetésnek 1911. évben 2400 
koronára állami segélylyel való felemelése és az ötödéves korpótlék biztosítása 
iránt felterjesztést intéz a kormányhoz és ezen felterjesztést küldöttség útján a 
miniszterelnöknek és vallás- és közoktatásügyi miniszternek átadja. Az egyetemes 
ügyész által előterjesztett felterjesztés szövegét általánosságban és részleteiben 
egyhangúlag elfogadván, a küldöttség megválasztását a holnapi ülés napirend-
jére tűzi ki. 

Második nap. 

28. (Gy.) Egyházi elnök bejelentvén, hogy az egyetemes felügyelő bizottsági ülésben 
lévén elfoglalva, helyettesítése szükséges, az ügyrend értelmében a jelenlevő egyházkerületi 
felügyelők közül a megválasztatásának sorrendjében legidősebb felügyelő, Szentiványi Árpád 
átveszi az elnöki széket. 

Elnök javasolja, hogy az előző pontban említett küldöttség vezetésére az egye-
temes felügyelő kéressék fel s a küldöttségbe pedig az egyházkerületi és összes egyház-
megyei elnökségek, valamint az egyetemes egyház tisztikara választassék meg. 

Az egyetemes közgyűlés ezen javaslatot egyhangúlag elfogadván, az 
egyetemes felügyelőnek a küldöttség vezetésére való felkérésére az elnökséget 
küldi ki. 
Elnök rövid szünet után a tanácskozást újból megnyitván, bejelenti, hogy az 

egyetemes felügyelő a küldöttség vezetését elvállalta és javasolja, hogy a küldöttség a 
jegyzőkönyv hitelesítésekor jelenjen meg a miniszterek előtt. 

A közgyűlés a bejelentést örvendetes tudomásul veszi és elhatározza, 
hogy a küldöttség — ha lehet — a jegyzőkönyv hitelesítése idején jelenjen meg 

« a miniszterek előtt. 
29. (Zs.) Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök sajnálattal emlékezik meg ama 

súlyos balesetről, a mely a delegáczionális ülések miatt Wienben időző Zsilinszky Mihály 
bányakerületi felügyelőt a hírlapok közlése szerint lábának eltörése által érte és indítvá-
nyozza, hogy az egyetemes közgyűlés táviratilag fejezze ki e feletti részvétét. 

Az egyetemes közgyűlés őszinte sajnálattal vévén tudomást a bányai 
egyházkerület érdemdús felügyelőjét ért súlyos balesetről, neki igaz részvétét 
táviratilag határozza kifejezni. 

30. (Gy.) Tárgyaltatott a túróczi egyházmegye panasza, mely szerint a vallás-
és közoktatásügyi miniszter az 1907. évi XXVII. t.-cz. 24. §-ának rendelkezése ellenére 
az egyházi bíróság által felmentett tanítónő ellen a törvényben megállapított 15 napon túl 
rendelt el ú j fegyelmi eljárást. 

Az egyetemes gyűlés a jogügyi bizottság indítványára a sérelmet fenn-
forogni látván, a miatt a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztést intéz 
és egyúttal felkéri a püspököket, hogy netán előforduló hasonló esetekben a 
törvényes határidő alatt a közigazgatási bíróságnál panaszt adjanak be. 

31. (Gy.) Tárgyaltatott a dolányi fiókegyház sérelmes ügye, mely szerint az ottani 
községi iskolában, a köztudomású, de elveszett szerződés ellenére ez idő szerint róm. kath. 
vallású tanító alkalmaztatott. 

A jogügyi bizottság javaslata értelmében elhatározza a közgyűlés, hogy 
mivel ezen ügy a vallás- és közoktatásügyi miniszter által már elutasíttatott és 
előrelátható, hogy az elveszett szerződés felmutatása nélkül az egyetemes egyház 
se tudna eredményt elérni, felterjesztést nem tesz. 

Miután azonban az egyház állítása szerint ingatlanát csak azon feltétel 
alatt engedte át a községnek, ha a községi iskolában mindig evangelikus tanítót 
alkalmaznak, miután továbbá a csatolt telekkönyvi kivonat szerint az ingatlan 
még most is az egyház tulajdonát képezi : követelje vissza ingatlanát a községtől 
polgári per útján, feltéve, hogy a szerződési feltételeket okmányilag avagy tanúkkal 
is bizonyítani tudja. 

32. (Gy.) Tárgyaltatott a dunáninneni egyházkerület felterjesztése, mely szerint a 
néhai Fajnor István síremlékének felavatása a politikai hatóság által megzavartatott. 

15 
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32—38. Az egyetemes gyűlés a jogügyi bizottság javaslatára kimondja, minthogy 
a jogsértést elkövető főszolgabíró ellen illetékes hatóságánál folyamatba tett eljárás 
jogerősen befejezve nincs, a határozathozatalt függőben tartja és felhívja a dunán-
inneni egyházkerületet, hogy az ügy befejezéséről az egyetemes gyűlésnek 
jelentést tegyen. 

33. (Gy.) Bemutattatott a bányai és tiszai egyházkerületek és az iglói egyház-
megye panasza a vallás- és közoktatásügyi miniszter azon eljárása ellen, hogy rendeleteit 
egyházi hatóságaink megkerülésével a tanfelügyelő útján közvetlenül közölte az evangelikus 
hitoktatókkal. 

Az egyetemes egyház az egyházi hatóságok megkerülésével leküldött 
rendeletek panaszolt közlési módját sérelmesnek találván, ezen eljárás orvoslása 
iránt a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztést intéz. 

34. (Gy.) A jogügyi bizottság előterjeszti javaslatát a dunántúli egyházkerület 
felterjesztésére, melyben a községi iskola terheihez való járulás iránt véleményt kér. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy híveink közül sokan 
nincsenek tisztában azzal, mikor és mily mérvben kötelezhetők a községi elemi 
iskolák költségeihez hozzájárulni, figyelmezteti az egyházközségeket, hogy a meny-
nyiben ők, illetve híveik a törvényben kijelölt kellékeknek megfelelő evangelikus 
népiskolát fentartanak, csak annyiban kötelesek a községi iskola fenntartásához 
községi adóval járulni, a mennyiben azon összeg, a melylyel az evangelikus iskola 
fenntartásához pénzben vagy terményekben járulnak, nem meríti ki egyenes adó-
juk 5%-át (1868. évi XXXVIII. t.-cz. 36. és 44. §§.). Ha pedig a mi híveink 
evangelikus iskolát nem tartanak fenn és gyermekeik oktatásáról más úton nem 
gondoskodnak és a község azért, mert az evangelikus gyermekek száma a 30-at 
el nem éri, községi iskolát felállítani nem köteles, az evangelikus szülők gyer-
mekeiket a községben levő más vallású felekezeti iskolába kötelesek küldeni és 
ennek költségeihez, ugyanazon módon és arányban tartoznak hozzájárulni, mint 
azon hitfelekezet tagjai, mely az iskolát fenntartja. (1868. évi XXXVIII. t.-cz. 45. §.) 
Ezen utasítás külön püspöki körlevél út ján valamennyi egyházközséggel közlendő. 

35. (Gy.) A mult évi jkv. 40. pontjánál bemutattatott a dunáninneni egyház-
kerület felterjesztése az egyházkerületi felügyelőnek a főrendiházba való mielőbbi behíva-
tása iránt. 

Az egyetemes gyűlés tekintettel azon körülményre, hogy ezen ügy^az 
elnöki jelentés 3-ik pontja szerint már elintézést nyert, további intézkedés szük-
ségét fennforogni nem látja. 

36. (Gy.) Tárgyaltatott a bányai, dunáninneni és tiszai egyházkerület felterjesztése 
a Borromeus-encyklik,a tárgyában. 

f A jogügyi bizottság indítványa alapján az egyetemes gyűlés egyhangúlag a 
következő határozatot hozta: 

Az egyetemes közgyűlés megütközését fejezi ki a felett, hogy a római 
Curia, a Borromeus-encyklikában, az igaz keresztény hit és tiszta erkölcs helyre-
állítása körül az egész emberiség üdvére szolgáló tevékenységet kifejtett reformá-
torainkat és protestáns elődeinket becsmérelte és a történelmi igazsággal merően 
ellentétben levő kijelentéseket tett és habár a római Curia ezen kijelentéseit nem 
tartja alkalmasaknak arra, hogy a magyar nemzet különböző vallású fiai közt 
egyenetlenséget okozzon, mélyen fájlalja és elítéli azt, hogy a római Curia nem 
szűnik meg, ismételve konkolyt hinteni a felekezetek közé, a mi különösen oly 
vegyes vallású államokban, mint hazánk, a vallási békének megzavarására vezethet. 

Ezen veszélyt megelőzendő, szükségesnek véli az egyetemes gyűlés, 
hogy 0 apostoli királyi Felsége a római Curiának ezen ténykedésével szemben 
a magyar közjogban és Magyarország államiságában gyökerező tetszvényjogát 
felelős minisztériuma út ján szigorúan alkalmazza és hogy e tekintetben minden 
kételynek eleje vétessék, a kormány bocsásson ki rendeletet, melyben a magyar-
honi róm. kath. egyház megyés püspökeit és más főpapjait, az előzetesen királyi 
tetszvényt nem nyert pápai rendeleteknek bármily módon való kihirdetésétől vagy 
közlésétől tiltsa el. 

Az egyetemes közgyűlés a kormányhoz ez iránt felterjesztést intéz. 

37. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 45. pontjánál megállapíttatván, hogy az alapít-
ványok ügyében tett felterjesztésre válasz mindezideig nem érkezett, 

az egyetemes közgyűlés felterjesztésének elintézését megsürgetni határozza. 

38. (Gy.) Bemutattatott a vallás- és közoktatásügyi miniszter 16983. számú leirata, 
melylyel a néhai Hunfalvy Pálné alapítványának alapító oklevelét jóváhagyja. A jogügyi 
bizottság javaslata szerint az egyetemes gyűlés 
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az alapító oklevelet az egyetemes levéltárba helyezi, a leiratot pedig 38-
adatgyűjtés czéljából az egyházunkat és reformátusokat közösen érdeklő ügyekre 
kiküldött bizottsághoz átteszi. 
39. (Gy.) Tárgyaltatott a bányai, tiszai és dunántúli egyházkerületek felterjesztése 

és kérelme az alapítványoknál való eljárás tárgyában. Miután ismételve tapasztaltuk, hogy 
alapítványi szabályzatunknak egyházi autonómiánkban gyökerező azon elve, hogy egy-
házi alapítványaink létesítéséhez kormányhatósági jóváhagyás nem szükséges, akadályokba 
ütközik akkor, midőn az alapítvány felvétele birói átadástól függ, miután továbbá a val-
lás- és közoktatásügyi minisztérium legújabban, az alapítványok hováfordításáról nem követel 
részletes és okmányílag felszerelt számadást, hanem csak évenként számadási kivonatot: 

Az egyetemes közgyűlés kimondja és a püspökök út ján az összes 
egyházakkal közöltetni rendeli, hogy ezután mindaddig, míg a törvényhozás más-
kép nem intézkedik, minden esetben, a mikor a biróság az alapítólevél kormány-
hatósági jóváhagyásától feltételezi az alapítvány kiadását, az alapítványi hatóságok, 
elvi álláspontunk fenntartása és ennek óvásban való kifejezése mellett, a biróság 
kívánalmának tegyenek eleget, az alapítványok jövedelmeit és azok hovafordítását 
pedig az évi közgyűlési jegyzőkönyvben tüntessék ki és ezen jegyzőkönyvet 
arra való utalással, hogy a követelt számadási kivonat abban foglaltatik, az 
egyházmegye, illetve püspök útján terjeszszék fel. 

40. (Gy.) Tárgyaltatott a dunántúli egyházkerület felterjesztése a néhai Torkos 
Sámuel-féle alapítvány kamatainak mikénti felhasználása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel az alapítványi szabályzat 27. §-ra, 
mely szerint az alapítvány czélja megváltoztatásának kérdésében az alapítványi 
hatóság felettes hatósága határoz végérvényesen, a jelen esetben pedig a soproni 
egyházmegye az egyháztanács határozatának jóváhagyásával az ügyet jogérvé-
nyesen elintézte, további intézkedés szükségét fennforogni nem látja. 

41. (Gy.) Tárgyaltattak a bányai és dunáninneni egyházkerületek felterjesztései, 
melyekben a hitoktatók és lelkészek részére félárú vasúti jegyek kieszközlését javasolják. 
Az egyetemes tanügyi bizottság elnöke bejelenti, hogy a hitoktatókra nézve a tanügyi 
bizottságnak indítványa van. 

Az egyetemes gyűlés ezen bejelentés folytán elhatározza, hogy a ked-
vezményes jegyeknek a hitoktatókra vonatkozó részét a tanügyi bizottság jelen-
tése kapcsán fogja tárgyalni, a lelkészek részére pedig ily kérelem előterjesztését 
nem látja időszerűnek. 

42. (K.) A mult évi jegyzőkönyv 50-ik pontjával kapcsolatban megállapíttatván, 
hogy az egyetemes egyháznak 1907. és 1909. évi közgyűléseiből, az 1907. évi XXVII. 
t.-cz. sérelmes rendelkezéseinek megváltoztatása tárgyában, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez intézett felterjesztésekre válasz nem érkezett, 

az egyetemes közgyűlés a sérelmes ügyet nyilvántartani rendeli. 

43. (Gy.) Bemutattattak a tiszai és dunáninneni egyházkerületek felterjesztései, 
melyekben a budapesti egyetemen a protestáns theologiai facultás felállítása iránti lépések 
megtételét kérik. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintve, hogy e kérdés a református egyházat 
is érdekli, a felterjesztéseket átteszi az egyházunkat és református egyházat 
közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottsághoz. 

44. (Gy.) Bemutattatott a tiszai egyházkerület felterjesztése, melyben rámutatván 
arra, hogy az eperjesi collegium, hol már két facultás működik államsegélylyel, csonka 
egyetemmé lenne fejleszthető, indítványozza, hogy a vidéki egyetem felállítása tárgyában 
az egyetemes egyház is hallgattassék meg. 

Az egyetemes közgyűlés ezen indítványt elfogadván, a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez felterjesztést intéz. 

45. (Gy.) A jogügyi bizottság bemutatja a bányai egyházkerület lelkészválasztási 
szabályrendeletét és azt, miután a zsinati törvényekbe nem ütközik, jóváhagyni javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a bányai egyházkerület lelkészválasztási szabály-
rendeletét jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

46. (Gy.) Bemutattatott a bányai egyházkerület tanítóválasztási szabályrendelete, 
melynek jóváhagyását a jogügyi bizottság, tekintettel arra, hogy a zsinati törvényeknek 
megfelel, indítványozza. 

Az egyetemes közgyűlés a bányai egyházkerület tanítóválasztási szabály-
rendeletét jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

47. (Gy.) A jogügyi bizottság a dunáninneni egyházkerület lelkészválasztási 
szabályrendeletét, a mely a zsinati törvényeknek megfelel, jóváhagyni javasolja. 

3* , 
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56. Az egyetemes közgyűlés a dunáninneni egyházkerület lelkészválasztási 
szabályrendeletét jóváhagyja és a jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 

48. (Gy.) Tárgyaltatott a bányai egyházkerület felterjesztése, melyben a lelkészeknek 
országgyűlési képviselővé választhatása tárgyában egyetemes szabályrendelet alkotását kéri. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintve, hogy a választói jogról országos 
törvényeink intézkednek, az indítvány felett napirendre tér. 

49. (Gy.) A jogügyi bizottság ismerteti a némethidasi egyházközség felebbezését, 
melyben a dunántúli egyházkerület azon határozatát, melylyel az egyházközséget, a gond-
noki tiszt el nem vállalása miatt, Mathauser János és Wagner Henrik nhidasi hívek ellen 
törvénykezési útra utasítja, megváltoztatni kéri. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel azon körülményre, hogy a választás 
el nem fogadása esetén az E. A. jogi következményeket meg nem állapít, nem 
találja alkalmazhatónak az E. A. 345. §. 1. b) pontját, miért is a dunántúli egy-
házkerület ezidei közgyűlésének 240. pontja alatt hozott határozatát megváltoz-
tatva, érdemben a tolna—baranyai—somogyi egyházmegye 1907. évi április 3-án 
tartott közgyűlésének 7. jkvi pont alatt hozott határozatát hagyja helyben. 

50. (Gy.) A jogügyi bizottság bemutat ja Molnár György és társai szarvasi hívek 
felebbezését, melyben a szarvasi egyházközség és az azt jóváhagyó békési egyházmegyei 
és bányai egyházkerületi azon határozatnak, hogy a szarvasi régi és ú j evangelikus temp-
lomban vasárnaponkint felváltva magyar- és tótnyelvű istentisztelet tartassék, a megváltoz-
tatását és a régi állapot fenntartását kéri. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel azon körülményre, hogy az egyház-
község határozatát tekintélyes többséggel hozta és a határozat az egyházmegye 
és egyházkerület által is jóváhagyatott , figyelemmel továbbá arra is, hogy a vál-
takozva tartott istentisztelet által hitsorsosaink anyanyelvén sérelem nem esik, a 
felebbezést elutasítja. 
51. (Gy.) Bemutattatott a dunaegyházi gyülekezetnek felebbezése a bányai egy-

házkerület ezidei közgyűlési jegyzőkönyvének 125. pontja alatt hozott határozata ellen. 
Az egyetemes közgyűlés, tekintettel az E. A. 266. §-ra, a mely szerint 

adóügyben az egyházmegyei közgyűlés végérvényesen határoz, a felebbezést 
visszautasítja. 

52. (Gy.) A jogügyi bizottság ismerteti Szluka István és társai maglódi lakosok 
felebbezését a bányai egyházkerület ezidei közgyűlésének 36-ik pontjában foglalt hatá-
rozata ellen. 

Az egyetemes közgyűlés a felebbezést elutasítva, a bányai egyházkerület 
határozatát indokainál fogva helybenhagyja. 

53. (Gy.) Tárgyaltatott Osagárd egyházközség felebbezése a dunáninneni egyház-
kerület ezidei közgyűlésének 104. jegyzőkönyvi pontjában felvett határozata ellen. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy az iratok nincsenek 
kellően felszerelve és így nem állapítható meg, vájjon az egyházmegyei határozat 
elleni felebbezés kellő időben adatott-e be, de nem állapítható meg az sem, hogy 
ú j adó kivetéséről avagy a régi leszállításáról van-e szó, a pótlások eszközlése 
végett az iratokat visszaadja. 

54. (Gy.) Bemutattatott Koncsek László felsőalmási lelkész felebbezése. 
Az egyetemes közgyűlés figyelemmel azon körülményre, hogy bármely 

egyházi hatóságnak joga van fegyelmit elrendelni, ily határozat ellen pedig jog-
orvoslatnak helye nincs, a felebbezést visszautasítja. 

55. (Gy.) A jogügyi bizottság bemutatja Szlancsik Pá lé sZéman Mihály felebbezését. 
Az egyetemes közgyűlés, tekintve, hogy a felebbezés egyenesen a köz-

gyűléshez adatott be és nem a szabályszerű úton terjesztetett fel, a felebbezést 
visszautasítja. 
56. (B.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 63. pontjánál felvé-

tetett a pozsonyi theol. akadémia nagybizottságának 1909/10. évi működéséről szóló 
jelentése, mely szerint a nagybizott'ság a mult évi egyetemes közgyűlés óta három ülést 
tartott, ú. m. 1910 január 14-én és június 30-án Pozsonyban és november 7-én Buda-
pesten. A jelentésben a nagybizottság mindenekelőtt őszinte részvéttel értesült arról a 
súlyos veszteségről, mely a pozsonyi akadémiát Hörk József theol akad. tanárnak f. é. 
február 16-án és Trsztyénszky Ferencz theol. akad. tanárnak má jus 1-én történt elhuny-
tával érte. A példás hűség, a lankadatlan buzgóság s a kiváló szakértelem, melylyel mind-
ketten hivatásukat teljesítették, felejthetetlenné teszi nevöket az akadémia történetében. — 
Ugyancsak mély sajnálattal értesült a nagybizottság Heim Károly, az akadémiai kis- és 
nagybizottság buzgó tagjának f. évi szeptember havában történt elhalálozásáról. 
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Az egyetemes közgyűlés már előzőleg vévén tudomást Hörk József és 56—61. 
Trsztyénszky Ferencz, a pozsonyi theol. akadémia jeles és buzgó tanárainak 
elhunytáról, Heim Károly, az akadémiai kis- és nagybizottság buzgó tagjának 
haláláról is őszinte részvéttel tudomást vesz és nevét e jegyzőkönyvébe foglalva 
megörökíti. Egyben az akad. nagybizottság jelentése alapján tudomásul veszi, 
hogy a pozsonyi egyház Trsztyénszky Ferencz helyébe Rátz Vilmos lelkészt, 
Heim Károly helyébe dr. Samarjay Emilt választotta meg az akadémiai kis- és 
nagybizottság tagjává. 

57. (B.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 65. pontjánál a theol. 
akad. nagybizottság jelenti, hogy Rátz Vilmos magántanár 1909 deczember 19-én pozsonyi 
lelkésszé választatván, az akadémián elfoglalt állásáról lemondott; lemondását a nagybizott-
ság elfogadta és helyébe magántanárul f. évi január 14-én másfélévi, vagyis 1910 febr. 
1-től 1911 június 30-ig terjedő időre báró Podmaniczky Pál modori s.-lelkészt választotta 
meg, a ki állását február 1-én el is foglalta. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentést tudomásul veszi és báró Podma-
niczky Pált, magántanári állásában szívesen üdvözli. 

58. (B.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 66. pontjánál a theol. 
akad. nagybizottság jelenti, hogy a második exegetiko-systematikai tanszékre f. évi január 
14-én dr. Daxer György okleveles theol. akad. tanárt választotta meg rendes tanárul, a ki 
állását f. évi február elsején elfoglalta. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és dr. Daxer 
Györgyöt az akadémia rendes tanáraként szívesen üdvözli. 

59. (B.) A theol. akad. nagybizottság jelenti, hogy Trsztyénszky Ferencz hosszas 
és súlyos betegeskedése folytán a f. évi február elsejétől kezdve szükségessé vált a tan-
székének ellátásáról való gondoskodás. A kisbizottság felkérése alapján a helyettesítésre 
Schmidt Károly Jenő és Pröhle Henrik pozsonyi lelkészek vállalkoztak, kiknek ajánlkozá-
sát a nagybizottság elfogadta és részükre az 1909/10. iskolai év második felére 200—200 
kor. helyettesítési díjat szavazott meg. Trsztyénszky Ferencz halálával a pozsonyi gyüle-
kezet magyar-tót lelkészi állása megüresedvén, az akadémia gyakorlati theol. tanszékének 
ellátása ügyében az az intézkedés történt, hogy az előadások megtartásáról és a szeminá-
riumok vezetéséről ebben az iskolai évben is Schmidt Károly Jenő és Pröhle Henrik 
lelkészek gondoskodnak, — de most már díjtalanul — mindaddig, mígnem a negyedik 
lelkész megválasztása után a pozsonyi gyülekezet a szerződésben foglalt kötelezettségének, 
állandó intézkedéssel ismét eleget tehet. 

Jelenti továbbá a theol. akad. nagybizottság, hogy dr. Szelényi Ödön rendkívüli 
akad. tanárnak a theol. tanári vizsga letevését megengedte s őt erre utasította és vizsgája 
ügyének intézésével az egyetemes felügyelő a soproni theol. akadémia tanári karát 
bízta meg. 

Az akadémián a tótnyelvi szeminárium vezetésével a folyó iskolai év elejétől 
kezdve dr. Wágner Lajos pozsonyi nyug. főreáliskolai czímzetes igazgató, jeles szláv 
philologus bízatott meg, évi 400 korona tiszteletdíj mellett. 

Dr. Masznyik Endre igazgatói mandátuma lejárván, bejelentette igazgatói állásá-
ról való lemondását. A nagybizottság f. évi november hó hetedikén tartott ülésén három 
évi időtartamra, egyhangúlag ismét dr. Masznyik Endrét választotta meg a pozsonyi theol. 
akadémia igazgatójává. 

Tudomásul szolgál. 

60. (B.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 72. pontjánál a theol. 
akad. nagybizottság beterjeszti a theol. akadémia pénztárának az 1909. évről szóló szám-
adását, mely szerint ja bevétel 38.749 kor., a kiadás 38.836 kor. 45 fill, volt s így a hiány 
87 kor. 45 fill., a mihez járul az előző évekből fennmaradt 871 kor. 57 fill, hiány, vagyis 
az összes hiány 959 kor. 02 fill. A kisbizottság által megvizsgált és rendben talált szám-
adást a nagybizottság jóváhagyta s a pénztárosnak a felmentvény megadását javasolja, 
kimondván egyúttal, hogy a 959 kor. 02 fill, hiányt a jövő évi költségvetés szükségleti 
rovatába beállítja. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, azzal 
az intézkedéssel együtt, hogy a 959 kor. 02"fill, hiány a jövő évi költségvetés 
szükségleti rovatába beállíttassék és a pénztárosnak az 1909. évi számadásra 
vonatkozólag a szokásos fenntartással a felmentvényt megadja. 

61. (B.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 73. pontjánál a theol. 
akad. nagybizottság beterjeszti a theol. akadémiának 1911. évi költségelőirányzatát a 
következő tételekben : 

AJ S z ü k s é g l e t : Hiány az előző évekről 959 kor. 02 fill. Öt rendes tanár fize-
tése à 4000 kor. = 20.000 kor. Öt rendes tanár lakbére à 800 kor. = 4000 kor. Korpót-
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61—67. lékok 2800 kor. Kovács Sándor személyi pótléka 103 kor. Magántanár fizetése 2400 kor. 
Magántanár lakbére 400 kor. Igazgató tiszteletdíja 600 kor. Nagybizottsági jegyzőnek 60 
kor. Tanárkari jegyzőnek 100 kor. Könyvtárosnak 200 kor. Levéltárosnak 50 kor. Ének-
tanítónak 300 kor. Német nyelv tanítása 400 kor. Tót nyelv tanítása 400 kor. Szolga bçre 
600 kor. Szertárra 200 kor. Könyvtárra 800 kor. Fűtés, világítás 800 kor. Vegyes és 
rendkívüli kiadások 1200 kor. Ö s s z e s e n : 36.372 kor. 02 fillér. 

B) F e d e z e t : Egyetemes theol. alapból 3454 kor. Busbak Ádám-alapból 160 kor. 
Kerületi járulékok 2700 kor. Pozsonyi egyház járuléka 6200 kor. Zelenay-alapból 1000 kor. 
Zsedényi-alapból 500 kor. Pálffy-alapítványból 1600 kor. Reischel-alapítványból 3000 kor. 
Reischel tartalékalapból 500 kor. Tandíjból 2200 kor. Közalapból 10.000 kor. Egyetemes 
pénztárból 5058 kor. 02 fill. — Összesen: 36.372 kor. 02 fillér. 

Az egyetemes közgyűlés ezt a költségelőirányzatot elfogadja és jóváhagyja. 

62. (B.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 74. pontjánál a theol. 
akad. nagybizottság jelenti, hogy a theol. tanárok nyugdíjalapjánál az 1909. évben a bevétel 
37.235 kor. 67 fill., a kiadás 1080 kor. volt s így a tőkeállomány 1909 deczember 31-én 
36.155 kor. 67 fill. 

Tudomásul szolgál. 

63. (B.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 75. pontjánál a theol. 
akad. nagybizottság jelenti, hogy az akadémia tandíjpénztáránál az 1909/10. iskolai évben 
a bevétel 2332 kor. volt. A régebbi tartozások összege 364 kor. A pénztár rendben talál-
tatván, a nagybizottság Kovács Sándor tandíjkezelőnek a felmentvényt megadta. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a felmentvény 
megadását a szokásos fenntartással jóváhagyja. 

64. (B.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 76. pontjánál a theol. 
akad. nagybizottság jelenti, hogy az akad. könyvtárnál az 1909/10. iskolai évben a bevétel 
1026 kor. 04 fill., a kiadás 866 kor. 42 fill, s így a maradvány 159 kor. 42 fill. volt. 
A könyvtár állománya 2372 mű, 3908 kötet és 85 füzetben. 

Áz egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a könyvtárosnak 
a felmentvényt a szokásos fenntartással megadja. 

65. (B.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 77. pontjánál a theol. 
akad. nagybizottság jelenti, hogy a Theologusok Otthona pénztáránál az 1909. évben a 
bevétel 14.990 kor. 75 fill., a kiadás 14.804 kor. 38 fill, s így pénztári maradvány 186 
kor. 37 fill. volt. Az Otthon vagyona 1909. év végén 49.676 kor. 33 fill., mely összeg 
az 1908. évvégi 46.280 kor. 85 fillérhez viszonyítva 3395 kor. 48 fill, gyarapodást mutat. 
A dunáninneni egyházkerület a Zsolnán tartott f. évi közgyűlésén két ingyenes helyet 
alapított Thurzó György és Lányi liléé emlékére. Dr. Baltik Frigyes püspök és Laszkáry 
Gyula felügyelő pedig az 50 éves jubi leumuk alkalmával gyűjtöt t jubileumi alapot az 
Otthonnak adományozták. A nagybizottság ^az alapítványokat és az adományt köszönettel 
fogadta s a számadást rendben találván, az Otthon felügyelőjének a felmentvényt megadta. 

' A z egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s az Otthon fel-
ügyelőjének a felmentvény megadását a szokásos fenntartással jóváhagyja. A dunán-
inneni egyházkerületnek az Otthon javára tett alapítványaiért, valamint dr. Baltik 
Frigyes püspök és Laszkáry Gyula felügyelőnek szíves adományaikért hálás 
köszönetét nyilvánítja. 

66. (B.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 78. pontjánál a theol. 
akad. nagybizottság beterjeszti a Theologusok Otthonának 1911. évi költségelőirányzatát 
a következő tételekben : 

. AJ F e d e z e t : Alaptőke kamatjövedelme 1300 kor. Csemez-alapítványból 700 kor. 
Báró Solymossy-alapítványból 160 kor. Báró Jeszenák-alapítványból 160 kor. Theol. akad. 
önsegélyző kör Bocskay-alapjából 160 kor. Zólyomi egyházmegyei alapból 160 kor. Szállás-
pénzből 960 kor. Évi járulékok 4300 kor. Adományok és segélyek 1200 kor. Felvételi 
díjak 200 kor. Vegyes bevételek 700 kor. Ö s s z e s e n : 10.000 kor. 

B) S z ü k s é g l e t : Felügyelő tanár tiszteletdíja 1000 kor. Orvos tiszteletdíja 100 
kor. Szolga bére 600 kor. Házbér a felügyelő tanár lakásával együtt 3160 kor. Fűtés, 
világítás 1200 kor. Felszerelés javítása, pótlása 300 kor. Mosás 600 kor. Könyvtár 300 
kor. Nyomtatványok 400 kor. Jutalmak 60 kor. Vacsorapénz és tandíjsegély 1550 kor. 
Vegyes 600 kor. Előre nem látott kiadások 130 kor. Ö s s z e s e n : 10.000 kor. 

Az egyetemes közgyűlés ezt a költségelőirányzatot jóváhagyja. 

67. (B.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 80. pontjánál felvé-
tetett az egyetemes theol. akad. bizottság jelentése Budapesten 1910 november hetedikén 
tartott üléséről. A jelentés szerint az egyet, theol. akad. bizottság először meghallgatta és 
tudomásul vette a soproni theol. akadémia 1909/10. évi állapotáról szóló igazgatói jelentést, 
melyből kiemelendő különösen az az örvendetes körülmény, hogy a soproni theol. akadémia 
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gazdag alapítványokkal rendelkezik az akad. hallgatók anyagi segélyezésére. Nevezetesen 67 
a Haubner Máté superintendens-alapítványból 3080 kor., egyéb ösztöndíj-alapítványokból 
2305 kor., tápintézeti kedvezmények czímén 2827 kor., külföldi egyetemeken tanuló, de 
Sopronban végzett hallgatóknak a soproni ev. konvent részéről 2242 kor., összesen tehát 
10454 kor. fordíttatott az akadémia hallgatóinak segélyezésére. 

Az egyetemes közgyűlés a soproni theologia állapotáról és zavartalan 
működéséről szóló jelentést tudomásul veszi. 

68. (B.) Ugyancsak a soproni igazgatói jelentés kapcsán, a mult évi egyetemes 
közgyűlés jegyzőkönyvének 82. pontjára vonatkozólag az egyetemes theol. akad. bizottság 
tudomásul veszi s az egyetemes közgyűlésnek tudomásul vételre ajánlja a dunántúli egyház-
kerület f. évi közgyűlésének azt a határozatát, mely szerint — „az esetben, ha a soproni 
theol. akadémián az egyetemes theol. tanügyi szervezetnek megfelelően négy rendes és 
két rendkívüli tanári szék szerveztetik : az ó szövetségi rendes és a két rendkívüli tanári 
szék, — az esetben pedig, ha, mint jelenleg öt rendes tanári szék áll fenn : az ó-szövet-
ségi és az egyháztörténeti tanári szék betöltése essék az egyetemes theol. akad. bizottság . 
jogkörébe". 

Az egyetemes közgyűlés a soproni theol. akadémia tanári székeinek 
betöltését szabályozó ez intézkedéshez hozzájárulva, azt tudomásul veszi és azt 
jelen jegyzőkönyvében nyilvántartja. 

69. (B.) Ugyancsak a soproni igazgatói jelentés kapcsán az egyetemes theol. 
akad. bizottság Sablics Rezsőnek, s soproni theol. akadémia rendkívüli hallgatójának meg-
engedi, hogy az egyetemes theol. tanügyi szervezet 33. és 58. §-a alapján és értelmében 
lelkészjelölti vizsgát tehessen. 

Tudomásul szolgál. 

70. (B.) Az egyetemes theol. akad. bizottság jelenti, hogy meghallgatta az eperjesi 
theol. akadémia 1909/10. évi állapotáról szóló igazgatói jelentést és azt az erdélyi részi 
ev. egyházkerületből való theol. hallgatók felvételére vonatkozó intézkedéssel együtt tudo-
másul vette. 

Az egyetemes közgyűlés az eperjesi theol. akadémia 1909/10. évi álla-
potáról és zavartalan működéséről szóló jelentést tudomásul veszi s a maga 
részéről *is szívesen látja, hogy az akadémiát az erdélyrészí ev. egyházkerületből 
való theologusok nagyobb számmal felkeresik. 

71. (B.) Ugyancsak az eperjesi igazgatói jelentés kapcsán, a mult évi egyetemes 
közgyűlés jegyzőkönyvének 82. pontjára vonatkozólag az egyetemes theol. akad. bizottság 
tudomásul veszi s az egyetemes közgyűlésnek tudomásul vételre ajánlja a tiszai egyház-
kerület f. évi közgyűlésének azt a határozatát, mely szerint az eperjesi theol. akadémián 
a rendszeres és gyakorlati theologiai tanári székek betöltését az egyházkerület magának 
tartja fenn, a többi tanári székek betöltését pedig átengedi az egyetemes theol. akadémiai 
bizottságnak. 

Az egyetemes közgyűlés az eperjesi theol. akadémia tanári székeinek 
betöltését szabályozó ez intézkedéshez hozzájárulva, azt tudomásul veszi s azt 
jelen jegyzőkönyvében nyilvántartja. 

72. (B.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 84. pontjára vonat-
kozólag az egyetemes theol. akad. bizottság jelenti, hogy dr. Baltik Frigyes püspök beter-
jesztette az egyetemes theol. tanügyi szervezet módosítása ügyében készített s a püspöki 
kar által is elfogadott jelentését, melynek végeredményeképen azt javasolja, hogy a szer-
vezet revíziója, illetve ú j egységes szervezet készítése végett az egyetemes közgyűlés egy 
bizottságot küldjön ki. 

Az egyetemes theol. akad. bizottság dr. Baltik Frigyes püspöknek e jelentését 
elismeréssel és köszönettel fogadja, az abban foglalt javaslathoz hozzájárul és azt az egye-
temes közgyűlésnek elfogadásra ajánlja, kijelentvén, hogy a javaslat elfogadásával, a készí-
tendő szervezet keretében a bányai egyházkerületnek a lelkészek gyakorlati képzése tár-
gyában tett felterjesztése is kellő méltatást és elintézést nyer. 

Az egyetemes közgyűlés e javaslatot helyesléssel fogadja s annak értel-
mében az egyetemes theol. tanügyi szervezet revíziója, illetve mind a három theol. 
akadémiára egyformán kiterjedő új , egységes szervezet készítése végett az egye-
temes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületek elnökeiből, a három theol. 
akadémia igazgatóiból és a három theol. akadémia tanárkarai által saját kebelükből 
választott egy-egy tanárképviselőből álló bizottságot küld ki, azzal a megbízással, 
hogy munkálatát az egyetemes theol. akad. bizottság útján a jövő évi egyetemes 
közgyűlés elé terjessze. 

73. (B.) Az egyetemes theol. akad. bizottság jelenti, hogy a három theol. aka-
démia tanárai a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézett emlékiratban, arra való 
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73—76. hivatkozással, hogy fizetésük a velők egyenlő rangban levő állami tisztviselők, nevezetesen 
a vidéki jogakadémiai tanárok fizetésének messze mögötte marad, sőt még a középiskolai 
tanárok fizetését sem éri el, arra kérik a minisztert, hogy fizetésüket az 1848. évi XX. 
t.-cz. alapján nyújtot t államsegélylyel a vidéki jogakadémiák tanárainak fizetésével egyen-
lővé egészítse ki. Ezt az emlékiratot egy felterjesztés kíséretében az egyetemes theol. akad. 
bizottsághoz nyújtották be, azzal a kéréssel, hogy az egyetemes theol. akad. bizottság az 
emlékiratban kifejezett és kellően megokolt kérésüket magáévá téve, az emlékiratot pár-
tolólag terjessze fel a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 

Az egyetemes theol. akad. bizottság az emlékirat formáját, vagyis azt, hogy a 
theol. akad. tanárok a maguk nevében forduljanak a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez, nem tartja helyesnek s ahhoz nem járul hozzá. Ellenben magát az emlékiratban 
kifejezett kérést érdemben jogosnak, kellően megokoltnak és pártolásra méltónak találja s 
ennélfogva azt javasolja az egyetemes közgyűlésnek, hogy mivel a ref. theol. akad. tanárok 
fizetésének rendezése érdekében a ref. egyház egyetemes konventje az államsegély kérését 
és igénybevételét már szinte elhatározta : ezt az ügyet tegye át a mindkét prot. egyházat 
közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottsághoz, azzal a kéréssel, hogy az a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez intézendő közös felterjesztésben kérje mindkét egyház theol. 
akad. tanárai fizetésének a vidéki jogakadémiai tanárok fizetésével egyenlővé tételére a 
megfelelő államsegélyt. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes theol. akad. bizottság e javas-
latához hozzájárul és azt határozat erejére emeli. 

74. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 73. pontja kapcsán jelenti az egyetemes pénz-
ügyi bizottság, hogy a pozsonyi theologiaiai akadémia költségvetésének fedezeti részében 
12.000 korona szerepelvén, mint az egyetemes pénztárból fedezendő összeg, a melynek 
kifizetését a theologiai akadémia pénztára igényelte, az egyetemes pénztár a pénzügyi 
bizottság határozatát kérte ki, vájjon az egész összeg fizetendő-e ki, avagy csak az az 
összeg, a mely hiányként jelentkezik? A pénzügyi bizottság abból indulva ki, hogy a kér-
déses összeg csakis mint a theologiai akadémia háztartási egyensúlyának fenntartására 
szolgáló tétel lett a költségvetésbe beállítva, úgy határozott, hogy az egyetemes pénztár 
csakis a tényleg mutatkozó hiány fedezésére szolgáló összeget tartozik a theologiai pénz-
tárnak átutalni. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes pénzügyi bizottság álláspontját 
helyeselvén, a tett jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

75. (K.) A mult évi jegyzőkönyv 88. 1. a), b), c) pontjaival kapcsolatban fel-
vétetett a tanügyi bizottság jelentésének 1. pontja, mely szerint az elemi népiskolai vallás-
tanítási utasítások kiegészítésére és a tananyag minimumának megállapítására, továbbá a 
tanítóképző-intézeti vallástanítási utasítások kiegészítésére kiküldött albizottságoknak befejezett 
munkálatait a tanügyi bizottság beterjeszti, jóváhagyásra ajánlja és jelenti, hogy a közép-
iskolák (gimnáziumok, felsőbb leányiskolák s a középíokú oktatás egyéb intézetei) számára 
készített vallástanítási utasítások végleges megállapítására, valamint a középiskolai vallás-
tanítási terv revíziójára kiküldött bizottság munkája serényen halad előre, a tanterv vázlata 
a legutóbbi tanügyi bizottsági ülésen közhelyeslés mellett be is mutattatott, ennek alapján 
a részletes tanterv tavaszra elkészül s nyomdába adható lesz, az utasítások, illetőleg a 
vezérkönyv elkészítése azonban előreláthatólag több időt fog igénybe venni. Kéri végül a 
tanügyi bizottság, hogy Raffay Sándor, a ki ezen munkálatokban felkérésre már eddig is 
tevékeny részt vett, a kiküldött albizottság tagjául megválasztassék. 

Az egyetemes közgyűlés, a jelentésnek általánosságban való tudomásul 
vétele mellett, az elemi népiskolai és a tanítóképző-intézeti vallástanítási utasítá-
sokat és az elemi népiskolai vallástanítás anyaga minimumának megállapítását 
az albizottságok által tervezett végleges szövegezésben elfogadja, kinyomatja és 
kötelezőleg életbe lépteti ; továbbá a tanügyi bizottságot megbízza, hogy a tanítók 
számára vezérkönyv készítéséről gondoskodjék; végül Raffay Sándort a közép-
iskolai vallástanítási utasítások és tanterv revíziójára kiküldött bizottságba beválasztja. 

76. (K.) A mult évi jegyzőkönyv 89-ik pontjával kapcsolatban a tanügyi bizottság 
jelentésének 2-ik pontjában előadja, hogy félreértés elkerülése végett nem egyházi főigaz-
gatói, illetőleg tanfelügyelői, hanem egyetemes tanügyi előadói állást óhajt szervezni ; 
továbbá beterjeszti a zsinati albizottság azon véleményét, hogy ezen állás zsinati törvény-
hozás nélkül is szervezhető és javaslatot tesz az előmunkálatokra. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatát elvben általánosságban 
elfogadja és a bizottságot megbízza, hogy az egyetemes tanügyi előadói állás hatáskörét 
és munkakörét az egyházi alkotmány keretei között a fennálló tanügyi közigaz-
gatási jogkörök sérelme nélkül szabályrendeleti tervezetben körvonalozza ; továbbá 
utasítja, hogy ezen tervezetet tárgyalás végett az egyházkerületekhez közvetlenül 
áttegye és azután a kerületek véleményének tekintetbe vételével végleges szöve-
gezésben megállapítandó javaslatot a jövő évi egyetemes gyűlésnek bemutassa. 
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77. (K.) A tanügyi bizottság jelentésének harmadik pontjában véleményt ad az 77— 81. 
egyházi Alkotmány 189. §. a) pontja értelmében felterjesztett helyi iskolai szabályrendeletek 
jóváhagyására nézve. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslata alapján a rozs-
nyói leányiskola szabályrendeletét jóváhagyja; továbbá kimondja, hogy az illetékes 
egyházkerület által megerősített beszterczebányai gimnáziumi iskolatörvény jóvá-
hagyásra nem szorul; ellenben a pozsonyvárosi egyház iskolaszékének szabály-
zatát, továbbá a beszterczebányai gimnázium fegyelmi székének szervezetét, végül 
a szarvasi tanítóképző-intézet kormányzó bizottságának és a felsőlövői taninté-
zeteknek szabályrendeleteit az előadói javaslat szerint való pótlás, illetőleg átdol-
gozás végett a felterjesztőknek visszaadni rendeli. 

78. (K.) Ugyanazon jelentés negyedik pontjában előadja a tanügyi bizottság, hogy 
az eperjesi kollégiumi főgimnáziumnak és az iglói főgimnáziumnak az államsegély fel-
emelése tárgyában a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel megkötendő és a mult évi köz-
gyűlés jegyzőkönyvének 91-ik pontja alatt jóváhagyott szerződéstervezeteit, a miniszter 
nem fogadta el, amiért is az államsegély összegének leszállításával ú j szerződéseket kellett 
tervezni, de ezeket, valamint a rimaszombati egyesült protestáns gimnázium államsegély-
szerződésének tervezetét a bizottság nem kapta kézbe. 

A közgyűlés az egyetemes közgyűlés elnökségét felhatalmazza, hogy 
az eperjesi kollégiumi főgimnáziumnak, továbbá az iglói főgimnáziumnak és a 
rimaszombati egyesült főgimnáziumnak beérkezendő államsegélyszerződéseit, a 
tanügyi bizottság előzetes javaslata alapján megerősítse. 

79. (K.) Ugyanazon jelentés ötödik pontjával kapcsolatban a tanügyi bizottság 
beterjeszti Osztroluczky Gyula selmeczbányai tanárnak kérvényét, a ki a dunáninneni 
egyházkerület 1910 augusztus 29. és 30-ik napjain tartott közgyűlésének 59. jegyzőkönyvi 
számú azon határozatát, a melyben nyugdíjaztatása a vallás- és közoktatásügyi miniszternél 
indítványban hozatik, megváltoztatni kéri, mert folyamodó felfogása szerint ilyen határozat 
hozatalára egyedül az egyetemes közgyűlés illetékes. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy az egyházi Alkotmány 
114. §-ának g) pontja és 189. §-ának b) pontja értelmében a középiskoláknak 
közvetlen egyházi főhatósága az illetékes egyházkerületi közgyűlés és elsősor-
ban ez van hivatva az 1894. évi XXVII. t.-cz. 12. §-ában az egyházi főhatósá-
goknak biztosított indítványozási jogot gyakorolni, a dunáninneni egyházkerület 
határozatát érintetlenül hagyja és a kérvényt folyamodónak visszaadja. 

80. (K.) A mult évi jegyzőkönyv 93-ik pontjával kapcsolatban a középiskolai 
tanárok jogviszonyait szabályozó szabályrendeletekre vonatkozólag jelenti a tanügyi bizottság, 
hogy a bányai egyházkerület a szabályrendeletek készítésére a maga iskolai bizottságának 
újabb egy évi határidőt engedélyezett; a dunáninneni kerület, a nélkül, hogy tárgyalta 
volna, felterjesztette a pozsonyi lyceumnak 1899-ben készült s 1902-ben az egyetemes 
gyűlés előtt már megfordult pragmatikáját, valamint két pontjában leendő változtatás, 
illetőleg pótlás végett a selmeczi lyceum kormányzó testületének szabályrendeletét; végül 
a dunántúli kerület azt a javaslatot terjesztette fel, hogy az egyetemes gyűlés készíttessen 
a tanügyi bizottsággal szabályrendeletet, melyet azután a kerületek a saját viszonyaikhoz 
alkalmazzanak. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatára a dunántúli 
kerület indítványát elfogadja és megbízza a tanügyi bizottságot, hogy a közép-
iskolai tanárok jogviszonyairól szóló szabályrendelet tervezetét dolgozza ki és 
terjessze be az egyházkerületekhez, hogy ezen tervezet alapján a kerületek 
elkészíthessék s lehetőleg már a jövő évi egyetemes gyűlés elé terjeszthessék 
szabályrendeleteiket. 

81. (K.) Vonatkozással a mult évi jegyzőkönyv 94-ik pontjára, a tanügyi bizottság 
jelentést tesz az iskolai bizottságok szervezetéről szóló egyetemes szabályrendelet 33. §-a 
g) pontja alapján kiküldöttei által végeztetett iskolalátogatásokról, jelezve, hogy az iskola-
látogatók jelentéseit a tanügyi bizottság közölni fogja a kerületek püspökeivel. A jelentések 
szerint a tiszai egyházkerületben tervezett látogatás többféle akadály miatt ezúttal elmaradt. 
A bányai egyházkerületben a pitvarosi, csanádalberti és a nagybánhegyesi iskolák látoga-
tásával kapcsolatban a bizottság nem helyeselheti a pitvarosi egyháznak iskolája államosí-
tására vonatkozó szándékát s azt kívánja, hogy az egyház egyelőre alternatív tanítással 
segítsen a bajon. A dunáninneni kerületben a miavai, bodfalusi, ipolyszakállosi és dobari 
iskolák vizsgáltattak meg. A dunántúli kiküldöttek egyikének jelentéséből örömmel értesült 
a bizottság a szép eredményről, melyet a pinkafői, felső és alsólövői, valamint felsőőri 
iskolák a tanítás terén felmutattak s elismerését nyilvánítja a nevezett iskolákban buzgón 
és szakavatottan működő Szupper Károly (Pinkafő), Karner József, Zipszer Károly (Felső-
lövő), valamint Kiss Gábor tanítóknak; ellenben megdöbbenéssel fogadta a másik kikül-

15 



18 

86. döttnek azon szomorú jelentését, hogy a vend vidéken kevés az iskola s a mi van, az is 
túlzsúfolt, úgy, hogy az iskolakötelesek nagy száma künnreked ; a -miért is, tekintettel az 
egyházához és hazájához hűségesen ragaszkodó népnek rendkívüli szegénységére, iskola-
építésre segélynyújtás czéljából, a tanügyi bizottság a felemelendő állami dotáczióból foko-
zatosan 25—30.000 koronát kér a vend egyháznak megszavazni s általában határozatilag 
kimondatni kéri, hogy jövőben a felemelendő állami dotáczióból évenként 30.000 korona 
a bizottságnak esetenként teendő előterjesztésére népiskolák építésére fordíttassék oly helye-
ken, a hol erre az egyházközségek nem képesek és a hol a felekezeti iskoláink megtar-
tására az egyetemes egyház nagy súlyt helyez. 

Az egyetemes közgyűlés általában tudomásul véve a jelentést, sajnálattal 
értesül a vend vidékek evangélikus iskoláinak kedvezőtlen állapotáról, de fedezet 
hiánya miatt ezúttal nem teljesítheti a tanügyi bizottság pénzbeli támogatást 
kérő javaslatát ; miután azonban az evangélikus iskolák létesítését és fenntartását 
országszerte s így a vend vidéken is elsőrendű egyetemes egyházi érdeknek tartja, 
felkéri az egyetemes gyámintézetet, hogy az iskolákat építő vend egyházközsé-
geket nagyobb segélyben szíveskedjék részesíteni. 

82. (K.) A tanügyi bizottság jelentésének nyolczadik pontjában, javaslatot tesz, 
az elemi népiskolai minimális tantervre és az utasításra nézve. 

Az egyetemes közgyűlés a javaslat elfogadásával határozatilag kimondja, 
hogy elemi népiskoláinkban a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 2202/1905. 
szám alatt kiadott tanterv és utasítás a kötelező azzal a módosítással, hogy az 
imával és énekkel összekötött vallástanításra, hetenként legalább három óra, de 
lehetőleg három egész és három félóra fordíttassék ; továbbá megbízza a tanügyi 
bizottságot, hogy az elemi iskolák tanítói számára olyan tájékoztató füzetet 
készítsen és osszon ki 5000 példányban, a mely a tananyagot, annak beosztását, 
a tanmenetet, a tanítási tervet életbe léptető 1910. évi 80.000 számú miniszteri 
rendeletet és az elemi iskolai vállástanításra vonatkozó egyetemes egyházi utasí-
tásokat magában foglalja, szóval gyűj teménye legyen a tanítók kezében mindazon 
tudnivalóknak, a melyekre a tanítás helyes menete és eredményessége érdekében 
tapasztalat szerint nagy szükség van. 

83. (K.) A mult évi jegyzőkönyv 96-ik pontjával kapcsolatban a tanügyi bizottság 
jelentést tesz a tanítók szolgálati viszonyait szabályozó szabályrendelet elkészítéséről. 

Az egyetemes közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a tan-
ügyi bizottság az egyházkerületek felterjesztett munkálatai alapján a tanítók 
szolgálati viszonyait szabályozó szabályrendelet-tervezetet kidolgoztatta, letárgyalta, 
ezt a kerületek költségére 1000 példányban kinyomatja, s a kerületeknek észre-
vételeiknek záros határidő alatt való megtétele végett megküldi és az észrevételek 
egyeztetése után az egyöntetű, egyetemes érvénynyel felruházandó szabályrende-
letet a jövő évi egyetemes közgyűlésen jóváhagyás végett bemutatja. 

84. (K.) Vonatkozással a mult évi jegyzőkönyv 99-ik pontjára a tanügyi bizott-
ság, az állami iskolákban működő hitoktatóink méltányosabb díjazásának kieszközlése végett, 
javaslatokat tesz. 

Az egyetemes közgyűlés a javaslatok első részét elfogadja és felterjesz-
tést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez azzal a kérelemmel, hogy a 
hitoktatók díját egységesen szabályozza, még pedig oly módon, hogy tekintet 
nélkül a növendékek számára, megfelelő heti óraszám biztosítása mellett, az elemi 
nép- és gazdasági ismétlőiskolákban heti egy óráért évi 60—60 kor., polgári isko- ' 
Iákban 80 kor., közép-, felsőbb leány- és kereskedelmi iskolákban, valamint tanító-
képzőintézetekben 100—100 korona díjat engedélyezzen és hogy a vidékről bejáró 
hitoktatók részére kilométertávolság szerint a viszonyoknak megfelelő fuvardíjat 
biztosítsa; a javaslatok másik részét azonban, a melyben azt kéri a bizottság, 
hogy a hitoktatásnak a szórványban való felsegítésére az egyházkerületeknek a 
közalapból nagyobb összeg adassék rendelkezésükre, pénzbeli fedezet hiányában 
ezidő szerint mellőzi. 

85. (K.) A mult évi jegyzőkönyv 101-ik pontjával kapcsolatban megállapíttatott, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, a felekezeti tanároknak az államiakéval 
egyenlő javadalmazása, fizetéskiegészítéseik törvényszerű biztosítása és az igazgatói tisztelet-
díjak nyugdíjba beszámítása érdekében az 1908. és 1909. évi egyetemes közgyűlésekből 
intézett feliratokra válasz nem érkezett. 

Az egyetemes közgyűlés az ügyet nyilvántartja. 

86. (K.) A tanügyi bizottság jelentésének 11-ik pontjában beterjeszti véleményes 
javaslatát, az egyetemes közgyűléshez bírálat, illetőleg engedélyezés végett benyújtott 
tankönyvekről. 
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Az egyetemes közgyűlés a bizottság bírálata alapján : 86—87. 
a) A régebben benyújtott tankönyvek közül véglegesen engedélyezi: 

1. A Simkovics Pál és Zvarinyi János által kidolgozott „Dr. Luther Márton kis 
kátéjának magyarázata, az első három rész elemi népiskolák V—VI. osztályai, 
a negyedik és ötödik rész a konfirmácziói oktatás számára. Békéscsaba 1910." 
czímű művet ; 2. a Bodnár József és Pataki János által átdolgozott szarvasi 
tót olvasókönyet az ág. hitv. ev. népiskolák II. osztálya számára; 3. a Bodnár 
József és Pataki János által szerkesztett ABC-és és olvasókönyvet a népiskolák 
I. osztálya számára; 4. Scholtz Ödön: „Biblische Geschichten" czímű művét. 

b) Az újabban benyújtott tankönyvek közül véglegesen engedélyezi: 
1. Raffay Sándor: „Útmutató a Jézushoz az elemi népiskolák I. és II. osztálya 
számára. Budapest 1910." czímű művé t ; 2. Pröhle Henrik: „Keresztyén Vallás-
tan Luther kis kátéja nyomán. Pozsony 1910." czímű művé t ; 3. Babka György: 
„Fialocky" czímű tót dalos könyvecskéjét; 4. a Németh Lajos és Linder Károly 
által szerkesztett olvasókönyvet az ág. hitv. ev. elemi iskolák III. és IV. oszt. 
számára. III. kiadás. Budapest 1904." czímű művé t ; 5. Hasza József: „Kis 
képes bibliai történetek az ág. hitv. ev. osztott népiskolák II. oszt. számára. 
Újpest, 1910." czímű művet. 

Egyúttal elhatározza az egyetemes közgyűlés, hogy ezután csak a 
tanügyi bizottság által véglegesen engedélyezésre ajánlott és jóváhagyott tan-
könyvek jegyzéke vétetik fel a jegyzőkönyvbe. 
87. (K.) A tanügyi bizottság, jelentésének 12-ik pontjával kapcsolatban, beterjeszti 

az iskolák állapotáról ú j alakban összeállított következő évi jelentését: 
A) Az elemi iskolázást illetőleg az egyházkerületek által beküldött, a táblázatok-

ban részletezett adatok szerint 1,067.155 (14.068-al több, mint 1908/9-ben) lélekszám után 
tanköteles gyermek volt: 179.467 (876-al kevesebb, mint 1908/9-ben), azaz 16'8%. Ezek 
közül a saját elemi iskolájába járt 111.328 (12.059-el több, mint mult évben), azaz 58 '6%; 
saját ismétlőjébe járt 29.142 (1308-al több, mint mult évben; idegen elemibe járt 29.239 
(1473-al több, mint tavaly), azaz 16\37o ; idegen ismétlőbe járt 10.384 (368-al kevesebb, 
mint tavaly). Iskolába nem járt 2686 fiú, 3090 leány, összesen 5776 tanköteles (1580-al 
kevesebb, mint tavaly), azaz 3 -2%. 

A tanítók száma 1588 (38-al kevesebb, mint tavaly), köztük képesített 1557 
( 9 8 - 3 7 o ) , nem képesített 31; rendes 1545, segéd 43^ 

Az iskolák évi jövedelme volt 3,097.583 K (292.843 K-val több, mint tavaly), 
évi kiadásuk pedig 3,147.812 K (283.227 K-val több, mint tavaly). A bevételek és kiadá-
sok közt levő 50.229 K teher azonban a dunántúli kerület részéről jövedelemnek nem 
számított, tényleg azonban meglevő ingatlanok becsértékével födözve van. Elemi iskoláit 
az egyetemes egyház 1,496.142-45 K-val segélyezte (93.519'45-el több, mint tavaly); az 
államsegélyek összege 632.986-40 K, (95.606-40-el több, mint tavaly); szegény gyermekek 
segélyezésére 16.557 K fordíttatott (1204-el több, mint tavaly). Ú j iskola épült 37 (13-al 
több, mint tavaly); javíttatott 278 (101 -el több, mint tavaly). Az iskolák összes évi 
jövedelmének az egyházi segély 48-3%-a, az államsegély ,20 4 7 o - a volt. 

B) Az egyetemes egyháznak a lefolyt isk. évben is öt tanítóképzője volt és pedig 
Eperjesen, Felsőlövőn, Selmeczbányán, Sopronban, Szarvason, valamennyi négy tanfolyam-
mal. A selmeczbányai ez iskolaévben vált végleg külön a lyceum főgimnáziumától. 

Az öt tanítóképzőben növendék volt év elején 342, év végén 328. A tanárok 
száma 53 (6-al több növendék, mint tavaly, 5-el kevesebb tanár, mint a mult isk. évben). 
Magántanulók száma 22 (1-el kevesebb, mint tavaly). Ösztöndíjat kapott 84 növendék 
(10-el több, mint tavaly), tandíjelengedésben részesült 170 növendék, (50-el több, mint 
tavaly). Oklevél kiadatott 86 (18-al több, mint tavaly); a képzőkkel kapcsolatban volt 2 
négyfolyamú és 3 hatfolyamú gyakorlóiskola. 

C) Az egyetemes egyháznak a lefolyt isk. évben is 16 középiskolája volt. Ezek 
közt az aszódi és beszterczebányai ma is négyosztályos algimnázium ; a többi u. m. 
a békéscsabai, bonyhádi, budapesti, eperjesi, felsőlövői, iglói, késmárki, nyíregyházai, 
pozsonyi, rimaszombati, rozsnyói, selmeczbányai, soproni, szarvasi nyolczosztályos teljes 
gimnázium. A tanítás nyelve valamennyiben magyar ; segédnyelvül egy a tótot, egy a 
németet használja. Párhuzamos osztályt: a bpesti (I—IV.) s a pozsonyi (I—II.) tart fenn. 

Beiratkozott 5336 tanuló; év végén volt 5151 ; köztük 194 magán és 212 ismétlő. 
Görögpótló tanfolyamot hallgatta 1076 (30-czal több, mint tavaly), azaz a tanulók 20'8%-a, 
(tavaly 21-2%). A vizsgálatot tett tanulóknak 40-3°/0-a ág. h. evang; 11-9%-a református; 
21-5%-a róm. kath. ; 2 4 ' 1 % - a izraelita; 0 ' 1 7 o - a uni tár ius; l ' 3 7 o - a gör. kath. és 0-8%-a 
gör. keleti vallású volt. Anyanyelvre nézve volt : 4334 magyar (285-tel több, mint tavaly) ; 
579 német (29-el kevesebb, mint tavaly); 225 tót (28-al kevesebb, mint tavaly); egyéb 
nemzetiségű volt 37 (15 el több, mint tavaly). Százalékban, magyar anyanyelvű volt 84* 1 % 
(tavaly 8 1 - 5 % ) ; német ll-2°/0 (tavaly 1 2 ' 3 7 o ) ; tót 4 '3% (tavaly 5 - 8 ° / o ) ; egyéb 0*77» 
(tavaly 0-5%). 

2* 
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87. A vizsgálatot tett tanulók közül; jelesen végzett 8 '3% (tavaly 8-1%); jól 17-6% 
(tavaly 19-8%); elégségesen 49• 8% (tavaly 49'6%) ; egy elégtelennel 10'5% (tavaly 9-8%); 
két elégtelennel 7-2% (tavaly 7-5%) ; többel 4-4°/0 (tavaly 5-2%). 

Érettségire jelentkezett 499 tanuló (4-el több, mint tavaly) ; szóbelire bocsáttatott 
486 (10-el több mint tavaly). Köztük jelesen végzett 87 (17-87«, tavaly 15-7%); jól 125 
(25-6%, tavaly 29-1%); egyszerűen 210 (43-3%, tavaly 41-8%); javítóra utasíttatott 48 (9-8%, 
tavaly 11 -5%); ismétlőre 16 (3'5%, tavaly 1-9%). 

Ösztöndíjat kapott 575 tanuló ; jutalomdíjat 762. 
A 16 középiskolában működött 210 rendes, 23 helyettes és 63 egyéb minőségű 

tanár, összesen 296. Köztük állami okleveles 230; nincs oklevele 10-nek. 
A középiskolák összes vagyona 15,126.351 K-t tesz (a tavaly kimutatott összeg-

nél 4,591.104 K-val több. Ezt a nagy különbséget azonban csak az egyes kerületek egy-
mástól eltérő számadása okozhatja.) Összes bevétele 1,595.953 K (122.384 K-val kevesebb 
mint a mult évben). Összes kiadásaik 1,628.175 K-t tesznek (73.804 K-val kevesebb, 
mint a mult évben). A jövedelem és kiadás összegek közt — bizonyosan ismét a szám-
adások eltérő módszere miat t : 22.222 K födözetlen teher mutatkozik (tavaly, ellenkezőleg 
16.358 K többlet volt a „papiroson"). 

A középiskolák jövedelmének összegében rendes államsegély 476.567 K (81.125 
K-val több, mint tavaly) és rendkívüli államsegély 20 '430 K van feltüntetve, ez összesen : 
496.997 K. A fenntartó egyházak segélye 90.708 K (7.618 K-val több mint tavaly). Beira-
tási, felvételi díjakból befolyt 44.413 K (22.093 K-val több, a tavalyinál); tandíjakból 
242.008 K (3.188 K-val kevesebb mint tavaly; a különbséget az magyarázza meg, hogy 
a mult évben némely iskolában még a tandíjba számított felvételi, illetve beiratási díj, a 
lefolyt iskolai évben, mint külön díj van elszámolva). 

Ösztöndíjakra a középiskolák 39.558 K-t ; jutalmakra 1550 K-t adtak. Egy-egy 
ösztöndíjasra jutott 71*2 korona; jutalmazottra 2*6 K. Segélyben részesítettek 785 tanulót 
17.007 K összegben, fejenként átlag 21-75 K-val. 

D) Az egyetemes egyháznak ez iskolaévben is 9 polgári iskolája volt; ezek közt 
a sajógömöri fiúiskola, a többi (iglói, eperjesi, kassai, rozsnyói, késmárki, aszódi, budapesti, 
modori) leányiskola, mind négy évfolyammal. Az egy fiúiskolába beiratkozott 194, vizs-
gálatot tett 182 tanuló; a nyolcz leányiskolában v o l t é v e l e j é n 1184, évvégén 1160 tanuló. 
Ezek közt 163 magántanuló. Vallásra nézve a tanulók 44-2%-a volt ág. h. evang.; 8*2% 
reform.; 17'4% r. kath.; 30-2% izraelita. Nyelv szerint magyar volt: 74 '2%; német 20*1 % ; 
tót 5*7%. Tanárok száma 73, ezek közt 38 rendes, 35 helyettes és óraadó. A táblázatok 
részletes adatai közül három iskolának számadása teljesen hiányzik; ennélfogva az össze-
sítés lehetetlen volt. 

E) A kőszegi ág. h. evang. felső leányiskolának a lefolyt 1909/10. iskolai évben 
is hat osztálya volt. Növendékeinek száma év elején 107; év végén 106. És pedig az 
I-be járt 29, a II-ba 23, a III-ba 18, a IV-be 20, az 5-be 5, a Vl-ba 5. Magántanuló 7. 
Kőszeg városi volt 27, vasmegyei 28, sopronmegyei 14, más megyebeli 36. Köztük 10 
éves volt 1; 11 éves 24; 12 éves 20 ; 13 éves 19; 14 éves 20; ezen felül 17—18-ig 15. 
Vallásra nézve volt: ág. h. e. 71, reform 2, róm. kath. 8, izraelita 25. Anyanyelvre nézve 
volt: magyar 87, német 16, tót 2, horvát 1. Csak magyarul beszélt 38, németül is 48, 
tótul is 2, horvátul 2, olaszul 1. Magaviseletből jó osztályzatot kapott 98. Igazolt óra-
mulasztások összege 3328; egy órát sem mulasztott 15, igazolatlanul senki sem mulasztott. 
Mindenből kitűnő osztályzatot kapott 3 ; jelest 21, jót 29, elégségest 4 3 ; egy elégtelent 
kapott 1, két elégtelent 7, több elégtelent 2 növendék. Rendkívüli tárgyat 10-en tanultak. 
Egész tandíjat fizetett 99 ; egész tandíjmentes volt 7, jutalmat kapott 14' növendék. Elenge-
dett tandíj összege 220 K. Jutalmak összege 180 K. Ösztöndíjak összege 349 K. Működött 
az intézetben 1 igazgató, 6 rendes tanítónő, 10 óraadó bejáró. Az intézetnek van 5 osztály-
terme, 2 ének- és zeneterme, 1 tornaterme, 1 természettani szertára, 1 igazg. irodája, 
1 tanári szobája, 1 díszterme és 13 lakásul szolgáló helyiség a bentlakó 66 növendék s 
a megfelelő személyzet s az igazgató számára. Az intézet vagyona 5.949'26 kor. ; évi bevé-
tel 162.012-09 kor., évi kiadása 158.311-53 kor. 

F) A három theologiai akadémiáról e táblázat számol be részletesen : 

I. A három theol. akadémia hallgatói. 
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II. A három theol. akadémia tanárai . 
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Az eperjesi ág. hitv. evang. kerületi kollégium jogakadémiájában az 1909/1910. 
iskolai évben volt 12 tanár; ezek közül nyilvános rendes 7, n. nyilv. rendes 1, magán-
tanár 4. Vallásra nézve volt köztük: ág. hitv. ev. 8, református 1, róm. kath. 1, izr. 2. 
Előadás volt a téli félévben: kötelezett tantárgyakból 14, specziálkollégium 7; a nyári fél-
évben: kötelezett tantárgyból 9, specziálkollégium 15. 

A hallgatók létszáma évfolyamok szerint : 

Évfolyam Félév Rendes 
hallgató 
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A hallgatók száma : származás, anyanyelv, vallás és egyéb viszonyaik szerint : 
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A hallgatók közül az akadémiai törvényekkel teljesen megegyező viseletet tanú-
sított az első félévben 290 ; a másodikban 280. Kevésbbé megegyezőt tanúsított az első 
félévben 1. Fegyelmi büntetés alatt volt az első félévben 1. Leczkekönyve aláíratott az első 
félévben 275-nek, a másodikban 280-nak; karvégzésileg felfüggesztve volt az első félévben 
16-nak aláírása. Absolutoriumot kapott az első félévben 13, a másodikban 20. 
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II. Összegezés . 

1. Az intézetek vagyona koronaér tékben. 

1 9 0 8 - 9 0 9 1909—910 Növekedés Apadás 

Bányai kerületben 2624527 12366 — 

Dunántúli „ 1782517 
Dunáninneni „ 1157630 
Tiszai. . „ 9561677 

Összesen . 10535247 15126351 4591104 — 

2. Az intézetek bevételei. 

1908—909 1909—910 Növekedés Apadás 

Az intézetek házai béregyenértéke 176395 183360 6965 
Ingatlanok és értékpapírok jövedelme . . . . 142612 142069 — 543 
Államsegély 395442 476567 81125 — 

Rendkívüli államsegély 12600 20430 7830 — 

Magánosok évi járuléka — — — - -

Városi és megyei segély 34916 26283 — 8633 
Egyházi segély • • 91695 90708 — 987 
Beiratási díjakból 32320 44413 12093 - — 

Tandíj 245196 242008 — 3188 
Tanárok nyugdíjjáruléka .15785 15018 — 767 
Ösztöndíjalapok jövedelme 18441 17354 — 1087 
A segélyalap jövedelme 13602 13414 812 — 

Idegen ösztöndíjakból 9330 9645 315 — 

Ifjúsági körök jövedelme 22070 22259 189 — 

Alumneumi tőke kamatja 3998 3546 — 452 
Alumneumi díjak — — — . V , 

Supplikáczió és adományok 11764 12026 262 — 

Vegyes bevételek 42655 43161 506 — 

Évi bevételek összege . 1368821 1595953 227132 

3. Az intézetek kiadásai. 

1908—909 1909—910 Növekedés Apadás 

Igazgatók, rendes, helyettes, vallástanárok és 
tornatanárok illetményei 795055 803783 8728 — -

Rendkívüli tárgyat tanítóknak 14720 14602 — 118 
Helyettesítési, óratöbbleti és tiszteletdíjak . . 21061 20828 — - . 232 
Szolgáknak 24513 25712 1199 — 

Vegyes személyi kiadások 8410 9535 1125 — 

Dologi kiadások 330938 444318 113380 — 

Átmeneti kiadások 136479 138755 2276 — 

Ösztöndíjakra 37390 39558 2168 
Jutalmakra 11107 1550 — 9557 
Alumneum 32924 29109 — 3815 
Segélyezés 21065 17007" 4058 

Évi kiadások összege . 1701979 1628175 — 73804 

» 
4. A tanulók száma. 

1908—909 1909—910 Növekedés Apadás 

Összesen fölvétetett 5107 5336 229 
Vizsgálatot tett 4952 5151 199 — 

Magántanuló 192 194- 2 
Ismétlő . . . . . . 232 212 — 20 
Egész tandíjat fizetett 4294 3497 797 
Részben tandíjmentes . . . . 397 364 — 33 
Egészen tandíjmentes 261 283 22 — 
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5. A tanulók vallása s ennek %~a-

1 1908 909 / 0 1909—910 10 Növek. Apadás 

Ág. hitv. ev 2020 40-8 2080 4 0 3 60 
Református . 640 12-9 615 1 1-9 — 25 
Róm. kath. . . . • 983 19-9 11 12 21-5 129 — 

Gör. kath 67 1-4 67 1 3 — — 

Gör. keleti 47 0 9 46 0-8 — 1 
Unitárius 6 o-i 6 o-i — — 

Izraelita 1189 24-0 1245 24-1 56 — 

6. A tanulók illetősége. 

Helybeli . . . . 
Megyebeli . . . . 
Más megyebeli 
Horvát-Szlavonországi 
Külföldi . . . . 

1908—909 

2611 
1058 
1266 

5 
12 

1909 910 

2428 
760 

1568 
7 

10 

Növekedés 

302 
2 

Apadás 

183 
298 

7. A tanulók anyanyelve. 

1908—909 /o 1 9 0 9 - 9 1 0 / 0 Növek. Apadás 

Magyar 4049 81-5 4334 84-1 285 
Német . . 608 12-3 579 11-2 — 29 
Tót 253 5-8 225 4-3 — 28 
Oláh . 11 0-2 7 — — 4 
Olasz — — 1 — 1 — 

Cseh, horvát, szerb 31 1-2 29 0-7 — 2 
Csak magyarul tudott 2359 47-6 2203 43-2 — 156 

8. A tanulók óramulasztása és egészségi állapota. 

1908—909 1909—910 Növekedés Apadás 

Nem mulasztott 1088 1040 44 
Mulasztott órák száma 114341 108937 — 5404 
Igazolt órák száma 113905 108452 — 5453 
Nem igazolt órák száma 436 485 49 — 

Igazolatlanul mulasztott 154 159 5 — 

Könnyű betegségi eset . . . . . . . 9102 9176 74 — 

Súlyos betegségi eset 416 397 — 19 
Járványos betegségi eset 83 202- 19 — 

Haláleset 4 9 5 — 

9. A tanulók erkölcsi és tanulmányi előmenetele. 

1908—909 / 0 1909—910 / 0 Apadás Növek. 

Erkölcsi : 

Jó 4143 83'7 4000 77-6 143 — 

Szabályszerű 761 15-4 763 148 — 2 
Kevésbbé szabályszerű 47 0-9 24 0 4 23 — 

Rossz 1 0-002 — — 1 — 

Igazgatói megrovás • 68 1-4 58 l-l 10 — 

Tanárkari megrovás 58 1-2 51 0-9 7 — 

Eltanácsolás 11 0-03 8 0-06 3 — 

Kizárás 1 0-002 — — 1 - — 

Tanulmányi : 

Jeles . 402 8-1 431 8-3 — 29 
Jó 979 19-8 906 17-6 73 — 

Elégséges 2458 49-6 2567 49-8 — 109 
Egy tárgyból elégtelen 487 9-8 541 10-5 — 54 
Két „ „ 373 7-5 370 7-2 3 — 

Több .. .. 253 5-2 227 4 4 26 — 
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10. Érettségi vizsgálatok. 

1908—909 

Érettségi vizsgálatra jelentkezett 
írásbelit tett (sikerrel) . . 
Szóbelire bocsáttatott . 
Jelesen érett 
Jól érett 
Egyszerűen érett 
Javító vizsgálatra utasíttatott 
Ismétlő vizsgálatra utasíttatott 
Végleg elutasíttatott . . . . 

484 
478 
478 

75 
139 
200 

55 
9 

155 
294 
41-8 
11-5 

1-9 

1909—910 

499 
486 
486 

87 
125 
210 

48 
16 

/o Növek. 

17-8 
25"6 
43'3 

9-8 
3.5 

15 
8 
8 

12 

10 

87—88. 

Apadás 

14 

7 

11. Rendkívüli t á rgyakat tanultak. 

1908 — 909 1909—910 Növekedés Apadás 

Szabadkézi . . . . 1396 1438 42 
Enek 1918 1907 — 11 
Franczia nyelv . 64 58 — 6 
Egészségtan . 592 568 — 24 
Gyorsírás . . . . 1132 1094 — 38 
Zene . . . . . . 
Vívás 69 64 — t> 
Görögpótló . . . . 1049 1076 25 — 

12. Tanárok száma és minősége. 

1908—909 1909—910 Növekedés Apadás 

Tanerők száma 279 296 17 
Rendes tanár 180 210 30 — -

Helyettes tanár 18 23 5 — 

Rendes vallástanár . . . • 18 18 . — — 

Bejáró óraadó vallástanár 26 40 14 — 

Tornatanító 13 13 — — 

Rendkívüli tárgyat tanító óraadó 14 12 — 2 
A rendes és helyettes tanárok közül okleveles 192 230 38 — 

A rendes és hely. tanárok közül nem okleveles 12 10 — 2 

13. Az intézetek helyiségei. 

1907—908 1909 910 Növekedés Apadás 

Osztályterem 149 145 4 
Rajz-, ének- és zeneterem 25 25 • — — 

Tornaterem és mellékhelyiségei 24 24 — — 

Természettani szertári helyiség 42 41 — 1 
Természetrajzi szertári helyiség 31 33 2 — 

Földrajzi és philologiai szertár 11 11 —T — 

Igazgatói, tanári és tanácskozószoba . . . . 63 63 — 

Könyvtári helyiség, olvasó-, dolgozószoba . . 23 24 1 — 

Lakások helyiségeinek száma 18 18 — — 

Az egyetemes közgyűlés az iskolák állapotáról szóló fentebbi jelentést 
tudomásul veszi és felhívja az egyházkerületeket, hogy az egyházkerületi tanügyi 
előadóknak, illetőleg iskolai bizottságoknak a kerületi gyűlés elé terjesztett s 
valamennyi iskolai típusra kiterjedő jelentéseit, a melyekből készül az egyete-
mes összeállítás, egyidejűleg másodpéldányban az egyetemes tanügyi bizottság 
jegyzőjének küldjék be. 

88. (K.) Kapcsolatban a mult évi jegyzőkönyv 103-ik pontjával, felvétetett a m. 
kir. központi statisztikai hivatalnak 1910. évi 2342/eln. szám alatt a vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. miniszterhez intézett s onnan 64,616/1910. számú átirattal tudomásul vétel 
végett az egyetemes tanügyi bizottsághoz áttett felterjesztése, a melyben az egyetemes 
közgyűlésnek a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézett mult évi felterjesztésére az 
országos m. kir. központi statisztikai hivatal készséggel kijelenti, hogy a szükséges iskolai 

14* 
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•94. statisztikai táblázatokat a folyó tanévtől kezdve kellő számú példányban fogja az iskolák-
nak megküldeni. 

Tudomásul szolgál. 
89. (K.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyve 108-ik pontja szerint, függő-

ben hagyta az egyetemes jellegűnek óhajtott kőszegi leánynevelő-intézetnek kérdését, 
mert bevárandónak tartotta a bányai egyházkerület azon javaslatainak tárgyalását, melyek 
a reformáczió 400 éves emlékünnepe alkalmával egyetemesen létesítendő alkotásokra 
vonatkoznak. 

Az egyetemes közgyűlés ezen ügyet, a reformáczió megünnepelésére 
vonatkozó javaslatokkal együtt későbbi jegyzőkönyvi pont alatt tárgyalja. 

90. (K.) A mult évi jegyzőkönyv t i 2-ik pontjánál jelenti a tanügyi bizottság, 
hogy az iskolák törzskönyve, melynek főczélja az iskolákban használt tankönyvek nyilván-
tartása és ellenőrzése, elkészült s minthogy a sok időbe és nagy munkába került törzs-
könyvet kívülről vett szakerők készítették, a felmerült költség az iskolalátogatás czéljaira 
engedélyezett összegből fedeztetett. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és 
felhívja az egyházkerületeket, hogy az iskolafenntartó hatóságokat az esetleges 
tankönywáltoztatásoknak az egyetemes tanügyi bizottsághoz intézendő haladéktalan 
bejelentésére kötelezze. 

91. (K.) A tanügyi bizottság, jelentésének 17-ik pontjában, a bányai egyházkerület 
azon indítványára, hogy az iskoláinkba járó más vallású tanulók ünnep miatt való óra-
mulasztása a statisztikába ne számíttassák be és az állami iskolákban a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium evangelikus tanulóinkra nézve hasonló intézkedésre kéressék fel, 
azt a véleményt adja, hogy mivel tapasztalás szerint sem a felekezeti, sem az állami 
iskolákban nem veszik bele a statisztikába a más vallású tanulóknak a maguk ünnepeik 
miatt való mulasztásait, az indítvány tárgytalan, a mennyiben mégis sérelmek fordulnának 
elő, orvoslásukat esetről esetre kell szorgalmazni. 

Tudomásul szolgál. 
92. (K.) Ugyanazon jelentés 18-ik pontjában bejelenti a tanügyi bizottság, hogy 

a bányai egyházkerület már az elmúlt évben ú j iskolai statisztikai rovatos füzetet fogadott 
el, most pedig a nevezett füzet öt példányát azzal a megkereséssel terjesztette fel az egye-
temes gyűléshez, hogy a többi kerületekben is fogadtassa el azt. 

. Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság előterjesztésére, mind a 
bányakerület, mind a többi egyházkerületek figyelmét felhívja arra, hogy az 
egyetemes közgyűlés 1906-ban, a mikor jegyzőkönyve 46-ik pontjában foglalt 
határozatával a javított népiskolai statisztikai rovatos ívek kinyomatása tárgyában, 
a tanügyi bizottság és a Hornyánszky nyomdaczég között kötött egyezséget hely-
benhagyta, azt a kikötést is elfogadta, hogy addig, míg a példányszámok el nem 
fogynak, a táblázatokon változtatás nem történik, s a táblázatok másutt nem 
nyomathatók ; ugyanakkor a közgyűlés az egyházkerületeket arra is kötelezte, hogy 
a népiskolai kimutatáshoz ezentúl kizárólag az ú j rovatos ívet használják. 

93. (K.) A tanügyi bizottság, jelentésének 19. a) pontjában, a bányai egyház-
kerület indítványára, a hitoktatást is végző lelkészek és segédlelkészek részére vasúti ked-
vezményt kér kieszközölni. 

Az egyetemes közgyűlés feliratot intéz a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszterhez, hogy mindazon lelkészek és segédlelkészek részére, a kik hitokta-
tással is foglalkoznak, vasúti féljegyre szóló igazolványt engedélyezzen. 

94. (K.) A tanügyi bizottság, jelentésének 19. b) pontjában, a bányai egyház-
kerület felterjesztésére, az iskolák államosítása körül szem előtt tartandó eljárásra nézve 
javaslatot tesz. 

Az egyetemes közgyűlés elsősorban kimondja, hogy az egyházi iskolák 
fenntartását életszükségnek tartja, másodsorban pedig, a javaslat alapján : 

1. feliratban felkéri a vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy ág. hitv. 
ev. egyházközségi iskolák államosítására vonatkozó szerződést csak az egyházke-
rületi egyházi főhatóság előzetes jóváhagyása után fogadjon el és erősítsen meg, 

2. felhívja a püspökök útján az egyházközségi iskolafenntartó hatóságokat, 
miszerint szigorúan alkalmazkodjanak ahhoz, hogy iskolák államosítása csakis az 
egyházkerületi egyházi főhatóság jóváhagyásával lehetséges. 

95. (K.) A tanügyi bizottság, jelentésének 19. c) pontjában, a vallástanítási órák 
szaporítására vonatkozó bányakerületi indítványt pártolólag terjeszti elő 

Az egyetemes közgyűlés a javaslatot határozattá emeli és feliratot intéz 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, hogy az elemi népiskolákban a vallás-
tani heti órák számát 3-ra emelje fel. 
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96. (K.) A tanügyi bizottság, jelentésének 20-ik pontjában, a bányakerület indít- 96—101. 
ványára, a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez sürgős felterjesztést javasol intézni a IX. 
fizetési osztályba sorozott tanároknak azon sérelme tárgyában, hogy máig sem kapták 
meg azt a személyi pótlékot, melyet már folyó év június 1-én kellett volna megkapniok 
és egyúttal azt javasolja kérni, hogy a miniszter ezentúl az egyes fizetési osztályok maga-
sabb fokozataiba való előléptetést oly időpontban rendelje el, hogy a magasabb fizetési 
pótlékot az érdekelt tanárok abban az időpontban tényleg mindjárt megkapják, a mely 
időpontban az őket a szabályzat értelmében megilleti. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy a kérdéses pótlékot az 
iskolai pénztárak időközönként előlegezhetik, a feliratot mellőzi. 

97. (K.) A tanügyi bizottság, jelentésének 21-ik pontjában előterjeszti a bányai 
egyházkerület azon indítványát, mely szerint, arra való tekintettel, hogy protestáns szellem-
ben szerkesztett jó ifjúsági lapra nagy szükség van s hogy a „Szövétnek" ezimű ifjúsági 
lap elégtelen anyagi erejénél fogva a követelményeknek nem felelhet meg úgy a mint 
kellene, az egyetemes gyűlés nyújtson segítő kezet, vagy a nevezett lap felsegítéséhez, vagy 
ú j ifjúsági lap alapításához. 

Az egyetemes 'közgyűlés, a tanügyi bizottság javaslatára, a nehézségekre 
és koczkázatra való tekintettel ú j lap alapítását ez idő szerint nem találja czél-
szerűnek, hanem egyelőre a „Szövétnek" czímű lapot támogatja még pedig 
úgy, hogy: 

1. felkéri az evangelikus ifjúsági írókat a lapba való dolgozásra ; 
2. felhívja az igazgatókat, vallástanító lelkészeket és tanárokat, hogy 

gyűjtsenek a lap számára növendékeik közt előfizetőket ; 
3. ajánlja az egyházi hatóságoknak, hogy fizessenek elő a közpénztár 

terhére bizonyos számú lappéldányra s osszák ki azokat szegénysorsú, szorgal-
mas evangelikus tanulóknak. 

98. (K.) A tanügyi bizottság, jelentésének 22-ik pontjában a dunáninneni egyház-
kerület indítványára azt javasolja, hogy arra való tekintettel, miszerint a tanügyi kormány 
az állami elemi népiskolai tanító- és tanítónőképző-intézetek számára 1910-ben ú j tanképe-
sítő vizsgálati szabályzatot adott ki, egyházunkban is ú j egyetemes tanképesítő-szabályzat 
alkottassék. 

Az egyetemes közgyűlés a javaslatot elfogadja és a tanügyi bizottságot 
megbízza, hogy tanítóképző-intézeteink számára ú j egyetemes tanképesítő-szabály-
zatot készítsen. 

99. (K.) A tanügyi bizottság jelentésének 23-ik pontjában előadja, hogy a nyíregy-
házi gimnázium kormányzó tanácsa a tiszai egyházkerület út ján engedélyt kér arra, hogy 
a Rendtartás által előírt évzáró osztályvizsgálatok (czenzurák) helyett több tárgyból csopor-
tosított osztályvizsgálatokat tarthasson, melyeken az igazgató által kiküldött czenzor elnöklete 
alatt csak a kétes előmenetelű tanulók megvizsgálása legyen kötelező. A tanügyi bizottság, 
arra való tekintettel, hogy a czenzurák a tanítástól sok időt rabolnak el s kevés haszon-
nal járnak, az engedély megadását javasolja ; a Rendtartás illető pontjának revíziója tárgyá-
ban a jövő évben terjeszti be javaslatát. 

Az egyetemes közgyűlés a nyíregyházi g imnáziumnak a csoporto-
sított osztály vizsgálatok tartását engedélyezi. 

100. (K.) A tanügyi bizottság jelentésének 25-ik pontjában, a dunántúli egyház-
kerület felterjesztésére, intézkedést kér az országos gyermekvédő egyesület által gondozott 
evangelikus gyermekek vallási nevelésénék kérdésében. 

Az egyetemes közgyűlés, a tanügyi bizottság javaslatára: 1. átiratot 
intéz a gyermekvédő liga elnökségéhez arra kérve, hogy a gondozásba fogadott 
egyházunkhoz tartozó gyermekeket olyan községekben helyezze el, a hol evan-
gelikus egyház van ; 

2. feliratban felkéri a belügyminisztériumot, hogy az állami gyermek-
menhelyekbe felvett evangelikus gyermekeket olyan helyeken helyezze el, a hol 
lelkésszel bíró egyházközségünk van. 

101. (K.) Ugyanazon jelentés 26-ik pontjában a tanügyi bizottság Pröhle Henrik-
nek evangelikus szellemű magyar olvasókönyvek és tankönyvek kiadására vonatkozó indít-
ványára, azt a véleményt terjeszti elő, hogy ragaszkodik ugyan ahhoz az álláspontjához, 
melyet az egyetemes gyűlés ismételten is magáévá tett (1909. évi jegyzőkönyv 106. sz.), 
miszerint hivatalos tankönyv-monopoliumot létesíteni nem kíván, mindazáltal a tankönyv-
írásnak anyagi segélylyel való fellendítését szükségesnek tartja, s ezért arra kéri az egye-
temes gyűlést, hogy erre a czélra költségvetésébe évenként 1500 koronát vegyen fel, ille-
tőleg bocsásson a tanügyi bizottság rendelkezésére ; ebből az összegből volnának fedezen-
dők ezután a készítendő vezérkönyvek költségei is. 

15 
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101-108. Az egyetemes közgyűlés a mostani nehéz viszonyok között, a midőn 
az evangelikus tanulók lelke, a mi reánk nézve felekezetileg káros hatású és 
elveinkkel ellentétes irányú tankönyvek által megmételyeztetik, maga is életszük-
ségnek tartja a védekezést és az evangelikus szellemű tan- és olvasókönyvek 
segítségével valamennyi hitsorsos tanulónknak hithűségben és egyház és haza-
szeretetben való megerősítését, a miért is az evangelikus szellemű tankönyvírás 
fellendítését czélzó indítványhoz elvileg hozzájárul és félkéri a Luther-Társaságot, 
hogy munkakörét kiszélesbítve a különböző fokozatú iskoláink számára (beleértve 
a tanítóképző-intézeteket is) szükséges és alkalmas evangelikus szellemű tanköny-
vek Íratásáról és kiadásáról gondoskodni szíveskedjék ; a javaslat pénzügyi részét 
azonban fedezet hiányában ezúttal mellőzni kénytelen. 

102. (K.) A tanügyi bizottság, jelentésének 27. a) pontjában Kapi Gyula indítvá-
nyára javaslatot tesz. 

Az egyetemes közgyűlés a javaslatot elfogadja és a vallás- és közok-
tatásügyi minisztert feliratban felkéri, hogy az állami tanító- és tanítónőképző-inté-
zetekbe felvett evangelikus növendékeket, osztályonként heti két órai vallástanítás 
tarthatása és rendszeres lelki gondozhatás végett oly helyekre csoportosítsa, a hol 
lelkésszel bíró egyházközségünk van. 

103. (K.) A tanügyi bizottság, jelentésének 27. b) pontjában Kapi Gyula indít-
ványára azt javasolja, hogy állítson az egyetemes egyház evangelikus tanítónőképző-
intézetet legczélszerűbben egy már működő leánynevelő-intézettel kapcsolatban. 

Az egyetemes közgyűlés az evangelikus tanítónőképző-intézet létesíté-
sére vonatkozó javaslatot az egyházkerületek figyelmébe ajánlja. 

104. (K.) A tanügyi bizottság jelentésének 27. c) pontjában, Kapi Gyulának azt az 
indítványát, hogy az állami tanítóképző-intézetekben a vallástanárok rendes tanárok legye-
nek, gyakorlatilag kivihetetlennek tartja. 

Az egyetemes közgyűlés Kapi Gyula indítványát mellőzni kénytelen. 

105. (K.) A tanügyi bizottság jelentésének 28-ik pontjában, az országos ág. hitv. 
ev. tanáregyesületnek a külföldi tanulmányozás előmozdítására vonatkozó három rendbeli 
indítványára javaslatokat tesz. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatait elfogadja és 
1. az igazgatók út ján a külföldre menő tanárjelöltek figyelmét a kül-

földre szóló ösztöndíjakra felhívja és a külföldről hazajövő tanárjelöltek alkalma-
zását az iskolafenntartó testületek figyelmébe ajánl ja; 

2. az evangelikus intézetekben működő tanároknak tanulmányi ösztön-
díjakban való részeltetése végett a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez javasolt 
felterjesztést mellőzi, mert a közoktatásügyi miniszter evangelikus tanárokat tanul-
mányi ösztöndíjakban eddig is részesített. 

3. az iskolafenntartó testületek figyelmét, tanügyünk érdekében, a kül-
földi szünidei egyetemi kurzusokra felhívja. 

106. (K.) A tanügyi bizottság, jelentésének 29-ik pontjában, az országos ág. hitv. 
ev. tanáregyesület indítványára az iskolafenntartó testületeknek figyelmébe ajánlja azt, hogy 
az iskolai értesítőkben a tanulók osztályzatait se részletekben, se általánosságban ne kö-
zöljék, minthogy pedagógiai szempontból az érdemjegyek közlésének semmi hasznát 
sem látja. 

Az egyetemes közgyűlés az egyházkerületek figyelmét a javaslatra álta-
lánosságban felhívja. 

107. (K-) A tanügyi-bizottság, jelentésének 32-ik pontjában, az országos ágost. 
hitv. evang. tanáregyesületnek azon kérésére, hogy a tanügyi bizottság tagjai közé egy 
tanítóképezdei tanár is választassék, azt indítványozza, hogy ámbár a bizottság tagjai az 
iskolai bizottságok szervezetéről szóló szabályrendelet értelmében nem a különböző iskola-
típusok képviseletének elve alapján választatnak és előadókat a bizottság a maga tagjai-
nak körén kívül is kereshet, mégis méltányosnak tartja, hogy esetleges választásoknál 
az egyetemes közgyűlés az országos evangelikus tanáregyesület óhajtására figyelemmel 
legyen. 

Az egyetemes közgyűlés az indítványt tudomásul veszi. 

108. (K.) A tanügyi bizottság, jelentésének 33-ik pontjában arra kéri az egyetemes 
közgyűlést, lépjen be az országos ág. hitv. ev. tanáregyesület alapító tagjai közé s hívja 
fel az egyházkerületeket is a belépésre. 

Az egyetemes közgyűlés, a kérés első részét javaslattétel végett a pénz-
ügyi-bizottsághoz teszi át, a másik részét pedig az egyházkerületek figyelmébe 
ajánlja. 
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109. (K.) Az egyetemes tanügyi bizottság külön beadványában azt kéri, hogy 109-113. 
tekintettel az egyetemes tanügyi bizottság jegyzőjének immár tetemesen felszaporodott és 
jóformán egy egész ember munkásságát lekötő teendőire tekintettel különösen a terjedel-
mes kimutatások, jelentések és jegyzőkönyvek szerkesztésére és az évközben is végzett 
munkákra, a melyek nemcsak szakértelmet, de tartós munkálkodást és sok időt is igényel-
nek, az egyetemes közgyűlés a folyó egyetemes gyűléstől kezdve az egyetemes tanügyi 
bizottság jegyzőjének tiszteletdíját évi 400 koronáról 1000 koronára emelje fel. 

Az egyetemes közgyűlés a javaslatot a pénzügyi bizottsághoz teszi át ; 
Góbi Imre egyetemes tanügyi bizottsági jegyzőnek pedig szakavatott, buzgó és 
fáradhatatlan működéséért elismerő köszönetet szavaz. 

110. (Gy.) Tárgyaltatott a dunántúli és tiszai egyházkerületek felterjesztései s a 
felekezeti tanítóknak az államiakkal való egyenlősítése tárgyában. 

Az egyetemes gyűlés ezen felterjesztéseket átteszi az egyházunkat és 
a református egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottsághoz. 

111. (Gy.) Bemutattatott dr. Mosánszky Titus kérelme, melylyel bejelenti, hogy 
az eperjesi I. egyházközség neki jegyzőkönyvileg elégtételt adott. 

Tudomásul vétetik. 

112. (Gy.) A jogügyi bizottság ismerteti a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
2241. sz. átiratát, melyben kijelenti, hogy ez idő szerint a tanítóképzők részére segélyt nem 
folyósíthat. Bemutattatott továbbá a tiszai egyházkerület felterjesztése, melyben a tanító-
képzők részére államsegély kieszközlését sürgeti. 

Az egyetemes gyűlés elhatározza, hogy a tanítóképzők állami segélye-
zése tárgyában újabb felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 

113. (H.) Olvastatik a levéltári bizottság következő jelentése: 
I. A levéltár gyarapodását a következő adatok tüntetik fel : 
1. Az egyetemes felügyelő beküldte Vircsologi Rupprecht Tibor és Olivér, vala-

mint Gyurátz Ferenczné, szül. Matus Karolina alapítványairól a dunántúli egyházkerület 
által kiállított alapítólevelek egy-egy példán}^. 

2. Az egyetemes főjegyző beküldte az 1909. évi egyet, közgyűlés jegyzőkönyvé-
nek kéziratát a jegyzőkönyvbe felvett eredeti miniszteri leiratokkal és jelentésekkel, ugyan-
annak kefelenyomatát és egy eredeti példányát, összesen 74 darabot, illetőleg csomót ; 

ugyancsak a főjegyző beküldte az iskolák felterjesztéseit a Róth-Teleki ösztön-
díj ügyében, továbbá a két prot. egyházat közösen érdeklő ügyek tárgyalására kiküldött 
bizottság iratait összesen 12 darabot 96 melléklettel, valamint az adóalapi-bizottsághoz 
benyújtott kérvények és kimutatások két csomagját. 

3. A dunántúli egyházkerület püspöke öt ízben küldött többrendbeli füzetet, lap-
példányt s egyéb nyomtatványt a gyámintézeti levéltárba. 

4. Letétetett még a levéltárba az egyetemes nyugdíjintézet mathematikai mérlege. 
II. A könyvtár gyarapodott a következő kötetekkel, illetőleg füzetekkel. 
1. D. Martin Luthers Werke 10 Band, erste Abteilung, erste Hälfte (Weimar, 

1910), 30 Band, dritte Abteilung (Weimar, 1910), 37 Band (Weimar. 1910), Die deut-
sche Bibel, 2. Band (Weimar, 1909). 

2. A Luther-Társaság kiadványaiból : Jelentés a Luther-Társ. működéséről az 1909. 
évben (Budapest, 1910); Geschichte der evang. Kirche in Pőstyén, von Edinhard Koehler, 
Magyar Éneklő kar, szerk. Kapi Gyula; Jelenkori vallási áramlatok a modern irodalomban, 
írta dr. Szelényi Ödön. A vadosfai artikuláris egyházközség Rábaközben, írta Payr Sándor, 
Budapest, 1910; A vízcsepp, írta Kovács Andor, Budapest, 1910; Két vértanú a XVII. 
századból, írta Kovács Sándor, 1910; Kevesen mult, írta Algenstädt Lujza , 1910; Jeru-
zsálem pusztulása, Josephus Flavius után, írta Paulik János, 1910; Istenért, hazáért, 
tört. elbeszélés, írta Gyurátz Ferencz, 1910; Winter Gottlieb Ágost, Felsőlövő nagy papja, 
írta dr. Magyar Győző, 1910; A protestantizmus hatása a magyar állami életre, írta Po-
koly József, Budapest, 1910 (a magy. prot. írod. társ. kiadványa). 

3. 1909—1910. évi Értesítőjét beküldte a soproni egyetemes theol. akadémia, 
a békéscsabai gimnázium, a szarvasi tanítóképző-intézet és gimnázium. 

4. Beküldettek a következő nyomtatott jegyzőkönyvek: a soproni felső egyh. m. 
(1910 júl. 6.), a vasi közép egyh. m. (1910 júl. 6.), a kemenesaljai egyh. m. (1910 
júl. 13. és 1909 júl. 7.), a dunántúli egyh. ker. (1910 aug. 17—18.), a dunántúli egyh. 
kerületi Evangéliumi Egyesület (1910 aug. 16.), a dunántúli egyházkerület névtára (Pápa, 
1910), a békési egyh. m. (1910 jún. 28.), a szepesi városi egyh. m. (1908 szept. 28. és 
1909 aug. 17.), végül a barsi egyházmegye jegyzőkönyvei (1909 jún. 20. és 1910 
aug. 4.) • ' 

A második 25 év a magyarhoni e. e. e. gyámintézet történetéből 1885—1910. 
írta Bognár Endre, Pápa, 1910 czímű könyv két példánya a beküldő dunántúli püspök 
úr kívánságára a gyámintézeti levéltár irataihoz csatoltatott. 

10* 
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113-116. 4. A levéltár részére a következő lapok, illetőleg folyóiratok jár tak: Gyámintézet, 
szerk. Bognár Endre ; Evang. Népiskola, szerk. Papp József ; Ev. Családi Lap, szerk. 
Kaczián János ; Evan. Őrálló, szerk. Geduly Henrik ; Protestáns Szemle, szerk. Szőts 
Farkas. 

III. Az egyetemes gyűlés azon felhívása, hogy az egyházak a birtokaikban levő 
nevezetesebb régi iratokat, történeti feljegyzéseket, jegyzőkönyveket és anyakönyveket 
helyezzék letétbe az egyetemes levéltárba, vagy másolatot vegyenek és küldjenek be róluk, 
nem maradt egészen eredménytelen. A tiszai egyházkerület püspöki hivatala beküldte a 
kerület 10 egyházmegyéjének a püspökhöz e tárgyban intézett jelentéseit, melyeknek 
veleje az, hogy ilyen értékesebb irat kevés helyen van, s a hol van is, a tulajdonos 
egyház nem hajlandó letétbe helyezni. Szontágh Sándor szepesváraljai lelkész és esperes 
régi iratok helyett Geschichte der evang. Kirchengemeinde A. C. zu Szepesváralja czímű 
könyvének egy kötött példányát küldte be, mint a melyben az egyház birtokában lévő 
kevés számú régi irat fontosabb adatai úgyis fel vannak használva. 

Händel Vilmos nagyhonti főesperes beküldte a felsőbakai egyház tulajdonában 
levő 25 régi irat gyűjteményét , 23-at az odavaló lelkész által írt másolatban, 2-őt másod-
eredeti példányban ; továbbá a felső-almási lelkész régi iratok felsorolására, illetőleg a rájok 
való utalásra szorítkozó jelentését; végül „a nagyhonti esperességi levéltár nevezetesebb 
iratai" czím alatt 7 darab az 1599—1809. időből való jegyzőkönyvet s egy „lelkészek 
katalógusát" felsoroló jegyzéket. 

A galgagutai lelkész azt jelenti, hogy egyházának régi iratai nincsenek, mind-
össze némi töredékes feljegyzések azok, a mik a történetkutatók figyelmét felkelthetnék. 

Érdekes és tanulságos Hodzsa János turóczi főesperesnek az egyetemes levéltáros-
hoz intézett levele (1910, nov. 2.), melyben tudatja, hogy esperessége egyházaiban, némi 
helyi érdekű krónikái feljegyzéseket leszámítva, fontosabb iratok nincsenek; az újabb 
időben rendezett esperességi irattárban azonban van egy értékes történeti emlék, az espe-
resség történetét visszatükröztető, az 1610. évvel kezdődő jegyzőkönyv. Annál gazdagab-
bak egyháztörténeti írott emlékekben a turóczi úri családok levéltárai. A Révayak mosoni 
levéltárában Luthernek három eredeti levele van meg, a kisselmecziben minden valószínű-
ség szerint az 1709 utáni időből való jegyzőkönyvek; állítólag a zsolnai zsinat eredeti 
szövegű artikulusai, hajdan Thurzó György tulajdona, a neczpáli Justh-család irattárába 
kerültek, mely ez idő szerint állítólag a nemzeti múzeumban van letétbe helyezve. 

Farkas Gejza nagyszombati lelkész egyháza levéltárából lemásolta a régi, 1666-ban 
kezdődő anyakönyvben foglalt feljegyzéseket, azonkívül az* egyház levéltárának még nyolcz 
iratát. 

A levéltári katalógus munkája , melyet az a körülmény nyújtot t ki a remélt idő-
nél hosszabbra, hogy a czédula-katalógus megbízhatatlanságát a legtöbb esetben magoknak 
az aktáknak olvasása alapján kellett megjavítani, végéhez közeledik. A katalógus 1911 
tavaszára, legkésőbben a nyár folyamán nyomtatásban megjelenhet a szerint, hogy a kollek-
táneák tartalma, melyeknek külön elenchusuk van, egész terjedelmében kerül-e a katalógusba, 
vagy csak általánosan jeleztetik? Ennek megállapítására, s a levéltáros által előterjesztendő 
csoportosítási tervezet megvitatására, valamint a nyomatandó példányok számának meg-
állapítására méltóztassék a levéltári bizottságot felhívni. 

A közgyűlés tudomásul veszi a levéltári bizottság jelentését, köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, kik a beküldött művekkel és adományaikkal szívesek 
voltak a könyv- és levéltárt gyarapítani és a levéltáros kívánságához képest fel-
hívja a levéltári bizottságot, hogy a Kollektaneák mikénti felvételét a levéltári 
Katalógusba, valamint a csoportosítást és a nyomatandó levéltári Katalógus pél-
dányainak számát állapítsa meg. 

114. (H.) A dunáninneni kerületi közgyűlés azon jelentése, hogy a püspök 
körözvényileg ismételve felhívta úgy az egyházakat, mint az egyházmegyéket és a hittest-
véreket, hogy a levéltárakban meglevő régibb keletű jegyzőkönyveket és okiratokat, 
tulajdonjoguk fenntartása és biztosítása mellett, helyezzék el egyetemes levéltárunkban 
vagy legalább is közöljék a történeti jelentőséggel bíró adatok s okiratok jegyzékét, 

tudomásul vétetik. 

115. (Zs.) A m. évi jegyzőköny 119. pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, hogy 
a Róth-Teleky Johanna-féle, a Blankenstein-féle és a Lissovényi-féle ösztöndíjak az 
1909/10. tanévre szabályszerűen kiosztattak. 

Tudomásul szolgál. 
116. (H.) A váczi lelkész Sommer Gyula, mint az ottani siketnéma-intézet ev. 

vallástanícója jelenti, hogy a lefolyt 1909—910. tanévben az intézetben összesen 13 növen-
dékünk volt, kettővel kevesebb, mint az előző évben, még pedig 7 fiú és 6 leány. Ezek 
közül volt 3 országos alapítványon, 4 segélyezett bejáró, 4 magánalapítványon, 1 a főváros 
költségén és 1 számfeletti segélyezett. 

Tudomásul szolgál. 
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117. (Zs.) A m. évi jegyzőkönyv 121. pontjánál bemutattatott a számvizsgáló- 117. 
bizottság jegyzőkönyve, mely szerint az egyetemes egyház 1909. évi pénztári számadása, 
valamint az ebből a számvevőszék által összeállított kimutatás összehasonlíttatván, utóbbi 
azzal teljesen megegyezőnek találtatott; továbbá jelenti a bizottság, hogy az egyetemes 
pénztár által 1909. évi január 1-től deczember 31-ig vezetett számadást tételről tételre meg-
vizsgálván, azt rendben találta és az eredményt a következő kimutatásban állapította meg : 

1. Az egyetemes egyház közigazgatási számlája. 

Bevétel : 
Mult évi maradvány 
Államsegélyből 1848: XX 
Perköltségekre befolyt 
Zsilinszky-féle tájékoztatóért . . . . 
Egyetemes szabályrendelet gyűjteményért 
Alapítványkezelési járulékokból . . . 
Hrabovszky Zs.-alapítványtól . . . 
Üllői-úti 24. sz. ház kezelési számlától 
Kamatokból 

Összesen . 

Kiadás : 
1848: XX. államsegélyből kerületeknek 
Illetékegyenérték 
Légszeszfogyasztás . . . . . . . 
Villamvilágítás . 
Egyetemes tisztviselők tiszteletdíjai 
Útiköltségek és napidíjak . . . . 
Nyomtatványok 
Évi segélyek 
Vegyes kiadások 
Szentkirályi-u. 51. sz. ház építési számlának 
Pozsonyi akadémia folyószámlának 
Maradvány ú j számlára . . . . 

Összesen 
1910 jan. 1. Mult évi maradvány 

2. Ezredéves pályamű-alapítvány. 

Bevétel : 

Mult évi maradvány 
Takarékpénztári kamatjövedelem 

Összesen 

58.856 kor. 68 fill. 
311.600 „ — „ 

117 „ 15 „ 
3 „ 60 „ 
2 „ 40 „ 

513 „ 18 „ 
669 „ 35 „ 

2 . 0 2 8 „ 81 „ 
2.143 „ 28 „ 

375.934 kor. 45 fill. 

320.000 kor. — fill. 
437 „ 28 „ 
763 „ 04 „ 
187 „ 86 „ 

6.807 „ 28 „ 
5.087 „ 02 „ 
2.062 „ 97 „ 
8.090 „ - „ 

778 „ 17 „ 
5.000 „ - „ 
1.028 „ 71 „ 

25.692 „ 12 „ 

Kiadás : 
Maradvány új számlára . . . . 

1910 jan. 1. Mult évi maradvány 

3. Egyetemes tartalékalap. 

Bevétel: Mult évi maradvány . . . 
Kiadás: Pozsonyi akad. folyószámlának 

4. Az egyetemes egyház szabadrendelkezési tőkéi. 

. 375.934 kor. 45 fill. 
y • • • 

4.018 kor. 92 fill. 
144 ? ? 69 >> 

4.163 kor. 61 fill. 

4.163 kor. 61 fill. 

382 kor. 72 fill. 
382 ,, 72 ,, 

Egyetemes egyház tőkéje . . . . 
Bauhofer György-alapítvány . . . . 
Ezredéves pályamű-alapítvány . 
Elhelyezve: b. Prónay Gábor régi alapítv 
b.Prónay Dezsőb.PrónayG.emlékére alapítv 
A bányai egyházkerületnél kölcsön 
Az egyetemes névtárra előlegezve . . 
Takarékpénztárban 
Üllői-úti házban 2/i0 részében . . 

Összesen . 

89.303 kor. 
302 „ 

4.163 „ 

58 
62 
61 

fill. 

840 kor. 
4.000 „ 
2.000 „ 

406 „ 
3.377 „ 

83.145 „ 

fill. 

96 
32 
53 

25.692 kor. 12 fill. 

4.163 kor. 61 fill. 

93.769 kor. 81 fill. 

93.769 kor. 81 fill. 
15 



5. Kroll Vilmos Budapesten. 

Tőketartozása volt 1.821 kor. 64 fill. 
Az egyetemes ügyész útján befolyt . 1.821 >> 64 >> 

6. Egyetemes névtár számlája. 

Mult évről fennmaradt fedezetlen költség 409 kor. 96 fill. 
Egy eladott névtárért befolyt . . . . 3 kor. — fill. 
Marad az év végén fedezetlen költség 406 96' 

Összesen 409 kor. 96 fill. 
1910 jan. 1. Mult évről fedezetlen költség 406 kor. 96 fill. 

7. gr. Teleky Roth Johanna-alapítvány. 

a) Folyó számla. 

Bevétel : 
Értékpapírok után 
Takarékpénztári kamat 
Tartaléktól a hiány fedezésére . . . 

Összesen . 

Kiadás : 
Ösztöndíjakra à 70 K 14 iskolának . 

b) Tartalékalap. 

Mult évi maradvány 

Kiadás : 
Folyó számlának a hiány fedezésére 
Maradvány ú j számlára . . . . 

Összesen 
1910 jan. 1. Mult évi maradvány . . . 

c) gr. Teleky Roth Johanna-alapítvány tőkéje. 

4% magy. földteherment. kötvény . . 
4 7 2

0 / o kisbirt. orsz. földh. int. zálogl. . 
4Va% egyes, bpesti fővárosi tpénzt. zálogl 
4% magy. földhitelint. korona zálogl. 
4°/o magy. földhitelint. talajjav. zálogl 
Takarékpénztárban 

.3.709 kor. — fill. 
68 » 65 5) 

422 35 
4.200 kor. — fill. 

4.200 kor. fill. 

1.758 kor. 84 fill. 

422 kor. 35 fill. 
1.336 j? 49 >> 

1.758 kor. 84 fill. 

23.400 kor. — fill. 
8.000 „ - „ 

12 .200 „ — „ 
44.000 „ - „ 

2 . 6 0 0 „ — „ 
148 „ — „ 

>. Az egyetemes egyház theol. akadémiája Pozsonyban. 

Bevétel : 
Kamatjövedelem 1.188 kor. 17 fill. 
Üllői-úti 24. sz. ház kezelési számlájától 1.014 „ 40 „ 
Tartalékalaptól 382 „ 72 „ 
Egyet, egyház közigazgatási számlától . 1.028 „ 71 „ 

Összesen . . 3.614 kor. — fill. 

Kiadás : 
A theol. akadémia pénztárába fizetve . 3.454 kor. — fill. 
Ugyanoda Busbak Ádám alapítványa után 160 „ — ,, 

Összesen . . 3.614 kor. — fill. 

9. A pozsonyi egyet, theol. akadémia tőkéje. 

A theol. akadémia tőkéje 6 6 . 0 0 5 kor. 3 9 fill. 
Busbak Ádám, Losonczon, alapítványa . 4 . 0 0 0 , , — „ 

Elhelyezve: 4 7 a % jelzálogh. bank zálogl. 4 . 0 0 0 kor. — fill. 
4 7 2 7 o m. orsz. központi tpénztár zálogl. 2 . 0 0 0 , , — „ 
4 7 2 7 o egyes, bpesti főv. tpénztár zálogl. . 4 . 2 0 0 „ — „ 

Átvitel T 10.200 kor. — fill. 
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Áttétel . 10.200 kor. fill. 
4% m. földhitelint. korona záloglevél 16.200 >> — il 
Üllői-úti 24. sz. bérház Vio részben . . 41.572 •)•> 76 il 
4% m. földhitelint. talajjav. zálogl. . . 2.000 11 — il 
Takarékpénztárban 32 11 63 il 

Összesen . . 70.005 kor. 39 fill. 

10. Tankönyvbirálati díjak számlája. 

Bevétel: Bírálati díjakban befolyt . . . 390 kor. — fill. 
Kiadás: Kifizetett bírálati díjak . . . 390 »i — il 

11. Bányai ág. hitv. ev. egyházkerület. 

Bevétel: Tőkerészlettörlesztés . . . . 1.000 kor. — fill. 
Tartozás: Fennmaradt tőketartozása . . 

12. Egyetemes közalap folyószámla. 

Bevétel : 

Mult évi maradvány 145.842 kor. 48 fill. 
1909. évi államsegély 100.000 H — il 
1909. évi közalapadó a kerületektől . . 41.932 11 — il 
Kamatjövedelem 9.393 11 21 il 
Üllői-út 24. sz. ház kezelési számlától . 3.043 11 21 il 

Összesen . 300.210 kor. 90 fill. 

Kiadás : 

Egyetemes nyugdíjintézet folyószámlának 48.096 kor. — fill. 
Kegydíjalapnak 1909. évi járulék . . . 9.600 — il 
Az 1908. évi egyet. jkv. 98. p. értelmében 94.199 n 78 il 
Egyetemes közalap tőkeszámlának . . 2.487 n 28 il 
Maradvány ú j számlára 145.827 •>•> 84 il 

Összesen . . 300.210 kor. 90 fill. 
1910 jan. 1. Mult évi maradvány 

13. Egyetemes közalap tökeszámla. 

Mult évi tőkemaradvány 294.718 kor. 03 fill. 
Egyh. törvényszék által megítélt bírságokból 199 n 78 il 
Egyetemes közalap folyószámlától . . 2.487 11 28 il 
Elhelyezve: 472% egyes. bp. főv. tkp. zálogl. 12.000 kor. — fill. 
47*% magy. orsz. közp. takp. záloglevél 14.000 ii — il 
4% magy. földhitel, korona záloglevél 136.200 — il 
4% magy. földhitel, talajjav. záloglevél . 10.000 11 — il 
Üllői-úti 24. sz. ház értéke 3/io részben . 124.718 11 28 il 
Takarékpénztárban 486 11 81 il 

Összesen . . 297.405 kor. 09 fill. 

14. Zsinati költségek számlája. 

Bevétel : 
Mult évi maradvány 820 kor. 86 fill. 
Zsinati törvényekért Hornyánszkytól . . 109 il 47 il 
Eladott zsinati törvényekért pénztárnál 4 il 60 il 

Összesen 934 kor. 93 fill. 
1910 jan. 1. M. é. maradvány ú j számlára 

15. Egyetemes nyugdíjintézet folyószámla. 

Bevétel : 

Egyetemes közalap folyószámlától . . . 48.096 kor. — fill. 
Kerületek járulékai és offertoriumaiból 112.590 il 52 il 
Államsegélytől 1848: XX 502.000 il — 11 
Kamatjövedelem 45.725 il 02 11 

Átvitel . 708.411 kor. 54 fill. 

117. 

2.000 kor. — fill. 

145.827 kor. 84 fill. 

297.405 kor. 09 fill. 

934 kor. 93 fill. 

10* 
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117. Áttétel . 7 0 8 . 4 1 1 kor. 5 4 fill. 
Egyet, nyugdíjintézet fszámlától földhitelint. 4 1 . 5 2 4 >j 9 0 ff 
Üllői-úti 24. sz. ház kezelési számlától . 1 2 . 6 5 9 8 5 a 

Összesen 7 6 2 . 5 9 6 kor. 2 9 fill. 

Kiadás : 
Igazgatási költségek 7 . 6 6 0 kor. 4 8 fill. 
Kifizetett nyugdíjak 1 5 3 . 7 2 4 >> 1 2 ff 
Dunáninneni egyházker. 1908 jkv. 51. p. 6 . 0 0 0 >> — fi 
Egyetemes nyugdíjintézet tőkeszámlának 5 9 5 . 2 1 1 ti 6 9 a 

Összesen 7 6 2 . 5 9 6 kor. 2 9 fill. 

16. Egyetemes nyugdíjintézet tőkeszámla. 
Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány 1 , 5 6 4 . 9 1 9 k o r . 7 7 fill. 
Egyetemes nyugdíj int. folyószámlától . 5 9 5 . 2 1 1 il 6 9 a 
Elhelyezve: 4 7 2 ° / o m. jelzálogh. b. zálogl. 4 . 6 0 0 kor. — fill. 
5% kisbirt. orsz. földhitelint. záloglevél 6 . 2 0 0 a — >> 

4Va% ugyanaz 1 1 4 . 0 0 0 >> — ff 
4V2% egy. bpesti főv. tpénztár zálogl. 4 8 1 . 2 0 0 a — ff 
4% ugyanaz 3 . 0 0 0 il — ff 
4% m. földhitelint. korona záloglevél . 8 5 0 . 6 0 0 a — a 
4% m. földhitelint. talajjav. záloglevél . 9 0 . 6 0 0 a — a 
4V2 m. orsz. közp. takarékp. zálogl. 5 0 . 0 0 0 a — a 
Üllői-úti 24. sz. bérház értékének 3/ l0 része 1 2 4 . 7 1 8 a 2 8 if 
Szentkirályi-u. 51. sz. ház építési költsége 2 4 0 . 4 1 5 D 9 6 a 
Takarékpénztárban 1 9 4 . 7 9 7 a 2 2 a 

Összesen . . 2 , 1 6 0 . 1 3 1 kor. 4 6 fill. 

17. Kegy díj alap. 
Bevétel : 

Mult évi maradvány 1 2 . 2 7 4 kor. 5 2 fill. 
Egyet, közalaptól 1909. évi járulék . . 9 . 6 0 0 V — • ff 
Kamatjövedelem 5 4 9 11 8 8 a 

Összesen . 2 2 . 4 2 4 kor. 4 0 fill. 

Kiadás : 
Kifizetett kegydíjak 1 1 . 3 2 9 kor. 9 4 fill. 

Naplókönyvre . . . . >l 2 a 7 0 a 
Maradvány ú j számlára 1 1 . 0 9 1 a 7 6 a 

Összesen . 2 2 . 4 2 4 kor. 4 0 fill. 

1910 jan. 1. Mult évi maradvány 
Elhelyezve: Takarékpénztárban . . . . 5 . 0 9 1 kor. 7 6 fill. 

47*% kisbirt. orsz. földh. int. záloglevél 6 . 0 0 0 a — a 
Összesen . 1 1 . 0 9 1 kor. 7 6 fill. 

18. Zelenay Gedeon-alapítvány. 

Bevétel : 
Mult évi tőkemaradvány 2 5 . 3 1 0 kor. 7 0 fill. 

Kamatjövedelem 1 . 0 5 2 ii 9 8 a 
Összesen . 2 6 . 3 6 3 kor. 6 8 fill. 

Kiadás : 
Az egyet, theol. akadémiának . . . . 1 . 0 0 0 kor. — • f i l l . 

Egyet, egyház közigazg. számlának . . 6 3 f1 1 8 a 
Tőkemaradvány 2 5 . 3 0 0 11 5 0 a 

Összesen . 2 6 . 3 6 3 kor. 6 8 fill. 

1910 jan. 1. Mult évi maradvány 
Elhelyezve: 41/2% egy. bpesti tkp. zálogl. 1 . 6 0 0 kor. — fill. 

4 V 2 ° / O m. orsz. közp. takp. záloglevél 2 . 4 0 0 » — a 
5°/o kisbirt. orsz. földhitelint. záloglevél . 1 . 0 0 0 ff — ft 
47s% ugyanaz 2 . 2 0 0 ii — a 

Átvitel . 7 . 2 0 0 kor. — fill. 

2,160.131 kor. 46 fill. 

11.091 kor. 76 fill. 

2 5 . 3 0 0 k o r . 5 0 fill. 
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Áttétel 7.200 kor. — fill. 117. 
4% m. földhit. int. korona záloglevél . 18.000 „ — ,, 
Takarékpénztárban 100 ,, 50 ,, 

Összesen . . 25.300 kor. 50 fill. 

19. Szinovitz Lajos-alapítvány. 

Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány 158.991 kor. 44 fill. 

Kamatjövedelem 5.652 55 51 55 

Üllői-úti 24. sz. ház kezelési számlától 7 l 0 r. 1.014 55 40 55 

Összesen 165.658 kor. 35 fill. 

Kiadás : 

Egyet, egyház közigazg. számlának . . 400 kor. — fill. 
Tőkemaradvány 165.258 55 35 55 

Összesen 165.658 kor. 35 fill. 
1910 jan. 1. Mult évi maradvány 

Elhelyezve: Jurenák Józsefnél . . . . 32.000 kor. — fill. 

47a7o m. jelzálog hitelbank záloglevél 2.000 >> — 5 J 

47-2% m. orsz. közp. takp. záloglevél. . 21.000 >? — J 5 

5% kisbirt. orsz. hitelint, záloglevél . . 4.000 — 55 

4% m. földhit. int. talaj jav. záloglevél . 2.000 — 55 

4% m. földhit. korona záloglevél . . . 14.600 — 55 

47a% egy. bpesti főv. takp. záloglevél . 10.200 — 55 

4°/o egy. bpesti főv. takarékp. záloglevél. 30.000 J? — 55 

Üllői-úti 24. sz. ház 710 része . . . . 41.572 >> 76 >5 

Takarékpénztárban 7.885 >> 59 55 

Összesen . . 165.258 kor. 35 fill. 

165.258 kor. 35 fill. 

20. Eőry Sándor-alapítvány. 

Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány 99.612 kor. 99 fill. 
Kamatjövedelem 4.142 „ 87 „ 
Horváth Károly fizetése , 1.441 ,, 06 „ 

Összesen . . 105.196 kor. 92 fill. 

Kiadás : 
Luther-Otthonnak 4.142 kor. 87 fill. 
Tőkemaradvány 101.054 „ 05 „ 

Összesen . . 105.196'kor. 92 fill. 
1910 jan. 1. Mult évi maradvány 

Elhelyezve : 41/2°/o egy. bpesti főv. tkp. zálogl. 6.000 kor. — fill. 
4% egy. bpesti főv. tkpénztári záloglevél 30.000 „ — ,, 
472°/O m. földhitelint. korona záloglevél . 30.000 „ — „ 
4V2°/O kisbirt. orsz. földhit. záloglevél. . 34.000 „ — „ 
Takarékpénztárban 1.054 „ 05 „ 

Összesen . T 101.054 kor. 05 fill. 

101.054 kor. 05 fill. 

21. Kerületek járulékai a theol. akadémiák fenntartására. 

Dunáninneni egyházkerület járuléka 
Dunántúli „ „ 
Bányai „ 
Tiszai „ „ 

Összesen 

6.072 kor. 50 fill. 

6.072 „ 50 „ 
6.072 „ 50 „ 
6.072 „ 50 .. 

24.290 kor. — fill. 

Kiadás : 

A soproni theol. akadémiának . . 
Az eperjesi theol. akadémiának . . 

Összesen 

9.990 kor. — fill. 
14.300 „ - „ 
24.290 kor. — fill. 
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117. 22. Lissovényi László-alapítvány. 
Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány ' 3.585 kor. 45 fill. 
Kamatjövedelem 149 67 

Összesen . . 3.735 kor. 12 fill. 

Kiadás : 
Varsányi Mátyás ösztöndíja . . . . . 140 kor. — fill. 
Egyet, egyház közigazg. számlának . 8 >> 98 J > 

Tőkemaradvány 3.586 >> 14 >> 

Összesen . . 3.735 kor. 12 fill. 
1910 jan. 1. Mult évi tőkemaradvány . 

Elhelyezve: 472
0/o egy. bp. főv. tkp. zálogl. 1.400 kor. — fill. 

4°/o m. földhitelint. korona záloglevél 2.000 J J — 

Takarékpénztárban 186 >5 14 5 ) 

Összesen . . 3.586 kor. 14 fill. 

23. gr. Blankenstein György-alapítvány. 
Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány 16.435 kor. 95 fill. 
Kamatjövedelem 683 89 

Összesen . . 17.119 kor. 84 fill. 

Kiadás : 

Rácz Károly Ágost ösztöndíja . . . . 600 kor. — fill. 
Egyet, egyház közigazg. számlának . . 41 02 >J 

Tőkemaradvány 16.478 82 >> 

Összesen . . 17.119 kor. 84 fill. 
1910 jan. 1. Mult évi tőkemaradvány . 

Elhelyezve: 4V2
0/0 egy. bp. főv. tkp. zálogl. 5.800 kor. — fill. 

4% m. földhitelint. korona záloglevél 10.000 >> — >5 
Takarékpénztárban 678 82 J ? 

Összesen . 16.478 kor. 82 fill. 

24. Dr. Rajner Gyula hagyománya. 

Dr. Sztehló Kornél ügyész útján befolyt 5.011 kor. 25 fill. 
Kiadatott a 4. ker. leányisk. à 1.252-81 5.011 25 

25. Segédlelkészi congrua. 
Bevétel : 

Mult évi maradvány 14.264 kor. 65 fill. 

Kiadás ; 

Tiszai egyházkerületnek . . . . 
Bányai „ . . . . 
Dunáninneni „ . . . . 
Dunántúli „ . . . . 
Maradvány ú j számlára . . . . 

Összesen 

1.500 kor. fill. 
250 J? — ?» 

1.000 >> — ^ 

4.000 >> — >> 

7.514 j? 65 
14.264 kor. 65 fill. 

3.586 kor. 14 fill. 

16.478 kor. 82 fill. 

1910 jan. 1. Mult évi maradvány 7.514 kor. 65 fill. 

26. Segédlelkészi congrua-tartalékszámla. 
Bevétel : 

Mult évi maradvány 6.093 kor. 76 fill. 
Kamatjövedelem 644 „ 38 „ 

Összesen 

Kiadás : 

Bányai egyházkerületnek . . . . 
Maradvány ú j számlára . . . . 

Összesen 

6.738 kor. 14 fill. 

250 kor. fill. 
6.488 >> 14 >5 
6.738 kor. 14 fill. 

1910 jan. 1. Mult évi maradvány 6.488 kor. 14 fill 



Elhelyezve: 570 kisbirt. földhit. záloglevél 400 kor. — fill. 
4°/0 m. földhitelint. korona záloglevél . . 2.000 :> — 5 5 
4% m. földhitelint. talajjav. záloglevél . 4.000 55 — 55 

Takarékpénztárban 88 55 14 55 

Összesen 6.488 kor. 14 fill. 

27. Államsegély 1848: XX. 
Bevétel : 

Mult évi maradvány 301.200 kor. — fill. 
Állampénztárból felvett összeg . . . 1,204.800 55 — 55 

összesen 1,506.000 kor. — fill. 

Kiadás : 
Egyetemes egyházi adóalapnak 692.400 kor. — fill. 
Egyet. egyh. közigazgatási számlának . 311.600 > ? — 1 5 
Egyet, nyugdíjintézet folyószámlának 502.000 >> — 55 

Összesen . . 1,506.000 kor. — fill. 

28. Egyetemes egyházi adóalap. 
Bevétel : 

Mult évi maradvány 150.283 kor. 57 fill. 
Államsegélyből átutalt összeg . . . . 692.400 55 — »5 

Összesen . . 842.683 kor. 57 fill. 

Kiadás : 
Adóalap tartalékszámlának 11.883 kor. 57 fill. 
Költségek : nyomda, munkadíj , útiköltségek 2.484 96 55 

Maradvány ú j számlára 828.315 04 55 

Összesen . . 842.683 kor. 57 fill. 
1910 jan. 1. Mult évi maradvány 

29. Egyetemes adóalap tartalékszámlája. 
Bevétel : 

Egyetemes adóalaptól átutalt 1908. évi 
kamatjövedelem 11.883 kor. 57 fill. 

Ugyanattól 1909. évi kamatjövedelem 24.728 55 71 55 

Összesen . 36.612 kor. 28 fill. 
1910. jan. 1. Mult évi maradvány 

30. Luther-Otthon. 
Bevétel : 

Dr. Hollerung Alfréd hagyománya . . . 1 . 0 0 0 kor. — fill. 
Alapítványok czímén 800 — 55 

Adományokból . 127 » 40 55 

Ellátási díjakból 9.905 » — 55 

Eőry Sándor-alapítványtól 4.142 55 87 55 

Üllői-úti 24. sz. ház értékcsökk. alaptól . 12.000 55 — 55 

Egyet, adóalaptól előleg fedezetlen túlkiadás 38.133 55 35 55 

Összesen 66.108 kor. 62 fill. 

Kiadás : 

Építési, berend. és felszerelési költség . 52.929 kor. 99 fill. 
Fenntartási költség 8.845 » 30 n 
Üllői-úti 24. sz. ház kezelési számlának 

bérrészlete 4.333 55 33 55 

Összesen . . 66.108 kor. 62 fill. 
1910. jan. 1. Tartozás az egyet, adóalapnak . 

31. Üllői-úti 24. sz bérház kezelési számlája. 
Bevétel : 

Házbérekből dr. Győry István útján . . 32.420 kor. — fill. 
Luther-Otthontól négy havi házbér . . 4.333 55 33 55 

Összesen . 36.753 kor. 33 fill. 
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36.612 kor. 28 fill. 

38.133 kor. 35 fill. 
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Kiadás : 
Házkezelési költség és házbéradó . . . 15.092 kor. 66 fill. 
Az értékcsökkentési alapnak . . . . 1.900 Y) — » 
Egyet, nyugdíjintézet folyószámlának 9.616 » 64 y) 
A tiszta jöv.2/ io-része a közigazg. szlának . 2.028 n 81 n 
„ „ „ Vio-része a theol.akad. f.szlának 1.014 5J 40 
„ „ „ 3/io-része a közalap „ „ 3.043 5) 21 >> 

„ „ „ 3/io-része az egy. nyugdí j f. 
számlának 3.043 J? 21 

A tiszta jöv. Vio-része Szinovitz-alapnak 1.014 >> 40 >> . m u V iLi/aiapiiaa I .UIT ,, ~r\j ,, 
Összesen . . 36.753 kor. 33 fill. 

32. Üllöi-út 24. sz. bérház ért ékes ökk. alapja. 

Bevétel : 
Mult évi maradvány 10.164 kor. 87 fill. 
Kamatjövedelem 437 „ 93 „ 
Üllői-út 24. sz. ház kezelési számlától 1.900 ,, — „ 

Összesen . 12.502~kör. 80 fill 

Kiadás : 
Luther-Otthonnak . 12.000 kor. — fill. 
Maradvány ú j számlára 502 ,, 80 ,, 

Összesen . 12.502 kor. 8Ö~~fiÍL 
1910 jan. 1. Maradvány ú j számlára 502 kor. 80 fill. 

33. Szentkirályi-u. 51. sz. ház építési költsége. 

Mult évről áthozott összeg 238.336 kor. 83 fill. 
1909. évben fizetett számlák . . . . 7.079 ,, 13 ,, 

Összesen . . 245.415 kor. 96 fill. 
Hivatalos helyiségek berendezésére köz-

igazg. számlától 5.000 „ — „ 
Összes építési költség 1909. év végéig 240.415 kor. 96 fill. 

34. Hrabovszky Zsigmond alapítv. letétszámlája. 

Mult év végén volt 219.200 kor. — fill. 
Alapítv. gondnok által letétbe helyezett 

záloglevelek 6.000 „ — „ 225.200 kor. — fill. 

Vagyonkimutatás. 

Üllői-úti bérház 656.143 kor. 57 fill. 
Kötelezvények és követelések 77.380 „ 31 ,, 
Takarékpénztári betét és készpénz 1,226.129 ,, 78 ,, 
Értékpapír . 2 ,356.800 ,, — „ 

Összesen . . 4 ,316.453 kor. 66 fill. 

Mérlegszámla. 

Pénztárszámla 
Letétszámla a m. földhitelintézetnél 
Folyószámla a m. földhitelintézetnél 
Chequeszámla az egy. bp. főv. takpnál 
Báró Prónay Dezső 
Jurenák József Pa.-Sághon . . . . 
Bányai ág. hitv. ev. egyházkerület . . 
Névtár-számla 
Üllői-úti bérház 
Szentkirályi-u. 51. sz. bérház építk. költs. 

Átvitel 

Tartozik Követel 

36.111 kor. 20 fill. 
756.600 , — 

1.060 , 68 
1,054.433 j — 

4.840 , — 
32.000 j — 

2.000 j — 
406 , 96 

415.727 , 61 
240.415 , 96 

2,543.595 kor. 41 fill. 
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Tartozik 

Áttétel . . 2,543.595 kor. 41 
Luther-Otthon 38.133 „ 35 
Takarékpénztári betétszámla 3.000 ,, — 
Egyet, nyugd. int. f. számlája földhitelint.-nél 131.524 ,, 90 

„ letétszámlája „ 1,600.200 „ — 
Egyetemes egyház tőkéje 
Bauhofer György-alapítvány 
Pozsonyi theol. akadémia tőkéje . . . . 
Gróf Teleky Róth Joh.-alapítv. tőkéje . . 
Gróf Teleky Róth Joh.-alapítv. tart. alapja 
Egyetemes közalap tőkéje 
Egyetemes közalap folyószámlája . . . 
Egyetemes nyugdíjintézet tőkéje . . . . 
Egyetemes kegydíjalap . 
Zelenay Gedeon-alapítvány 
Szinovitz Lajos-alapítvány 
Lissovényi László-alapítvány 
Gróf Blankenstein György-alapítvány . . 
Eőry Sándor-alapítvány 
Segédlelkészi congrua 
Ezredéves pályamű-alap 
Brassói ág. hitv. ev. magy. egyház betétje 
Zsinati költségszámla . . ^ 
Hrabovszky Zsigmond-alapítv. letétje . . 
Üllői-út 24. sz. ház értékcsökkenési alapja 
Egyetemes egyház közigazg. számlája . 
Segédlelkészi congrua tartalékja . . . . 
Egyetemes adóalap 
Egyetemes adóalap tartalékja 
Óvadékszámla 

Követel 

fill. 117-118. 

89.303 kor. 58 fill. 
302 „ 62 „ 

70.005 „ 39 „ 
90.348 » 11 

1.336 11 49 my 

297.405 „ 09 „ 
145.827 „ 84 „ 

2,160.131 r 46 „ 
11.091 „ 76 „ 
25.300 „ 50 „ 

165.258 ,, 3 5 , , 
3.586 „ 14 „ 

16.478 „ 82 „ 
101.054 » 05 „ 

7.514 „ 65 „ 
4.163 „ 61 „ 

600 
» V 

934 „ 93 „ 
225.200 55 v 

502 „ 80 „ 
25.692 « 12 „ 

6.488 „ 14 „ 
828.315 „ 04 „ 

36.612 „ 28 „ 
3.000 55 11 

4,316.453 kor. 66 fill. 4,316.453 kor. 66 fill. 

Az egyetemes közgyűlés a számviszgáló-bizottság ezen jelentése alapján 
a számadást és kimutatást tudomásul veszi és Bendl Henrik egyetemes pénztárost, 
dr. Zsigmondy Jenő főellenőrt és Liedemann Rezső egyetemes ellenőrt az 1909. 
évi január 1-től 1909. évi deczember 31-ig vezetett és szabályszerűen megvizs-
gált számadásokra nézve a szokásos fenntartással a további felelősség terhe alól 
felmenti. 

118. (Zs.) A m. évi jegyzőkönyv 123. pontjánál az egyetemes számvevőszék az 
egyházkerületek 1909. évi számadásainak felülvizsgálásáról 1910. évi november hó 8-án 
felvett jegyzőkönyvében a következőket jelenti : 

1. Sóltz Gyula elnök üdvözölve a megjelenteket, a jegyzőkönyv vezetésére, 
Schönwieszner Kálmán akadályozva lévén, Révész Jánost kéri föl. 

2. Révész János indítványára kimondta a számvevőszék, hogy ezután a kerületi 
számadásokhoz, a felülbírálás megkönnyítése szempontjából mindig az előző évi szám-
adások is felterjesztendők az egyetemes számvevőszékhez. 

3. A bányai egyházkerület 1909. évi számadásait Materny Lajos elnök ismertette. 
a) A közigazgatási pénztár bevétele 194,500 K 77 fill, volt, kiadása 188,366 K 

05 fill, pénztári maradványa 6133 K 92 fill. E pénztárnál kezelt különböző alapoknál 
mutatkozó készpénzzel együtt a maradvány 17,977 K 44 fill. Az egyházkerület tőkéje 
301,923 K, összes vagyona 526,472 K 76 fill., emelkedés 11,831 K 60 fiU. A vagyonból 
414,500 K értékpapírban van elhelyezve, 74,523 K 28 fill, pedig az aszódi nőnevelő 
ingatlanában. 

b) Az aszódi leánynevelő-intézet bevétele 37,750 K 02 fill, kiadása 40,896 K 
88 fill. A hiány fedezésére a kerület 3146 K 86 fillért előlegezett. Az intézetnek a kerület 
által fedezett építési költségei 11,236 K 49 fill. Ingó és ingatlan vagyona a kerület vagyo-
nában van kimutatva. 

c) A segélyző-intézet forgalmi bevétele 65,862 K 34 fill., kiadása 63,719 K 70 fill, 
volt, pénztári maradvány 2142 K 64 fill. Itt 1471 K 12 fill, túlkiadás mutatkozik, a tőke 
269,164 K 19 fillérre apadt, á m u l t évi 270,635 K 31 fillérrel szemben. A tőke túlnyomó 
része 228,092 K 68 fill, ingatlanokra kebelezett kölcsönökbe van fektetve. A kerület vagyon-
kezelése összesen 2619 K 85 fillérbe került. A számadások könnyen áttekinthetők, világosak. 

A kiváló szakértelemmel összeállított számadásokat a számvevőszék a 
maga részéről jóváhagyóan tudomásul vette. 
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120. 4. A dunáninneni kerület 1909. évi számadásait Szeberényi Lajos számvizsgáló 
tag ismertette. 

a) A kerület összes bevétele 449,183 K 21 fill., kiadása 447,333 K 95 fill, volt, 
maradvány 1849 K 26 fill. Az összes vagyon 550,619 K 21 fill, takarékbetétekben, érték-
papírokban és ingatlanokban. A számadás kifogástalan. 

b) A „Reischel"-alapítvány bevétele 43,713 K 77 fill., kiadása 42,172 K 32 fill., 
maradvány 1541 K 45 fill. Vagyon 333.447 K 16 fill., vagyonszaporodás 1413 K 76 fill. 
Segélyezésre kiadott 11 ,£70 koronát. A számadás helyes, könnyen áttekinthető. 

c) A modori leánynevelő-intézet bevétele 39,931 K 41 fill., kiadása 39,483 K 28 fill, 
volt, maradvány 448 K 13 fill. A mult évi egyetemes gyűlési jegyzőkönyv 123. pontja 
értelmében az iskola felszerelésének értéke is ki van mutatva. Az intézet vagyona 177,946 K 
14 fill. Számadások teljesen rendben. 

d) A selmeczi főgimnázium bevétele 64,535 K 29 fill, kiadása 79,890 K 45 fill. 
Hiány 15,355 K 16 fill. A hiány tehát folyton növekszik, a mi a vagyon apadásában 
találhat fedezetet. Az 1910/11 előirányzatban is 17,539 IC 16 fill, előrelátható hiány 
mutatkozik. Feltűnő, hogy daczára a növekedő hiánynak, a vagyon 410,530 K 59 filléről, 
a legutóbbi mérlegben, 522,508 koronára növekedett. 

A számvevőszék a kerületnek áttetsző módon vezetett, helyes számadá-
sait jóváhagyólag tudomásul veszi, a selmeczi főgimnáziumnál azonban, mivel 
Osztroluczky Gyula tanár nyugdíjügye 14 hónap óta az állam által még mindig 
nem intéztetett el s mivel az államsegély felemelésének kérdése is függőben van, 
az egyetemes gyűlés közbenjáró intézkedését véli szükségesnek, nehogy az állandó 
hiány az intézet létérdekét veszélyeztesse. 
5. A dunántúli kerület 1909. évi számadásait Révész János számvizsgáló tag 

ismertette: A 15 különböző pénztár összes bevétele 2.035,085 K 79 fill, volt, a kiadása 
2.015,188 K 29 fill. Maradék 32,862 K 12 fill., túlkiadás 12,964 K 62 fill., pénztári maradvány 
19,897 K 50 fill. Tőke az év végén 1.733,129 K 45 fill., az év elején 1.412,259 K. 
Tőkegyarapodás 320,870 K 45 fill. Nyers vagyon 2.082,338 K 39 fill., teher 180,453 K 
37 fill. Tiszta vagyon 1.901,885 K 02 fill. Tiszta vagyongyarapodás 274,488 K 30 fill. 
Számadási hiba nincs. A kerület pénztára évről-évre tetemesen gyarapszik, tékintélyes 
vagyon- és tőke-növekedést mutat. 

Számvevőszék a számadást, elismerés kíséretében, jóváhagyólag tudo-
másul vette. 
6. A tiszai kerület 1909. évi számadásait Schönwieszner Kálmán számvizsgáló 

tag ismertette: 
A kerület nem eredeti számadást terjesztett be, hanem a püspök által hitelesített 

másolatot. A vagyonkimutatás a leltár szerint és az összesítés szerint 38,852 K 87 fill, 
különbözetet mutat, a mi onnan származik, hogy egyes járulékhátralékok, készpénz, folyó-
számla, a kimutatásból kimaradtak. 

Pénztári forgalom, bevétel 1.028,579 K 93 fill., kiadás 1.027,917 K 60 fill. 
Maradvány 1562 K 33 fill. A nyugdíjalap, árvaházi alap, Baldácsy, tűzkárbíztosítási, esp-
kápláni alap vagyona csökkent 25,566 K 59 fillérrel, más alapoknál növekedés 137,309 K 
90 fillér, vagyis a vagyonszaporulat : 111,743 K 40 fill. Az apadást külön megokolással 
kellene a számadásban kísérni. Óhajtandó volna, ha a tiszai kerület is a bányai kerület 
mintája szerint vezetné számadásait. A számadás különben helyes, világos, elfogadható. 

Számvevőszék a tiszai kerület számadásait a maga részéről jóvahagyóan 
tudomásul vette azzal azonban, hogy a kerület számadásainak, a bányakerületi 
minta szerint való vezetését javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a számvevőszék jelentését tudomásul véve, 
fölhívja a selmeczbányai lyceum kormányzó tanácsát, hogy tegyen a jövő évi 
közgyűlésnek felvilágosító jelentést arról, mely körülménynek tulajdonítandó az, 
hogy a vagyon a növekedő hiány daczára, majdnem 112.000 koronával növekedett, 
a tiszai egyházkerületnek pedig figyelmébe ajánlja a számvevőszék megjegyzését 
a számadások vezetésére nézve. 

119. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 126. pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, 
hogy a kamatláb csökkenése folytán a Zelenay-féle alapítvány jövedelme is annyira csök-
kent, hogy a mennyiben az alapítvány kezeléseért járó 6%-os kezelési díj egész összegben 
vonatnék le, úgy a theologiai akadémiának nem lehetne a teljes 1000* korona össze-
get átutalni, miért is javasolja, hogy kezelési díj fejében csak az az összeg számíttas-
sék az alapítvány terhére, a mely az 1000 korona hiánytalan átutalása után rendelkezésre 
marad. 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja és 
azt a határozat erejére emeli. 

120. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál az egyetemes közgyűlés 
az 1911. évi.költségelőirányzatot következőleg állapítja meg : 



Szükséglet. 

a) K ö z i g a z g a t á s i c z é l o k r a 

1. Tiszti dí jak: 
Világi főjegyző 800 kor. fill. 

„ „ irodaátalány . . : . . 400 55 55 

Egyházi főjegyző 400 55 55 

Két világi jegyző à 200 korona . . . 400 55 55 

Két egyházi jegyző à 200 korona . . 400 55 55 

Egyetemes ügyész 800 55 5» 

„ levéltáros 1200 55 55 

„ „ segédje 720 55 55 

Pénztáros 745 55 28 55 

Ellenőr 542 J7 
— 

55 

Pénztári segédtiszt 1000 — if 

Tanügyi bizottság jegyzője 400 '5 — » 
2. Egyetemes egyházi elnök útiátalánya . 1000 55 — 55 

3. Napidíjak, útiköltségek 6000 55 — 55 

4. Egyetemes törvénykezési költségek 1000 55 — 55 

5. Tanügyi bizottság költsége és díjai . . 1000 55 — ' 5 

6. Hiv. helyiségek fűtése, világítása és tiszt. 1000 55 — 55 

7. Illetékegyen érték — 55 — 55 

8. Nyomtatványok 2500 55 — 55 

9. Előre nem látható kiadások 1336 55 72 55 

b) R e n d e s é v i s e g é l y e k r e : 

1. Pozsonyi liczeum 336 kor. — fill 
2. „ „ magyar tanszéke . 84 55 — 55 

3. Selmeczi ,, filozófia ,, . . 252 55 — 5 5 

4. ,, ,, ' zeneintézete . . . . 84 55 — 55 

5. Váczi siketnéma-intézeti hitoktatás . 400 55 — 5 5 

6. Egy theologusnak az Otthonba v. elhelyezése 400 55 — 55 

120-121 

c) S e g é l y e k r e : 

1. Pozsonyi theol. akadémiának . . . . 8000 kor. - fill. 
2. ,, „ akad. alapnak pótlás 1000 55 55 

3. Torzsai korfirmandusok Otthona . . — 55 55 

d) Az 1908. évi túlkiadás fedezésére — 55 55 

Összesen . 32200 kor. - fill. 

Fedezet. 

a) K ö z i g a z g a t á s i c z é l o k r a t 

1. Állami segélyből 1 8 4 8 : X X . t.-cz. alapján 27000 kor. — fill. 

b) É v i s e g é l y e k r e : 

1. Kamatokból 1500 kor. — fill 
2. Hrabovszky Zs.-alapítványtól 700 55 1> 
3. Alapítványok 6°/0 kezelési díja . . . . 500 55 >> 

4. Üllői-úti ház jövedelméből 2500 55 ) 5 

c) E g y e b e k b ő l : 

1. Perköltségekből megtérült — kor. — fill. 
2. Könyvekből — y 5 55 

Összesen 32200 kor. — fill. 

121. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 127. pontjánál a közalapjövedelemből kerüle-
tenként kiutalványozott 9660 koronára nézve jelenti a dunáninneni egyházkerület, hogy 
egyházak segélyére 3000 korona, a missziók segélyezésére 2660 korona és a missziói 
hitoktatói állások segélyezésére 4000 korona fordíttatott a dunántúli egyházkerület hit-
oktatók részére 8630 koronát, egyházak segélyezésére 1000 koronát fordított, tehát 30 
korona tartalékban maradt ; a bányai egyházkerület jelenti, hogy egyházak segélyezésére 
5525 korona, lelkészek részére 3925 korona fordíttatott, a fennmaradó 210 korona a tartalék-

12* 
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121-124. alaphoz csatoltatott, a mely 1334 korona 60 fillért tesz k i ; végül a tiszai egyházkerület 
jelenti, hogy missziókra 5200 koronát, misszionárius lelkészekre 2099 korona 97 fillért és 
missziói vallástanítókra 2850 korona 83 fillért fordított, a 490 kor. 80 fillérnyi többletet 
a tartalékalapból fedezte. 

Tudomásul szolgál. 

122. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 128-ik pontjánál felvétetett az egyetemes pénz-
ügyi bizottság javaslata, mely szerint a közalap kiosztásra kerülő 1910. évi jövedelme a 
következő: az egyházkerületek járulékai 41.932 korona, az 1910. évi országos segély 
100.000 korona kamatjövedelem 8535 korona 62 fillér, házbérjövedelem 4500 korona, 
összesen 154,967 korona 62 filllér; ebből levonandó : tőkésítésre a kamat -és házbérjövede-
lem 20%-a vagyis 2607 kor. 12 fill, és költségekre 160 kor. 50 fill, és így kiosztásra 
kerülhet 152.200 korona. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest a közalap 1910. 
évi jövedelmeiből a következő segélyösszegeket utalványozza ki és pedig : 

1. A selmeczi liczeum részére 5.000 kor. 
2. A pozsonyi theologiai akadémiának 10.000 „ 
3. A dunántúli egyházkerületnek a kikebelezett fehérkomáromi egy-

házmegyéért kárpótlásul 1.300 „ 
4. A püspökök mellé egyenként 1600 korona díjazással és 800 

korona uti- és. lakbérátalánynyal alkalmazott négy misszio-
nárius lelkész javadalmazására 9.600 „ 

5. Az egyetemes nyugdíjintézetnek 48.000 „ 
6. Ugyanannak kegydíj alapra 9.600 „ 
7. A soproni tanítóképző-intézet javára 2.400 „ 
8. A selmeczi tanítóképző-intézet javára 1.800 „ 
9. A szarvasi tanítóképző-intézet javára 1.800 „ 

10. A tiszai egyházkerületnek az eperjesi főiskola és tanítóképző-
intézet fenntartására 7.000 „ 

11. A soproni theologiai akadémiának 2.160 „ 
12. A tiszai egyházkerület rozsnyói leánynevelő-intézete javára . 3.000 „ 
13. A bányai egyházkerület aszódi leánynevelő-intézete javára . 3.000 „ 
14. A dunántúli egyházkerület kőszegi leánynevelő-intézete javára 3.000 „ 
15. A dunáninneni egyházkerület modori leánynevelő-intézete javára 3.000 „ 
16. A Luther-Társaságnak 1.000 „ 
17. A dunántúli egyházkerületnek a zágrábi, a hrasztováczi, az 

antonováczi és bastaji missziók segélyezésére . . . . 1.400 „ 
18. A pozsonyi diakonissza-intézetnek 500 „ 
19. Vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére 

egyházkerületenkint 9660 korona, vagyis 38.640 „ 
Összesen . . ~ * 152.200 kor. 

A fentnevezett segélyösszegek 1911. évi január hó 1-én lesznek kifizetendők. 
A vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére 19. pont 

alatt utalványozott 38,640 korona összegnek kiosztására az egyházkerületek elnök-
ségeit kéri fel az egyetemes közgyűlés azzal, hogy arról, mely egyházak részére 
osztatott ki a 19. pont alatti segély, közvetlenül az egyetemes közgyűlésnek szíves-
kedjenek jelentést tenni. 

A fenti határozattal elintézést nyertek az egyházkerületeknek a közalap-
ból való segélyezés iránti felterjesztései is. 

123. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 130. pontja szerint a közalapi járulékok 1913 
évi deczember hó 31-ig lévén megállapítva és a bányai egyházkerület járuléka leszállítva, 
ehhez képest a folyó évre fizetendő közalapjárulék lesz : a) a bányai egyházkerületé 18617 
korona 50 fillér, melyből levonandó a mult évi jegyzőkönyvi 129. pont szerint beszámítani 
rendelt 429 korona és így fizetendő a bányai egyházkerület által ezúttal csak 18188 kor. 
50 fillér, — b) a dunáninneni egyházkerületé 7120 korona, — c) a dunántúli egyház-
kerületé 9836 korona, — d) a tiszai egyházkerületé 6287 korona, összesen 41431 korona 
50 fillér. 

121. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 133. pontjánál felvétetett az elnöki jelentés 
7-ik pontja és ennek kapcsán bemutattatott a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
intézett és beadott következő felterjesztés : 

Nagyméltóságod hivatali elődje 1909 február 9-én 19771. szám alatt kelt leira-
tával, hivatkozással a lelkészi javadalom kiegészítéséről szóló 1898: XIV. t.-cz. módosítása 
tárgyában intézkedő törvénytervezet rendelkezésére, a mely szerint azon rendszeresített 
segédlelkészi állások jövedelme, a melyek 1908. évi január hó 1-én betöltve voltak, ez 
időtől kezdve az illető segédlelkészek képesítése szerint évi 1000, illetőleg 800 koronára 
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egészíttessenek ki az állampénztár terhére, kérdést intézett volt a tisztelettel alulírott Elnök-
séghez, vájjon a tervben lévő törvény e rendelkezése alapján kíván-e változtatást ezen 
miniszteri intézkedésen, a mely szerint a rendszeresített állásokban lévő segédlelkészek 
állami segélyezésére évente 8000 korona átalány lett az állampénztárból rendelkezésre 
bocsájtva, a mely átalány 1905. évtől kezdve tényleg azon okból nem folyósíttatott, mert 
az eddig folyósított általányokról a számadás be nem lett adva. 

Egyúttal felhivattunk, hogy a mennyiben az évi átalány adására vonatkozó szám-
adási intézkedésen bármi tekintetben változtatást kívánnánk, mutassunk be előzetes tájé-
koztatás végett egy kimutatást arról, hogy hány 1908. évi január hó elseje előtt rend-
szeresített és az azt megelőző három év folyamán betöltött segédlelkészi állomás van, hol 
vannak ez állások szervezve s hogy az azokon alkalmazott segédlelkészek részére az évi 
1000 korona, illetve 800 koronás javadalom eléréséhez mily állami kiegészítésre lenne 
szükség ? 

A tisztelettel alulírott Elnökség Egyházi Alkotmányunk értelmében, a fenttisztelt 
miniszteri leiratot közölte az egyházkerületekkel és a beérkezett nyilatkozatokat az 1909. 
évi november hó 17—20. napjain tartott egyetemes közgyűlés elé terjesztette határozat-
hozatal végett. Ez az oka annak, hogy a fenttisztelt miniszteri leiratra csak most adhatjuk 
meg a választ, a mikor a törvénytervezet már az 1909: XIII. törvényczikkben beczikke-
lyezett törvénynyé vált. 

Mielőtt érdemlegesen válaszolnánk a hozzánk intézett leiratra, legyen szabad 
Nagyméltóságod szíves figyelmét azokra a körülményekre felhívni, a melyek akadályai 
voltak annak, hogy az 1898: XIV. törvényczikknek intentiói és a 8000 korona évi áta-
lánynak annak alapján történt rendelkezésünkre bocsátása oly áldáshozóan érvényesülhettek 
volna, a mint az kétségtelenül szándékolva volt. 

Ugyanis a lelkészi fizetések kiegészítéséről szóló 1898: XIV. t.-cz. a segédlelké-
szek fizetésére csak azon egyházakban engedett 500 koronáig terjedő káplántartási díjat a 
lelkész fizetéséből levonásba hozni, hol a segédlelkészi állás intézményszerűleg volt rend-
szeresítve és a 8000 korona évi átalányból csak azon segédlelkészek fizetése volt maxi-
mális 500 koronával kiegészíthető, a kik kongruás lelkészek mellett voltak alkalmazva. 

E megszorító intézkedéseknek következménye volt az, hogy egy-egy egyházke-
rületben alig egy-két káplán volt az átalányból állami segélyben részesíthető és hogy a 
legtöbb egyházban, a hol a lelkész aggkora, • betegeskedése, gyakran szolgálatképtelensége 
miatt káplán tartása a közérdek szempontjából feltétlenül szükséges lett volna, a lelkészek 
csekély fizetése és az egyházak szorult helyzete miatt még ideiglenesen sem lehetett az 
állami segély révén segédlelkészeket alkalmazni, mert hiszen a főhatóság kezei kötve 
voltak, nem lévén jogosítva olyan káplánokat az évi átalányból segélyezni, a kiknél a segé-
lyezés előfeltételei meg nem voltak. 

Természetes, hogy ily körülmények között a rendelkezésünkre bocsátott 8000 
korona évi átalány csak kis részben volt a kitűzött czélra fordítható és az átalányból ki 
nem adott összeg már 1905j évben az évi átalány többszörösére rúgott. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy a fenttisztelt leiratnak az a kitétele, hogy „az 
átalány folyósítása az 1905. évtől kezdve azért lett megszüntetve, mert az eddig folyósított 
átalányokról a számadás be nem lett adva", csak úgy értendő, hogy az addig kezünkön 
maradt összeg még teljesen el nem lett számolva, mert tényleg az évről-évre kiadott 
összegekről, évről-évre az elszámolást beadtuk volt. 

Ezek előrebocsátása után konstatáljuk, hogy az 1909: XIII. t.-cz. az 1898: XIV. 
t.-cz.-nek előbb említett megszorító feltételeit a káplánok fizetésének 1000 koronáig leendő 
kiegészítésére nézve, szintén fenntartotta és habár azt a kikötést, hogy csak kongruás lel-
készek segédlelkészei részesíthetők az államsegélyben, elejtette, mégis az államsegélyhez 
való igényt ama segédlelkészi állásokra fenntartotta, a melyek 1908. évi január hó elsőig 
már rendszeresítve vagy betöltve voltak. 

A törvénynek e rendelkezése nem számol a mi egyházunk különleges helyzetével, 
egyházaink és lelkészeink nagy szegénységével, a mely elsősorban akadályát képezte annak, 
hogy még nagyobb egyházközségekben is, a hol az egyházi hívek kellő lelkészi gondozása 
szükségessé tette volna, segédlelkészi állások intézményszerűleg rendszeresíthetők lettek 
volna. Ennek a körülménynek tulajdonítható az, hogy még ily nagyobb egyházakban is 
csak akkor és csak addig lettek segéglelkészek alkalmazva, a mikor és a meddig a rendes 
lelkész előrehaladott kora és erőinek megfogyatkozása miatt kénytelen volt segéderőt maga 
mellé venni. 

De még az ideiglenes állások betöltése is nagy nehézségekkel járt a nagy káplán-
hiány miatt, mert a csekély fizetés nem vonzotta elegendő számban ifjainkat a lelkészi 
pályára és még a rendszeresített állásokban lévő jobban javadalmazott segédlelkészek is 
mihamarább elhagyták állásaikat, hogy megüresedett lelkészi állások elnyerésével önálló-
ságra szert tehessenek. 

Tudomásunk van óla, hogy Nagyméltóságod hivatali elődje a hasonló helyzet-
ben lévő testvér református egyháznak a segédlelkészi fizetések kiegészítésére egy tetemes 
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124-126. átalányt bocsátott rendelkezésére és a törvény szellemében megengedte, hogy káplántartási 
díj állapítandó meg ott is, hol a lelkész betegsége, vagy munkaképtelensége, vagy nyu-
galomba vonulása, vagy a lelkészi özvegy, vagy lelkészi árvák kegyeleti és özvegyi éve 
miatt kénytelen az egyházi felsőbb hatóság segédlelkészi állást szervezni. 

Ugyanezt a jóakaratot reméljük és kérjük Nagyméltóságodtól, a mi egyházunk 
részére is, midőn a 7. alatt mellékelt jegyzékben kimutatjuk azt a szükségletet, a melylyel 
remélhetjük, hogy a segédlelkészi és missziói ügy baján segíthetünk. E kimutatásban ki 
vannak tüntetve az 1908 január elseje előtt, illetve addig rendszeresített kápláni állások, 
valamint azok a kápláni és missziói lelkészi állások, a melyeknek rendszeresítése ezután 
szükséges, de eddig anyagiak hiányában rendszeresíthetők nem voltak. 

E kimutatás szerint az eddig rendszeresített, valamint a rendszeresítendő segéd-
lelkészi állások fizetésének kiegészítésére 104.000 korona átalányösszegre volna szükségünk. 

Midőn tehát egyházunk részére a segédlelkészek fizetésének kiegészítésére 104.000 
korona évi átalány megadását kérjük, egyúttal azt a tiszteletteljes kérelmet terjesztjük elő, 
hogy az átalány felhasználása módjaira nézve ugyanazok a rendelkezések legyenek irány-
adók, a melyek a református egyházzal szemben a 63.423/1909. és 93.636/1909. számú 
rendeletekben meg lettek állapítva. 

Jóváhagyólag tudomásul vétetvén, az egyetemes közgyűlés feliratot 
intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, hogy a segédlelkészi kongrua 
kiegészítésére a mi egyházunk részére is ugyanazon elvek szerint, mint a refor-
mátusokkal szemben történt, bocsássa rendelkezésre a megfelelő átalányösszeget. 

125. (H.) A Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványt kezelő bizottság jelentését a 
következőkben terjeszti elő : 

1. Gondnok által bemutatott •/. alatt idecsatolt 1909. évi számadás szerint az 
alapítványi tőke 

1908. év végén volt . . . 219.353 kor. 40 fill. 
1909. évi szaporodás . . 6.420 „ 90 „ 
s így 1909 év végén kitett . 225.774 kor. 30 fill. 

Ezen számadást megvizsgáltuk, az egyes tételeket a pénztári okmányokkal össze-
hasonlítván, teljesen rendbenlévőnek találtuk, minek folytán fenntartván a kimutatott s az 
egyetemes pénztárban őrzött értékeknek az egyetemes számvevőszék részéről való meg-
vizsgálását, Bendl Henrik alapítványi gondnoknak az 1909-ik számadási évre a felment-
vényt megadtuk. 

2. Hrabovszky Istvánnak, felsőlövői ág. hitv. ev. főgimnázium VI. osztályú 
tanulónak, valamint Hrabovszky Miklósnak, ugyanazon iskola V-ik osztályú tanulónak, 
végre Radnóti Gézának, a kolozsvári kegyesrendű főgimnázium I-ső osztályú tanulójának, 
miután bizonyítványai az alapítványi szabályoknak megfeleltek, az 1909—1910. tanévre az 
1000 koronára, illetve 600 koronára felemelt ösztöndíjat kiadtuk. 

Tudomásul szolgál. 

126. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 135. pontjánál jelentik a püspökök a lelkész-
képesítő vizsgálatokról s az általuk végzett felavatásról a következőket: 

1. A dunáninneni egyházkerületben : 
a) papi vizsgát tettek: Zoch Gusztáv, Bienik János, Vieszt Károly, 

Zatkalik Károly, Neczkár Pál, Csernák Oszkár, Somola Kornél, Dániel Szabó György, 
Sensel Lajos, Nikodémusz Károly (10.). 

bj Lelkészekké avattattak: Zoch Gusztáv, Bienik János, Vieszt Károly, 
Zatkalik Károly, Csernák Oszkár, Dániel Szabó György, Neczkár Pál, Somola 
Kornél, Fábry Tivadar, Nikodémusz Károly, Sensel Lajos, Adriányi Géza, Kuz-
mányi Jenő (13.). 
2. A dunántúli egyházkerületben, az 1909—1910. egyházkormányzati évben fel-

avattattak 1910 szeptember 11-én Felpéczen a következő hitjelöltek: 
1. Bátsi József, a szombathelyi gyülekezettől 
2. Klenner Adolf, a gyékényesi ,, 
3. Péter János Lajos, az ágfalvai ,, 
4. Szabó Ferencz, a vadosfai ,, 
5. Zettl József, a paksi gyülekezettől nyert és felmutatott segédlelkészi 

hivány alapján. 
6. Végül Scholtz Gusztáv püspök engedélye alapján Janci János, a szu-

csányi gyülekezettől nyert segédlelkészi hivány alapján. 
3. A bányakerületben fel lettek avatva segédlelkészekül: 

Szikora Mihály a zólyomi, Jahoda János a szucsányi, Zsarnoviczky 
Lajos a tótprónai, Plivelécs Fülöp a neudorf-vinkovczei, Hysko János a szarvasi, 
Flachbart Károly a szeghegyi, Vidovszky Kálmán a szentesi, Jamniczky Gyula 
a sándorfalvai, Csizmanecz Iván a nagylaki, Moravcsik József a szarvasi, Paulinyi 



5 1 

Miklós a nagyócsai, Sztik Gusztáv a békéscsabai, Horeczky Aladár az orosházi 126 
gyülekezetbe. 
4. A tiszai egyházkerületben lelkészekül, illetve segédlelkészekül felavattattak: 

Krieger Mihály, Kardos Béla, Korenkó György és Podhorányi Kálmán. 
127. (H.) Olvastatik az egyetemes gyámintézet következő jelentése: 
A magyarhoni e. e. e. gyámintézet folyó évi szeptember hó 24. és 25-én Buda-

pesten ünnepelte fennállásának 50-dik évfordulóját, az az intézet, melyet a nagy Székács 
alapított és a mely még ma is magán hordozza a mester hatalmas szellemének bélyegét. 
Igen természetes, hogy a mikor ez áldott intézet 50 évi munkásságára hálatelt szívvel 
visszagondol, nem mulaszthatta el alapítójának, Székácsnak képét, annak alkotó szellemét, 
dicső emlékét még egyszer, újból odaállítani maga elé s irányában a hódolatot kifejezni 
azzal, hogy sírját megkoszorúzza és a Székács-névre szóló egyetemes gyámintézeti jubi-
láris alapot teremtsen. 

Az ünnepélyen, mely a Deák-téri evang. templom falai közt fényes közönség jelen-
létében folyt le, megjelent a magyar királyi kormány képviseletében: Molnár Viktor, vallás-
és közoktatásügyi államtitkár és dr. Schreiber Lajos, miniszteri osztálytanácsos; az egye-
temes evang. egyház részéről báró Prónay Dezső, egyetemes felügyelő vezetése alatt mind 
a négy egyházkerületi felügyelő: Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, 
Véssey Sándor; a püspökök közül: dr. Baltik Frigyes, Gyurátz Ferencz és Scholtz Gusz-
táv. A magyarországi ref. egyházat Antal Gábor, ref. püspök, dr. Baksa Lajos, konventi 
előadó, Benedek Sándor, Szilassy Aladár közigazgatási, egyúttal egyházkerületi tanács-
birák és Mády Lajos esperes képviselték. A budapesti evang. egyházakat lelkészeiken 
kívül zólyomi dr. Wagner Géza és dr. Zsigmondy Jenő, úgyszinte a női és ifjúsági egy-
letek összes tagjaikkal. 

A közgyűlést — mit istentisztelet előzött meg az összes budapesti evang. temp-
lomokban — dr. Láng Lajos, valóságos belső titkos tanácsos, a magyarhoni e. e. e. gyám-
intézet világi elnöke fényes beszéddel nyitotta meg. Beszéde a jubiláris gyűlésről felvett 
jegyzőkönyvben szószerint olvasható. Utána Gyurátz Ferencz püspök, a magyarhoni e. e. e. 
gyámintézet egyházi elnöke beterjesztette évi jelentését, melyből sok örvendetes esemény-
ről örömmel értesült a közgyűlés. Ilyen a többek közt, hogy I. Ferencz József, 0 csász. 
és apóst, királyi Felsége a magyarhoni e. e. e. gyámintézet 50 éves jubileuma alkalmából 
ez intézet czéljaira újabban magánpénztárából 4000 koronát legkegyelmesebben ajándékozni 
méltóztatott; dr. Láng Lajos 200 koronával, dr. Kéler Zoltán 300 koronával gyarapította 
az általuk előbb tett alapítvány összegét, Véssey Sándor, dunántúli egyházkerületi felügyelő 
gyámintézeti segély fejében 1000 koronát, Gyurátz Ferencz püspök 120 koronát adott. 

Az egyetemes gyámintézeti jubiláris Székács József-alapra a gyűlés napjáig, illetve 
napján befolyt 4226 kor. 50 fillér, a legtöbb gyülekezetben pedig e czélra a gyűjtés most 
folyik. A közgyűlést többen üdvözölték: táviratban, levélben és élőszóval. Elsőnek Scholtz 
Gusztáv bányai püspök jelentkezett szólásra, majd meg a ref. egyház nevében Antal Gábor 
és dr. Baksa Lajos. Kaczián János a budapesti testvéregyházak, Raffay Sándor a Deák-téri 
evang. egyház nevében adták át üdvözletüket és ajándékaikat; egy névtelentől öt díszbibliát, 
gyámintézeti alapítványul dr. Éles Henriktől 2000, zólyomi dr. Wagner Gézától 1000 koro-
nát. Jubiláris alapra Gregersen Nilstől 100, dr. Székács Bélától 200, Scholtz Gyulától 
100 koronát. A fasori evang. nőegylet nevében Beretvás Sándorné egy úrvacsorai kelyhet, 
Molnár Irén a fasori leányegyesület nevében egy keresztelési szentedényt, Ihrig Erzsébet 
a Deák-téri evang. leányegyesület nevében 50 koronát, ugyanennyit Hankiss Szilárd a Deák-
téri konfirmált ifjak nevében. Mindez nagy meghatottság közt ment végbe. De még is a 
legmeghatóbb jelenet az volt, mikor a gyámintézet jegyzője a szólásra jelentkezők közül 
Székács leánya nevét, özvegy Győry Vilmosnét szólította. Özv. Győry Vilmosné Székács 
Etelka úrnő helyéről felkelvén, néma csendben az elnöki emelvényhez egy lépéssel köze-
lebb lépett, de annyira el volt fogódva, hogy csak is ennyit bírt kimondani: „Hol Székácsról, 
annak emlékéről van szó, ott én nem maradhatok el. A budapesti evang. női gyámintézet 
nevében az egyetemes gyámmtézeti jubiláris Székács József-alapra 400 koronát adok." Dr. Láng 
Lajos a magyarhoni e. e. e. gyámintézet világi elnöke meleg kézszorítással köszönte meg 
a közgyűlés nevében a példás leány fenkölt gondolkodását, gyermeki pietását, szeretetét, 
mely nála még az őszülő korban sem veszt üdeségéből; olyan, mint a harmat kora haj-
nalban. A német Gusztáv Adolf-egylet egymaga ez évben 42.695 kor. 68 fillérrel segé-
lyezte hazai evang. egyházunk segélyre szoruló szegényeit, míg mi e czélra a központban 
csak 32.751 kor. 66 fillér felett rendelkeztünk. 

A jubiláris gyűlésen kiosztott gyámintézeti segélyek közül a legnagyobbat, vagyis 
a nagyszeretetadományt 4796 kor. 42 fillért a torzsai Konfirmandus Otthon kapta. 800 kor. 
szeretetadományban részesült : Nagyszentmiklós, Zsolna, Szegszárd és Szatmár. A Kacziány 
és Graf Amália-féle 800—800 korona segélyre ajánltattak a G. A.-egyletnek: Cserhátsurány 
és Szentgotthárd. A Leopoldianumból segélyt kaptak: négy leányiskola 400—400, három 
th. Otthon 200—200, a pozsonyi diakonissza anyaház 280, Csanálos és Garamvölgy 
6 0 0 - 6 0 0 koronát. A G. A. emlékalapból Apostag 250, Bocskay-alapból Mármarossziget 
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- 1 2 8 . 200, Borbély József-alapból Fakóvezekény 200. A női és ifjúsági egyletek adományaiból : 
rozsnyói árvaház 200, pozsonyi diakonissza anyaház 473 kor. 29 fill. A Palló-alapból 12 
özvegy papné 50—50 koronát, 40 egyház 100—100 korona segélyben részesült. 

Még a következőkre van szerencsénk a főt. egyetemes közgyűlés becses figyel-
mét tisztelettel felhívni: 

1. Utasítsa a közgyűlés egyetemes ügyészét a Haubner-féle hagyatéki ügy mielőbb 
leendő lebonyolítására az értékeknek az egyetemes pénztárba való beszolgáltatására és arra, 
hogy a néhai Haubner Rezső által tett alapítvány után kiszabott örökösödési illeték törlésbe 
hozatala czéljából tegye meg a szükséges lépéseket, az egyetemes egyház pedig bocsássa 
rendelkezésére azon összeget, a mely szükséges az örökösödési illeték birói letétbe helye-
zés útján való fedezésére az ideig, míg a sérelmes illeték kiszabása ellen benyújtandó 
jogorvoslat elintézést nyer, hogy ezen a réven a tévesen kivetett illeték ellen irányuló jog-
orvoslat elintézésének bevárása nélkül is az alapítványi értékek a birói letétből feltétlenül 
felvehetők, illetve annak kamatai felhasználhatók legyenek. 

2. Intézzen az egyetemes közgyűlés felterjesztést a kultuszminisztérium jóvá-
hagyási záradékának sérelmes kikötése ellen azzal a megokolással, hogy az alapítványi 
számadás évenként való felterjesztése már csak azon okból is felesleges, miután a Haubner-
féle hagyaték számadatai — az egyetemes egyháznak hagyott hagyatékról lévén szó — 
az egyetemes egyház közgyűlésén jelentés tárgyát képezik és így arról a minisztérium a 
hozzá felterjesztendő egyetemes jegyzőkönyvekből amúgy is értesül. 

3. Hivatkozással az 1909. évi egyetemes jegyzőkönyv 136. pontjára, melylyel a 
Weszter-féle hagyaték eladása elrendeltetett, de a hozott határozat mindaddig végrehajtva 
nincsen, annak foganatosítását tisztelettel megsürgetjük. 

4. A magyarhoni e. e. e. gyámintézet azzal az alázatos kérelemmel fordul az 
\ egyetemes közgyűléshez, nyújtson neki az egyetemes közalapból a Székács József-emlék-

) alapra évente némi segélyt, mit mindaddig tőkésíteni óhajt, míg az így gyűjtött alap az 
t> egymillió korona értéket el nem éri. 

Zárjuk sorainkat azzal a forró óhajtással: A szép multai váltsa fel a magyarhoni 
e. e. e. gyámintézet élet éh en még szebb jövő! 

1. Az egyetemes gyámintézeti közgyűlés azon kérelmére vonatkozólag, hogy uta-
sítaná ügyészét a Haubner-féle hagyatéki ügy mielőbbi lebonyolítására, hogy az alapít-
ványi értékek a birói letétből felvehetők s azok kamatai felhasználhatók legyenek, 

jelenti az egyetemes ügyész, hogy a 40.000 korona névértékű érték-
papírokban elhelyezett alapítványi tőke a budapesti I— III. kerületi kir. járásbíró-
ság letétében van és onnan kezeihez már kiutaltatott, de azzal a feltétellel, hogy 
a körülbelül 3400 koronát kitevő örökösödési illeték lefizetését igazolja. Ezen 
illetékről a fizetési meghagyást eddig meg nem kapván, annak kézbesítése iránt 
a soproni adóhivatalhoz kérvényt adott be, a honnan azonban még választ nem 
kapott. A fizetési meghagyás kézbesítése után fogja majd a további szükséges 
intézkedéseket megtenni. 

Megnyugtató tudomásul vétetik. 
2. Azon második megkeresése, hogy intézzen az egyetemes közgyűlés felterjesz-

tést a kultuszminisztérium jóváhagyási záradékának sérelmes kikötése ellen a Haubner-féle 
hagyatéknál is, 

el van intézve az egyetemes közgyűlésnek az alapítványokra vonatkozó 
korábbi határozatával. 
3. Hivatkozással az 1909. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 136. pont-

jára, melylyel a Weszter-féle hagyaték eladása elrendeltetett, sürgeti a gyámintézeti köz-
gyűlés annak foganatosítását. 

Az egyetemes közgyűlés elvárja ez ügyben ügyészének jelentését. 
4. Az e. e. e. gyámintézet azon kérése, hogy az egyetemes közgyűlés nyújtson 

neki a Székács József-emlékalapra, az egyetemes közalapból évente némi segélyt, mit 
mindaddig tőkésíteni óhajt, míg az alap az egymillió koronát el nem éri, 

sajnálattal kijelenti az egyetemes közgyűlés, hogy a közalap jövedelmei 
teljesen ki lévén merítve, ez idő szerint, nem teljesítheti, a nagyon is méltánylást 
érdemlő kívánságot. 

Ezek után még köszönetet mond a közgyűlés mindazon jókedvű adako-
zóknak, kik ezidő szerint is buzgólkodtak az áldásos intézmény fenntartásában 
és fejlesztésében és kéri úgy az egyházi testületeket, mint az összes hittestvére-
ket és az intézmény jóakaró barátait, annak további buzgó pártfogására. 

128. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 137-ik pontjánál Szentiványi Árpád jelenti, 
hogy mult évi november 25-én Kossuth Lajos hamvainak a székesfőváros által emelt 
mauzóleumba történt elhelyeztetése alkalmával az egyetemes közgyűlés küldöttségileg kép-
viseltetett és a kiküldöttek az egyetemes közgyűlés nevében a koszorút letették. 

Ezen jelentést az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi. 
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129. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 139. pontjánál felolvastatott az egyetemes 129= 
adóalapi bizottság következő jelentése: 

Annak előzetes megállapítása után, hogy az egyetemes adóalap rendelkezésére 
álló összegből a megállapított állami adó 46%-át meghaladó egyházi adó adható segély-
ként az egyházközségeknek, az 1909 deczember hó 15-én, 1910 márczius hó 10. és 11-én, 
május hó 25-én és november hó 8-án tartott ülésekben a következő rendes segélyek álla-
píttattak meg és utalványoztattak ki és pedig: i 

a Dunántúli kerületbeli egyházközségeknek . . V 108484^kor. f ^ 7 

a Dunáninneni „ „ . 118476 „ 
a Bányai ,, „ , . 48873 „ 
a Tiszai ,, „ . 121416 

Összesen . 397249 kor. 

ez összegből azonban visszajár és a mennyiben már kifizettetett a következő években 
beszámítandó 

Iklea 795 kor. 
Csali 196 ,. 
Apafalva 102 „ 1093 kor. 

és így a rendes segély évi összege lesz 396156 kor. 

Rendkívüli segélyként megszavazott a bizottság a t. közgyűlés jóváhagyása 
reményében 

a zombori missziónak 1000 kor. 
a várgedei „ 1000 „ 

\ j^zegszárdnak . „ s 
" Hodruzsbányának . V . . 1 0 0 0 ' „ f 

Összesen . 4000 kor. ^ — 

Kimondta a bizottság, hogy a segélyösszegek elsősorban a pénzbeli aránytalan-
ságok és a közmunkaszolgáltatások megszüntetésére fordítandók és hogy a segélyössze-
geknek az adótehercsökkentésekre való fordításának ellenőrzésével az egyházmegyei 
számvevőszékek bízatnak meg, mely intézkedésnek jóváhagyását kéri annak kimondásával, 
hogy azok az egyházközségek, a melyek a segélyösszegeket nem fordítanák az adóteher 
csökkentésére, a segélytől a jövőben elesnek. 

Tekintettel arra, hogy a beadott kérvények nagy részének hiányos, hibás és a 
való helyzetet kellően fel nem tüntető felszerelése folytán a bizottság csak a folyó év 
derekán jutott abba a helyzetbe, hogy a segélyeket kioszthatta, és így ezek a segélyek 
az 1909. évi adóteher csökkentésére a dolog természeténél fogva sem volnának fordíthatók, 
a bizottság a közgyűlés jóváhagyásának fenntartásával a megszavazott segélyösszegeket 
az 1910—1913. évekre utalványozta ki, mindenkor január elsején fizetendőleg. Ez intéz-
kedést czélszerűségi szempontok is indokolják, a mennyiben az állami segély országos 
törvény által megállapítva nem lévén, hanem csak évről-évre törvényhozásilag mint költ-
ségelőirányzati tétel szavaztatván meg, könnyen megtörténhetik az, hogy politikai válságok 
idejében az állami segély vagy nagyon későn, vagy csak a következő évben kerülne 
kifizetés alá, mely esetben az egyetemes adóalap egy évi járuléknak birtokában lévén, az 
egyes egyházközségeknek fennakadás nélkül kiszolgáltathatná azt az összeget, a melyre 
háztartásuk egyensúlyának fenntartása érdekében reá vannak utalva. 

A bizottság meggyőződvén arról, hogy a segélyeknek igazságos felosztása, külö-
nösen pedig egyes egyházaknak és misszióknak segélyeztetése szükségessé teszi a sza-
bályrendeletnek módosítását, a segélykérvények mikénti felszerelésére vonatkozó kimerítőbb 
útmutatások felvételét, és részben az eddigi adózási módnak megváltoztatását ; elhatározta, 
hogy e részben a szabályrendeletet revízió alá veszi és ezért az egyes egyházkerületek 
által felterjesztett javaslatok kiadásával megbízta Varga Gyula előadót, hogy a szabályren-
delet módosítására javaslatot terjesszen elő. Varga Gyula a megbízásának eleget is tett, a 
bizottság a munkálatnak kinyomatását elhatározta és azt véleményével együtt a legköze-
lebbi közgyűlés elé fogja terjeszteni. 

Habár a szabályrendelet értelmében a segélykérvények legkésőbb 1909 má jus 
31-ig voltak beadandók, a bizottság azt az egy-két kérvényt, a melynek késedelmes beadása 
még az első érdemleges ülés megtartása előtt igazoltatott, elfogadta és érdemben el is intézte. 

Azonban még a folyó évben is érkezett be többrendbeli segélykérvény, amelyekre 
nézve a bizottság nem tartotta magát feljogosítottnak érdemleges intézkedésre, és ezért azt 
a javaslatot teszi a t. Közgyűlésnek, mondja ki, hogy ezek az elkésett kérvények rendes 
évi segélyben nem részesíthetők, azonban a bizottság felhatalmaztatik, hogy a mennyiben 
erre az adóalap fedezetet nyújt , a folyamodó egyházközségeknek rendkívüli segélyt szavaz-
hasson meg. 

Rendkívüli segély megszavazása iránt folyamodtak Zalaegerszeg, Felsővath, 
Zombor és Szépur. A bizottság javasolja, hogy az első kettőnek egyenként 500 korona 
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129-130. rendkívüli segély szavaztassék meg, a mely összeg az adóssági tőke részbeni törlesztésére 
fordítandó. Zombor, illetve a zombori misszió részére, amely már a folyó évben részesült 
rendkívüli segélyben, a bizottság az 1911-ik évre ismét 1000 korona rendkívüli segély 
megszavazását javasolja. Minthogy Szépur rendes segélyben részesül, a bizottság kimon-
dani kéri, hogy rendes segélyt élvező egyházak rendkívüli segélyt nem igényelhetnek. 

Végül előterjeszti a bizottság az egyetemes közgyűlésnek a beérkezett felebbe-
zéseket, a melyek a bizottság javaslata alapján a t. Közgyűlés által végérvényesen elinté-
zendők és pedig: 

1. I p o l y b e s z t e r c z e leányegyház felebbezésének annyiban volna hely adandó, 
a mennyiben a leányegyház segélykérvénye az ozdini anyaegyház segélykérvényével együtt 
intéztetvén el, az utóbbinak megszavazott 769 korona segélyből 314 korona a leány-
egyházat illeti meg, mihez képest az ozdini anyaegyházgyülekezet utasítandó volna, hogy 
a nyert és jövőben nyerendő segélyből 314. koronát adjon ki a leányegyháznak. 

2. R á c z h i d a s felebbezése folytán konstatáltatott, hogy Ráczhidas és Német-
hidas tulajdonképen e g y egyházgyülekezetet képez, de mindkét egyház külön folyamodott, 
mely körülménynek figyelembevételével sem Némethidas, a mely 406 kor. segélyben része-
sült, sem Ráczhidas segélyben nem részesíthető. A bizottság javasolja, hogy a segélyt 
megszavazó bizottsági határozatot hatályon kívül helyezni méltóztassék azzal, hogy a Német-
hidasnak kiadott, de annak nem járó 406 kor. nem követeltetik vissza, de mint rend-
kívüli segély szavaztatván meg mindkét egyháznak, annak felerészét tartozik Némethidas 
Ráczhidasnak kiadni. 

3. G e s z t e s felebbezése folytán megállapította a bizottság, hogy tévesen lett a 
segély 192 koronában megállapítva, miért is javasolja, hogy Gesztes segélye 306 koroná-
ban állapíttassák meg. 

4. L e g é n d , B o k o d , C s a l á n y o s és F e l s ő t e r é n y egyházközségek felebbe-
zéseit a bizottság elutasító javaslattal terjeszti a közgyűlés elé és pedig Legénd azért, mert 
a zárszámadás és költségvetés között eltérés van, Bokod azért, mert saját adatai alapján 
segélyben nem részesíthető, Csalányos és Felsőterény azért, mert az adatok helyesbítései 
után segélyben nem részesíthetők. 

Az egyetemes közgyűlés ezen jelentést helyeslőleg tudomásul veszi, a bizottság 
intézkedéseit jóváhagyja, úgyszintén összes javaslatait elfogadja és határozat erejére emeli. 
Ehhez képest kimondja, hogy azok az egyházközségek, a melyek a segélyösszegeket nem 
fordítják az adóteher csökkentésére a segélytől a jövőben elesnek és ennek ellenőrzésével 
az egyházmegyei számvevőszékek bízatnak meg. Kimondja továbbá, hogy a kifizetésre 
került és ezután kifizetésre kerülő segélyösszegek az előző évre adottaknak tekintendők és 
oly czélból, hogy a segélyezett egyházközségek már az év elején birtokába juthassanak a 
segélyösszegeknek, felhatalmazza az egyetemes felügyelőt, hogy az egy évi segélyösszeget 
már ez év deczember havában az egyházkerületeknek kiutalványozhassa. Az egyetemes 
közgyűlés helyeselvén azt, hogy az elkésett kérvények rendes évi segélyben nem részesít-
hetők, felhatalmazza a bizottságot, hogy az elkésetten folyamodó egyházközségeknek, 
a mennyiben az adóalap fedezetet nyúj t , rendkívüli segélyt szavazhasson meg._Zalaegerszeg 
Jís Felsővath egyházközségeknek megszavaz a közgyűlés egyenként 500 korona rendkívüli 
segélyt, amely összeg az adóssági tőke" részbeni törlesztésére fordítandó. A zombori "mis'szió-
ïïalr~tTïegèzavaz a közgyűlés az 1911. évre ismét 1000 korona rendkívüli segélyt. Szépur 
rendes segélyben részesülvén rendkívüli segélyben nem részesíthető. Ipolybesztercze, Rácz-
hidas, Gesztes, Legénd, Bokod, Csalányos és Felsőterény egyházközségek felebbezéseire 
vonatkozólag, a bizottság javaslatai határozat erejére emeltetnek. 

130. (H.) A Zpevnik-bizottság elnöke dr. Baltik. Frigyes püspök beterjeszti az 
egyesület mult évi működéséről szóló következő jelentését : 

A Zpevnik-alap vagyona volt 1909-iki deczember 31-én 26.054 korona 67 fillér 
és a tartalékalapban irodalmi czélokra 1798 korona 71 fillér, egész vagyona tehát 27.853 
korona 38 fillér; az ez évi szaporodás 529 korona. 

Ebből el van helyezve 4 , 47-2 és 57o- ra négy pénzintézetben 1 3 . 4 5 0 korona és 0 2 

fill., értékpapírokban (magyar földteherm. és magyar koronajáradék-kötvényekben) 1 4 . 3 3 9 

kor. 1 6 fill.; készpénz 7 4 korona 2 0 fill. = 2 7 . 8 5 3 kor. 3 8 fill. 
A számadást felülvizsgálták nt. Hrk János és Terray Gyula esperes urak, az 

értékpapírokat rovancsolta a Körmöczbányán, a pénztáros, Raab Károly esperes, lakóhelyén 
megválasztott állandó rovancsoló bizottság. A számadás és vagyon rendben találtatott. 

A bizottság az év folyamán elajándékozott 1692 drb könyvet és iratkát 718 
kor. 66 fill, értékben. Saját kiadványain kívül szerzett a bizottság 150 korona áron 45 
Tranosciusénekeskönyvet s 150 koronáért Bibliákat és Újszövetségeket; amazokat már 
elajándékozta, ezekből van még készlet. Az elajándékozott könyvekből kapott a bánya-
kerület 181 kor. 98 fill., a dunáninneni 302 kor. 77 fill., a tiszai 192 kor. 47 fill., a 
pozsonyi theol. Otthon 6 kor. 60 fill., a bécsi katonai helyőrség 10 kor. 84 fillér értékű 
könyvet ; a bécsi istentisztelet czéljaira adott a bizottság egy Agendát és Enekeskönyvet 
21 korona értékben. 
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A f. év folyamán kiadta a bi20ttság az Ágostai Hitvallást fit . kiadásban; ú g y - 1 3 0 - 1 3 1 . 
• szintén a zsolnai zsinat 300-os évfordulója alkalmából a régi zsolnai egyház s az 1610-iki 

zsinat történetét tót nyelven s díjazta annak magyar fordítását is, mely a dunáninneni 
kerület költségén jelent meg. Most gondoskodik Melanchthon életrajzának ú j kiadásáról. 

Vallásos könyvek mindig vannak a pénztárosnál készenlétben s szívesen küldet-
nek azoknak, kik ez iránt az elnöknél jelentkeznek s készek a postaköltséget viselni. 

Tudomásul szolgál. 
131. (H.) Olvastatik a Luther-Társaság mult évi működéséről szóló következő 

jelentése : 
Midőn a Luther-Társaságnak a lefolyt 1909. évi működéséről szóló jelentésün-

ket a következőkben tiszteletteljesen beterjesztjük, mindenek előtt hálás köszönetünket 
nyilvánítjuk azon nagybecsű segélyezés- és támogatásért, a melyben a mélyen tisztelt 
Egyetem Társaságunkat a lefolyt évben is részesítette, és a minek elsősorban tulajdonít-
hatjuk, hogy a Luther-Társaság úgy az anyagi, mint a szellemi téren évről-évre nagyobb 
eredményekkel haladhat a fejlődés útján. 

így a Luther-Társaságnak 1909-ben bevétele volt a folyószámlán 14.721 korona 
23 fillér. Kiadása 14.572 kor. 25 fillér, s e szerint pénztári feleslege 148 korona 98 fillér. 
Alaptőkéje pedig 48.812 korona 15 fillérről 3.248 korona 98 fillérrel szaporodván, összes 
vagyona 52.061 korona 63 fillérre emelkedett, nem számítván a raktáron lévő kiadványok-
nak az 50.000 koronát meghaladó netto értékét. 

T a g j a i n k s z á m a Bendl Henrik pénztárnok nyilvántartási könyvének kimuta-
tása szerint jelenleg: alapító 114, rendes 1029, örökös 77. Fiókegyleti rendes 120, fiók-
egyleti pártoló 365, összesen 1805, mely szám a tavalyihoz képest, kivált a rendes tagok-
nál, 113 szaporodást tüntet fel. 

K i a d v á n y a i n k sorában megjelent a lefolyt évben: 
a) a r e n d e s k i a d v á n y o k k ö z ü l : 
66. sz. Köhler Edinhard : „Geschichte der evang. Kirche A. B. in Pöstyén." 
67. sz. Kapi Gyula: „Magyar éneklő kar." 
68. sz. Szelényi Ödön dr. : „Jelenkori vallásos áramlatok a modern irodalomban." 

1. sz . 'Gyurá tz Ferencz: „A hit oltára" cz. imakönyve 4. kiadásban. 
b) a n é p i r a t k á k k ö z ü l : 
51. sz. Payr Sándor: „A vadosfai artikuláris egyházközség története". 
52. sz. Kovács Andor: . „A vízcsepp". 
53. sz. Kovács Sándor: „Két vértanú a XVII. századból". 
54. sz. Algenstädt Lu j za : „Kevesen mult" . 
55. sz. Paulik János : „Jeruzsálem pusztulása". 
56. sz. Gyurátz Ferencz: ,,Istenért, hazáért". 
c) E g y h á z u n k n a g y j a i cz . s o r o z o t b a n : 
X. sz. Magyar Győző dr. : ,,Wimmer-Gottlieb Ágost Felsőlövő nagypapja". 
Ezen kiadványokban tagjaink i l l e t m é n y k é p e n összesen 43 nyomatott ívet 

kaptak, azonkívül még az ,,Evang. családi lapot", tehát a kötelezett 30 ívnél jóval többet. 
M u n k a p r o g r a m m u n k szerint a jövő évben meg fog jelenni: 
Raffay Sándortól : (a már sajtó alatt levő) ,,Bibliai magyarázat" . 
Petrovics Páltól: ,,Újkori apostolok". 
Adorján Ferencztől : ,,Ifjak kalauza" II. kötet. 
Kovács Sándortól : ,,Mennyei ösvény". 
Zábrák Dénestől : „Egyházi beszédek". 
A népiratkákból : 5 füzet. 
Egyházunk nagyjai cz. sorozatból két füzet 
és Kovács Sándortól: ,,A Luther-Társaság negyedszázados története". 
A , , L u t h e r m ű v e i b ő l " megjelent az idén az V. kötet, 1913-ban fog a VI. 

kötet megjelenni és 1916-ban a befejező VII. kötet és ezzel a Luther-Társaság a refor-
máczió 400 éves jubileumára oly emlékművet alkot, a mely az egész magyar evang. egy-
házunknak becsületére és dicsőségére válik. Sajnos azonban, hogy e drága vállalatnak 
csak circa 400 megrendelője van, kiadására pedig már eddig is 7.049 kor. 25 fill, elő-
legezett a Luther-Társaság. 

A Luther-Társaság k ö n y v k e r e s k e d é s e Petiik Géza úr vezetése alatt a 
hosszú időn át sokszoros ülésekben folytatott revideálás útján megállapított pontos és 
részletes szakértői kimutatás szerint eddig 3869 korona 26 fillér veszteséget hozott, a mely 
veszteség még nagyobbodhatik, ha a mérlegben szereplő adósoknak 6137 korona 80 fil-
léres tétele nem fog teljesen befolyni. Ezen szomorú valóság folytán Petrik Géza ügyke-
zelése tarthatatlan volt, miért is a vele kötött szerződést felbontottuk ; Majba Vilmos l.-t.-i 
titkárnak pedig, a ki a hanyag könyvkereskedési ügykezelést feltárván, a Társaság érdekei -
nek védelme miatt sok alaptalan vádnak és megtámadásnak volt kitéve, teljes elégtételt 
szolgáltattunk. A könyvkereskedés vezetését egy a dr. Kéler Zoltán ügyészünk által nagy 
jogi körültekintéssel megállapított újabb szerződés alapján 1910. évi január elsejétől a 

14* 
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131-136. Scholtz Testvérek könyvkereskedő czégre ruháztuk,, és az eddig 44.000 kor. kitevő üzleti 
forgalomból joggal következtethetjük, hogy könyvkereskedésünk fentebb említett veszteségét 
egy-két év folyama alatt pótolni fogja. 

Végül még tiszteletteljesen jelentjük, hogy miután a mélt. és főtiszt, egyetemes 
közgyűlés a megerősítés ezéljából tavaly felterjesztett módosított a l a p s z a b á l y a i n k a t 
visszaszármaztatta azzal, hogy a titkár ügy- és jogköre pontosabban megállapítandó, — 
dr. Kéler Zoltán ügyész úr a felhangzott felszólamlásokat figyelembe véve az alapszabályo-
kat újból átdolgozta és ezeket az újabban beérkezett megjegyzések tekintetbe vételével a 
Luther-Társaság folyó 1910. évi november hó 7-én tartott rendes közgyűlése el is fogadta; 
a miért is az így kijavított alapszabályainkat ismételten azon kérelemmel nyuj t juk be, 
méltóztassék azokat még az idén megerősíteni, hogy már a jövő évben tartandó negyed-
százados jubiláris közgyűlésünkön ezek értelmében megalakulhassunk. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul véve, kéri az egyházi testületeket 
és elöljárókat a társaság erkölcsi és anyagi támogatására, — kéri különösen 
buzgó taggyűjtésre és összes hittestvéreinket hathatós közreműködésre a társaság 
kiadványainak terjesztésében. 
132. (H.) Az előző ponttal kapcsolatban beterjesztette a Luther-Társaság módo-

sított alapszabályait jóváhagyás és megerősítés végett. 
Az egyetemes közgyűlés kiadja azokat felülvizsgálás ezéljából az alkot-

mány- és jogügyi bizottságnak. 

133. (L.) A mult évi jegyzőkönyv 146-ik pontjánál jelenti az egyetemes egyház 
budapesti Üllői-út 24. és Szentkirályi-utcza 51. számú házának kezelésével megbízott 
házkezelő dr. Győry István, hogy a mult évi egyetemes gyűlés határozatának megfelelően 
a leltár három példányban elkészült. Egy példánya az egyetemes levéltárban, egy a ház-
kezelőnél, egy pedig a házfelügyelőnél helyeztetik el. 

A távbeszélő a házfelügyelő helyiségében helyeztetett el, és a fél díj fizetése 
engedélyeztetett. 

Az ú j vízdíjszabályzat szerint az évi vízdíjátalány 437 kor. 20 fillérre mérsékel-
tetett 1910 augusztus elsejétől kezdődőleg, mely összeg legnagyobb része azonban a 
Luther-Otthont terheli. 

Az adó elengedése még nem történt meg, sőt a Luther-Otthon által bérelt helyi-
ségek után 18.000 kor. jövedelem utáni adóval rovatott, meg az egyház, — ezen ügy 
jelenleg felebbezés folytán 33931/910. közig. sz. alatt a közigazgatási bizottságnál fekszik. 

Az egyetemes közgyűlés ezen jelentést tudomásul veszi és a házkeze-
lőnek köszönetet szavaz. 

134. (Zs.) Az előző ponttal kapcsolatban szóba kerülvén, hogy az Üllői-úti ház 
elsőemeleti üléstermei használhatóságának érdekében szükséges volna a lépcsőházba szol-
gáló előtérnek a lépcsőháztól való elkülönítése. 

Az egyetemes közgyűlés felhatalmazza az egyetemes felügyelőt, hogy 
az e czélból szükséges átalakítást a ház fenntartási költségeinek terhére esz-
közölhesse. 

135. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 148. pontjánál jelenti az egyetemes ügyész, 
hogy a nagygeresdi egyezmény kiegészítésére vonatkozó javaslat tételére úgy a református 
konvent, mint a mi közgyűlésünk által kiküldött bizottság őt bízta meg a javaslat kidol-
gozásával, a mely már el is készült, de még eddig elintézve nem lett. 

Tudomásul szolgál. 

136. (H.) A mult évi jegyzőkönyv ~149. pontjánál olvastatik az egyetemes nyug-
díjintézeti ügyvivőnek az egyetemes nyugdíjintézet állapotáról szóló következő jelentése: 

Az egyetemes egyházi nyugdíjintézet újjászervezésének munkálatai ez év folya-
mán befejeztettek, az összes nyugdíj-igények megállapíttattak s az ügymenet már teljesen 
az ú j szabályrendeletnek megfelelően folyik. 

A nyugdíjintézet pénztárának 1909 deczember 31-én lezárt számadása szerint volt: 

Bevétel : 
Egyetemes egyház járuléka: 

a) közalapból . . . . 48.096 kor. 
b) előző évi államsegélyből 200.800 „ 
c) 1909. évi államsegély . 301.200 „ 

Egyházközségek, theol. akad. és tagok jár. 
Kamat 
Ertékpapir-árfolyamkülönbözet . . . . . 
Házbérjövedelem 

Összesen 

550.096 kor. — fill. 
112.590 ? j 52 >> 
66.327 31 55 

20.922 61 >J 
12.659 >> 85 

762.596 kor. 29 fill. 
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Kiadás : 136-138. 
4.280 kor. — fill. 
1.642 „ 50 „ 
1.737 „ 98 „ 

153.724 „ 12 „ 
6.000 „ — „ 

595.211 „ 69 „ 
762.596 kor. 29 fill. 

1,600.200 kor. — fill. 
124.718 „ 28 „ 
240.415 „ 96 „ 
194.797 „ 22 „ 

2,160.131 kor. 46 fill. 

Tiszti díjak 
Útiköltség . . . 
írógép, nyomda, posta 
Nyugdíjakra 
Reischl-alapnak (1908. e. jk. 51.) . 
Tőkésítésre 

Összesen 

Tőkevagyon • 
Záloglevelekben 
Üllői-úti 24. sz. bérház 7io része 
Szentkirályi-utczai 51. sz. ház . . 
Takarékpénztári betét 

Összesen 

A járulékok rendesen folytak be, kivéve a pozsonyi theol. akadémiát, hol az 
akadémiai nyugdíjalap jogi természetére nézve újból felmerült kérdés miatt, a befizetések 
csak kis részben történtek meg. 

A folyó 1910. évre előírt járulékokról a szabályszerű számlákat kiállítottam és 
megküldtem. Előiratott pedig: 
1. Egyetemes egyházat terhelően : 

a) Közalapból . . . . 48.000 kor. 
b) Folyó évi államsegélyből 301.200 „ 349.200 kor. — fill. 

2. Bányai egyházkerület terhére . . . . 45.157 ,, 43 ,, 
3. Dunáninneni ,, , , . . . . 24.325 ,, 84 ,, 
4. Dunántúli „ . . . . 25.863 „ 09 „ 
5. Tiszai ,, , , . . . . 27.656 • „ 04 ,, 
6. Theol. akadémiákra: 

a) Pozsonyi . . . 4.979 kor. 71 fill. 
b) Soproni . . . . 1.388 ,, — ,, 
c) Eperjesi . . . . 2.699 „ 08 „ 9.066 kor. 79 fill. 

Összesen . . . . . 481.269 kor. 19 fill. 

A díjazottak jelenlegi állománya ez: á t m e n e t i nyugdíjat élvez 19 tag; 96 
özvegy 66 árvával; szülőtlen hat családbeli 10 árva. Az ú j j á s z e r v e z é s értelmében 
nyugdíjazott van 58 tag ; ellátási díjat élvez 32 özvegy 30 árvával ; szülőtlen két család-
beli három árva. Összesítve tehát van: 77 nyugdíjas, 128 özvegy, 96 árvával és szülőtlen 
nyolcz családbeli 13 árva, együtt tehát 106 árva. Meghalt a mult évi egyetemes közgyűlés 
óta: hat nyugdíjas és négy özvegy. 

A kegydíjalapból évi segélyt húz egy lelkész és 69 özvegy. A kegydíjazottak 
közül a mult évben meghalt egy özvegy. A kegydíjalap kimerült fedezete miatt, néhány 
özvegynek kérvényét mindezideig függőben kellett tartani. 

A nyugdíj intézeti bizottsághoz több közgyűlési tárgy utaltatott véleményezés s 
előkészítés végett, melyeket részint az illető jegyzőkönyvi pontoknál, részint pedig ezen 
jelentésem kapcsán bátorkodom előterjeszteni. 

Tudomásul vétetik. 

137. (H.) Vonatkozással mult évi jegyzőkönyvünk 150. sz. a. pontjára a magyar-
országi ref. egyház egyetemes konventjének elnöksége 3044/1910. sz. a. egyetemes fel-
ügyelőnkhöz intézett átirata kapcsán közli a konventnek 1910 április 5—9. napjain tartott 
ülésében 44. jegyzőkönyvi sz. a. hozott határozatát, mely vonatkozással mult évi egye-
temes közgyűlésünk által 150. jegyzőkönyvi sz. a. a ref. lelkészek ág. hitv. evang. özve-
gyeinek nyugdíjigénye tárgyában hozott határozatunkra kijelenti, hogy a ref. egyh. nyug-
díjintézet e tekintetben az általunk óhajtott viszonosság gyakorlatát követte és kívánja 
követni a jövőben is, sőt gondoskodni fog, hogy végleges nyugdíjintézett ügyrendjében a 
viszonosság félreérthet lenül nyerjen kifejezést. 

A ref. konventnek ezen határozatát egyetemes közgyűlésünk megnyug-
tató tudomásul veszi. 

138. (H.) Az előző pontokkal kapcsolatban tárgyaltatott a horvát-szlavon báni 
kormánynak 25328/1909. sz. a egyetemes felügyelőnkhöz intézett s a mult évi egyetemes 
közgyűlés által 190. jegyzőkönyvi sz. a. véleményezés végett bizottságunkhoz áttett leirata, 
mely az egyetemes nyugdíj intézeti szabályrendelet 25. §. b) pontjában foglalt azon rendel-
kezésnek a törlését kívánja, melynél fogva elveszti nyugdíjigényét „a ki a magyar-
országi ág. hitv. evang. egyetemes egyház kötelékéből kiválik". A véleményező bizottság 
jelentése is megokolt előterjesztése ez : 

19 
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140. Bizottságunk nem követi a báni leiratot közjogi fejtegetéseinek és következteté-
seinek útján, mert véleményünk szerint a nehézményezett rendelkezésnek hibás vagy helyes 
volta csakis magának, az egyetemes nyugdíjintézetnek szervezeti alapelveiből ítélhető meg. 

Ez álláspontról perdöntő erejűnek tartjuk e kérdésben a szabályrendeletnek mind-
járt az 1-ső §-át, melynek alapján az egyetemes nyugdíjintézet nem talán a tagok magán 
tulajdona, hanem annak tulajdonosa — a zsinatilag szervezett egyetemes egyház. E szer-
vezeti alapelvnek természetes folyománya tehát az, hogy e nyugdíjintézethez csak az bírhat 
igénynyel, a ki szervileg hozzátartozik annak tulajdonosához, — vagyis a ki az egyetemes 
egyház kötelékében áll ; ellenben természetesen megszűnik ez igénye, mihelyt megszűnik 
annak alapfeltétele, t. i. a tulajdonoshoz való szervi hozzátartozás, — vagyis ha valaki a 
magyarországi ev. egyház kötelékéből kiválik. 

A kiválásnak ezen természetes következményét nem változtathatja meg, — a mit 
a báni leirat felhoz — a szerzett jog elmélete sem : nem pedig azért, mert a kiválás olyan 
önkénytes elhatározásból eredő lépés, a mely magában foglalja egyszersmind az önkénytes 
lemondást is a bírt jogról, vagyis a nyugdíjintézetről. 

Ugyanez okból a kiválással együttjáró jogmegszünést nem lehet tekinteni — 
amint azt a báni leirat tekinti — méltánytalanságnak és büntetésnek, még azon kapcsolatos 
következménynyel sem, melynek értelmében a kivált tag a szabályrendelet 46. §-a alapján, 
az általa befizetett járulékokat nem kaphatja vissza. Mert e rendelkezés úgy mathematikai-
lag valamint ethikailag is igazolt és indokolt az által, hogy a visszatartott befizetés úgy 
tekintendő mint ellenérték azon koczkázatért, melyet a nyugdíjintézet az alatt az időtartam 
alatt viselt, a míg a kivált tagot és családját biztosította. 

Ezek alapján azt véleményezzük tehát, hogy a báni leirat által töröltetni kívánt 
25. § b) pontjában foglalt határozmány annyira természetes, hogy ha azt a szabályrendelet 
kifejezetten nem is tartalmazná, akkor is az előforduló kiválás esetében, a szerint kellene 
eljárnunk s így e határozmány változatlanul fenntartandó. 

A közgyűlés a bizottság javaslatát elfogadja és a horvát-szlavon báni 
kormányt ily értelemben értesíteni határozza. 

139. (H.) Tárgyalásba vétetett a dunántúli egyházkerület felterjesztése az iránt, 
hogy Ludig Emánuel bécsi lelkész és hittanár az egyetemes nyugdíjintézetbe felvétessék. 

A nyugdíjintézeti bizottság, nyert megbízatása alapján következőleg nyilatkozik 
e felterjesztésről : 

Minhogy a dunántúli egyházkerület által az egyetemes nyugdíjintézetbe való fel-
vételre ajánlott Ludig Emánuel kifejezetten bécsi ev. lelkész és hittanár, vagyis országos 
egyházunk körén kívül álló testület által alkalmazott egyházi tisztviselő; minthogy pedig 
egyetemes nyugdíjintézetünkben csak a nyugdíjintézeti szabályrendelet 5. §-ában minősí-
tett saját egyházunkbeli tisztviselők nyerhetnek tagsági jogot, sőt a 25. §. b) és c) pontjai 
szerint az előbb már megszerzett jogot is elveszti az, a ki egyetemes egyházunk köteléké-
ből kiválik : enélfogva a nyugdíjintézeti bizottság, Ludig Emánuel bécsi lelkész és hittanár 
felvételét, annak daczára, hogy jelen alkalmaztatását megelőzőleg a dunántúli egyházkerü-
letben 22 évig, mint rendes lelkész működött — nem javasolhatja. 

A közgyűlés hozzájárulva a nyugdíj intézeti bizottság javaslatához, a fel-
vételt a nyugdíjintézeti szabályrendelet alapján megengedhetetlennek mondja ki. 

140. (H.) Az egyetemes nyugdijintézeti szabályrendelet 52. §-a alapján az egye-
temes közgyűléshez benyújtott felebbezések — a nyugdíjigény megállapítását illetőleg — 
következőleg intéztettek el : 

Felebbezések. 

1. Ott Fülöp ókéri lelkész felebbezéséhez csatoltan igazolja, hogy az általa haszon-
élvezett szántóföldek 2240 kor. haszonbérben állanak. 

A biz. által 4542 koronában megállapított nyugdíjigénye 258 koronával 
4800 koronára emeltetik. 
2. Zatkalik Károly hertelendyfalvi lelkész. ' 

Felebbezésnek részben helyt adva, az igény 643 koronával 3420 koro-
nára emeltetik. 
3. Margócsy Kálmán dunaegyházi lelkész. 

Minthogy annak idején a bizottság a beterjesztett fizetéskimutatásnak 
minden egyes tételét változatlanul elfogadta, ennélfogva a felebbezés, mint tárgy-
talan, elutasíttatik. 
4. Geduly Lajos újpesti lelkész. 

A bizottság véleményéhez képest a felebbezésnek a közgyűlés nem ad 
helyet. 
5. Licsko Sámuel libetbányai lelkész. 

E felebbezés kiadatik a nyugdíj intézeti bizottságnak, az igénynek újból 
való megállapítása végett. 
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6. Szlávik György dacsolami lelkész. 140-141. 
A szántóföld és a földmunka értékét 545 koronával 4115 koronára emeli. 

7. Bodiczky Mihály nyitrakrajnai lelkész. 
Részben hely adatik s 227 koronával igénye 3159 koronára emeltetik. 

8. Kercser Ede bazinvárosi lelkész. 
Bizottság által előterjesztett indoknál fogva felebbezésnek nem ad helyet. 

9. Biszkup Béla németgurabi lelkész. 
Részben helyt adva, 705 koronával 3445 koronára emeltetik. 

10. Breyer Jakab fertőmeggyesi lelkész. 
Indokainál fogva a nyugdíjigény 263 koronával 4800 koronára emeltetik. 

11. Müller Róbert felsőnánai lelkész. 
Részben helyt adva a felebbezésnek, az igény 140 koronával 3880 koro-

nára emeltetik. 
12. Schleining Vilmos köttsei lelkész. 

A nyugdíjint. bizottság véleményéhez képest a felebbezésnek nem ad helyet. 
13. Szűcs Imre majosi lelkész. 

Felebbező igazolja, hogy az összes lelkészi jövedelmet az egyházközség 
megváltotta 3000 korona készpénzzel, minélfogva ezen összeg fogadtatik el nyugdíj-
igényül. 
14. Haffner Vilmos mekényesi lelkész. 

Részben helyt adva, a nyugdíjigény 791 kor.-val 3811 kor.-ra felemeltetik. 
15. Zimmermann Andor gölniczbányai lelkész. 

Részben helyt adva, a nyugdíjigény 107 koronával 3820 koronára fel-
emeltetik. 
16. Vitéz Lajos bánluzsáni lelkész szolgálati idejének kezdetét megállapító biz. 

határozat ellen. 
A biz. határozata a szabályrendelet 14. §-án nyugszik, az ettől való 

eltérést kérő felebbezés tehát elutasíttatik. 
. 17. Kaszner P. Ede losonczi nyugalm. vallástanító a nyugdíját megállapító biz. 

határozat ellen s nyugdíjának felemelése iránt. 
Közgyűlés a szabályszerűen megállapított nyugdíj összegének megvál-

toztatására nem lát alapot s így a felebbezést elutasítja. 

Kérvények. 

18. Nádassy János felsősajói lelkész kérelme, melyben a szabályrendelet 12. §. 
6. pontja értelmében nyugdíjának felemelését kéri. 

Közgyűlés a nyugdíj int. bizottság javaslatához képest kérvényező nyug-
díját évi 2000 koronára emeli. 
19. Horváth László barczaújfalusi lelkész kérvénye. 

Közgyűlés a biz. véleményéhez képest fenntartja a m. é. 149. b) jegyző-
könyvi sz. a. hozott határozatát s a kérelemnek nem ad helyet. 
20. Özv. Krcsméry Emiiné kérvénye segélyeztetésért. 

Kérvényező a nyugdíjintézettől az 59. § alapján élvezett 1100 koronán 
felül más forrásból nem segélyezhető. 
21. Kováts Menyhértné kérvénye segélyeztetéseért. 

Kérvényezőnek sem a nyugdíjintézethez, sem a kegydíjalaphoz nem 
lévén szabályszerű igénye : kérelme nem teljesíthető. 

141. (H.) Tárgyaltattak továbbá Kiss János, Korbély Géza, Szlabey Mátyás, Turóczy 
Pál és Frenyo András lelkészek felebbezései az egyetemes közgyűléshez nyugdíjigényük-
nek újból való megállapítása tárgyában. 

A bizottság e fellebbezéseket azon véleménye kapcsán terjeszti az egyetemes köz-
gyűlés döntése alá, hogy fenntartandónak ajánlja az általa követelt azon irányelvet, melynél-
fogva mindazon lelkészeknek nyugdíjigényét, a kik állami kongruát élveznek, a nyugdíjint. 
szabályrendelet 12. §. 2. pontja alapján, 2400 kor. minimumban állapította meg. 

Ez irányelv indokát a bizottság abban látja, hogy a kongruális lelkészi jövedelem 
az 1898. évi XIV. t.-cz. határozmánya szerint 1600 kor. — ellenben a minimális lelkészi 
nyugdíjigény, az egyet. egyh. nyugdíjint. szabályrendelet értelmében 2400 kor. vagyis ez 
utóbbi 800 koronával több a törvényes lelkészi fizetésnél; mely visszásnak tetsző intézke-
dést azon okból kellett a nyugdíjint. szabályrendeletbe mindjárt kezdetben előrelátásból 
felvennünk, nehogy veszélyes megrázkódtatás érje a nyugdíjintézet mathematikai mérlegét 
akkor, ha majd a lelkészi kongrua közóhaj és várakozás szerint 2400 koronára emeltetik. 
Nem tudná azonban a bizottság megokolni ha bármely kongruás lelkésznek nyugdíjigénye 
még ezen 2400 koronánál is magasabb összegre tétetnék ; sőt meggyőződése szerint azt 
az egyetemes egyházunkat az államkormány iránt kötelező ethikai szempontok határozottan 
tiltják is. 

19* 
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141-142. A bizottság tehát felebbező kongruás lelkészek magasabb fizetésének nyugdíjba 
való beszámításának egyenértéke gyanánt, a kongruális fizetés és a maximális nyugdíjigény 
közt létező 800 koronát tekinti beszámítható maximumnak: hasonlóan azon lelkészekhez, 
akik szintén magasabb fizetést mutatnak ugyan ki, de nyugdíjigényük még sem lehet több 
4800 kor. maximumnál. 

Ha mégis valamely kongruás lelkész nyugdíjigényét beszámítható magasabb 
fizetéséhez mérten kívánná újból megállapíttatni, ez csak abban az esetben engedtessék 
meg, ha az illető lemondott előbb az állami kongruáról. 

A közgyűlés a nyugdíjintézeti bizottság által előterjesztett irányelvet 
magáévá teszi és azt a nyugdíjintézeti szabályrendelet végrehajtásánál követendő 
utasításul adja. 

A kongruás lelkészek felebbezése ezzel elintéztetett. 

142. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 152. pontjánál olvastatik a selmeczbányai 
liczeum kormányzótestületének következő jelentése az 1909—1910-ik tanévről: 

A kormányzótestület a lefolyt iskolaévben négy gyűlést tartott és pedig 1909 
szept. 17-én, 1910 január 18-án, márcz. 26-án és július 28-án. Ezeken a gyűléseken a 
kormányzótestület 

I. tudomásul vette, hogy az iskolatanács az 1909 aug. 31-én és okt. 10-én, 
1910 jan. 31-én, jún. 17-én és júl. 25-én tartott gyűlésein saját hatáskörében következő-
leg intézkedett: 

1. Osztroluczky Gyula tanárt szabadságolta nyugdíjaztatása ügyének eldőltéig. 
(Iskt. Szabályr. 8. p.) 

2. A tandíjból elengedett 35 tanulónak 852, az élelmezői díjból pedig 38 gim-
náziumi tanulónak 2235 koronát. Ösztöndíjakat adott 37 tanulónak 2290 koronát, jutalom-
díjat nyolcz tanulónak 140 kor. értékben. A Breznyik-birtok jövedelméből 26 tanulónak 
kiosztott 872 kor, segélyt. (Iskt. Szabályr. 21. p.) 

3. Beleegyezett, hogy dr. Paulovics István tanár átvegye a „Selmeczbányai Hír-
lap" szerkesztését. (Iskt. Szabályr. 23. p.) 

II. A kormányzótestület a fennjelölt négy gyűlésen a saját hatáskörében a követ-
kezőleg intézkedett : 

1. Az 1909—-1915. évekre újraalakult a kormányzótestület. Nevezetesen az egye-
temes gyűlés 1909 nov. 20-án liczeumi felügyelőnek Farbaky Istvánt, igazgatónak Király 
Ernőt választotta meg. (Korm. Test. Szabályr. 1. a) és 11. p.) A kerületi gyűlés által 
1909 aug. 27-én megválasztott 12 tag: Beniczky Árpád, Földváry Elemér, Ivánka István, 
Jezsovics Károly, dr. Láng Lajos, Laszkáry Pál, Leidenfrost Tódor, Osztroluczky Géza, 
Raab Károly, gróf Stainlein Ottó, Vajda Pál, gróf Zay Miklós; a selmeczbányai ev. egy-
ház által 1910 márcz. 20-án választott 12 tag: Fizély Károly, Grillusz Emil, Heincz Húgó, 
Hornyacsek István, Kachelmann Farkas, Kachelmann Károly, Osztroluczky Gyula, id. Oszvaldt 
Gusztáv, Réz Géza, Schelle Róbert, Sobó Jenő, Wankovits Lajos ; a tanári kar által 1910. 
márcz. 18-án választott két tag: Fekete István és dr. Vitális István; hivataluknál fogva 
tagok még a selmeczbányai egyház lelkészei: Händel Vilmos és Zsámbor Pál (Korm. 
Test. Szabályr. 1. b) c) p.) 

A kormányzótestület azután 1910 márcz. 26-án megválasztván a másodfelügyelőt, 
a liczeum pénztárosát, számvivőjét, az élelmező gondnokát s az iskolatanácsot, ennek 
tagjai 1909 — 1915-re: a) Farbaky István liczeumi felügyelő, Heincz Húgó másodfelügyelő, 
nyolcz választott tag: Händel Vilmos, Jezsovics Károly, Kachelmann Farkas, id. Oszvaldt 
Gusztáv, Réz Géza, Sobó Jenő, dr. Vitális István, Zsámbor Pál; b) hivatalból: Király 
Ernő igazgató, Hornyacsek István pénztáros, Szever János számvivő, Suhajda Lajos élei-
mezői gondnok, Fekete István kormányzótestületi jegyző. (Korm. Test. Szabályr. 1. b) 10. p.) 

2. A minisztérium a Magyar Kereskedelmi Bankkal megegyezvén, hogy az épí-
tési államsegélyt, 210.000 koronát teljes összegben 957*% árfolyammal és 5-4% annuitással 
adja meg, a kormányzótestület kiküldöttjei a selmeczbányai közjegyző előtt 1910 április 
7-én állították ki a banknak szóló kötelezvényt. 

3. Az államsegély emelésére vonatkozó szerződéstervezetet az 1909 nov. 17., 
20-án tartott egyetemes gyűlés jóváhagyván, a püspök úr felterjesztette a miniszterhez. 

4. A liczeum tulajdonát képező békéscsabai Breznyik-birtok bérlete 1910 szeptember 
30 -án lejárván, a kormányzótestület szabályszerűen hirdetett pályázat után 1910 január 
18-án tartott gyűlésén a birtokot megint Koczizky Mátyás régi bérlőnek adta ki 12 évre 
évi 6600 korona bérösszegért az eddigi 5600 korona helyett. Vele júl. 9-én a leltár fel-
vétele után az új bérleti szerződés megköttetett. A birtokon levő lakóház és gazdasági 
épületek rendbehozatalára a kormányzótestület 2169 kor. 37 fillért szavazott meg. (Korm. 
Test. Szabályr. 15. p.) 

5. Az iskolatanács javaslatát, hogy 1910 szept. l-ével Király Ernő igazgatónak 
az ötödéves korpótlék és Becker Nándor tanárnak 200 koronás működési pótlék folyósít-
tassék, a kormányzótestület elfogadta. (Iskt. Szabályr. 15. p.) 
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6. Tekintettel arra, hogy az iskola számvitele mindinkább több időt igénylő 142-145. 
munkává lesz, a számvivő tiszteletdíját 200 koronával emelte. (Korm. T. Sz. 21. p.) 

7. Megállapította, hogy a tanulók az ifjúsági könyvtárra az eddigi 1 kor. helyett 
2 koronát fizessenek. (Korm. T. Sz. 17. p.) 

8. Elhatározta, hogy kísérletképen behozza a jövő tanévben a délelőtti tanítást. 
9. Köszönettel fogadta el a kormányzótestület Földváry Elemér földbirtokosnak 

1000 kor. és Okolicsányi Gyula magyar jelzáloghitelbanki igazgatónak 400 kor. ösztöndíj-
alapítványát. 

*10. A természettan-mathematikai tanszékre a miniszter Zwick Vilmos oki. tanárt 
nevezte ki helyettes tanárnak. Kiváló tanerőnek bizonyulván, az iskola érdeke, hogy őt 
állandóan megnyerjük intézetünknek. Azért a kormányzótestület a pályázatot e tanszékre 
újra kiíratta s a négy pályázó közül a tanári kar meghallgatásával és äz iskolatanács 
indítványa alapján elsőnek Zwick Vilmost, másodiknak Sztraka-Gódor Jánost, harmadiknak 
Balla Józsefet terjesztette fel a püspök úr útján a miniszterhez rendes tanárrá leendő 
kinevezésre. (Korm. Test. Szabályr. 12. p.) 

11. Felülvizsgálva az iskolatanács által megállapított 1909—10. évi zárószám-
adást, a felmentvényt a pénzkezelőknek megadta. A liczeumnál mutatkozó 15.355 kor. 
16 fill, hiány a mult két évnek és folyó tanévnek együttes hiánya, mely főképen onnan 
származott, hogy az iskolának Osztroluczky Gyula járandóságát is ki kellett fizetnie. 
A hiány fokozatos megszüntetése csakis a felemelt államsegélyből lesz eszközölhető. Az elő-
irányzattal szemben a kiadásoknál mutatkozó túlkiadást a kormányzótestület, mint indokol-
tat, elfogadta. (Korm. Test. Szabályr. 19. p.) 

12. A kormányzótestület az iskolatanács javaslata alapján és feltéve, hogy 
Osztroluczky Gyula nyugdíjaztatása be fog következni, így állapította meg a liczeumnak 
1910—11. évi költségelőirányzatát: 

Bevétel . . 64.266 kor. — fill. 
Kiadás . . 81.805 „ 16 „ 
Hiány . . 17.539 kor. 16 fill. 

melyben bennfoglaltatik a két mult és folyó tanévnek hiánya is. 
Tudomásul szolgál. 

143. (H.) Az előbbi ponttal kapcsolatban tárgyaltatott a selmeczbányai liczeum 
kormányzótestületének azon kérelme, hogy a hatáskörét megállapító szabályrendelet 12. 
pontja módosíttassék, még pedig olyanképen, hogy a második sorban használt „élethosszig-
lan" kifejezés helyébe „véglegesen" tétessék s a pont végéhez e kiegészítés adassék: 
„A tanájok nyugdíjaztatásánál a kezdeményezés joga a kormányzótestületet illeti. Külö-
nösen, ha valamely tanár 65-ik életévét betöltötte, vagy pedig a 30 évi szolgálati időt 
kiszolgálta, a kormányzótestület az iskolatanács meghallgatásával a tanár szolgálatképte-
lenségének külön megállapítása nélkül is, a közszolgálat érdekében megindíthatja a tanár 
nyugdíjaztatása ügyét. Előterjesztést tesz e tekintetben az egyházkerületnek, mint a liczeum 
felekezeti főhatóságának, mely ebben az ügyben érdemleges határozatot hoz és a nyug-
díjazás elrendelése iránt a miniszterhez felterjesztést intéz". 

E módosítási kérelem a tanügyi bizottság javaslatára akképen intéztetett 
el a közgyűlés által, hogy az a tanügyi bizottság által készítendő és a legköze-
lebbi közgyűlésre beterjesztendő tanári szolgálati pragmatikában — mint oda-
tartozó dolog — nyeri majd érdemleges megoldását. 

144. (Zs.) A m. évi jegyzőkönyv 156. pontjánál jelenti a pénzügyi bizottság, 
hogy fedezet hiányában sem a magyarországi ág. hitv. evangélikus lelkészek tanuló fiait 
segélyző intézetnek, sem a magyarhoni ág. hitv. ev. missziói egyesületnek, sem végül a 
torzsai Kofirmandusok Otthona kérelmeinek eleget nem tehetett. 

Tudomásul szolgál. 
145. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 157. pontjánál beterjeszti az ág. hitv. ev. 

lelkészek fiait segélyező egyesület, az alapszabályok 43. §-a értelmében, az 1909. évi 
működéséről, következő jelentését : 

Szerény korlátok között ugyan, de mégis áldásosán működött intézetünk a mult 
1909-ik esztendőben is. Olyan mozzanat, vagy esemény, a mely jóakaratú működését 
megzavarta, vagy veszélyeztette volna, nem fordult elő; a tagok támogatásában sem res-
tült meg, segítette es támogatta tagjait a mennyire csak anyagi erejétől tellett. Igaz ugyan, 
hogy még mindig alapos az a panaszunk, hogy nem karolják fel intézetünket érdeme 
szerint sem a lelkészek, sem az egyházi testületek, de viszont azt sem tagadhatjuk, hogy 
intézetünk ennek daczára is évről-évre izmosodik és erősödik. 

Hálás köszönettel vettük a bányai Egyházkerület azon határozatát, hogy intéze-
tünkbe alapító tagnak lép be. Melléje sorakoztak ugyancsak alapító tagok gyanánt Hrdlicska 
Lajos tótkomlósi és Csermák Elemér szentetornyai lelkésztársaink, úgy, hogy alapító tag-
jaink száma ez idő szerint 46-ra emelkedett. Az összes intézeti tagok száma 138. 

19 
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.148. Az intézet vagyoni állapota az 1909-ik év végén is gyarapodást mutat, a mennyi-
ben az intézet vagyona 682 korona 85 fillér szaporulattal 16,680 korona ^ 82 fillérre 
emelkedett. 

Bevétel volt az 1909-ik év folyamán . . . 14.738 kor. 86 fill. 
Kiadás 977 ,, 34 „ 

Maradvány . . 13.761 kor. 52 fill. 
Az elmúlt esztendőben két lelkész fia szabad asztalt élvezett, 14 lelkész fia 

pedig 840 korona pénzsegélyben részesült. 
A jelentést tudomásul véve a közgyűlés az intézményt, — tekintette] 

nemes czéljára, ajánlja a nemesszívű hittestvérek és emberbarátok — különösen 
pedig a lelkészek buzgó pártfogásába. 

14(>. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 158. pontjánál beterjeszti az országos ág. 
hitv. ev. missziói egyesület következő évi jelentését : 

Egyesületünk tagjainak száma a mai napig 348-ra emelkedett. Ezek közül 18 
mint alapító rendes tag egyenként legalább 100 koronával támogatta egyesületünket, míg 
méltóságos Vécsey Sándor dunántúli egyházkerületi felügyelő úr eddig összesen 700 
koronát bocsátott annak rendelkezésére. Az évi három koronát fizető rendes tagok száma 
189, az évenként legalább egy koronát fizető pártoló tagok száma pedig 141. 

Egyesületünk bevétele az első egyleti évben 4746 korona 57 fillér volt, mely 
összegből 2752 korona 73 fillért fordítottunk a Lipcsében székelő ágost. hitv. evang. 
világ-misszióegylet támogatására. Alapítványi tőkénk 1909 deczember 31-én 1365 korona, 
alaptőkénk ugyanakkor 300 korona volt. 

A lipcsei misszió idei közgyűlésén Prőhle Károly soproni theol. akad. tanár, 
egyesületi jegyző képviselte misszióegyesületünket, mely maga I. rendes évi közgyűlését 
folyó évi november 10-én Budapesten tartja. 

Tudomásul szolgál. 

147. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 160. pontjánál felolvastatott az egyetemes 
egyház zsinati bizottságának következő jelentése : 

A zsinati nagybizottság a lefolyt évben felhívta az albizottságokat, hogy javas-
lataikhoz megfelelő indokolást adjanak be, a Zs. T. II— III. fejezetét tárgyaló albizottságot 
pedig, hogy a horvát lelkészeket, a budapesti egyházak egyesítését és az eskümintákat 
illetőleg javaslatait terjessze elő. Az albizottságok közül a IV. és VI. fejezetre vonatkozó 
indokolások beérkeztek, az V. fejezetre vonatkozólag az előmunkálatok már befejezésükhöz 
közelednek. Úgyszintén elkészült az előadó a fentebb említett három kérdésre vonatkozólag 
javaslataival, minthogy azonban a bizottság mindkét előadója megbetegedett, a bizottság 
a javaslatokat nem tárgyalhatta le. 

Ezek alapján a nagybizottság megállapította, hogy az előmunkálatok annyira 
előrehaladtak, hogy a zsinat tartásának engedélyezése iránt a kérelem beadható volna. 
Tekintettel azonban arra, hogy a zsinat tartásának lényeges előfeltétele, hogy az előre 
láthatólag 50.000 koronára rugó költségek fedezéséről gondoskodás történjék és e költsé-
geket a Zs. T. értelmében az egyházkerületek kötelesek viselni : ennek következtében a 
bizottság azt javasolja, hogy mindenekelőtt hivassanak fel az egyházkerületek, hogy a 
zsinati költségek fedezete iránt intézkedni és ennek megtörténtéről az egyetemes közgyűlést 
oly czélból értesíteni szíveskedjenek, hogy a zsinat egybehívásának engedélyezése iránt 
O Felségéhez folyamodhassék. 

A mult évi jegyzőkönyv 89. pontja alatt a tanfelügyelők alkalmazására vonat-
kozó és a bizottsághoz utalt ügyre nézve, a bizottság véleménye az, hogy zsinati intéz-
kedés szüksége fenn nem forog. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul véve, a bizottság javas-
latához képest felhívja az egyházkerületeket, hogy a zsinattal járó költségek 
fedezéséről gondoskodni, és tett intézkedéseikről az egyetemes közgyűlést értesí-
teni szíveskedjenek. 

148. (B.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 161. pontjánál fel-
vétetett a Luther-Otthon felügyelőbizottsága következő jelentése : 

A Luther-Otthon mult évi működéséről tiszteletteljes jelentésünket megtéve általá-
ban konstatálhatjuk, hogy az intézmény ugyan bevált, de fejlődésének csak kezdetleges 
stádiumában van. 

Az intézménynek anyagi felkarolása az állam, a kerületek és magánosok részéről, a 
melyre számítottunk, sajnos, csak igen csekély mértékben következett be, az előbbi kormány, 
a melytől a berendezési költségekre 50.000 korona segélyt kértünk, a segélyt fedezet hiányá-
ban megtagadta. Kérelmünket a jelenlegi kormánynál megújítottuk, de onnan választ még 
eddig nem kaptunk. 

A kerületektől és magánosoktól az 1910. évi november hó elsején lezáródó évben 
összesen 1927 korona 40 fillérnyi adományokat kaptunk. Ezen csekély adakozás mellett az 
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intézet rendkívüli kiadásai az egyetemes egyház pénztárát terhelik és az intézet rendes 148. 
kiadásainak fedezése is csak úgy volt elérhető, hogy kormányzóbizottságunk az ellátási 
díjakat 800 koronáról 900, illetve 1000 koronára és 1000 koronáról 1200 koronára emelte. 

Miután a kormányzóbizottság belátta, hogy az intézetnek azon humanisztikus 
czélja, hogy az nem csupán a vagyonos osztályok, hanem evangélikus papjaink és tanítóink 
fiai részére megnyittassék, ily magas ellátási díj mellett el nem érhető, a folyó év nyarán 
azt a kérelmet intéztük a kerületekhez, hogy kerületbeli szegényebb lelkészek és tanítók 
fiai részére fenntartandó két-két hely ellátási költségeihez évi 500—500 korona adománynyal 
hozzájáruljanak, az ellátási díj másik felét a szülők viseljék. Ezáltal nyolez félingyenes 
hely létesíttetnék, a melyekhez a már létező két félingyenes helyet hozzáadva, 10 fél-
ingyenes hely nyújtása által lehetne szegény lelkészeink és tanítóink felsőbb tanulmányokat 
végző fiainak segítségére lenni. Ezen magában véve szerény, de következményeiben a 
Luther-Otthon czélját jelentékenyen előmozdító kívánság eddig csak a bányakerület által 
lett honorálva, a mennyiben ez a kért évi 1000 korona költséget a legközelebbi négy évre 
megszavazta. Reméljük és erről a helyről is kérjük a többi kerületeket, hogy saját gyer-
mekeik érdekében a bányakerület nemeslelkű példáját szintén követni fogják. 

A bányakerület nagylelkűsége folytán két bányakerületi lelkész, illetve tanítófiú 
részére fenntartott helyek még nincsenek betöltve, ez úton is figyelmeztetnek tehát az érde-
keltek, hogy még most is az év folyamán az intézet igazgatójánál ezen helyek megnye-
rése iránt pályázhatnak. 

Egyébként jelentjük, hogy az 1910—11. iskolai évre felvétetett 46 főiskolai 
hallgató. Ezek közül kettő kimaradván, jelenleg 44 hallgató van az intézetben elhelyezve. 
A létszám tehát az előző év kezdetén volt létszámmal összehasonlítva, 7 hallgatóval gyara-
podott. Az internisták közül 33 evangélikus, 9 református, 1 unitárius és 1 katholikus. 
Az utóbbit evangélikus édes anyja kezdettől fogva a maga vallásában nevelte s ma is a 
mi templomunkba jár. Évi 1200 koronát fizet 10; 1000 koronát 23; 900 koronát kilencz 
és 500 korona kedvezményi díjat két hallgató. Az ifjak közül 14 technikus, 10 joghall-
gató, nyolez bölcsész, öt orvostanhallgató és öt keresk. akadémia hallgató. A bennlévők 
közül 19 már tavaly is az intézetben volt, 23 ez idén lépett be. 

Az Otthon ifjainak túlnyomó része jeles tanuló, komoly irányú és törekvő fiatal 
ember, kis számmal vannak olyanok, a kik folytonos serkentésre szorulnak. 

A fegyelmi állapot a mult év tavaszán néhány rakonczátlan fiú rossz példája 
által meg volt zavarva. Az intézeti szervezet 17. §-a értelmében megalakult fegyelmi 
szék négy napon keresztül ülésezett, egy hallgatót az intézetből teljesen, egyet a folyó év 
tartamára kizárt, kettőt pedig megdorgált. Kisebb egyenetlenségeket, a melyek a hallgatók 
között keletkeztek, a világi elnök azáltal szüntetett meg, hogy az egyenetlenkedőket egyen-
ként atyailag megintvén, helyreállította az intézetben a nyugalmat. Sajnos, hogy a tanulók-
nak közel felerészét vasárnapokon is foglalkoztatják külön kurzusokkal, előadásokkal, a mi 
őket az isteni tisztelet rendes látogatásában akadályozza. 

A tavalyi tapasztalatokon okulva a kormányzó-bizottság a lakószobák és egyébb 
helyiségek tisztogatását és rendben tartását és a fehérnemű gondozását férficselédek 
helyett nőkre bízta. Házvezetőnőt alkalmazott, kinek két bejáró takarítónő segédkezik. Az 
újítás teljesen bevált, a. tisztaság, a mely ellen tavaly alapos panasz hangzott el, teljesen 
kielégítő. 

Az intézet könyvtára még igen kezdetleges állapotban van. Könyveket ajándé-
koztak Petz Samu, Raffay Sándor, dr. Zsigmondy Jenő, Hornyánszky Viktor, Kovács 
Sándor és Sztehlo Kornél. Ez utóbbi újabban 5 olajfestményt is ajándékozott, Luther 
kortársait és a Wartburg két részletét, továbbá Gusztáv Adolf arcképét. E helyütt is fel-
kérjük az intézmény pártfogóit, hogy az intézeti könyvtár gyarapítására lehetőleg tudomá-
nyos szakkönyvek és különösen Lexikonok és törvénygyűjtemények ajándékozása által 
járuljanak hozzá. Felkértük a könyvtár gyarapítására a múzeumok és könyvtárak országos 
tanácsát is, ez azonban folyó évi szeptember 17-én kelt átiratában értesített, hogy csak 
népkönyvtárakat állíthat fel, a miért nekünk könyveket nem adhat. 

A mult évben az egyetemes egyház adóalapjából előlegezett 38.133 korona 35 
fillér berendezési költség fedezését a kormánytól kért segélyből reméljük fedezhetni. 

Van szerencsénk végül a Luther-Otthon 1909. évi számadását és a jövő évi 
költségvetést bemutatni, kérve ezek jóváhagyását. 

A költségvetés főbb tételei a következők : 
I. F e d e z e t : Felvételi díjakból 1100 korona. Ellátási díjakból 44.100 korona. 

Eőry-alapítvány kamataiból 4150 kor. Adományokból 1500 kor. Összesen: 50.850 korona. 
II. S z ü k s é g l e t : Élelmezés 23.760 kor. Házbér 13.000 kor. Fűtés, világítás 

4300 kor. Tisztogatás, mosás 2600 kor. Igazgató tiszteletdíja 1200 kor. Orvos tiszteletdíja 
400 kor. Szolgaszemélyzet 3444 kor. Vegyesekre 610 kor. 65 fill. Egyetemes adóalapnak 
kamat 1525 kor. 35 fillér. Összesen: 50.850 korona. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentést tudomásul veszi, a mult évi szám-
adást, a mely különben is benne foglaltatik az egyetemes pénztár általános 
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148-154. számadásában, — valamint a jövő évre szóló költségvetést jóváhagyja. A bizott-
ságot utasítja, hogy az Otthon pénztárában elért felesleget elsősorban -mindig 
az egyetemes pénztárból vett kölcsön kamatainak fizetésére és a tőke törleszté-
sére fordítsa. Továbbá az Otthon felügyelő-bizottságát és a pénzügyi bizottságot 
felhívja, hogy a jövő évi egyetemes közgyűlésen együttesen készített javaslatot 
nyújtsanak be arra nézve, hogy az Otthon és a ház fenntartásának költségei 
minő arány szerint osztassanak meg és legyenek egylnástól pontosan elkülö-
níthetők. 

Végül a Luther-Otthon ügyét az egyetemes közgyűlés az egyházkerü-
leteknek, gyülekezeteknek és egyházunk egyes tagjainak pártfogó figyelmébe és 
szeretetébe ajánlja. 

149. (B.) A Luther-Otthon felügyelő-bizottsága pártolólag terjeszti az egyetemes 
közgyűlés elé Mayer Dénes bölcsészettanhallgató kérvényét, melyben a Luther-Otthonból 
történt kilépése után következő időre eső lakásbér elengedését kéri. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy Mayer Dénes bölcsészet-
tanhallgató a Luther-Otthont betegsége folytán volt kénytelen az évfolyamán 
elhagyni, az általa tényleg nem élvezett lakás bérét, tekintettel szegénységére is, 
méltányosságból elengedi. Egyben a bizottságot felhatalmazza, hogy jövőre 
hasonló, különös méltánylást érdemlő esetekben, nevezetesen szegénység és 
betegség fennforgása esetén, a díjak elengedése, illetve visszafizetése felől saját 
jogkörében határozzon. 

150. "(H.) A mult évi jegyzőkönyv 164. pontjánál olvastatik az egyetemes ének-
ügyi bizottságnak az 1909 —1910. évi működéséről szóló következő jelentése: 

A bizottság folytatja munkáját. A mult évben beadott chorálkönyvet a szakértő 
bírálat nem találta elfogadhatónak. Mint anyaggyűjtési munkát 200 koronával honorálásra 
ajánlja s az énekügyi irattárban helyezi el. Egy a jogos igényeknek megfelelő choralkönyv 
elkészítésére a bizottság egy szakbizottságot küldött ki id. Kapi Gyula nyug. tanítóképző-
intézeti igazgató elnöklése mellett. A munkát a bizottság a jövő évi nagybizottsági ülésen 
mutatja be. 

A bizottság kéri az egyetemes levéltárnál iratainak egy szekrényben elhelyezhe-
tésére az egyetemes gyűlés beleegyezését. Egy ily énekügyi irattár annál inkább szükséges, 
minthogy a bizottság a gyülekezethez, egyesekhez intézett megkereséseivel is gondosan 
gyűjtögeti a régi énekeskönyveket, minden az egyházi énekre vonatkozó emlékeket. 

Gyurátz Ferencz elnök sokoldalú elfoglaltságára, gyakori betegeskedésére hivat-
kozással az elnökségről lemond. A bizottság felkéri az egyetemes gyűlést, ú j elnök 
választására. 

A közgyűlés tudomásul veszi a beterjesztett jelentést; a bizottság aján-
latához képest hajlandó a Mikler-féle Chorálkönyvet, mint anyaggyűjtő munkát, 
— ha megvehető — az örökösöktől 200 koronáért megszerezni. 

A bizottság azon kérelmét, hogy iratait az egyetemes levéltárban el helyez-
hesse, készséggel teljesíti. 

A bizottság elnökének az elnökségről való lemondását az egyetemes 
közgyűlés el nem fogadja, hanem egyhangúlag arra kéri őt, hogy azt tovább is 
viselje. A kérelemnek engedve Gyurátz Ferencz püspök elnöki tisztét az ének-
ügyi bizottságnál továbbra is megtartja, munkája megkönnyítésére pedig a köz-
g}rűlés a bizottság alelnökéül megválasztja Stettner Gyula főesperest. 

151. (Gy.) Bemutattatott Jeszenszky Károly kérvénye, melyben régi egyházi éne-
kek gyűjteményének kiadására kormánysegély kieszközlését kéri. 

Kiadatik az egyetemes énekügyi bizottságnak. 

152. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 166-ik pontjánál tárgyaltatott a torzsai konfir-
mandusok Otthona újabb kérvénye, melyben az új otthon fenntartására nagyobb segélyt kér. 

Az egyetemes közgyűlés ezen kérvényt kiadja az egyetemes pénzügyi 
bizottságnak azzal, hogy a mennyiben az 1910. évi számadás felesleggel záródnék, 
saját belátása szerint intézkedjék. 

153. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv 167-ik pontjánál felvétetett a dunántúli egyházkerü-
let bejelentése, a mely szerint egy ú j egyházkerületi névtár jelent meg. 

Tudomásul vétetik. 

154. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv u. a. pontjánál tárgyaltatott Hegedűs János nyug. 
anyakönyvi felügyelő ajánlata, a mely szerint a nevezett egy „Evkönyvet" óhajt kiadni, 
a mely a névtárt helyettesítené. Az évkönyvet saját költségén állítaná ki, az előkészületi 
anyagot feldolgozás után díjtalanul engedné át az egyetemes egyház tulajdonába és 100 
példányt díjtalanul bocsátana az egyetemes egyház rendelkezésére. Ennek ellenében kéri, 
hogy ezen mukálatnak joga hat évre biztosíttassék részére, hogy az egyet, egyház azt hivata-
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los kiadványának elfogadja, hogy megengedje, hogy a szükséges adatokat az egyházközsé- 154-160. 
gek és esperesektől a saját költségén előállítandó kérdőíveken — hivatalos úton az egye-
temes egyház czíme és neve alatt beszerezhesse, hogy rendelkezésre bocsáttassanak az egyet, 
egyház jegyzőkönyvei legalább is az újabb időtől kezdve máig, végül, hogy az egyház-
községek felhivassanak, hogy ezen munkát 3 korona árban szerezzék meg. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes pénzügyi bizottság javaslatához 
képest az ajánlatot elvben elfogadja és a közelebbi feltételek megállapításával 
az egyetemes felügyelőt, főjegyzőt és ügyészt bízza meg. 
155. (Gy.) A jogügyi bizottság ismerteti a medgyesegyházai egyházközség 

kérelmét, melyben kieszközölni kéri, hogy vasárnaponként vásár ne tartassék. 
Az egyetemes közgyűlés tekintettel a mult évi jegyzőkönyvének 168. 

pontjában foglalt határozatra, a kérelem felett napirendre tér. 
156. (Gy.) Tárgyaltatott a tiszai egyházkerület indítványa az egyházat érdeklő 

állami és egyházi törvények és rendeletek gyűjteménybe foglalása iránt. 
Az egyetemes közgyűlés figyelemmel arra, hogy egyházunk zsinat előtt 

áll, és a gyűjtemény összeállítása tetemes költséggel járna, ez idő szerint az indít-
vány felett napirendre tér. 
157. (Zs.) A m. évi jkv. 172-ik pontjánál megállapíttatván, hogy a protestáns 

sajtóiroda költségeihez való hozzájárulási összeg csak az 1910. évre lett utalványozva, 
az egyetemes közgyűlés arra való tekintettel, hogy a kerületek ifj. 

Lukács Gyulát továbbra is megbízták a sajtóiroda vezetésével, sőt az általuk 
viselt hozzájárulási összeget fel is emelték, a maga részéről ismét megszavazza 
a mult évben megállapított 323 korona hozzájárulási összeget és 1911. évre 
utalványozza. 
158. (Zs.) A mult évi jegyzőkönyv 177-ik pontjánál tárgyaltatott a reformáczió 

400 éves évfordulójának megünneplése tárgyában beérkezett javaslatok iránti vélemény-
adásra kiküldött bizottságnak előterjesztése, a mely szerint az egyházkerületek által már a 
mult évben felterjesztett indítványokon kívül, a melyek emberbaráti intézmények, diakonissza-
intézet, theologus-otthon, árvaház, nőnevelőintézet, egyházak alapítása, Luther-szobrok, 
Luther-díj és hasonló alkotásokra vonatkoznak, beérkezett a pesti ág. hitv. ev. magyar 
egyház indítványa és kérelme is, hogy egyházegyetemünk a reformáczió négyszázados 
évfordulójának emlékművéül a pesti ág. hitv. evang. magyar egyház által a Deák-téren 
építendő templom monumentális kiképzését, Luther Mártonnak és az evang. vallás hazai 
úttörőinek szobraival díszítését, esetleg ezzel kapcsolatban közös tanácskozási termek léte-
sítését tűzze ki és az építendő templomot egyetemes templom jellegével ruházza fel. 

A bizottság javaslatához képest elsősorban újból hangsúlyozza a köz-
gyűlés, hogy kívánatosnak tartja, miszerint egy nagyobb egyetemesjellegű és 
országos intézmény létesíthetése czéljából az anyagi erők, kerületi és helyi érdekű 
alkotásokra való gyűjtésekkel szét ne forgácsoltassanak és a nagyjelentőségű év-
forduló megünneplése legméltóbb alkotásaként elhatározza, hogy gyűjtés útján 
egy jubiláris alap létesíttessék, a melyből szegény sorsú gyógyíthatatlan betegek 
számára egy országos irgalomház állíttassék fel, a mely Lutherről neveztessék 
el és a melynek keretébe a diakonissza-intézmény, sőt idővel még más ember-
baráti intézmény is bevonható és fejleszthető lesz. Eme nagy feladat megvaló-
síthatása czéljából elhatározza, hogy minden évben a reformácziói istentiszteletek 
alkalmával, minden egyes egyházgyülekezetben a jubiláris alap javára offertorium 
tartassék és egyúttal felkéri a püspököket, hogy rendeljék el, miszerint a lelké-
szek egyházanként saját híveik körében gyűjtéseket rendezzenek. Úgy az offer-
toriumból, mint a gyűjtésekből befolyt összegek évenként az egyetemes pénztárba 
szolgáltatandók be, a hol is a begyűlt összegek gyümölcsözőleg elhelyezendők 
lesznek. A gyűjtések eredményétől fog függni, vájjon a négy százados évforduló 
bekövetkeztéig a Luther-menház már felállítható lesz-e? De legrosszabb esetben 
is reméli az egyetemes közgyűlés, hogy az évfordulóig abban a helyzetben lesz 
egyetemes egyházunk, hogy a kitűzött emberbaráti intézmény alapkövét lefek-
tethesse. Ezért úgy az összes egyházi testületeknek és ezek közül elsősorban a 
gyámintézeteknek, valamint buzgó egyházhíveinknek áldozatkészségébe ajánlja e 
nagyjelentőségű áldásos intézményt. 
159. (Gy.) A jogügyi bizottság bemutatja özv. Rajner Gyuláné kérvényét, melyben 

néhai férje magyarországi ingó hagyatékának az utóörökösödéstől való mentesítését kéri. 
Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság véleménye alapján ezen 

kérelemnek — tekintettel az ingó hagyaték csekély összegére — helyt ad. 
160. (Gy.) A jogügyi bizottság bemutatja az egyházkerületeknek a hivek szá-

mának csökkenéséről készített statisztikai adatait, továbbá Homola Istvánnak a statisztikai 
évkönyv szerkesztésére vonatkozó ajánlatát. 

19 



66 

160-167. Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő elnöklete alatt, a kerü-
leti elnökségekből, az egyetemes gyűlés tisztikarából, Homola István is Thirring 
Gusztáv tagokból álló bizottságot küld ki, és az adatokat és Homola István aján-
latát ezen bizottságnak azzal adja ki, hogy az ügyet tanulmány tárgyává és a 
baj orvoslására vonatkozólag javaslatot tenni szíveskedjék. 

161. (Gy.) A jogügy bizottság ismerteti a bányai egyházkerület felterjesztését, 
mely szerint a horvát kormány az ó-pazuai ügyben az egyházi bíróságok határozatainak 
végrehajtását megtagadta. 

Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy ezen ügyben a bánhoz fel-
terjesztést intéz az iránt, hogy a Magyar- és Horvátország közötti viszonosság 
folytán és tekintettel arra is, hogy O-Pazua az 1898. évi horvát törvény meg-
hozatala előtt a bácsszerémi egyházmegyéhez és így a magyarhoni evangélikus 
egyházhoz tartozott és így felettes hatóságának határozata rá nézve kötelező : 
Ó-Pazuával szemben szerezzen érvényt az egyházi bíróságok ítéleteinek. 

162. (B.) Felvétetett a bányai egyházkerület felterjesztése az isteni tiszteletek 
egyenlővé tétele és egyetemes agenda készítése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés az isteni tiszteletek egyenlővé tétele ügyének 
tárgyalásába nem bocsátkozik. Az egyetemes agenda készítésére vonatkozó javas-
latot pedig kiadja konkrét javaslat tevése czéljából a püspöki karnak. 

163. (Zs.) Felvétetvén a dunáninneni egyházkerület felterjesztése, a melyben a 
kerületi tanítóképző-intézet felállíthatása czéljából jóváhagyni kéri azt a határozatot, hogy a 
néhai Csemez Miklós által a dunáninneni egyházkerületnek a tanítóképző-intézet fenntartá-
sára hagyományozott és kamatostul befolyt 70.000 korona alapítványtól kölcsön vehessen 
4%-os kamatozás és 1%-os tőketörlesztés mellett szükséges telek megszerzése és az épü-
let emelése czéljából 68.000 koronát. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság jelentése alapján megálla-
pítja, hogy néhai Csemez Miklós befolyt hagyománya alapítvány természetével 
bír és így az alapítványokról szóló szabályrendelet 32. §-ának tilalmába ütközik 
a dunáninneni egyházkerület határozata, miért is azt jóváhagyni nem lehet. Tekintettel 
azonban arra, hogy az alapítványnak ingatlanokba való elhelyezése semmiféle 
akadályba nem ütközik és az esetben, ha a Csemez-féle alapítvány akár részben, 
akár egészben a tanítóképző-intézet telkének megvásárlására és épületének eme-
lésére fordíttatván, az ingatlan tulajdonjoga az alapítvány javára telekkönyvileg 
bekebeleztetik, az alapítvány sérelmet nem szenved : az egyetemes közgyűlés már 
eleve beleegyezését adja ahhoz, hogy a Csemez Miklós-féle alapítvány rendelke-
zésre álló tőkéjéből, a tulajdonjognak az alapítvány javára való bekebelezése 
mellett, a tanítóképző-intézet számára a kijelölt telek megvásároltassék és azon a 
tanítóképző-intézet felépíttessék. 

164. (Gy.) A jogügyi bizottság bemutatja a tiszai egyházkerület indítványát, 
melyben a Thököly Imre ellen hozott 1687. évi V. t.-cz. hatályon kívül helyezése iránt 
lépések megtételét javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel azon körülményre, hogy az 1687. 
évi V. t.-cz.-ben Thököly neve megemlítve nincsen, tekintve továbbá, hogy hamvai 
országos intézkedés folytán és országos költségen hozattak haza és helyeztettek 
el hazai földben, az indítványt lényegében már teljesítettnek látva, az új törvény 
alkotása iránti kérelmet nem tartja időszerűnek. 

165. (Gy.) Tárgyaltatott a dunáninneni egyházkerület azon indítványa, mely 
szerint az országgyűlési képviselőválasztásoknál az etetés és itatás eltörlése iránt az ország-
gyűlés képviselőházához kérvény intéztessék. 

Az egyetemes közgyűlés ezen indítványt nem találván időszerűnek, 
felette napirendre tér. 

166. (Gy.) Bemutattatott a tiszai egyházkerület indítványa, nem képesített vagy 
nem szabályszerűen képesített tanítók nyugdíjazása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés ezen indítványt átteszi az egyházunkat és a 
református egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottsághoz. 

167. (Gy.) Tárgyaltatott a dunáninneni egyházkerület kérelme, hogy az egyete-
mes lelkészi értekezlet jegyzőkönyve az egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvéhez függelékként 
vétessék fel. 

Az egyetemes közgyűlés ezen kérelemnek helyt adva, megengedi, hogy 
az egyetemes lelkészi értekezlet rövid jegyzőkönyve, a beszédek, értekezések és 
felolvasások kizárásával az egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvéhez függelékként 
vétessék fel. 
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168. (Gy.) A jogügyi bizottság bemutatja a vallás- és közoktatásügyi miniszter 168-173. 
1179/eln. sz. átiratát, melyben a munkásbiztosító megkeresésére az egyházközségek jogi 
természetére nézve véleményt kér. 

Az egyetemes közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi minisztert feliratban 
értesíti arról, hogy az ág. hitv. evangélikus egyházközségek semmi esetre sem 
tekinthetők oly magántermészetű egyesületeknek vagy társulatoknak, a melyekről 
az 1907. évi XIX. t.-cz. 1. §-ának 16. pontja említést tesz. Egyházközségeink 
közhatósági jellegű egyházi testületek és habár a közintézet fogalma a magán-
jogi szempontból is önálló jogi személyt képező testület fogalmát ki nem meríti, 
a munkásbiztosítási törvény szempontjából legalább is azon elbírálás alá esnek, 
mint a 13. pontban említett közintézetek. 

169. (L.) Tárgyaltatott az egyetemes lelkészi értekezlet indítványa, mely szerint 
az egyetemes lelkészi értekezlet elhatározta, hogy az egyetemes közgyűlés alkalmával 
ezután rendes istentiszteletet tart s megbízza elnökét, hogy szónokról gondoskodjék, a 
budapesti egyháztól a templom átengedését kérje s az istentisztelet idejét az egyetemes elnök-
séggel közölje. 

Ezen indítványt a közgyűlés átteszi a püspökökhöz azzal, hogy a mennyi-
ben ezt szükségesnek tartják, a jövő egyetemes gyűlésre ez iránt intézkedjenek, 
az intézkedés foganatosításával pedig megbízza az egyetemes közgyűlés Baltik 
Frigyes dunáninneni kerületi püspököt. 

170. (Zs.) Felvétetett a bányai egyházkerület felterjesztése, a melylyel a missziói 
istentiszteletek tarthatása czéljából az egyetemes egyháztól segélyt kér. 

Az egyetemes egyház a pénzügyi bizottság jelentése szerint nem ren-
delkezvén oly pénzösszeg felett, a melyből a kért segély megadható volna, az 
egyetemes közgyűlés bármennyire is méltányolja a bányai egyházkerület kezde-
ményezését a missziói istentiszteletek tartása tekintetében, sajnálatára a kérelmet 
nem teljesítheti. 

171. (Zs.) Felvétetett a tiszai egyházkerület jelentése, a mely szerint a tátrai 
fürdőhelyeken rendes istentiszteleteket tartott, minek kapcsán jelenti a dunáninneni kerület 
püspöke, hogy kerületébe eső fürdőhelyeken hasonlóképen lettek istentiszteletek tartva. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

172. (Zs.) Tárgy altatott a tiszai egyházkerület indítványa, hogy a portómentesség 
eszközöltessék ki a tanügyi bizottságok és a számvevőszékek számára is. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy a portómentesség ügyé-
ben már felterjesztés ment a kormányhoz, a mely még elintézve nincs, az 
indítvány felett napirendre tér. 

178. (Zs.) Több elintézendő tárgy nem lévén, az egyetemes felügyelő a gyűlés 
tagjainak kitartó érdeklődésükért, dr. Baltik Frigyes püspök az egyetemes felügyelőnek a 
tanácskozások odaadó, szakavatott, tapintatos és bölcs vezetéséért az egyetemes közgyű-
lés nevében mondott köszönetet, mire a gyűlés dr. Baltik Frigyes püspök buzgó imájával 
befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv a 3-ik pont alatt kiküldött bizottság által hitelesíttetett. 

Báró P r ó n a y Dezső s. k., 
egyetemes felügyelő, világi elnök. 

Dr. Baltik F r igyes s. k., 
püspök, egyházi elnök. 

Dr. Zs igmondy J e n ő s. k., 
világi egyetemes fő jegyző. 

Händel Vi lmos s. k., 
egyházi egyetemes főjegyző. 

Dr. G y ő r y István s. k., 
világi egyetemes al jegyző. 

Dr. L e h o t z k y Antal s. k., 
világi egyetemes a l jegyző. 

Bancsó Antal s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Korbé ly Géza s. k., 
egyházi egyetemes al jegyző. 
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I. FÜGGELÉK. 

Az egyetemes gyűlés által engedélyezett tankönyvek 
jegyzéke. 

I. Vallástanítási és konfirmácziói oktatáshoz való könyvek. 
Sorsz. Enged, éve 

1. 1899. Adorján Ferencz: Dr. Luther Márton kis kátéja, ford, kézirat. 
2. 1901. Adorján—Győry: Dr. Luther M. kis kátéja. 
3. 1901. Bancsó Antal: Ker. hittan és erkölcstan, középisk. VIII. oszt. II. k. 
4. 1901. Batizfalvy—Bereczky : Bibliaismertetés, középisk. számára. 
5. 1899. Bella János: Wybor biblickych historii. 
6. 1907. Belohorszky G. : Wyncovani konf. 
7. 1904. „ „ Ev. Christ, conf. Büchlein, IX. k. 
8. 1894. Bereczky Sándor : Ker. egyház rövid története. 
9. 1895. „ „ Ker. hittan és erkölcstan. 

10. 1901. „ „ A ker. egyház története, középisk. felsőbb oszt. számára. 
11. 1901. „ „ A magyar prot. egyháztörténete, kpisk. felsőbb oszt. számára. 
12. 1908. „ „ Bibliaismertetés, IV. k. 
13. 1908. „ „ A ker. egyház rövid története, VI. k. 
14. 1908. Bezsó János: Maly Catechismus. 
15. 1908. „ „ Biblicke Historie. 
16. 1908. „ „ „ „ képekkel. 
17. 1908. „ „ „ Skolsky Zpevnik ewangelicky. 
18. 1908. „ ;J „ Skolsky Zpevnik. 
19. 1906. Blázy-féle káté. 
20. 1904. Bognár Endre: Hit és élet, III. k. 
21. 1907. Czipott R. : Ucsenye konfirm. 
22. 1908. Csiskó János: Ker. vallástan, III. k. 
23. 1890. Ebenspanger János: Kurze Kirchen- und Reformationsgeschichte. 
24. 1903. Fábry János: Konfirmáczióra előkészítő könyvecske. 
25. 1907. Farkas Mihály: Konfirm. oktatás tankönyve. 
26. 1905. Feyer Gyula: Ker. vallástan. 
27. 1904. Frint L. : Vallástani vezérfonal. 
28. 1899. Geduly Lajos: Evang. káté, népiskolák számára. 
29. 1905. Gallé András: Leitfaden zum Religionsunterricht, II. k. 
30. 1905. Geduly Henrik: Az ev. hit foglalatja. 
31. 1908. Geduly L. : Rövid egyháztörténet. 
32. 1908. „ „ Bibliatörténetek. 
33. 1898. „ „ Ker. vallástan a népiskolák I—II. oszt. számára. 
34. 1898. „ „ Ev. ker. vallástan konfirmandusok használatára. 
35. 1908. Haszna József: Bibliatörténetek a III—IV. oszt. számára. 
36. 1910. „ „ Kis képes bibliai történetek az ág. hitv. ev. osztott népiskolák 

II. oszt. számára. Újpest, 1910. 
37. 1903. Händel J. : Dr. Luther M. kis kátéja, ford. 
38. 1903. Jausz —Hetvényi—Adorján: Bibliai olvasókönyv. 
39. 1901. Kaczián János: Dr. Luther M. kis kátéjának magyarázata. 
40. 1903. „ „ Bibliai történetek. 
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Sorsz. Enged, éve 

41. 1908. Kiss Árpád: Vallástan elemi isk. V—VI. oszt. számára. 
42. 1903. Klaar F. : Egyháztörténet népiskolák felsőbb oszt. számára. 
43. 1901. „ „ Dr. Luther M. kis kátéja, II. k. 
44. 1902. Korén Pál: Konf. vezérfonal. 
45. 1902. „ „ Rövid bibliaismertetés. 
46. 1904. „ „ Dr. Luther M. kis kátéjának magyarázata. 
47. 1900. Majba Vilmos: Dr. Luther M. kis kátéja. 
48. 1907. Mesterházy S. : Konf. káté, II. k. 
49. 1905. Margócsy József: Conf. tankönyv. 
50. 1904. Mockovcsák S. : Vyncsováni konfirm. evang. Augs, vyzn., .VI. k. 
51. 1905. Nemes K. : Ev. ker. vallástan. 
52. 1907. Petrik J. J. : Vezérfonal a conf. oktatáshoz. 
53. 1904. Petz J. : Confirmationsbüchlein, IV. k. 
54. 1904. Presburg. Evang. Ministerium in —: Leitfaden zur Vorbereitung ev. Confirmanden. 
55. 1910. Pröhle Henrik: Keresztyén vallástan Luther kis kátéja nyomán. Pozsony, 1910. 
56. 1904. Raffay Sándor: Ev. konf.-ok kátéja, II. k. 
57. 1906. „ „ Az ev. népiskolák vallástanítás módszere. 
58. 1910. „ „ Útmutató a Jézushoz az elemi népiskolák I. és II. oszt. szá-

mára. Budapest, 1910. 
59. 1908. Rédey K.: Á ker. anyaszentegyház története. 
60. 1904. Ritter István: Confirmationsbüchlein 
61. 1904. „ „ U. a., magyar nyelven (kézirat). 
62. 1904. Róth C. Th . : Confirmationsbüchlein. 
63. 1904. Ruttkay S. : Konfirmandusok könyve, VI. k. 
64. 1910. Scholtz Ödön: Biblische Geschichten. 
65. 1904. Soproni lelkészi kar: „Tartsd meg, amid van". 
66. 1904. „ „ „ U. a., német nyelven. 
67. 1910. Simkovics Pál és Zvarinyi János: Dr. Luther Márton kis kátéjának magya-

rázata, az első három rész elemi népiskolák V—VI. osztályai, a negyedik és 
ötödik rész a konfirmácziói oktatás számára. Békéscsaba, 1910. 

68. 1904. Szeberényi János: Vezérfonal a konf. oktatáshoz. 
69. 1904. „ „ U. a., tót nyelven. 
70. 1903. Szlávik János: Konfirmáczióra előkészítő könyvecske. 
71. 1904. Sztehló A.: Ev. ker. vallástan, VIII. k. 
72. 1895. Strauch B. és Nemes Károly vallástani könyvei. 
73. 1901. Schmidt Károly S. : Ker. vallástan, II. k. 
74. 1899. Thomay József: Bibliaismertetés középiskolák számára. 
75. 1907. Thomka Károly: Ev. Konfirmationsunterricht. 
76. 1904. Turcsányi A. M. : Konfirmandusok könyve. 
77. 1904. Vértesi Sándor: Conf. káté. 
78. 1903. Weber Samu: Kindergebete. 
79. 1903. „ „ Confirmandenbüchlein. 
80. 1907. Zólyomi egyházmegye: Dr. M. Luthera Wyklad mensiko kathek. 
81. 1907. Zsámbokréthy L. : Krátky návod k vyncovanin konf. 
82. 1904. Zvarinyi E. : Die Religion etc. 

II. Egyéb t ankönyvek népiskolák számára. 

1. 1899. Alexy Lajos: Czegléd város és Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m. földr. 
2. 1910. Babka György: „Fialocky" tót daloskönyvecske. 
3. 1910. Bodnár József és Pataki János: Tót olvasókönyv az ág. hitv. evang. népiskolák 

II. oszt. számára. 
4. 1910. Bodnár József és Pataki János: ABC-és és olvasókönyv a népiskolák I. oszt. 

számára. 
5. 1891. Ebenspanger—Haesters—Richter-féle olvasókönyvek. 
6. 1908. Grill Richárdné Wohlfahrt Anna: Dalok I. 
7. 1899. Ján Bella: Slovensky Abecedár a Prva Citanka. 
8. 1899. „ ' „ Il-há Citanka. 
9. 1899. „ „ Ucebnica a Citanka. 

10. 1899. Németh L. : Olvasókönyv az ág. hitv. ev. népisk. alsó oszt. számára. 
11. 1899. „ „ Számvetési példatár II. oszt. számára. 
12. 1910. Németh L. és Linder Károly: Olvasókönyv a z j á g . hitv. ev. elemi iskolák 

III. és IV. oszt. számára. III. kiadás. Budapest, 1904. 
19 
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III. Egyéb tankönyvek középiskolák számára. 
Sorsz. Engd. éve 

1. 1889. Böhm Károly: Tapasztalati lélektan. 
2. 1890. „ „ Logika. 
3. 1891. Fleischhacker—Kárpáti : Német nyelvtan. 
4. 1890. Góbi Imre: Poétika. 
5. 1893. „ „ A magy. nemzeti irodalom története. 
6. 1900. „ „ Magyar olvasókönyv I. és II. oszt. számára. 
7. 1901. „ „ „ „ III. oszt. számára. 
8. 1908. Grill Richárdné Wohlfahrt Anna: Dalok II. 
9. 1888. Dr. Holzweissig-féle latin nyelv- és gyakorlókönyv. Székely F. ford. 

10. 1896. Fr. Kiss Károly: Algebra. 
11. 1907. „ „ 
12. 1888. Ráth Károly: Kísérleti természettan. 
13. 1889. Schmidt Tódor: A zene elemei, segédkönyv az énektanulásban. 



II. FÜGGELÉK. 

AZ EGYETEMES KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 

TAGJAINAK NÉVSORA. 
I. Az egyházunkat és a magyar református egyházat közösen érdeklő ügyekre 

kiküldött bizottság. 

Egyházunk kiküldöttei : a) Rendes tagok : báró Prónay Dezső, Laszkáry Gyula, 
Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, Véssey Sándor, dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, 
Gyurátz Ferencz, Scholtz Gusztáv, dr. Zsigmondy Jenő, báró Podmaniczky Géza, Hevessy 
Bertalan, Raffay Sándor, Sztehlo Kornél, Haviár Dániel, Beniczky Árpád, dr. Berzsenyi 
Jenő (sömjéni), dr. Meskó László, Fabiny Gyula; b) póttagok: báró Radvánszky Antal, 
Osztroluczky Géza, Barcza Géza, Münnich Kálmán, dr. Kéler Zoltán, Terray Gyula, Veres 
József, Kaczián János, Bognár Endre, Händel Vilmos. 

A magyar református egyház kiküldöttei : a) Rendes tagok : dr. Baksay Sándor, 
dr. Darányi Ignácz, dr. Nagy Dezső, dr. Antal Gábor, Czike Lajos, dr. Segesdy Ferencz, 
gr. Tisza István, br. Bánffy Dezső, dr. Kenessey Béla, ifj. Péter Károly, Zeyk Dániel, 
Dókus Ernő, Fejes István, Meczner Béla, dr. Baksa Lajos, gr. Degenfeld József, dr. Erőss 
Lajos, Sass Béla, Széli Kálmán ; b) póttagok : Puky Gyula, Szilády Áron, Nagy Lajos, 
Kovács Sebestyén Endre, Lénárt József, Kincs Gyula, Radácsi György, Ragályi Béla, 
György Endre, Sütő Kálmán. 

II. Közoktatásügyi 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 felügyelői és tanári karainak 

kiküldöttei. 
2. Elnöke az egyetemes felügyelő, akadályoztatása esetén a hivatala szerint leg-

idősebb kerületi felügyelő ; ezeknek is akadályoztatása esetén a tanügyi bizottság elnöke. 
3. Jegyzőjét a bizottság ülésezése tartamára maga választja. 
4. Minden nyolczosztályú gimnázium és minden felsőbb iskola tanári testülete 

egy kiküldöttet választ minden iskolai év elején egy évi időtartamra. 
A megválasztottak, valamint a felügyelők nevei a püspök útján az egyetemes 

felügyelővel közlendők. 
Minden kiküldött az új választás bejelentéséig tagja a bizottságnak. 

III. Tanügyi bizottság. 
Dr. Wágner Géza elnök, dr. Mágocsy-Dietz Sándor alelnök, Góbi Imre jegyző, 

az egyházkerületek püspökei és felügyelői, Szeberényi Lajos (fóti), Raab Károly, Händel 
Vilmos, dr Berzsenyi Jenő (sömjéni), Bognár Endre, Sóltz Gyula (budapesti), Kaczián 
János, Münnich Kálmán dr. Meskó László, Mocskonyi József, Gombócz Miklós, Scholtz 
Lajos, Fischer Miklós, Raffay Sándor, Király Ernő, dr. Mikler Károly, dr. Petz Gedeon, 
Rátz László, dr. Haberern J. Pál és dr. Dobrovits Mátyás. 

IV. Pozsonyi theologiai akadémia nagybizottság. (1Ç14.) 
Báró Prónay Dezső elnöklete alatt: dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz 

Ferencz, Scholtz Gusztáv, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, Véssey 
Sándor, Fabiny Gyula, Kaczián János, Raab Károly, Hollerung Károly, Horváth Sámuel, 
Bancsó Antal, Terray Gyula, Gyürky Pál, a pozsonyi theol. akadémia igazgatója, a pozsonyi 
egyház kebeléből választott: Pröhle Henrik, dr. Samarjay Emil, Rácz Vilmos, dr. Láng 
Lajos, Sziklay Ottó, Stelczer Endre, Schmidt Károly Jenő és a pozsonyi theol. akadémia 
tanári karából választott egy tanár. 
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V. Egyetemes theologiai akadémiai bizottság. (1Ç14.) 

Báró Prónay Dezső elnöklete alatt: dr. Baltik Frigyes, Zelenka Pál, Gyurátz 
Ferencz, Scholtz Gusztáv, Laszkáry Gyula, Szentiványi Árpád, Zsilinszky Mihály, Véssey 
Sándor, Fabiny Gyula, Kaczián János, Raab Károly, Hollerung Károly, Horváth Sámuel, 
Poszvék Sándor, Terray Gyula, Gyürky Pál, a pozsonyi, soproni és eperjesi theol. akadé-
miák igazgatói és a pozsonyi, soproni és eperjesi theologiai akadémia tanári karból válasz-
tott egy-egy tanár. 

VI. Lelkészvizsgáló bizottság. 

1. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjai : Lenhardt Károly, dr. Dobrovits 
Mátyás, Schmidt Károly Jenő, Hollerung Károly, Kovács Sándor, dr. Masznyik Endre; 
póttagok: Ringbauer Gusztáv, dr Daxer György, Pröhle Henrik, Schönwieszner Kálmán. 

2. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjai : dr. Rátz Ottó, dr. Berzsenyi Jenő, 
Horváth Sámuel, Brunner János, Poszvék Sándor, Bancsó Antal ; póttagok : Farkas Mihály, 
Berzsenyi Dezső, Farkas Elemér, dr. László Kálmán. 

3. A bányai egyházkerületi osztály tagjai : Zsilinszky Mihály, Fabiny Gyula, 
Raffay Sándor, Kaczián János, Bereczky Sándor, Góbi Imre ; póttagok : Széberényi Lajos 
(fóti), Geduly Lajos, Weber Rudolf, Majba Vilmos. 

4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjai : dr. Schmidt Gyula, dr. Brósz László, 
Gyürky Pál, Czékus László, dr. Szlávik Mátyás, Csengey Gusztáv; póttagok: Dómján 
Elek, Zéman János, Szopkó Róbert, Korbély Géza. 

VII. Alkotmány- és jogügyi bizottság. 

Egyetemes felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felügyelő vagy az 
ezen állások egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősbb egyházmegyei fel-
ügyelő, négy püspök, Szontágh Pál, dr. Meskó László, Beniczky Árpád, ifj. Laszkáry 
Gyula, dr. Kéler Zoltán, Fabiny Gyula, dr. Zsigmondy Jenő, Barcza Géza, Bélák Isván, 
Terray Gyula, Geduly Henrik, Händel Vilmos, Raffay Sándor, Kaczián János, Kund Samu, 
Horváth Sámuel és hivatalánál fogva tagja az egyetemes ügyész Sztehló Kornél. 

VIII. Pénzügyi bizottság. 

Egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi felügyelők és püspökök, 
gróf Üchtritz Amadé Emil, Berzsenyi Dezső, Beniczky Árpád, dr. Láng Lajos, Földváry 
Elemér, Osztroluczky Miklós, Radvány István, Szontágh Andor, Münnich Kálmán, Izsó 
Vincze, Schleiffer Károly, Kaczián János, Gyürky Pá1 hivataluknál fogva tagjai : az egye-
temes ügyész Sztehló Kornél, az egyetemes főellenőr ar. Zsigmondy Jenő, az egyetemes 
pénztáros Bendl Henrik és az egyetemes ellenőr Liedemann Rezső. 

IX. Egyetemes számvevőszék. (1914.) 

Sóltz Gyula és Materny Lajos elnöklete alatt: Farbaky István, Schönwieszner 
Kálmán, Földváry Elemér, Broschkó G. Adolf, Radvány ' István, Barcza Géza, Révész János, 
dr. Szelényi Aladár, Szeberényi Lajos (fóti). 

X. Egyetemes számvizgáló bizottság. 

Az egyetemes számvevőszék elnökségének elnöklete alatt: Farbaky István, Szebe-
rényi Lajos (fóti), Földváry Elemér, Gyürky Pál. 

XI. Zsinati bizottság. 

Az egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi elnökségek (8 tag), 
továbbá dr. Láng Lajos, dr. Kéler Zoltán, Händel Vilmos, Kund Samu, Jausz Vilmos, 
Barcza Géza, dr. Wágner Géza, Haviár Dániel, Veres József, dr. Meskó László, Münnich 
Kálmán, Terray Gyula, Sztehló Kornél, dr. Zsigmondy Jenő, Gyürky Pál, Góbi Imre, 
dr. Szelényi Aladár és Lavotta Kornél. 

XII. Hrabovszky-alapitványi bizottság, (içii.) 

Dr. Győry István elnöklete alatt: Scholtz Gusztáv, dr. Bánó József, dr. Purgly 
Sándor, Raffay Sándor és Góbi Imre. 
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XIII. Egyetemes egyházi nyűg díj int eseti bizottság. 

Báró Prónay Dezső és dr. Baltik Frigyes elnöklete alatt : a bányai egyházkerület 
részéről Sóltz Gyula, Kaczián János, a dunáninneni egyházkerület részéről Laszkáry Gyula 
és Raab Károly, a dunántúli egyházkerület részéről Véssey Sándor és Jausz Vilmos, a 
tiszai egyházkerület részéről Szentiványi Árpád és Zelenka Pál, hivatalból tagja az ügy-
vivő : Gyürky Pál. 

XIV. Egyetemes levéltári bizottság. 

Sztehló Kornél és Scholtz Gusztáv elnöklete alatt Kaczián János, dr. Zsigmondy 
Jenő és dr. Szigethy Lajos. 

XV. Egyetemes adóalapi bizottság. 

Világi elnök : Báró Prónay Dezső. Egyházi elnök : Dr. Baltik Frigyes. Jegyző : 
Dr Zsigmondy Jenő. Tagok . 

a dunáninneni egyházkerületből : Laszkáry Gyula, Pröhle Henrik, Händel Vilmos, 
Schleiffer Károly; 

a dunántúli egyházkerületből : Varga Gyula, Madár Mátyás, dr. Berzsenyi Jenő 
(sömjéni), Szeniczey Géza ; 

a bányai egyházkerületből : Sóltz Gyula, dr. Kéler Zoltán, Kaczián János, Sze-
berényi Lajos (fóti) ; 

a tiszai egyházkerületből: Szentiványi Árpád, Zelenka Pál, Münnich Kálmán, 
Materny Lajos. 

XVI. Luther-Otthont kezelő bizottság. 

Scholtz Gusztáv püspök és Sztehló Kornél elnöklete alatt Kovács Sándor, dr. Győry 
István, Bendl Henrik, Zsigmondy Géza, dr. Zelenka Lajos, dr. Zsigmondy Jenő, Francsek 
Imre, Raffay Sándor, dr. Kéler Zoltán, dr. Bókay Árpád, dr. Petz Vilmos, Peez Samu, 
dr. Láng Lajos és dr. Mágócsy-Dietz Sándor. 

XVII. A selmeczi liczeum iskolai kormányzó tanácsa. 

Farbaky István elnöklete alatt Király Ernő, Händel Vilmos, Zsámbor Pál, Heincz 
Hugó, Hornyacsek István, Kachelmann Farkas, Kachelmann Károly, Osztroluczky Gyula, 
id. Oszvaldt Gusztáv, Schelle Róbert, Sobó Jenő, Svehla Gyula, Wankovits Lajos, Beniczky 
Árpád, Osztroluczky Géza, Ivánka István, Jezsovits Károly, Földváry Elemér, dr. Láng 
Lajos, Laszkáry Pál, Leidenfrust Tódor, Raab Károly, gróf Stainlein Ottó, Vajda Pál, 
gróf Zay Miklós, Fizély Károly, Réz Géza, Fekete István, dr. Vitális István és Grillus Emil. 

XVIII. Egyetemes törvényszék. 

Világiak: dr. Láng Lajos (1911), Csipkai Károly (1911), Barcza Géza (1911), 
Bélák István (1911), dr. Meskó László (1911), Rohonyi Gyula (1914), dr. Kéler Zoltán 
(1914), Hevessy Bertalan (1914). 

Egyháziak: Händel Vilmos (1911), Török József (1911), Terray Gyula (1911), 
Kund Samu (1914), Raab Károly (1914), Thomka Gusztáv (1914), Veres József (1914), 
Székely Gyula (1914). 

Tanártagok: Masznyik Endre (1911), Bancsó Antal (1911), Góbi Imre (1914), 
Fischer Miklós (1914). 

Jegyző: dr. Zelenka Lajos (1911). 
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1. Közgyűlés megnyitása, egyetemes felügyelő megnyitó beszéde 3 
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8. A mindkét prot. egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottság tagjainak megválasztása 5 
9. Pozsonyi theol. akadémiai nagybizottság megválasztása . ^ 6 

10. Az egyetemes theol. akadémiai bizottság megválasztása 6 
11. A lelkészvizsgáló bizottság megválasztása 6 
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13. Az egyetemes pénzügyi bizottság megválasztása 6 
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19. Az egyetemes adóalapi bizottság megválasztása 7 
20. A közoktatásügyi bizottság megválasztása 7 
21. Az egyetemes tanügyi bizottság megválasztása 7 
22. A Luther-Otthont kezelő bizottság megválasztása 7 
23. Selmeczi liczeum iskolai kormányzó tanácsa 7 
24. A megüresedett törvényszéki bírói állások betöltése 7 
25. A két prot. egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság köszönete a levéltárért 8 
26. Ugyanazon bizottság felterjesztése a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz az 1848 : XX. 

t.-cz. végrehajtása tárgyában 8 
27. A négy egyházkerület felterjesztése az 1848 : XX. t.-cz. 2. és 3. szakaszainak végrehajtása tár-

gyában 9 
28. Az 1848: XX. t.-cz. végrehajtása tárgyában küldöttség a miniszterelnökhöz és a vallás- és köz-

oktatásügyi miniszterhez 9 
29. Zsilinszky Mihály balesete 9 
30. A túróczi egyházmegye panasza 9 
31. A dolányi fiókegyház sérelmi ügye 9 
32. Fajnor István síremléke felavatásának sérelmi ügye 9 
33. A miniszteri rendeleteknek tanfelügyelő útján közvetlen közlésének sérelme 10 
34. Utasítás a községi iskola terheihez való járulás tárgyában 10 
35. A dunáninneni egyházkerület felterjesztése felügyelőjének a főrendiházba való behivatása tárgyában 10 
36. Felterjesztés a kormányhoz a Borromeus-encziklika tárgyában 10 
37. Az alapítványok ügyében tett felterjesztés elintézésének megsürgetése 10 
38. A néhai Hunfalvy Pálné alapítványának alapító-levele 10 
39. Határozat az alapító levelek kormány hatósági jóváhagyásáról 11 
40. A néhai Torkos Sámuel-féle alapítvány kamatainak felhasználása 11 
41. A hitoktatók és lelkészek részére félárú vasúti jegyek kieszközlése 11 
42. Az 1907. évi XXVII. t.-cz. sérelmei ellen beadott felterjesztés nyilvántartása 11 
43. Prot, theol. fakultás a budapesti egyetemen 11 
44. Az eperjesi kollégium csonka egyetemmé fejlesztése 11 
45. A bányai egyházkerület lelkészválasztási szabályrendelete 11 
46. A bányai egyházkerület tanítóválasztási szabályrendelete 11 
47. A dunáninneni egyházkerület lelkészválasztási szabályrendelete 11 
48. Határozat a lelkészeknek országgyűlési képviselővé választhatása tárgyában 12 
49. A némethidasi egyházközség felebbezése 12 
50. Molnár György és társai szarvasi hívek felebbezése 12 
51. A dunaegyházi gyülekezet felebbezése 12 
52. Szluka István és társai maglódi lakosok felebbezése 12 
53. Ősagárd egyházközség felebbezése 12 
54. Koncsek László felsőalmási lelkész felebbezése 12 
55. Szlamcsik Pál és Zémann Mihály felebbezése 12 
56. A pozsonyi theol. akadémia nagybizottságának 1909/10. évi működéséről szóló jelentése . . . 12 
57. A theol. akad. nagybizottság .jelentése báró Podmaniczky Pál magántanárrá való választásáról 13 
58. A theol akad. nagybizottság jelentése dr. Daxer György rendes tanárrá választásáról . . . . 13 
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