
A magyarországi ágostai hitv. evang. keresztyén egyház 
1916. évi november hó 8—10. napjain Budapesten megtartott 

1916. évi rendes egyetemes közgyűlésének 

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

dr. Baltik Frigyes, mint a hivatalára nézve legidősb püspöknek, elnöksége alatt tartatott meg. 

Jelen voltak: 
A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : 

br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő; 

dr. Wagner Géza, a tanügyi bizottság 
elnöke ; 

dr. Mágócsy-Dietz Sándor a tanügyi bizott-
ság alelnöke; 

dr. Baltik Frigyes, mint hival 
legidősb püspök; 

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

dr. Láng Lajos báró (úgy is, mint gyám-
intézeti elnök), dr. Meskó László, Bancsó 
Antal (úgy is, mint egyházi egyet, al-
jegyző), Csipkay Károly, Góbi Imre (úgy 
is, mint egyet, levéltárnok), Fischer Mik-
lós, dr. Kéler Zoltán, dr. Fischer Gyula, 
Osztroluczky Miklós, 

dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző ; 
dr. Lehotzky Antal, „ „ aljegyző; 
dr. Mikler Károly, világi egyetemes aljegyző, 

úgy is, mint jogakadémiai dékán ; 
Sztehló Kornél, egyetemes ügyész; 
Bendl Henrik, „ pénztáros; 
Liedemann Rezső, „ ellenőr; 

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : 

Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyeltje; 
dr. Zsigmondy Jenő a bányai ker. „ 
dr. Berzsenyi Jenő a dunántúli ker. „ 
Beniczky Árpád, a dunáninneni ker. „ 

Mayer Endre, theologiai dékán 

Kund Samu, Terray Gyula, Horváth Sán-
dor (paksi), Sárkány Béla, Wagner G. 
Adolf, dr. Masznyik Endre (úgy is, mint 
theologiai akadémiai igazgató) 

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

Révész János, egyházi egyet, aljegyző ; 
Bognár Endre, egyet, gyámintézeti elnök. 

Gyurátz Ferencz, a dunántúli ker. püspöke ; 
Scholtz Gusztáv, a bányai kerület püspöke ; 
Geduly Henrik, a tiszai kerület püspöke ; 

C) Egyházkerületi kiküldöttek: 

I. 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 : 

Földváry Elemér, br. Radvánszky Antal, br. 
Solymossy Lajos; 

Csepregi György, Doleschall Lajos, Bakay 
Péter, Hodzsa János, Kaczián János, 
Petrovics Soma, Keviczky László, Sztehló 
Gerő ; 

dr. Hittrich Ödön és dr. Oravecz Ödön főgimnáziumi igazgatók. 
i 
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b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Dr. Radvánszky György, Zsigmondy Géza, 
Ivánka Pál, dr. Malczovich László, dr. 
Sailer Vilmos, ifj. Rosenauer Lajos, Szmik 
Lajos, dr. Liedemann Frigyes, dr. Pözel 
István, Sándy Gyula, dr. Engel Sándor, 
dr. Kralovánszky László, Jezsovics Pál, 
Sárkány István, Glück Frigyes, Seiler 
Gyula, dr. Ott Ferencz, Déchy Aladár, dr. 
Holitscher Pál, Revaló Pál, Mikler Sán-
dor, Rusznyák -Béla, Dávid Béla; 

Kruttschnitt Antal, Raffay Sándor, Blatniczky 
Pál, Geduly Lajos, Noszkó István; 
Vitális Gyula, Roth Béla, Holéczy János, 
Lombos Alfréd, Morhács Márton, Majba 
Vilmos, Sommer Gyula, Jahn Jakab, 
dr. Szeberényi Lajos Zsigmond, Jakabfi 
György, Bereczky Sándor, Galle István, 
Korossy Emil, Kovácsi Kálmán, Czin-
kotszky János, Licskó Sámuel, Kovács 
Andor, Becker Mihály, Jeszenszky Ignácz, 
Korén Márton, Szeberényi Lajos (fóthi), 
N kelszky Zoltán, Rimár Jenő. 

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 : 

Ivánka István, Farbaky István, dr. Dobro-
vics Mátyás, Okolicsányi Gyula, Rákóczy 
István, Bodó János; 

Jánossy Lajos, Krizsán Zsigmond, Frenyó 
Gyula, Szekerka Pál, Schmidt Károly Jenő, 
Wenk Károly, Fuchs János, Schönwiess-
ner Kálmán ; 

Hirschmann Nándor és Király Ernő főgimnáziumi igazgatók. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Kirchner Gyula, dr. Kéler Bertalan, dr. Pol-
ner Ödön, Kajnis Gyula, Kosztolányi 
István, Samarjay Emil ; 

Biszkup Béla, Pröhle Henrik, Kiss István, 
Bándy Endre, Krupecz István, Szimonides 
Lajos, Okályi Adolf, Farkas Gejza, Zoch 
Sámuel, Csővári Géza, lie. Fizély Ödön, 
Podhradszky János, Laustyák Gyula, dr. 
Lavotta József. 

III. 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, Sass István ; Bognár Endre, Madár Mátyás, Varga Gyula, 
Soltz Ödön, Beyer Teofil, Magyary Mik-
lós, Horváth Sándor (paksi); 

Hollós János, Gyalog István főgimnáziumi igazgatók és Papp József tanítóképző intézeti igazgató. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Károlyi Endre, Németh Sámuel ; dr. Mohácsy Lajos, Izsó Vincze, Takách 
Elek, Nagy Jenő, Németh Károly, Vér-
tesi Zoltán. 

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 : 

Brósz László, Medveczky Sándor, Kubinyi 
Géza, Szentiványi József, dr. Zelenka 
Lajos, Münnich Kálmán ; 

őohus Pál, Nevák Pál, Kübecher Albert, 
Materny Lajos, Sinkovics János, Bartho-
lc meides László, Homola István, Kemény 
Lajos. 

Dr. Vietorisz József és Bruckner Károly í c >mnáziumi igazgatók. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Molnár Viktor, dr. Szánthó Gyula, Dobó 
Adolf, Gál István, dr. Institorisz Endre, 
Bányai Béla, Pongrácz Lajos; 

Paulik János, Hronyecz József, Duszik Lajos, 
Sztepovszky Károly, Banczik Sámuel. 



1. (Sz.) A gyűlést bevezető istentiszteleten Raffay Sándor budapesti lelkész mon- 1 - 3 . 
dott egy Máté evangéliumának 46, 41. versén „Vigyázzatok és imádkozzatok" felépített 
tartalmas és szívhez szóló alkalmi beszédet, melynek meghallgatása után az -egyetemes 
közgyűlés tagjai a budapesti testvéregyházak épületének dísztermében gyülekezvén, az 
egyetemes felügyelő következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést: 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés ! Rövid idővel ezelőtt fejeztük be zsinatunkat, 
a nélkül, hogy maradandó, állandó munkát végezhetett volna. A háború megakadályozott 
ebben. Uj alkotásokra több nyugalom kell, mint a mennyit e háborús időkben remélhetünk. 
Azt megnyugvással vehetjük tudomásul, hogy egyházunk közigazgatási ügyeinek intézését 
még e kivételes háborús körülmények között is teljesíthettük. Egyetemes gyűlésünket, a 
melyet a háború kitörése évében elhalasztottunk, a muít esztendőben megtarthattuk. Hála 
Istennek, ez évben is megtarthatjuk és örömmel állapíthatjuk meg azt, hogy úgy a köz-
lekedés nehézségei, mint egyéb a háború okozta nehézségek daczára teljes számban, sőt 
igen nagy számban jelentek meg egyházunknak kiküldöttei ezen egyetemes közgyűlésün-
kön. Az egyet, közgyűléssel kapcsolatban gyűlést tart a magyarországi evang. lelkészek 
egyesülete, gyűlést tart az egyet, egyházi gyámintézet, gyűlést tart a Luther-Társaság. 
Mindez annak tanúsága, hogy egyházi közéletünk a nyomasztó közgazdasági és társadalmi 
viszonyok daczára is eléggé élénk. Elernyedésről, tespedésről tehát nem panaszkodhatunk. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy egyházunk körében minden teljesen kielégítő állapotban 
volna. De tanúsága ez az élénk érdeklődés annak, hogy javítani igyekszünk az állapotokon, 
hogy munkálkodunk azon, hogy egyházunkban mindenek ékesen és jórendben folyanak. 

Az immár több mint két év óta folyó háború, úgy hiszem, mindenki lelkivilágára 
oly hatást gyakorol, hogy az alól szabadulni nemcsak nehéz, de majdnem lehetetlen. Ez 
úgyszólván kényszerít bennünket arra, hogy ezekkel a világra szóló eseményekkel foglal-
kozzunk ez alkalommal is. Mégis tartózkodom ettől, egyrészt azért, mert rövid néhány 
vonással jelezve a dolgokat, megtettem ezt zsinatunk megnyitása és befejezésekor, más-
részt azért, mert nagyon nehéz megvonni azt a határt, a hol a háborúval s a vele össze-
függő eseményekkel, óriási átalakulásokkal foglalkozva meg kell állapodnunk, hogy politi-
kai, vagy vele rokon más térre át ne lépjünk. Azonban egy dolgot hangoztathatunk. Az 
egyház a béke intézménye és a békesség utáni óhajtást nyilvánítanunk szabad ez alka-
lommal is. És pedig annyival inkább, mert, a hogyan a dolgok ma állanak, egyik félről 
sem mondhatjuk, hogy helyzete olyan volna, miszerint ellenfelére nézve a föltételeket föl-
tétlenül megszabhatná. Úgy látszik, mintha előbb-utóbb a kölcsönös kimerülés vetne véget 
a nagy küzdelemnek. De nem elég a békét óhajtani, tartós békére van szükségünk. A tar-
tós békének pedig föltétele, hogy abból az eszmekörből, abból a gondolatvilágból, a mely-
lyel a keresztyénség gazdagította az emberiséget, minél általánosabb elismerésre jusson egy 
megbecsülhetetlen gondolat, a keresztyénségnek egyik legszebb erénye, melyet az ókor 
nem ismert s ez az' alázatosság. A legyőzött legyen alázatos, mert kell, hogy sorsának 
okát saját hibáiban keresse és a győző legyen alázatos, mert nem tudja, hogy mikor lesz 
ő a legyőzött. Az emberiség tudatában kell, hogy ismét gyökeret verjen az a fölfogás, 
hogy az alázatosság is erény és nemcsak a büszkeség. Azért azon kell lennünk, hogy 
ez mind általánosabban elterjedjen. Adná Isten, hogy úgy legyen! 

Ezzel az óhajtással egyetemes egyházi közgyűlésünket, megnyitom. 
Az egyetemes közgyűlés nagy figyelemmel és tetszéssel kísérvén elnöklő 

egyetemes felügyelő beszédét, elhatározza, hogy az egész terjedelmében a jegy-
zőkönyvbe felvétessék. 

2. (Sz.) A jegyzői kar jelenti,1 hogy az egyházkerületek kiküldöttei negyvennél több 
megbízólevelet mutattak be és a határozatképes számban megjelentek jegyzéke összeállíttatott. 

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

3. (Sz.) Az ügyrend értelmében a jegyzőkönyv hitelesítésére a bizottság az ülés 
kezdetén lévén kiküldendő, 

ezen jegyzőkönyv hitelesítésére az egyetemes közgyűlés elnökségének 
elnöklete alatt kiküldettek : Szentiványi Árpád, dr. Berzsenyi Jenő, dr. Zsigmondy 
Jenő, Beniczky Árpád, Scholtz Gusztáv, dr. Wagner Géza, Sztehló Kornél, 
Kaczián János és Raffay Sándor. 

í* 
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4. 4. (Sz.) Az egyetemes felügyelő előterjeszti a következő évi jelentését: 
Az 1913. évi deczember 8-ik napján megnyitott zsinatunk, a melynek tartama 

1916. évi deczember 8-án különben is lejárt volna, 25 tag kívánatára az ügyrend értelmé-
ben folyó évi október hó 4-ik napjára összehivatván, egyhangúlag hozott határozatánál 
befejeztetett. A háború megakadályozta a zsinat munkálkodását. A rendszeres és szerves 
törvényhozási működésnek a nyugodt munkálkodás lehetősége egyik lényeges föltétele. 
Reméljük, hogy békés időkben az értékes zsinati előmunkálatok fölhasználhatók lesznek. 

A háború következtében már az 1914—15. években is több egyházközségünk 
szenvedett nagy károkat. Ez évben az ellenség betörése következtében a bányai egyház-
kerületnek néhány gyülekezete, és a brassói esperesség összes gyülekezetei szenvedtek a 
háború pusztításai alatt. Az ellenség elől menekült lelkészek segélyezéséről sürgősen kel-
lett gondoskodni. Ennélfogva az egyetemes pénztárból minden menekült lelkész részére 
200—200 koronát utalványoztam; ezenfelül a pénzügyi bizottság hozzájárulásával min-
den lelkész részére 2400 korona évi segély állapíttatott meg. Ezt a segélyt a menekült 
lelkészek negyedévi részletekben előlegesen mindaddig kapják, míg gyülekezeteikbe vissza-
térhetnek. Ezen intézkedések jóváhagyását kérem. 

A Luther-Otthon bizottsága az Otthonban néhány szobát erdélyi menekült csalá-
dok rendelkezésére bocsájtott. 

Mult évi egyetemes gyűlésünk 24., 26., 73., 81., 120. számú határozataival 
elrendelt fölterjesztések megtörténtek. A válaszul érkezett miniszteri leiratok úgymint : (24. 
jkv. p.) az állami fizetéskiegészítést élvező elemi, polgári és felső népiskolák számadásai 
tárgyában ; 

(26. jkv. p.) a katonai intézkedések következtében lakóhelyükről eltávolított lel-
készek ügyében ; 

(73. jkv. p.) a tanítók és tanárok családi pótléka tárgyában ; 
(81. jkv. p.) a beruházási államsegély tárgyában; 
(120. jkv. p.) a vasárnapi munkaszünet tárgyában, az egyházkerületekkel közöltettek. 
A vallás- és közoktatási miniszter által az 1916. évben utalványozott állami segé-

lyeket, úgymint a lelkészek segélyezésére 171,821 korona 29 fillért, az 1848. évi XX. 
t.-cz. alapján utalványozott 1.377,200 kor., a közalap gyarapítására utalványozott 100,000 
koronát, valamint a hadsegélyző bizottság által a lelkészek részére adott 125,000 koronát, 
végre a vallás- és közoktatásügyi minisztérium által a theologiai akadémiai tanárok részére 
utalványozott 7524 koronát az egyetemes egyház péntárnokával együtt fölvettem. 

Összesen 1.781,545 korona 29 fillér a fölvett állami segély. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter tudomásul vette 3268/11. 916. számú leira-

tával a közalap gyarapítására utalványozott 100,000 koronáról, és 3269/11. 916. számú lei-
ratával az 1848. évi XX. t.-cz. alapján utalványozott 1.377,200 korona, és 37960/11. 916. 
számú leiratával az 1915/16. év második felére a lelkészek segélyezésére utalványozott 
85,260 kor. állami segélyekről fölterjesztett számadásokat, végre 135328/11. 1916. számú lei-
ratával az 1916/17. év I-ső felére utalványozott 86,555 korona 39 fillérről a lelkészek 
segélyezésére rendelt összegről fölterjesztett számadásokat. 

A közös hadügyminisztérium M. 9. No 5078/1915 jelzésű leiratával értesített, 
hogy a katonai parancsnokságok utasíttattak, miszerint a jelenleg alkalmazott összes katonai 
lelkészek nevei a két protestáns egyház konventjeivel közöltessenek. A hadtestparancsnok-
ságoktól erre vonatkozólag érkezett értesítéseket a katonai lelkészek alkalmazásáról a Püs-
pök urakkal közöltem. 

A katonai lelkészségek szaporítása és szervezése ügyében előkészítő lépések tör-
téntek. Az egyetemes gyűlés föladata lesz, hogy egyetemes egyházunk nevében ezen ügynek 
kielégítő rendezését szorgalmazza. 

Az egyetemes pénztár számadásainak megvizsgálásáról az arra hivatott bizottság 
tesz jelentést. 

A mult évi egyetemes gyűlésünk óta kibocsájtott állami hadikölcsönből történt 
jegyzésekről a pénzügyi bizottság jegyzőkönyvei részletes adatokat tartalmaznak. Az egye-
temes egyházunk részéről a hadikölcsönre történt jegyzések immár elérték az egy millió koronát. 

Folyó évi január havában meglátogattam a pozsonyi theologiai akadémiát és ez 
alkalommal a katonai kórházakban betegápolóként alkalmazott theologusok ügyében a theo-
logiai akadémiai kis bizottság elnökével és a tanári karral értekezletet tartottam. 

A bányai egyházkerület nagyérdemű püspöke, Scholtz Gusztáv úr ez évben ünne-
pelte gyülekezete körében evangéliumi egyszerűséggel 50 éves lelkészi jubileumát, mely 
alkalommal számos tisztelőihez csatlakozva, egyetemes egyházunk nevében is üdvözöltem 
Ő Méltóságát. 

Gyurátz Ferencz Ő Méltóságának a dunántúli egyházkerület püspöki hivataláról 
való lemondását, egyetemes egyházunk nagy sajnálattal kénytelen tudomásul venni, és elis-
meréssel és hálával fog megemlékezni buzgóságáról, melylyel egyházkerületének ügyeit vezette 
és egyetemes egyházunk közéletében is mindenkor élénk részt vett. 

A dunántúli egyházkerület püspökévé Kapi Béla lelkész úr választatott meg. Azzal 
az óhajtással üdvözöljük, hogy kísérje Isten áldása működését ú j hivatalában. 
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Megilletődve emlékezem meg egyetemes gyűlésünk tiszteletbeli főjegyzőjének, 5—15. 
dr. Győry István úrnak váratlan elhunytáról. Buzgó tagja volt egyházunknak, a ki a reá 
bízott feladatoknak mindig készséggel és lelkiismeretesen "megfelelt. Őrizzük meg emlékét 
jegyzőkönyvünkben is. 

Az egyetemes közgyűlés az elnöki jelentést és annak külön határozatot 
nem igénylő pontjait elismerés mellett tudomásul veszi, a háború okozta rendkí-
vüli körülmények folytán szükségessé vált és az elnökség által tett intézkedéseket 
jóváhagyja, a jelentés külön határozatot igénylő pontjait pedig külön, illetve a 
tárgysorozat vonatkozó pontjainál fogja elintézni. 

5. (Sz.) Az elnöki jelentés kapcsán 
az egyetemes közgyűlés is sajnálattal veszi tudomásul Gyurátz Ferencz-

nek, a dunántúli egyházkerület püspökének, hivataláról történt lemondását, hálával 
és elismeréssel adózik evangéliumi buzgóságáért és odaadó részvéteért, melyet 
egyetemes egyházunk közéletében kifejtett, és ragaszkodása és hódolata kifej ezé-
vel kíséri őt nyugalmába. 

0. (Sz.) Az elnöki jelentés kapcsán 
az egyetemes közgyűlés örömmel üdvözli a dunántúli kerület újonnan 

megválasztott püspökét, Kapi Bélát és Isten áldását kéri újabb működési terére is. 

7. (Sz.) Az elnöki jelentés kapcsán 
az egyetemes közgyűlés a maga részéről is melegen üdvözli Scholtz 

Gusztáv bányakerületi püspököt lelkészi 50 éves jubileuma alkalmából. 

8. (Sz.) Az elnöki jelentés kapcsán 
az egyetemes közgyűlés szintén megilletődéssel emlékezik meg tb. főjegy-

zője, dr. Győry Istvánnak a nyár folyamán bekövetkezett elhunytáról és emlékét 
jegyzőkönyvileg megörökíti. 

9. (Sz.) Egyetemes felügyelő indítványára és jelentése kapcsán 
az egyetemes közgyűlés a megüresedett aljegyzői állás betöltését soron 

kívül kívánván eszközölni, arra — a cyclus hátralevő idejére — egyhangú lel-
kesedéssel dr. Mikler Károly eperjesi jogakadémiai dékánt választja meg, ki — a 
választását megköszönvén — a hivatalos esküt a közgyűlés színe előtt azonnal letette 

10. (Sz.) Egyetemes felügyelő bejelenti, hogy Händel Vilmos egy. egyh. főjegyző 
betegeskedése folytán gátolva van a közgyűlésen való részvételben. 

Az egyetemes közgyűlés sajnálatát fejezi ki, hogy érdemes főjegyzőjét 
nem láthatja körében és mielőbbi felgyógyulást kíván neki. 

11. (Sz.) Az elnöki jelentés kapcsán 
az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi az 1914/15. költségvetési évre 

szóló közalapi, valamint az 1914/15. költségvetési évre szóló államsegélyre vonat-
kozó elszámolások jóváhagyását közlő 3268/916 és 3269/916. számú, továbbá a lel-
készek továbbmenő korpótléksegélyére az 1915/16. költségvetési év II. felére kiutalt 
segélyösszegről szóló elszámolás jóváhagyását közlő 37960/916. sz. vall. és közokt. 
miniszteri leiratokat. 

12. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 24. pontjához beterjesztetik a vallás és köz-
oktatási miniszter 141714/915. sz. leirata az iskolák számadásainak beterjeszése tárgyában 
kiadott miniszteri körrendeletben tapasztalt sérelmek orvoslása iránt beadott felterjesztésre, 
mely szerint a nehézményezett körrendelet csak községi és társulati, nem pedig a feleke-
zeti iskolákra vonatkozik. 

Tudomásul szolgál. 

13. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 26. pontjához beterjesztetik a v. és k. minisz-
ter 156095/915. sz. leirata, mely szerint csak két ev. lelkész lett a háború okából ideig-
lenesen máshová internálva, tanító pedig egy sem. 

Tudomásul szolgál. 

14. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 73. pontjához beterjesztetik a v. és k. miniszter 
136714/915. sz. leirata a felekezeti tanítók háborús segélyezése tárgyában. 

Tudomásul szolgál. 

15. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 81. pontjához beterjesztetik a v. és k. miniszter 
141713/915. sz. leirata a beruházási államsegélyek után fizetendő 3 % járulék tárgyában, 
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22. mely szerint a hátralékok fizetésére külön állami segélyeket fedezet hiányában nem enge-
délyezhet, de indokolt esetekben hajlandó- a háború alatt esedékes részletek befizetésére 
haladékot adni. 

Tudomásul szolgál. 

16. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 120. pontjához beterjesztetik a keresk. miniszter 
85496/915. sz. leirata a vasárnapi munkaszünet kiterjesztése tárgyában beadott felterjesz-
tésre, mely szerint a felvetett kérdésekkel az 1891. évi 13. t.-cz. revíziója során foglalkozni fog. 

Tudomásul szolgál. 

17. (Sz.) A jegyzői kar bemutatja a v. és k. miniszter 110400/916. sz. a. kelt 
körrendeletét a mozgosítás folytán tényleges katonai szolgálatra bevonult községi és fele-
kezeti tanítók szolgálati viszonyainak és illetményeinek szabályozása tekintetében. 

Tudomásul szolgál. 

18. (Sz.) A jegyzői kar beterjeszti a református konvent köszönetét kifejező hatá-
rozatait a mult évi jegyzőkönyv 7. és 8. pontjai alatt kifejezett részvét- és üdvözletért. 

Tudomásul szolgál. 

19. (Sz.) Az 1848. 20. t.-cz. végrehajtása ügyében olvastatik a dunáninneni 
egyházkerület felterjesztése, melyben az idézett törvény végrehajtását czélzó törvény meg-
hozatalát sürgeti és az egyházunk és iskoláink beléletébe vágó törvények meghozatala előtt, 
az egyházi főbb tényezők meghallgatását kéri. 

A közgyűlés a jelen időpontot az 1848. 20. törvényczikk végrehajtásá-
nak megsürgetésére nem tartja alkalmasnak és így az ügyet továbbra is nyilvántartja. 

20. (Sz.) A lelkészi fizetéseknek rendezése kérdésében olvastatik a dunáninneni 
és a tiszai egyházkerület felterjesztése, melyekben a magyar evang. lelkész-egyesület választ-
mányának a lelkészi fizetések korszerű rendezésére irányuló memorandumát magáévá téve, 
kérik, hogy a lelkészi fizetések korszerűen rendeztessenek és pedig az 1848. 20. t.-cz.-ben 
gyökerező jogainknál fogva ezen lelkészi fizetésrendezés ne csak időnkénti esetleges ado-
mányokkal, hanem törvényileg biztosított, állandó jellegű, az egyházegyetemnek szabad 
rendelkezésre kiutalandó nagyobb állami dotátióval rendeztessék, akként,- hogy a lelkészek 
fizetése a középiskolai tanárok mindenkori fizetésével egyenlő legyen. Kívánja továbbá, 
hogy az egyetemes egyház maga is létesítsen egy a lelkészek családi pótlékának rendezé-
sére és a gyermekeiket iskoláztató lelkészek segélyezésére szolgáló alapot. 

Az egyetemes közgyűlés a kérdést megfontolás és konkrét javaslattétel 
végett az egyházkerületekhez leszállítja. 

21. (Sz.) Olvastatik a dunáninneni egyházkerületnek felterjesztése, hogy a lelkészek 
terménybeli járandóságának megváltása ne hosszabb időre megállapított átlagárakon, hanem 
a mindennapi árakon váltassék meg és kéri ezen életbevágó ügy egyetemes rendezését. 

A közgyűlés a háború által felszínre hozott viszonyok behatása alatt 
ezen kérdést a maga részéről is rendkívül fontosnak tartja, de mielőtt az egyház-
alkotmánynyal összeegyeztethető általános rendelkezést tenne ezen kérdésben, az 
egyházakat meghallgatni kívánja, minélfogva az ügyet véleménynyilvánítás végett 
az egyházkerületekhez leszállítja. 

22. (Sz.) Tárgyaltatik a katonai lelkészi intézmény újraszervezése tárgyában a 
bácsi egyházmegye illetve a bányai egyházkerület felterjesztése, mely odairányul : 

1. hogy az evang. tábori lelkészek létszáma a hadtestek száma arányában sza-
poríttassék ; 

2. hogy a tényleges evang. katonai lelkészek a tartalékos evang. lelkészekkel és 
katonasággal egy egységes szervezetbe foglaltassanak össze; 

3. ennek a szervezetnek élére egy evang. tábori főpap állíttassék, a ki az evang. 
egyházi katonai ügyekben a hadügyminiszternek egyedüli véleményezője és tanácsadója; 

4. hogy addig is, míg a szervezés keresztülvitetik, az egy. egyház a most érvény-
ben levő szervezeti utasítások VII. fejezetének 8-ik kikezdése alapján felügyeleti jogának 
gyakorlása iránt sürgősen intézkedjék. 

A közgyűlés a felterjesztésben foglaltakat a maga részéről is fontosak-
nak tekintvén, elhatározza, hogy úgy a cs. kir. hadügyminiszter, mint a m. kir. 
miniszterelnök és honvédelmi miniszterekhez felterjesztéseket intéz ezen kérdésnek 
megfelelő megoldása tárgyában ; a bemutatott felterjesztés tervezetét elfogadja és 
megbízza Geduly Henrik püspököt, hogy a felterjesztést az illetékes miniszterek-
nek adja át; a felterjesztést másolatban közli a református és az erdélyi szász 
egyházzal, valamint az osztrák Oberkirchenrattal. 
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23. (Sz.) Tárgyaltatik a budapesti egyházmegyének a női egyháztagok jogainak 2 3 - 2 9 . 
kiterjesztése tárgyában a zsinathoz intézett felterjesztése. 

Tekintve, hogy az indítvány az egyházalkotmány szabályának megváltoztatását 
czélozza, a mi a zsinat hatásköréhez tartozik, a zsinat pedig ezidőszerint már feloszlott, 

az egyetemes közgyűlés a kérelemnek eleget nem tehet. 

24. (Sz.) Tárgyaltatik a bácsi egyházmegye felterjesztése a munkásbiztosító pénz-
tárak túlkapásainak orvoslása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy az újvidéki egyháznak 
a tanítók munkásbiztosítására való kötelezése körül felmerült sérelem felsőbb köz-
igazgatási fokon orvoslást talált, e tekintetben további orvoslás szükségét nem 
látja : egyébként azonban a már előfordult és jövőben előforduló hasonló esetek-
ben való eljárást illetőleg figyelmezteti az egyházközségeket az 1907. évi XIX. 
t.-cz. 10. §-ára, a mely szerint az egyház iskoláiban mint közintézetekben alkal-
mazott tanítók nem esnek a betegség és baleset esetére való biztosítás hatálya 
alá, miután az egyetemes közgyűlés által 1911. évben jóváhagyott tanítói szabály-
zat szerint ezek megbetegedés esetében még egy évig élvezik hivatali illetmé-
nyeiket és miután ezen tanítók mint tisztviselők nyugdíjigényre jogosultak. 

25. (Sz.) Ezzel kapcsolatban tárgyaltatik a pozsonyi theol. akad. bizottságának 
panasza, hogy Pozsonyban a munkásbiztosító pénztár 1916 április óta már a betegápolást 
teljesítő theol. akad. hallgatókra is kivet járulékot, a melyet a kórházparancsnokság illeté-
keikből le is von. 

Tekintettel arra, hogy a pozsonyi theologusok hazafias felbuzdulásból önkén 
jelentkeztek betegápolásra, a mely szolgálat tulajdonképen katonai szolgálatot is képez, de 
a mely szolgálat semmi esetre sem tekintendő ipari munkának, 

az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy ezen sérelem orvoslása miatt 
felterjesztést intéz a kormányhoz. 

26. (Sz.) Tárgyaltatott a tiszaföldvári egyház panasza', hogy az ottani állami isko-
lához szerződésellenesert protestáns tanerő helyett róm. kath. tanerő neveztetett ki. 

Tekintettel arra, hogy az iratok szerint a sérelem orvoslása iránt a politikai köz-
ség is felterjesztéssel élt és így az esetre, ha a sérelem ezúton orvoslást nyer, a további 
közbelépés szüksége elesik, 

az egyetemes közgyűlés az ügyet nyilvántartatni rendeli és a mennyi-
ben intézkedés szüksége fennforogna, azt a közös protestáns bizottsághoz^áttenni 
határozza. 

27. (Sz.) Ezzel kapcsolatban Mohácsy Lajos dr. lelkész előterjeszti, hogy a külső-
vathi egyházban újabb sérelem merült fel, a mennyiben az ottani evangélikus hívek az 
ottani róm. kath. plébánia felépítéséhez adóval terheltettek meg. 

Az egyetemes közgyűlés ezen újabb sérelem orvoslása végett az ügyet 
a protestáns közös bizottsághoz teszi át, egyúttal felhatalmazza Sztehló Kornél 
egy. ügyészt, hogy a közigazgatási natóság határozatának végrehajtását igyekezzék 
felfüggesztetni és az ügy elbírálását bírói útra terelni. 

28. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 56. pontja kapcsán tárgyaltatik a bányakerület 
újabb felterjesztése a gyermekmenhelyben gyermekek temetési fuvarköltségének megtérí-
tése iránt. 

Tekintettel arra, hogy az állami menhelyek igazgatósága oly csekély összeget 
fizet egy menhelybeli gyermek eltemetésénél felmerülő költségekre, hogy abból a temetést 
végző lelkész vagy tanító fuvarköltsége nem fedezhető, s miután a községi elöljáróságok 
is vonakodnak ezen kiadásokat fedezni, 

az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy ezirányban a m. kir. belügy-
miniszterhez felterjesztést intéz, oly irányban, hogy a lelkészeknek ily temeté-
seknél felmerülő fuvarköltségeinek fedezéséről gondoskodjék és illetve engedé-
lyezze, hogy ezek mint rendes intézeti kiadások legyenek a gyermekmenhelyek 
igazgatósága által elszámolhatók. 

29. (B.) Az egyetemes theol. akad. bizottság beterjeszti jelentését a f. é. július 
5-én tartott rendkívüli üléséről, melyen az eperjesi theol. akadémia ügyeivel foglalkozott 
és a következő határozatokat hozta: 

1. Csengey Gusztáv theol. akad. tanárnak nyugdíjba vonulását az egyetemes 
theol. akad. bizottság tudomásul veszi, és neki ez alkalommal a tanári pályán, és pedig a 
középiskolában 16 éven, az eperjesi theol. akadémián 30 éven át hűségesen és eredmé-
nyesen folytatott munkásságáért elismerő köszönetét nyilvánítja. 
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29—31. 2. A Csengey Gusztáv által elfoglalt ó-szövetségi és egyháztörténeti tanszéknek 
elválasztásához — a mi a theol. tanügyi szervezetnek is megfelel — az egyetemes theol. 
akad. bizottság hozzájárul és kimondja, hogy az eperjesi theol. akadémián az ó-szövetségi 
és egyháztörténeti tanszékek mindegyike külön, önálló tanszék. 

3. Az egyetemes theol. akad. bizottság az eperjesi ág. hitv. ev. egyet, theol. 
akadémián az ó-szövetségi theol. tudományok tanszékére, a pályázati hirdetést mellőzve, 
egyhangúlag megválasztja: dr. Deák János okleveles rendkívüli theol. tanárt f. é. szept. 
1-től kezdődő hatálylyal rendes tanárul, az egyetemes theol. tanügyi szervezetben és az 
1913. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 128. pontjában megállapított rendes 
illetményekkel. 

4. Az egyháztörténeti tanszékről külön gondoskodni ezúttal nem szükséges, mivel 
ezt a tanszéket ellátja dr. Obál Béla rendkívüli theol. tanár. A 6-ik tanszék ügyét pedig 
az egyet, theol. akad. bizottság most függőben hagyja. 

5. A nyugdíjügy rendezése tekintetében a lelkészi pályán töltött éveknek a theol. 
tanárok nyugdíjigényébe beszámítása, mind a három theol. akadémiának egyenlőképen érdeke 
lévén : äz egyetemes theol. akad. bizottság arra kéri az egyetemes közgyűlést, hogy meg-
újított kéréssel igyekezzék a m. kir. kormánynál kieszközölni és biztosítani azt, hogy az 
állami nyugdíjintézet a theol. tanárok nyugdíjigényébe a lelkészi pályán töltött éveket 
beszámítsa. 

Az egyetemes közgyűlés az egyet, theol. akad. bizottságnak fentebbi 
határozatait tudomásul veszi. Csengey Gusztáv theol. akad. tanár úrnak a tanári 
pályán 46 éven át hűségesen és eredményesen folytatott munkásságáért a maga 
részéről is elismerő köszönetét nyilvánítja. Dr. Deák János tanár urat a rendes 
tanári széken bizalommal üdvözli. 

A theol. tanárok nyugdíjügyében, vonatkozással a mult évi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 88. p.-ra, — az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy a m. 
kir. kormányhoz intézendő felterjesztésben a most működő tanárokra nézve a 
nyugdíjtörvény 90. §-a alapján, — a jövőre nézve pedig — ha másképen nem 
lehetséges — a törvénynek novelláris módosítása útján kéri a lelkészi pályán 
töltött éveknek a nyugdíjigénybe beszámítását. 

30. (B.) Az egyet, theol. akad. bizottság beterjeszti jelentését a f. é. nov. 7-én 
tartott rendes üléséről, a melyen mindenekelőtt meghallgatta az eperjesi és soproni theol. 
akadémiák igazgatóinak az' 1915/16. iskolai évekről szóló jelentéseit. A jelentések szerint 
ebben az évben mindkét akadémia zavartalanul folytatta működését, ámbár az isk. év 
Sopronban csak szept. 30-án volt megnyitható. A háború hatása feltűnően látható az I. 
és II. évfolyam hallgatóinak megfogyatkozott számán. Az eperjesi theol. akadémia június 
10-én megünnepelte Theôl. Otthona 10 évi fennállásának évfordulóját, mely alkalommal a 
nógrádi esperesség 4000, az arad-bekési esperesség 1000 koronás alapítványt tett az Ott-
hon javára. 

Az egyetemes theol. akad. bizottság az igazgatói jelentéseket tudomásul veszi. 
Az eperjesi Theol. Otthon javára tett alapítványokért köszönetét nyilvánítja. 

Tudomásul szolgál. 

31. (Sz.) A theol. fakultás ügyében kiküldött bizottság jelenti, hogy 1916. évi 
márcz. 16-án tartott ülésében hosszas beható vita után abban állapodott meg, hogy az ev. 
egyház törvényben biztosított jogának és történelmi, kulturális és társadalmi jelentőségének 
egyedül az felel meg, ha egy állami egyetemmel szerves kapcsolatban teljesen állami költ-
ségen állíttatik fel az ev. theol. fakultás, és erre ezidőszerint legalkalmasabbnak a pozsonyi 
egyetemet minősítette. Elhatározta a bizottság, hogy a kezdeményező lépések ily irányban 
veendők fel a m. kir. kormánynyal és e czélból egy szűkebb bizottságot küldött ki, mely 
bizottság kiküldetésében el is járt és 1916 ápr. 18-án egy a fentebbi megállapodásnak 
megfelelően kiállított felterjesztést nyújtott át küldöttségileg a vallás- és közokt. miniszter-
nek. Ezen felterjesztésre a mai napig sem érkezett válasz, a bizottsági elnök részéről tör-
tént ismételt sürgetés daczára, úgy, hogy a bizottság 1916 nov. 6-án tartott ülésében 
kénytelen volt megállapítani, hogy a kormány vagy nem akarja vagy nem tudja jogos 
igényünket keresztülvinni. Annál inkább volt kénytelen a bizottság ezt tényként leszögezni, 
mert a v. és k. miniszternek 5806/913. sz. leiratában jelzett akadályt, a fedezet hiányát 
is áthidalta a bizottság, midőn átmenetileg, a míg a kormány a fedezetet előteremtheti, 
a szükséges összegek rendelkezésre bocsátását is felajánlotta. A beható tárgyalás során 
egyértelműleg megállapítást nyert azon felfogás, hogy a bevett vallásfelekezetek törvényben 
biztosított egyenjogúságánál fogva egyházunknak is jogos igénye van arra, hogy épp úgy, 
mint más két bevett felekezet részére történt, a mi részünkre is valamely egyetem szerves 
részét képező hittudományi kar állíttassék fel, de míg a bizottság egy része határozottan 
ragaszkodott ezen elvi álláspont fenntartásához és kívánta, hogy annak elérése czéljából 
minden alkotmányos eszköz felhasználtassék és az E. A. 150. § aa), pontja értelmében 
felirat intéztessék Őfelségéhez és a magyar országgyűléshez, egy más része pedig a bizott-
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ságnak teljesen önálló és az egyházegyetem önerejébó'l autonom fakultás felállítását hozta 31—33. 
javaslatba, a bizottság többsége arra az álláspontra helyezkedett, hogy jogos igényeink 
teljes mértékben való fenntartása mellett egyelőre megelégszik egy a pozsonyi egyetemmel 
csak külső kapcsolatban álló, de egyetemi jogú evang. theol. fakultás létesítésével, mert 
abban joglemondást nem lát, de a kitűzött nagy czélnak megvalósítását legalább egy lépés-
sel előbbre viszi, papnevelésünk niveauja emelkedik és lelkészeink legalább a középiskolai 
tanárokéval azonos kvalifikácziót szerezhetnek. 

A bizottság ezek értelmében kéri ezen többségi álláspontjának elfogadását, ennek 
értelmében megbízatásának megújítását és felhatalmazást, hogy az anyagi szükségletek 
fedezésére az e czélra rendelkezésre álló eszközöket felhasználhassa, mert ilyenformán 
reménye van, hogy az 1917. év őszére a fakultás megnyitható lesz. 

Bejelenti végül a bizottság, hogy magát Raffay Sándor és dr. Mikler Károly 
tagokkal kiegészítette és hogy a dunáninneni kerület kéri, hogy Beniczky Árpád, dr. 
Dobrovits Mátyás és dr. Schmidt Károly is a bizottságba beválasztassanak. 

Ezen bizottsági jelentéssel szemben Geduly Henrik püspök a következő határozati 
javaslatot terjeszti elő : 

Mivel egyházunknak kezdettől fogva az volt és ezúttal is az az álláspontja, hogy 
a felekezetek közötti egyenjogúságra és viszonosságra való tekintettel csupán oly ev. theol. 
fakultást fogad el, a minővel a magyar állam a róm. kath. és ref. egyházakat ajándékozta 
meg, vagyis a tudományos képzés színvonalát teljes mértékben biztosító, az egyetembe 
belekapcsolt fakultást, — mivel az az eshetőség, hogy az állam esetleg más megoldást 
foganatosít, elkerülhetetlenül magán viseli a jogokról való lemondás jellegét, — mivel egy-
házunk közjogi helyzete és országos tekintélye tagadhatatlanul csorbát szenvedne egy 
fokozati tekintetben kisebb jelentőségű intézet elfogadásával s ezáltal ellentétbe is jutnánk 
atyáink tradiczionális törekvéseivel, ezeknek kijelentésével — és végül mivel a miniszter 
úr feleletének elmaradása miatt határozott, hivatalos és a mi ev. egyházunk méltóságához 
illő formában különben sem vagyunk értesítve a kormány szándékáról teljes világosság-
gal — mondja ki az egyetemes közgyűlés, hogy a kormányt felterjesztés útján határozott 
válaszadásra felkéri, illetve a választ megsürgeti. 

Az egyetemes közgyűlés Geduly Henrik határozati javaslatát téve 
magáévá, elhatározza, hogy a kormányt felterjesztés útján határozott válaszadásra 
felkéri és illetve a választ megsürgeti. Egyúttal helyeslőleg tudomásul veszi az 
egyetemes közgyűlés Raffay Sándornak és dr. Mikler Károlynak a bizottságba 
történt behívását, a bizottság mandátumát meghosszabbítja és utasítja, hogy a 
fejleményekhez képest a szükséges további intézkedéseket is megtegye. 

- i 
A gyűlés második napja. 

32. (Sz.) A napirend szerint a bizottságok választása vétetvén fel, egyetemes fel-
ügyelő bejelenti, hogy báró Podmaniczky Géza levélben kéri, hogy a mindkét protestáns 
egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottságban eddig betöltött tagsága alól, 
figyelemmel betegeskedésére és magas korára, a közgyűlés mentse fel, miután az azzal 
járó kötelezettségeknek már nem tndna megfelelni. Az egyetemes felügyelő ez alkalommal 
meleg szavakban emlékezik meg az érdemekről, a melyeket báró Podmaniczky Géza egy-
házunk körül magának szerzett, különösen midőn az Aszódon létesített első evang. nőnevelő 
intézetnek úgyszólván kezdeményezője és létesítésének lényeges előmozdítója volt. 

Az egyetemes közgyűlés sajnálkozással veszi tudomásul báró Podma-
niczky Géza azon elhatározását, hogy az egyházi élettől visszavonul és a min-
denkor tanúsított buzgó egyházias működéseért hálás elismerésének ád kifejezést. 

33. (Sz.) A bizottságok újraválasztásánál, miután szavazást senki sem kért, a 
választások közfelkiáltással következőleg ejtettek meg: 

a) a mindkét protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizott-
ság tagjaivá megválasztattak és pedig rendes tagoknak az egyetemes felügyelő, a négy 
kerületi felügyelő és négy püspökön kívül az eddigi tagok, — báró Podmaniczky Géza 
helyébe pedig báró Radvánszky Antal; póttagokul: az eddigi tagok, — báró Radvánszky 
Antal helyébe dr. Szelényi Aladár; 

b) az 1920. évig /terjedő időre megválasztott pozsonyi theol. akad. nagybizott-
ságba a lemondott Horváth Sámuel helyébe megválasztatott Scholtz Ödön; 

c) az 1920. évig terjedő időre megválasztott egyetemes theol. akad. bizottságba 
a lemondott Horváth Sámuel helyébe megválasztatott Beyer Teofil ; 

d) a lelkészvizsgáló bizottság tagjaivá megválasztattak az eddigi tagok ; a dunán-
túli^kerületi osztályba azonban a lemondott Horváth Sámuel helyébe Farkas Mihály és 
ennek helyébe póttagul Ziermann Lajos, a tiszai egyházkerületi osztályba Csengey Gusztáv 
helyére Korbély Géza, ennek helyébe pedig póttagul Draskóczy Lajos; 
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38. e) az alkotmány- és jogügyi bizottságba megválasztattak az eddigi tagok, a lemon-
dott Horváth Sámuel helyébe pedig Horváth Sándor (paksi) ; 

/ ) a Hrabovszky-alapítványi bizottság elnökévé megválasztatott dr. Bánó József, 
utóbbi helyébe pedig dr. Vetsey Aladár; 

g) a Luther-Otthont kezelő bizottságba és az üllői-úti házépítő-bizottságba 
megválasztattak az eddigi tagok és dr. Győry István helyébe pedig a megválasztandó 
házgondnok ; 

h) a theol. fakultás ügyében kiküldött bizottságba megválasztattak dr.. Zsigmondy 
Jenő és Geduly Henrik elnöklete mellett : Scholtz Gusztáv, Kapi Béla, dr. Láng Lajos báró, 
Osztroluczky Miklós, dr. Polner Ödön, dr. Szelényi Aladár, Bancsó Antal, dr. Masznyik 
Endre, Mayer Endre, Raffay Sándor és dr. Mikler Károly. 

3 4 . (Sz.) A theologiai fakultás ügyében kiküldött bizottság jelenti, h o g y a mult 
évi j egyzőkönyvnek 41 . pontjában hozzáutalt eperjesi egye tem ügyében újabb mozzanat 
nem merült fel. 

Az egyetemes közgyűlés az ügynek további nyilvántartását elrendeli. 

3 5 . (B.) A tiszai egyházkerület f. é. közgyűlésébő l felterjesztést intéz az egyet, 
theol. akad. bizottsághoz, melyben azt kéri, h o g y az eperjesi theol. akadémián az egyet , 
tanügyi szervezet 83 . §-ában megjelölt két rendkívüli tanszék mindegyike rendes tanszékké 
szerveztessék át. 

Az egyet, theol. akad. bizottság ehhez a kéréshez nem járul hozzá, a mennyiben 
t. i. az ahhoz a feltételhez van kötve, hogy az egyetemes tanügyi szervezetben (84. §) 
megállapított. 14.300 kor. rendes segélyen kívül a fizetéskiegészítés czímén juttatott és most 
15.680 kor-t. tevő, de a viszonyok szerint változásnak alávetett rendkívüli segély is rendes 
segélyként állandósíttassék, úgy, hogy e szerint az eperjesi theol. akadémiának az egyház-
egyetem részéről kötelezően biztosított állandó évi segély 29.980 kor. lenne. Ezt a feltételt 
az egyet, theol. akad. bizottság nem tartja elfogadhatónak, először azért, mert egy akadé-
miának ilyen nagy összeggel dotálása nem volna igazságos a másik két akadémia irányá-
ban, — továbbá különösen azért, mivel most, a mikor fakultás felállítását sürgetjük és nem 
tudjuk, hogy annak elérése esetén egyházegyetemünknek milyen összeggel kell ahhoz 
hozzájárulnia, — nem tartja ajánlatosnak egyházegyetemünk pénzerejének más irányban 
lekötését. 

Az egyetemes közgyűlés az egyet, theol. akad. bizottságnak ehhez a 
határozatához hozzájárul és azt jóváhagyja. 

3 6 . (B.) A tiszai egyházkerület f. é. közgyű lé snek két felterjesztését, me lyek 
szerint az egyet , theol. tanügyi szervezet revíziójának és a theol. akadémiák egyes í tésének 
kérdését az egyházkerület elhalasztandónak tartja, arra az időre, a mikor a theol. fakultás 
ü g y é b e n már v é g l e g e s döntés történt, az egyet, theol. akad. biz. helyes lésse l fogadja és 
azokhoz hozzájárul. 

Az egyetemes közgyűlés ezt a határozatot elfogadja és mind a két ügyet, 
t. i. a theol. tanügyi szervezet revíziójának és a theol. akadémiák egyesítésének 
ügyét átteszi a fakultás ügyében kiküldött bizottsághoz, hogy a fakultás ügyének 
alakulása szerint ebben a két ügyben is javaslatot tegyen. 

37 . (B.) A tiszai egyházkerület f. é. közgyű lé sének felterjesztését az eperjesi theol. 
akadémia tantervében óhajtott és tervezett módosításokra vonatkozó lag az egyet , theol. akad. 
bizottság he lyes lő leg tudomásul vesz i s azok végrehajtását az akadémia fenntartó hatósá-
gának jogkörébe utalja. 

Az egyetemes theol. akad. bizottság ezzel kapcsolatban mégis kijelenti : 
1. A belmisszió előadása ügyében fenntartja a mult évi közgyűlés 43. -p.-ban 

foglalt határozatot, a melyen túl lényegében a tiszai egyházkerület felterjesztésében terve-
zett módosítás sem megy. 

2. A mennyiben a másik két theol. akadémia nem utasíthatja és nem kötelezheti 
hallgatóit kizonyos jogtudományi tárgyaknak a jogakadémián hallgatására, annyiban ennek 
elmaradása a másik két akadémta hallgatóinak hiányul be nem tudható. 

Tudomásul szolgál. 

38. (B.) Az egyetemes theol. akad. bizottság foglalkozott a theol. akadémiai 
tanárok háborús segélyével. Mindenekelőtt hálás köszönettel vette tudomásul a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter Úrnak azt az intézkedését, melynél fogva a 37.620 kor. 
segélynek 20°/o-át 7524 kor. összegben az 1916. év első tíz hónapjára a theol. akad. 
tanárok háborús segélyeként folyósítani méltóztatott. Mivel pedig a megélhetési viszonyok 
nehézségei újabban nagy mértékben fokozódtak, az egyet, theol. akad. bizottság arra kéri 
az egyetemes közgyűlést, intézzen felterjesztést a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
úrhoz azzal a kéréssel, hogy a folyó évre folyósított 7524 kor. összegen kívül és azzal 
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együtt olyan összeget méltóztassék folyósítani, a melylyel a theol. akad. tanároknak a 38-45. 
háborús segély f. é. nov. 1-től fogva az állami alkalmazottak háborús segélyének megfelelő 
mértékhez és módon teljes fizetésük után megadható legyen. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottságnak e javaslatához hozzájárul és 
annak értelmében a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz felterjesz-
tést intéz. 

39. (B.) Bázlik János kérését, melyben újólag engedélyt kér tanulmányainak befe-
jezésére és vizsgáinak letevésére, az egyet, theol. akad. bizottság ezúttal sem tartja telje-
síthetőnek, azért újólag elutasítja. 

Tudomásul szolgál. 

40. (B.) A pozsonyi theol. akadémiának nagybizottsága beterjeszti jelentését, mely 
szerint a pozsonyi theol. akadémián az 1916/17. évre 52 nyilvános rendes hallgató irat-
kozott be (az első évre csak három), a kik közül harcztéri katonai szolgálatot teljesít hét, 
betegápoló 30. A nagybizottság az elsőéves hallgatók számának állandó, évről-évre mutat-
kozó apadását aggasztónak találván, a fenyegető lelkészhiány elhárítása végett azt javasolja, 
hogy az egyetemes közgyűlés a négyéves tanulmányi időt ideiglenesen három évre 
szállítsa le. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a tanulmányi idő 
leszállítására vonatkozó javaslatot pedig érdemleges megvitatás végett az egye-
temes theol. akad. bizottság elé utalja. 

41. (B.) U. a. jelentés szerint a nagybizottság a tanári kar és kisbizottság javas-
latára a tényleges katonai szolgálatban álló, vagy állandó betegápoló theol. hallgatókra meg-
állapított kedvezményeket az 1916/17. akad. évre azon módosítással újította meg, hogy a 
betegápolók a vizsgálati tárgyakból kollokválni tartoznak. A nagybizottság kéri az intéz-
kedés jóváhagyását. , 

Az egyetemes közgyűlés a nagyhizottság intézkedését jóváhagyja. 
42. (B.) U. a. jelentés szerint a nagybizottság beterjeszti az akadémia 1915. évi 

számadását, a mely szerint a pénztári maradvány 28 kor. 46 fillér. A bizottság a szám-
adást rendben találta s ez alapon a pénztáros részére a felmentés megadását javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés az akadémiának 1915. évi számadásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi, annak alapján a pénztárosnak a felmentést a szokásos 
fenntartással megadja. 

43. (B.) U. a. jelentés szerint a theol. akad. tanári nyugdíjalap 1915. évi szám-
adása szerint a bevétel az előző esztendei áthozatallal együtt 45.366 kor. 11 fill., a kiadás 
<301 kor. 55 fill., tőkeállomány az év végén 45.064 kor. 56 fill. A számadás rendben van 
s a nagybizottság a felmentés megadását javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a nyugdíjalap 
pénztárosának a felmentést a szokásos fenntartással megadja. 

44. (B.) U. a. jelentés szerint a Theologusok Otthonának 1915. évi számadása 
15.304 kor. 67 fill, bevételt, 15.294 kor. 69 fill, kiadást tüntet fel 9 kor. 98 fill, pénztári 
maradvány nyal. Az Otthon vagyona 1915 végén 66.238 kor. 98 fill., az évi gyarapodás 
729 kor. 59 fillér, mely az alaptőkére szánt adományokból ered. Az Otthon immár 20 éves 
múltra tekinthet vissza; ez idő alatt 251 ifjúnak adott fedelet; a begyűlt adományok 
értéke 160.000 korona, a mely csekély kivétellel a hazai evangélikus hívek áldozata. 
Könyvtára 2000 kötetből áll. A 20 éves forduló alkalmán Boldis János segédlelkész 1000 
korona alapítványt tett az Otthon javára, a mely alapítvány czéljának meghatározását az 
Otthon ^felügyelőjére bízta. Dr.. Jahn Róbert korán elhunyt theologus fia emlékére 100— 
100 K-val gyarapította az Otthon tőkéjét és a betegsegélyző-alapot. A nagybizottság kéri 
az egyetemes közgyűlést, hogy az adakozóknak köszönetét nyilvánítva, az Otthon örven-
detes fejlődéséről szóló adatokat vegye tudomásul s hívja fel áldásos munkájára a köz-
egyház figyelmét. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi, az ada-
kozóknak köszönetét nyilvánítja s az Otthon áldásos munkájára újólag felhívja 
a közegyház figyelmét. Különösen is elismerését és köszönetét nyilvánítja az 
Otthon felügyelő tanárának, Kovács Sándor theol. akad. tanár úrnak azért a lan-
kadatlan buzgóságáért, melyet az Otthon alapításánál és 20 éves fennállása óta 
annak fejlesztése és felvirágoztatása körül kifejtett. 

45. (B.) U. a. jelentés szerint a Theol. Otthon 1915. évi számadását és vagyon-
kimutatását a kiküldött számvizsgáló bizottság rendben találta és a felügyelő részére a 
felmentés megadását javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s az Otthon fel-
ügyelőjének a felmentést a szokásos fenntartással megadja. 
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- 5 2 . 46. (B.) Ugyanazon jelentésben az akad. nagybizottság az akadémiának 1917. évi 
költségvetését a következő tételekben ajánlja elfogadásra: 

A) Fedezet: Egyetemes theol. alapból 3454 K. Búsbak Ádám-alapból 160 K. 
Kerületi járulékok 2700 K. Pozsonyi egyház járuléka 6200 K. Zelenay-alapból 1000 K. 
Zsedényi-alapból 500 K. Pálffy-alapítványból 1600 K. Reischel-alapítványból 3000 K. Rei-
schel-tartalékalapból 500 K. Tandíj 2200. Egyet, egyház fizetéskiegészítési alapjából 15.400 K. 
Egyet, egyház pénztárából 17.862-66 K. Összesen 54 576 66 K. 

B) Szükséglet: Tanári fizetések 30.400 K. Korpótlékok 7066-66 K. Lakásbérek 
9000 K Gyakorlati tanszék 1000 K. Igazgató tiszteletdíja 600 K. Nagybizottsági jegyző 
60 K. Tanári kari jegyző 100 K. Könyvtáros 200 K. Levéltáros 50 K. Énektanítás 300 K. 
Német nyelv tanítása 400 K. Tót nyelv tanítása 400 K. Szolga bére 800 K. Könyvtár 1000 K. 
Szertár 200 K. Fűtés, világítás 1200 K. Felszerelés kiegészítése 300 K. Vegyes- és előre 
nem látott kiadásokra 1500 K. Összesen 54.576-66 K. 

Az egyetemes közgyűlés ezt a költségvetést elfogadja és jóváhagyja. 

47. (B.) U. a. jelentésben az akad. nagybizottság a Theol. Otthon 1917. évi 
költségvetését a következő tételekben ajánlja elfogadásra: 

A) Fedezet: Alaptőke jövedelme 1556 K. Alapítványok jövedelme 1714 K. Szállás-
pénz 1200 K. Évi járulékok 6310 K. Adományok és segélyek 650 K. Felvételi díjak 250 K. 
Vegyes bevételek 820 K. Összesen 12 500 K. 

B) Szükséglet : Felügyelő tanárnak 1000 K. Orvosnak 100 K. Szolga bére 600 K. 
Házbér a felügyelő tanár lakásával együtt 3160 K. Fűtés 1200 K. Világítás 400 K. Fel-
szerelés javítása és pótlása 300 K. Mosás 750 K. Könyvtár 300 K. Nyomtatványok 600 K. 
Jutalmak 100 K. Vacsorapénz 2100 K. Tandíj-segély 650 K. Vegyes kiadások 800 K. 
Előre nem látott kiadások 440 K. Összesen 12.500 K. 

Az egyetemes közgyűlés ezt a költségvetést elfogadja és jóváhagyja. 

48. (B.) U. a. jelentés szerint a theol. akad. nagybizottság örömmel értesült arról 
a kisbizottság jelentéséből, hogy a tanári kar minden egyes tagja egy-egy szakbavágó tudo-
mányos dolgozat kiadásával óhajt részt venni a reformáczió 400 éves fordulójának meg-
ünneplésében. Mivel a mostoha idők ily vállalat létesülését megnehezítik, a kisbizottság 
a nagybizottság útján külön felterjesztésben e czélra segélyt kér az egyetemes közgyűlés-
tői. A nagybizottság kéri az egyetemes közgyűlést, hogy a felterjesztést javaslattétel végett 
utalja a pénzügyi bizottság elé. 

Az egyetemes közgyűlés a felterjesztést javaslattétel végett átteszi a 
pénzügyi bizottsághoz. 
I 

49. (B.) U. a. jelentés szerint a theol. akad. nagybizottság az egyetemes köz-
gyűléstől azon intézkedésének tudomásulvételét kéri, hogy dr. Masznyik Endre igazgatói' 
megbízását az 1917. évi egyetemes közgyűlésig meghosszabbította. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést helyeslőleg tudomásul veszi. 

50. (R.) Az egyetemes tanügyi bizottság jelenti, hogy az elemi népiskolai vallás-
oktatás eredményesebbé tételére, a tanítók számára szükséges vezérkönyv terve, módszere 
már megállapítást nyert; maga a könyv munkában van. 

Tudomásul szolgál. 

51. (R.) Dr. Szelényi Ödön az „Evang. keresztyénség világnézete" czímű műve 
ügyében, a mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 59-dik pontja kapcsán azt kérelmezi, hogy 
jelzett tankönyvét továbbra is ideiglenes használatra engedélyezze az egyetemes gyűlés, 
mindaddig, míg módjában lesz könyvét a tanügyi bizottság követelményeinek megfelelően 
ú j kiadásban közrebocsátani. 

A tanügyi bizottság a kérelmet mellőzendőnek tartja. 
Részletes és mélyreható megvitatás után a közgyűlés a tanügyi bizott-

ság javaslatától eltérően, tekintettel arra, hogy a háborús viszonyok miatt újabb 
kiadás különben is nehézségekbe ütköznék s az átdolgozást maga szerző is igéri 
és akarja, a könyv ideiglenes használati engedélyét két évre meghosszabbítja 
azzal, hogy a tanügyi bizottság kifogásait részletesen közölje a szerzővel. 

É határozattal a rozsnyói főgimnáziumnak idevonatkozó s engedély-
meghosszabbítás iránt beadott kérelme is elintézést nyert. 

52. (R.) A Luther-társaságnak az egyetemes evang. egyházzal kötött szerződésé-
ből kifolyóan kiadott elemi népiskolai tankönyvek tárgyában négy fölterjesztés érkezett : 

1. A dunántúli kerület azt kéri, hogy tekintettel a drágaságra, a könyvek kötelező 
használata későbbre halasztassék. 

2. A tiszai kerület fölterjeszt némely óhajokat és panaszokat, de álláspontja az, 
hogy az egyetemes gyűlésnék mult évi 60-dik számú határozatát végre kell és végre is 
fogja hajtani. 
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3. A Luther-társaság engedélyt kér arra, hogy a könyveket nem kemény, hanem 52 -58 . 
puhakötésben hozhassa forgalomba. 

Végül 4. Ugyancsak a Luther-társaság kérelmezi a változott viszonyokra való 
tekintettel, • hogy a tankönyvek árát 207o-kaP*fölemelhesse. 

A tanügyi bizottság véleményes jelentésének meghallgatása után a köz-
gyűlés teljesíti a Luther-társaságnak 3. és 4. pont alatt ismertetett kérését, vagyis 
megengedi, hogy a könyvek puhakötésben hozassanak forgalomba s áruk 2 0 7 o - k a l 
fölemeltessék, de csakis azzal a föltétellel, hogy viszont a Luther-társaság ott, a 
hol a tankönyvek beállíthatók nem voltak, ott azok behozatalát nem szorgalmazza. 
A tanügyi bizottság javaslata alapján fölhívja az egyházkerületeket, az elemi isko-
lákban használt tankönyvek jegyzékeinek, az 1917—1918. iskolai év elején a 
nevezett bizottsághoz való fölterjesztésére. 

53 . (R.) A dunántúli egyházkerület jelenti, h o g y az újabb fej lemények, különösen 
a val lás- és közoktatásügyi miniszter által a felsőbb leányoktatás terén kezdeményezett 
reformok hatása alatt megváltoztatta a kőszegi felsőbb leányiskola átszervezésére vonatkozó 
határozatát s azt nem tanítónőképzővé, hanem felső leányiskolává és l eányg imnáz iummá 
szervezi át úgy, hogy az új szervezet már az 1 9 1 6 / 1 7 . iskolai évben, az első osztályban 
életbe lép. Kéri az egyetemes gyűlést , h o g y a szervezendő leánygimnáziumot egye temes 
jel legűnek elismerni s a felsőbb leányiskolának eddig juttatott segélyt lehetően, m é g foko-
zottabb mértékben megadni méltóztassék. 

A közgyűlés a tanügyi bizottság javaslata alapján, a dunántúli kerület 
bejelentését örömmel tudomásul veszi, a kért támogatást továbbra is kilátásba 
helyezi, az egyetemes jelleg megadását azonban mellőzi. 

54 . (R.) A tanügyi bizottság a középiskolai osztályvizsgálatok tartásának új mód-
jára nézve jelenti, hogy tíz iskola közül három ellene, hét mellette nyilatkozott és azt 
jónak, a réginél minden tekintetben jobbnak nyilvánította. A többségi vé leményt nyoma-
tékkal támogathatja az a körülmény is, h o g y újabban a miniszter is hasonlót, lényegben 
vele teljesen megegyező t szándékozik meghonosítani az állami középiskolákban. 

A bizottság javaslatához képest az egyetemes gyűlés, a középiskolai 
évvégi vizsgálatok tartásának ú j módját, összes középiskoláinkra továbbra is köte-
lezően érvényben tartja. 

55. (R.) A nem evang. iskolákba járó evang. tanulók vallási oktatásának és az 
ilyen iskolákban működő evang. hitoktatók és vallástanárok javadalmazásának rendezése 
ügyében a tanügyi bizottság azt jelenti, hogy e kérdésben tavaly óta újabb mozzanat nem 
merült föl. Azok az okok, melyek annak, egy időre, a napirendről való levételét teszik 
szükségessé, ma is fennállanak. 

Tudomásul szolgál. 

56. (R.) A mult évi jegyzőkönyv 65-dik pontjával kapcsolatban jelenti a tanügyi 
bizottság, hogy az 1915/16. iskolai évben, 12 középiskolában, összesen 160 bejáró leány-
magántanuló volt, kiknek magaviselete, szorgalma, előmenetele, csekély kivétellel kifogás-
talan volt. Az állami közegek, illetve az iskolákat látogató főigazgatók a leányoknak a 
rendes órákra való bejárását nem kifogásolták, sőt volt, a ki örömmel látta és vette 
tudomásul. 

A jelentés alapján a közgyűlés elhatározta, hogy a leánymagántanulókra 
vonatkozó intézkedését, a középiskolákra nézve továbbra is fenntartja, de kizáróan 
csak "a gimnáziumokra, a tanítóképzőkre nem, mivel azok magántanulót egyáltalá-
ban nem vehetnek föl. 

57 . (R.) A mult évi j e g y z ő k ö n y v 66-dik pontjához a tanügyi bizottság jelenti, 
hogy a „Tanítóképző intézetek Rendtartása" elkészült, az egyházkerületekkel és az intézetek 
testületeivel közölve volt. A megnyilatkozott vé lemények és javaslatok egyeztetését Gerhard 
Béla igazgató, mint szakelőadó elvégezte s a tanügyi bizottság a rendtartást vég legesen 
szövegezte. 

Az egyetemes gyűlés az új rendtartást a maga részéről elfogadja, azt 
a tanító- és tanítónőképző intézetekre nézve kötelezővé teszi s elrendeli annak a 
jelen jegyzőkönyv függelékében és külön kinyomatását s az érdekelt intézetekkel 
való közlését. 

58. (R.) Az 1. és 2. számú népiskolai rovatos ívekre vonatkozóan azt jelenti a 
tanügyi bizottság, hogy a négy kerület tanügyi előadóiból álló kisbizottság a javaslattal 
elkészült s azt az egyetemes tanügyi bizottságnak bemutatta. 

Az egyetemes gyűlés a rovatos ívek tervezetét hozzászólás végett, az 
egyházkerületekhez szállítja le. 
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—66. 59. (R.) A tanügyi bizottság bejelenti, hogy tavaszi ülésén a közgyűlés utólagos 
jóváhagyása reményében Hetvényi Lajos „Az evangéliumi ker. világnézet" czímű, a közép-
iskolák VIII. osztálya számára írt tankönyvet engedélyezte. Továbbá most engedélyezésre 
javasolja 1. A keresztyénség megalapításának története, középiskolák 5-ik osztálya számára 
írta Bereczky Sándor (kézirat) és 2. A ker. egyház rövid története, nép- és polgári iskolák 
számára írta Blatniczky Pál (4-ik kiadás) czímű tankönyveket. 

A közgyűlés a Hetvényi Lajos-féle tankönyv engedélyezését jóváhagyólag 
tudomásul veszi, a most javasolt két tankönyvet pedig engedélyezi azzal a fel-
tétellel, hogy a szerzők, a bírálatok értelmében, a javításokat a kéziraton meg-
tenni kötelesek. 

60. (R.) Az evang. tanárok és tanítók családi pótléka ügyében a kormány azt a 
választ adta, hogy fedezet hiányában a kérelmet nem teljesítheti. A tiszai egyházkerület 
kijelenti f. évi közgyűlésén hozott idevonatkozó határozatában, hogy a válaszban meg nem 
nyugodhatik, hanem a kérdést mindaddig nyilvántartja, míg tanáraink és tanítóink jogos 
igényei kielégítést nyernek. Nevezett kerület e határozatát az ev. egyházegyetemhez 
fölterjeszti. 

A tanügyi bizottság erre vonatkozóan javasolja, hogy a fölterjesztés vétessék 
tudomásul s a családi pótlék egyelőre a fenntartók terhére essék, az egyetemes gyűlés 
pedig ebben az értelemben kezdeményezésre hívja föl a kerületeket. 

A közgyűlés a bizottsági javaslat első részét elfogadta, a tiszai kerület 
fölterjesztését tudomásul veszi; a második részt azonban t. i., hogy a családi 
pótlék a fenntartók terhére essék, kellő fedezet hiányában nem fogadja el. 

61. (R.) A mult évi jegyzőkönyv 77-dik pontja kapcsán a tanügyi bizottság beter-
jeszti a bányai és dunántúli kerületekből beérkezett jelentéseket az orosházi esethez hasonló 
iskolai sérelmekről. 

Az egyetemes gyűlés az idevonatkozó összes iratokat az ügyésznek adja 
ki, azzal, hogy ha a fölterjesztett esetekben csakugyan sérelmet lát, ügyészi véle-
ményes jelentésével tegye át az iratokat az elnökséghez fölterjesztés végett. 

62. (R.) A dunáninneni kerület fölterjesztése a hadbavonult tanítók helyetteseinek 
díjazására hézve, időközben elintézést nyervén, azt 

mint tárgytalant az egyetemes gyűlés leveszi a napirendről. 

6 3 . (R.) A tiszai kerület jelenti, h o g y élénk figyelemmel kíséri ama mozga lmat , 
me ly a leánynevelés kérdésében egye temes egyházunkban , illetve az egyházkerületekben 
megnyi lvánult , továbbá a m a g a kebelében létesíteni óhajtott l eányneve lő intézetek, ú. m. fe lső-
leányiskola, tanítónőképző, l e á n y g i m n á z i u m esélyeit komolyan mérlegeli s az előkészítő 
lépéseket már megtette. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

64. (R.) Ugyancsak a tiszai egyházkerület óhajtandónak véli, hogy a fővárosban, 
az egyetemes egyház, a bányai kerület és a budapesti egyházközségek együttes hozzá-
járulásával, bennlakással egybekötött és a kor követelményeinek minden tekintetben meg-
felelő evang. leánygimnázium létesüljön, kéri az egyházegyetemet, hogy erre vonatkozóan 
a kezdeményező lépéseket tegye meg. 

A közgyűlés a kérelmet tárgyalás és hozzászólás végett leszállítja a bányai 
kerülethez és a budapesti egyházközségekhez. 

6 5 . (R.) A tiszai kerület fölterjesztést intéz az e g y e t e m e s g y ű l é s h e z a vallás-
oktatásnak minden irányban való reformálása^ tárgyában. A tanügyi bizottság szerint, mivel 
a fölterjesztés csupán röviden kifejezett vezéreszméket , elveket, je lszavakat tartalmaz tárgyi 
javaslatok nélkül, azért bizottsági részletes megvitatásra m é g nem alkalmas, miért is vala-
melyik szakemberünknek kellene kiadni v é l e m é n y e z é s vége t t : mit, mennyi t és miképen 
lehetne intézményesen megvalós í tani a fölvetett, különben igen figyelemreméltó eszmékből ? 
Ezze l kapcsolatban azt is javasolja nevezett bizottság, h o g y hívja föl az e g y e t e m e s g y ű l é s 
a theologiai bizottságot, a vallástanítók és vallástanárok neve lésének mikéntjére vonatkozó 
javaslattételre. 

Az egyetemes gyűlés a fölterjesztést visszaadta a tanügyi bizottságnak, 
hogy részletes javaslat készítéséről gondoskodjék, egyben az ügyet áttette az 
egyetemes theol. nagybizottsághoz is, hogy a vallástanítók és vallástanárok neve-
lése és képesítése kérdésében tegyen javaslatot. 

66. (R.) Az ungvári és sátoraljaújhelyi zárdákban bennlakó ev. növendékek az 
ev. istentisztelet látogatásában nem vehetnek részt, sőt lelkészük által kellő vallástanításban 
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sem részesülhetnek ; miért is a tiszai kerület kéri az egyetemes gyűlést, írjon föl a kor- 66 
mányhoz a sérelem orvoslása érdekében. 

A közgyűlés e tárgyban fölterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez. 

A gyűlés harmadik napja. 

67. (R.) A mult évi jegyzőkönyv 87-dik pontjához a tiszai kerület újabb fölter-
jesztéssel él s ismételve azt az óhaját fejezi ki, hogy írjon föl az egyetemes gyűlés a 
kormányhoz az iránt, hogy a nem evang. iskolák igazgatói minden iskolai év kezdetén, 
szept. 15-ig közöljék az illetékes ev. lelkésszel a fölvett ev. vallású tanulók névsorát. 

A tanügyi bizottság szerint, a panaszolt esetekben nehézségek csak kivételesen 
keletkezhetnek s ezeknek eloszlatása, a helyi viszonyokhoz tapintatosan alkalmazkodva, 
nem lehet nehéz vagy éppen sikertelen, miért is a kormányhoz intézendő megkeresést 
most is mellőzhetőnek tartja. 

Az egyetemes gyűlés a bizottság véleményét magáévá teszi s azt hatá-
rozattá emeli. 

68. (R.) A tanügyi bizottság azt a kegyeletes eszmét, melyet elnöke a hősi halált 
halt tanítók és tanárok emlékének megörökítésére vonatkozóan pendített meg, fölkarolván : 
javaslattal fordul az egyetemes gyűléshez. 

A hazafias és kegyeletes érzelmek által sugalt eszmét az egyetemes 
gyűlés is helyesli ; a hősi halált halt tanárok, tanítók, lelkészek s egyéb egyházi 
tisztviselők pontos adatainak egybegyűjtését elhatározza, a megörökítés módjának 
megállapítását azonban a háború utánra halasztja. 

69. (R.) Jelenti a tanügyi bizottság, hogy az iskolalátogatás, minthogy a kerületek 
püspökei nem tartották szükségesnek, ebben az évben elmaradt. 

Tudomásul szolgál. 

70. (R.) A tanügyi bizottság az iskolákra vonatkozó jelentését az 1915/16. iskolai 
évről a következőkben terjeszti elő : 

A) A három theologiai akadémia hallgatóinak száma 139 (tavalyihoz képest 
—32), köztük magyar anyanyelvű 106 (76*2%). A 14 rendes és 14 rendkívüli tanár 325 
heti órában tanított, a rendes tanárok átlag 10 heti órával. 

B) Az eperjesi jogakadémiának első félévben 135 (—44), második félévben 
121 (—34) hallgatója volt, köztük 22-9% evangélikus, 94% magyar anyanyelvű. A 14 
előadó tanár 129 + 53 = 182 heti órában tanított, a rendes tanárok átlag heti 11 órával. 

C) Az 1915—1916. iskolai évről beérkezett jelentések alapján az evangélikus 
hívek lélekszáma 1.065,903-ra tehető (tavalyhoz képest —34.204); ezek közül tanköteles 
gyermek 152.071 (—7093) vagyis a lélekszámnak 14-2% (—0-3%), ezek közül iskolába 
nem járt 10'6%, a tényleg iskolába járók összege 136.008, a kiket 1248 iskolában 1388 
rendes, 134 segéd, összesen 1512 tanító oktatott, a kik közül 3% nem képesített. Az 
iskolák jövedelmének összege 3.540,669 K (—169.543 K), az iskolák kiadása 3.500,211 K 
(—213.665 K), a mi 40.458 K megtakarítást eredményezett. Szegény tanulók segélyezé-
sére 26.898 K (+4219 K) fordíttatott. Az egyházi segély 1.506,189 K (—201.684 K), az 
államsegély 1.411,856 K (+64.430 K), a községi segély 211.725 (—1455 K) K-ra rúgott. 
Az egyházi segély az összes jövedelemnek 42'5%-a (+1-8%), az összes segélyeknek 
pedig 48-1% (—5%). 

D) A polgári 1 fiú és 8 leányiskola tanulóinak száma év elején 1469 (+201), 
év végén 1406 (+165) ; külön a leánytanulók száma év elején 1303, év végén 1254; 
külön a fiúk száma év elején 166, év végén 152. Az összes beírt tanulók közt evangélikus 
vallású 39-3% (—2*2%), tanítók száma 85. Az egyházi segély 104.199 K (+7221 K), 
mely az összes jövedelemnek 25'3% (—1'4%). 

E) A kőszegi felsőbb leányiskolába beiratkozott 113 (+6) , év végén volt 110 (+7) 
köztük 73-4°/o evangélikus; az iskola bevétele 12.735 K-val több, kiadása 4244 K-val több 
mint tavaly; egyenlege + 2 3 K. 

F) Az 5 tanítóképző intézetbe beiratkozott 324 (—61), év végén volt 294 (—72), 
az evangélikusok %száma 69*7%, a magyar anyanyelvűeké 90% ; jótéteményben részesült 
396 tanuló, kik összesen 19.195 K-át (+3084), átlagban fejenként 48 K 44 fill, kaptak. 
A tanárok száma 45, ugyanannyi mint tavaly, az egyházi segély 9846 K-val kevesebb 
és az egész jövedelemnek 27-8%; az összesített számadások egyenlege 8843 K hiányt 
(—17.818 K) tüntet fel. Képesítő oklevelet kapott 102 (+27). 

G) A 16 gimnáziumba beiratkozott 1915—16-ban 5349 (—86), vizsgálatot tett 
5158 (—30), magántanuló volt 541 (+255), ismétlő 193 (+17), görögpótló tanfolyamot 
hallgatott 1180 (+21). Ösztön- és jutalomdíjat kapott 1735, fejenként átlagban 29 K, 
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70—74. összesen 50.533 K. Jövedelem és kiadás egyenlege 35.247 K több kiadást mutat ; az 
egyház a 16 gimnázium fenntartási költségeihez 88.336 K járult (—1126 K), az egyházi 
segély az összes jövedelemnek 3*9%, az összes segélyeknek pedig 9% ; az államsegély 
535.470 K (+113.470 K), a rendkívüli államsegély 26.030 K (+394) volt. 

A jelentést a közgyűlés tudomásul veszi, a statisztikai kimutatásoknak 
a jegyzőkönyvben való kinyomatását a f. évben mellőzi, ezentúl pedig a függelék-
ben fogja közölni. 

71. (R.) A tiszai kerület beterjeszti dr.^Révay József késmárki liceumi tanárnak a 
latin nyelv eredményesebb tanítása tárgyában készült munkálatát. 

A közgyűlés a munkálatot véleményes javaslattétel végett a közoktatási 
bizottsághoz tette át. 

72. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 82. pontja kapcsán olvastatik a tiszai egyház-
kerület jelentése a debreczeni középiskolai vallástanítás ügyében, melyben újból kéri, hogy 
az egy. egyház a rendszeres tanári állás ellátásánál a debreczeni egyházat erkölcsi és 
anyagi támogatásban részesítse. 

Az egy. közgyűlés tekintettel arra, hogy a kerületek a közalapból 
újabban 300 kor.-val nagyobb évi dotáczióban fognak részesülni, más fedezet 
pedig ezen czélra nem áll rendelkezésre, felhívja a tiszai egyházkerületet, hogy 
a debreczeni vallástanítás ellátása tekintetében saját hatáskörében intézkedjék. 

73. (Sz.) Olvastatott a bányai és a tiszai egyházkerületnek felterjesztése, valamint 
az evang. tanárok és tanítók országos egyesületének az egy. felügyelőhöz intézett kérelme, 
hogy az eddig államsegélyben nem részesülő felekezeti tanítók háborús segélyezése tekin-
tetében a magyar kir. kormányhoz felterjesztés intéztessék. Egyetemes főjegyző bejelenti, 
hogy az adatokat e tekintetben már beszerezte és hogy 91 tanító van, a ki azért nem 
részesült eddig háborús segélyben, mert az iskolafenntartó egyház az államsegélyt nem 
vette igénybe. 

A közgyűlés a kérelem értelmében elhatározza, hogy ezen tanítók részére 
háborús segély kieszközlése végett a m. kir. kormányhoz felterjesztést intéz. 

74. (Sz.) Olvastatott az egyetemes nyugdíj intézeti ügyvivőnek következő 

Jelentése a magyarhoni evang. egyetemes egyház nyugdíjintézetének 
1915. évi állapotáról. 

1. Az 1915. évi deczember 31-én lezárt évi számadás szerint volt: 

Bevétel: 

Egyetemes egyház fenntartási járuléka K 415,000*— 
Bányai egyházkerület évi járuléka „ 31,935*73 
Dunáninneni egyházkerület évi járuléka „ 23,367*11 
Dunántúli egyházkerület évi járuléka „ 23,056*56 
Tiszai egyházkerület évi járuléka „ 23,509*10 
Kamatokból 158,611*60 
Árfolyam-különbözet „ 18,340*50 
Házbérjövedelem „ 9,855*54 

Összesen . K 703,676*14 

Kiadás : 

Nyugdíjakra K 413,929*42 
Tiszti illetményekre 4,680*— 
Posta, útiköltség 1,673*26 
Illetékegyenértéki adó 1909—1915. évekre . . . . „ 22,517'— 
Tőkésítésre 260,876*46 

Összesen . K 703,676*14 

Vagyon : 

Hadi kölcsönkötvényekben K 590,000* — 
Záloglevelekben „ 3.007,400*— 
Ingatlanban 365,604*16 
Takarékpénztári betét „ 54,111 '35 

Összesen . K 4.017,115*51 



17 

A kivetett járulékok, néhány szórványos elmaradás kivételével rendesen folytak be. 74. 

Az 1916. évre előírt járulékok. 

Egyetemes egyház terhére . 
Bányai egyházkerület terhére 
Dunáninneni „ „ 
Dunántúli „ „ 
Tiszai „ „ 

Előirányzat 1916. évre. 

Szükséglet : 

Nyugdíjakra átlag 440,000*— K 
Kezelési kiadás átlag . . . . 7,000*— 
Illeték-egyenérték adóra . . . 3,210*— » 

Egyenleg tőkésítésre 264,790*— » 

Összesen 715,000*— K 

Összesen 

K 41o,UUU'— 
„ 40,991-84 
„ 26,723-55 
„ 27,570-91 
„ 29,643-09 

K 539,929-39 

Fedezet : 

Járulékokból és offertórium 540,000-— K 
Kamatok 165,000-— „ 
Házbér 10,000-— „ 

Összesen 715,000-— K 

2. Az egyetemes egyházi kegy díj alapról. 

Bevétel : 

Mult évi maradvány K 9,891-82 
Kamat „ 395*67 
Megtérített illetékegyenérték „ 131-28 
Közalap évi adománya 12,000-— 

Összesen " K 22,418*77 

Kiadás : 

Kegydíjakra K 12,799*98 
Maradvány 1916. évre . „ 9,618*64 

Összesen . K 22,418*77 

3. A nyugdíjazottak állománya. 

Rendes nyugdíjas van: 80 (meghalt 11), özvegy 107 (meghalt 4), félárva 84, 
egész árva 7. 

Átmeneti nyugdíjas van: 10 (meghalt 1), özvegy 86 (meghalt 1), félárva 29, 
egész árva 5. 

Kegydíjas van 3 lelkész, 56 özvegy (meghalt 8). 
Összes létszám tehát: 93 nyugdíjas (meghalt 12), 249 özvegy (meghalt 13), 

113 félárva, 12 egész árva. 
4. Ismételten felmerült olyan eset, hogy a nyugdíjigénybe beszámítandó fizetés-

emelést jelentett be olyan lelkész, a ki már a szolgálati korhatárt egy-két év híjával elérte, 
vagy éppen azt már túllépte; a mikor tehát a szabályrendelet 19. § b) pontjában foglalt 
azon határozmány, hogy a járulék legalább öt éven át fizetendő, összeütközésbe került a 
40. § b) pontjával, mely szerint a járulék fizetése csak a szolgálat 40-dik évének betöl-
téséig tart. 

Ez ellentét kiegyenlítése czéljából a bizottság az 1916 máj. 26-dikán tartott ülé-
sében felvett jegyzőkönyv 13. pontja szerint javasolja, hogy a szabályrendelet 40. § b) 
pontjához toldassék a következő határozat: 

A járulék fizetésének megszűnése nem vonatkozik a 19. § b) pontjában 
jelzett olyan fizetésemelésre, vagy személyi pótlékra, mely már a 40. szolgálati 
év betöltése után, vagy pedig ezen korhatár előtt öt évnél rövidebb időben kelet-
kezett; a milyen után tehát úgy a 10%, valamint a 3%-os járulék fizetésének 
kötelezettsége a 40 szolgálati év betöltése utánra is kiterjed. 
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80. 5. A mult évi egyetemes közgyűlés 91. jegyzőkönyvi számú határozatában nyert 
azon megbízatásomat, hogy a nyugdíjint. szabályrendelet módosítására s kiegészítésére 
vonatkozólag időközben hozott közgyűlési határozatokat összegyűjtve kinyomassam, továbbra 
is nyilvántartásban levőnek tekintem. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

75. (Sz.) Tárgyaltatott a dunántúli egyházkerület felterjesztése, hogy a tanítók az 
egyetemes nyugdíjintézetben kántori fizetésüknek megfelelő nyugdíjat kaphassanak. 

Az egyetemes közgyűlés e tárgyra nézve fenntartja az 1913 évben 78. 
jkönyvi pont alatt kimondott határozatát, mely szerint az állami nyugdíjintézetbe 
felvett tanítók, egyetemes egyházunk nyugdíjintézetében, a hivatolt határozat 
indokainál fogva, nem nyerhetnek nyugdíjjogosultságot. 

76. (Sz.) Tárgyaltatott a dunántúli és a tiszai egyházkerület felterjesztése, hogy 
a tábori lelkészek e nemű szolgálati ideje a nyugdíjba kétszeresen számíttassék be. 

Az egyetemes közgyűlés a javasolt kedvezménytől elvben nem zárkózik 
el, de az érdemleges határozathozatalt csak a háború lezajlása után tartja lehe-
tőnek, a mikor megállapítható lesz az igényesek száma, a nyugdíjintézetre háramló 
teher s a kedvezmény elnyerésének feltételei és módozatai. 

. . "i s 

77. (Sz.) Tárgyaltatott a tiszai egyházkerület felterjesztése, hogy az egyetemes 
nyugdíjintézet a nyugdíjas lelkészek és özvegyek számára, tekintettel a jelen nehéz meg-
élhetési viszonyokra, rendkívüli segélyeket nyújtson. 

Az egyet, közgyűlés a mult évi hasonló irányú felterjesztésre vonat-
kozólag, 93. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozatot, mely szerint az egye-
temes nyugdíjintézet nem segélyosztó alap, hanem szabályrendeletileg megállapí-
tott jogokat szolgáltató szervezet lévén, segélyeket nem oszthat, fenntartja ; — mind 
a mellett, úgy mint a mult évben, az egyetemes tartalékalapból 10,000 koronát 

I bocsát ez évben is az egyet, nyugdíjint. bizottság rendelkezésére, az átmeneti 

nyugdíjas lelkészek és özvegyek rendkívüli segélyezése czéljából. 
78^-••'(Sz.) Tárgyaltatott a dunántúli egyházkerület f. é. közgyűléséből az egyetemes 

egyházi—elnökséghez intézett felterjesztése, hogy a theol. akad. tanároknak az egyetemes 
9 nyugdíjintézetből az országos tanári nyugdíjintézetbe történt átlépésének ügyét újból tár-
I gyalhassa; még pedig a theol. akad. nagybizottságnak és az egyetemes nyugdíjintézeti 

I bizottságnak együttes tanácskozásában. 

Az egyetemes közgyűlés tekintettel arra, hogy e tárgyban a mult évben 
91. jegyzőkönyvi pont alatt mind a három theol. akadémiának saját kezdemé-

" nyezése folytán, s úgy az egyet, theol. akad. nagybizottságnak, valamint az egyet, 
nyugdíjint. bizottságnak egyetértő javaslata alapján, már érdemlegesen és vég-
érvényesen határozott: az újból való tárgyalásra elfogadható indokot nem lát. 

A mennyiben mégis a theol. akad. tanároknak az egyetemes nyugdíj-
intézetből történt kibocsátását szabályozó határozat nem terjeszkedett ki a jövőben 
beállható olyan esetre, a mikor a theol. tanárrá lett lelkész az állami nyugdíj-
intézetbe való átlépése után meghal, mielőtt theol. tanári szolgálatának ötödik 
évét elérte volna: kimondja a közgyűlés, hogy ily esetben az illető lelkésznek a 
családja az egyetemes nyugdíjintézetben bírt szabályszerű jogigényét megtartja 
mindaddig, míg az részére az állami nyugdíjintézetben megnyílik. 
79. (Sz.) A mult évi jkönyv 116. pontjában nyert megbízás folytán jelenti a 

nyugdíjügyi bizottság, hogy a létesítendő amerikai esperesség lelkészeinek a nyugdíjintézetbe 
való felvétele és nyugdíjjogosultsága kérdésével foglalkozott és e tekintetben két alapfel-
tétel megállapítását hozza javaslatba : kimondandó volna ugyanis, hogy csak azon amerikai 
lelkész lehet az egyet, nyugdíjintézet tagja, a ki felavatását a magyarországi ev. egyetemes 
egyház theol. tanügyi szervezetében megkívánt vizsgálatok alapján nyerte valamely egyház-
kerület püspökétől ; másrészt pedig, a kit a bányai egyházkerület püspöke, mint püspöki 
misszionáriust ajánlott, illetőleg kiküldött az amerikai esperesség valamely egyházközségé-
nek lelkészi állomására. Egyébként a tagsági jog élvezete ahhoz legyen kötve, hógy úgy 
a fenntartási, valamint a személyi járulékok szabályszerű fizetéséről az illető lelkész gon-
doskodjék. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a további intéz-
kedéseket az amerikai esperesség szervezése után fogja megtenni. 
80. (Sz.) Tárgyaltatott a pozsonyi ev. theol. akad. tanárok segélyintézetének 

alapszabálya. 
A nyugdíjügyi bizottság jelenti, hogy az alapszabályok 5. § és a 11. § b) pontja 

kötelező pénzszolgáltatást állapít meg a tanárok, illetőleg a theol. akad. hallgatók terhére, 
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a mi a tanárok megterheltetését illetőleg csak fakultative, t. i. a segélyintézetbe önként 8 1 - 8 7 . 
belépni kívánó tanár szabad elhatározásától függően engedhető meg, míg a hallgatók meg-
terheltetése semmiképen sem engedhető meg; többi részében az alapszabály nem ellen-
kezik sem az egyh! alkotmánynyal, sem szabályrendeleteinkkel. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság álláspontját magáévá teszi, minek 
folytán az alapszabályokat megfelelő módosítás esetére jóváhagyja és felhatalmazza 
az elnökséget,'hogy a jóváhagyási záradékkal ellássa. 

81. (Sz.) Tárgyaltatott Skrovina Ottó turóczszentmártoni lelkész fellebbezése az 
egyet, nyugdíjint. bizottságnak f. é. október 5-dikén hozott határozata ellen, melylyel nyug-
díjigényének felemeléséért intézett kérvényét, a nyugdíj int. szabályrendelet 20. § 10. pontja 
alapján elutasította. 

A közgyűlés az egyet, nyugdíj int. bizottságnak nehézményezett határo-
zatát, indokainál fogva helybenhagyja. 

82. (Sz.) Gyurátz Ferencz püspök indítványára 
az egyetemes közgyűlés elismerésének és hálájának ad kifejezést Gyürky 

Pál nyugdíjintézeti ügyvivővel szemben szeretetteljes és buzgó működéseért. 

83. (L.) Tárgyaltatott báró Solymosy Lajos a szarvasi ág. h. ev. főgimnázium 
felügyelő-bizottság elnökének fellebbezése a bányakerületi közgyűlés 94. pontja alatt hozott 
határozatának b) pontja alatti, a szarvasi főgimnázium felügyelőbizottságának megfellebbe-
zett szabályzatára vonatkozó, a c) pontja alatti ugyanezen főgimnázium felügyelőbizottsá-
gának napirendretérési indítványa, d) pontja alatti az alelnöki állás betöltésének tárgyalása 
és e) pontja alatti az ellenőr és eforus számadásainak kölcsönös megvizsgálására vonatkozó 
része ellen. 

Tekintettel arra, hogy a hivatkozott határozatból ki nem tűnik, vájjon 
a régi szabályrendelet alkalmazásának módozatáról, avagy az új szabályrendelet 
meghozatalánál figyelembe veendő módosításokról van szó, az egyetemes köz-
gyűlés a bányakerület határozatának fellebbezett részét feloldja és utasítja a 
szarvasi' főgimnázium felügyelőbizottságát, hogy jóváhagyandó szabályrendeletét 
kellő példányszámban szabályszerű módon terjessze fel a bányakerülethez. 

84. (L.) Tárgyaltatott a mosoczi egyház elnökségének fellebbezése a bányai egy-
házkerület 1916. évi közgyűlésének 44. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata ellen, 
a mosoczi egyházközség 1916. évi február 27-én tartott közgyűlésének az énekeskönyv 
használata kérdésében hozott határozatának megsemmisítése ügyében. 

Az egyetemes közgyűlés a bányakerület határozatát indokainál fogva 
helybenhagyja. 

85. (L.) Tárgyaltatott Valent István jelenleg dévai állami főreáliskolai h. tanár 
fellebbezése a bányakerületi közgyűlésnek 34. pontja alatt hozott ama határozata ellen, — 
mely szerint az aszódi Petőfi-főgimnázium bizottságának azon határozatát, melylyel felleb-
bező helyettes tanári megbízatását megszűntnek mondotta ki s az állás betöltése iránt 
intézkedett, — helybenhagyja és kimondja, hogy ezen ügyben minden más világi köz-
hatóság kizárásával autonom hatáskörében intézkedik. 

'A jogügyi bizottság javaslata nyomán az egyetemes közgyűlés a felleb-
bezés elutasításával a bányakerület határozatát helybenhagyja. 

86. (L.) Tárgyaltatott Reviczky László békési egyházmegyei esperes, mint az 
egyházmegyei segélyegylet képviselőjének fellebbezése a bányakerületi közgyűlés 137. 
pontja alatt hozott ama határozata ellen, mely szerint a békési egyházmegye erre vonat-
kozó határozatának megváltoztatásával kimondja, hogy az egyetemes nyugdíj intézeti sza-
bályrendelet 57. §-ára való hivatkozással Zoltán Emil nagyszénási lelkész a békési egyház-
megyei segélyegyletbe való belépésre nem kötelezhető. 

A jogügyi bizottság javaslata nyomán az egyetemes közgyűlés a felleb-
bezés elutasításával a bányakerület határozatát helybenhagyja. 

87. (L.) Tárgyaltatott Rigán Gusztáv erdeviki levitakántor fellebbezése a bánya 
kerületi közgyűlésnek 43. pontja alatt hozott határozatának ama része ellen, mely szerint 
a horvát-szlavon egyházmegye határozatának feloldásával Rigán Gusztáv levita kántort 
fellebbezésével elutasítja és kimondja, hogy Rigán Gusztáv levita kántort az erdeviki 
egyházközség által részére megállapított és hiványilag biztosított 250 korona fizetés 
illeti meg. 

A jogügyi bizottság javaslata nyomán az egyetemes közgyűlés a felleb-
bezés elutasításával a bányakerület határozatát helybenhagyja. 

3* 
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94. 88. (Sz.) Tárgyaltatik Orosháza egyház fellebbezése a körlelkészi tiszteletdíj és a 
szükséges fuvar és ellátási díjak tárgyában. 

A jogügyi bizottság javaslata nyomán 
az egyetemes közgyűlés a bányakerület 1916. évi 42. jkvi pont alatt 

hozott határozatát helybenhagyja, fellebbező egyház azon kívánságának pedig, 
hogy állapíttassák meg, hogy költségekre mennyit követelhetnek a körlelkészek, 
eleget nem tehet, mert a költségek a mindenkori tényleges szükséglet szerint 
változnak s így e tekintetben általános szabályt felállítani nem lehet; felhívja 
azonban a békési egyházmegye figyelmét, hogy helyes volna, ha ezen költségek 
fedezéséről is szabályrendeletileg intézkedne. 

89. (Sz.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület felterjesztése, hogy a rokkantügy 
sikeres megoldása érdekében hasson oda az egy. gyűlés, hogy az egyházi ingatlanok bérbe-
adásánál a rokkant hősök lehetőleg előnyben részesíttessenek és az államkormánynál emel-
jen szót a rokkantsági nyugdíjnak, valamint a katonaözvegyi- és árvaellátási díjnak mél-
tányos rendezése iránt. 

Az egyetemes közgyűlés méltányolva a javaslatot, testvéri szeretettel 
felhívja az egyházakat, hogy ingatlanaik bérbeadásánál legyenek tekintettel a jelent-
kező rokkant hősökre ; egyúttal elhatározza, hogy a rokkantsági nyugdíj, valamint 
a katonaözvegyek és árvák ellátási díjának méltányos rendezése tárgyában a magas 
kormányhoz felterjesztést intéz. 

90. (Sz.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület felterjesztése, hogy intéztessék fel-
terjesztés a magas kormányhoz a segédlelkészi kongrua felemelése iránt és hogy ennek 
összege hozassék arányba a ref. egyház ugyanilyen dotácziójával és hogy a fennforgó nehéz 
életviszonyok között a segédlelkészek fizetési minimuma, mely ezidő szerint a legszeré-
nyebb ellátásra is elégtelen, emeltessék fel. 

Az egyetemes közgyűlés a felterjesztés beadását elhatározza. 

91. (Sz.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerület felterjesztése, hogy az egyetemes 
közgyűlés, a ref. egyházzal egyetértőleg, a hadi árvák vallásos nevelésének biztosítására 
szerezzen törvényi biztosítékot. 

A közgyűlés ezen kérdésben a m. kir. kormányhoz felterjesztést intéz. 

92. (Sz.) Olvastatik a tiszai egyházkerület indítványa, hogy a reformáczió 400 
éves évfordulója alkalmából adjon ki az egyetemes egyház egy, a tudomány színvonalán 
álló statisztikai évkönyvet, kapcsolatosan az ú j egyetemes 1917-re tervezett névtárral. 

Az egyetemes közgyűlés az indítványt elfogadja és azt a névtár kiadá-
sával kapcsolatban fogja megvalósítani, a névtár kiadását azonban a jelenlegi 
nehéz és drága nyomdai viszonyokra való tekintettel későbbre halasztja, annál is 
inkább, mert a névtár kiadása csakis a Hegedűs Jánossal kötött szerződés lejárta 
után válik lehetségessé. 

93. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 122. pontja kapcsán olvastatnak az egyházi 
ingatlanok törzskönyvezése kérdésében a dunáninneni és tiszai egyházkerületek felterjesz-
tései a mult évi határozat némi módosítása iránt. 

Az egyetemes közgyűlés — a jogügyi bizottság javaslata nyomán — 
fenntartja tavalyi határozatát. 

94. (Sz.) Olvastatott az egyetemes levéltári bizottság következő jelentése az egye-
temes levéltárról: 

1. Az egyetemes levéltárba a következő iratok küldettek be: a) Egyetemes fel-
ügyelő úr beküldte: az egyet. egyh. törvényszéknek 1911., 1912., 1913., 1914. és 1915. 
évi tárgyalási jegyzőkönyveit mellékletekkel ; továbbá az egyh. kerületek arányosításáról 
és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről szóló zsinati törvény alapján a honti, barsi és a 
nógrádi esperességek által a bányai egyh. kerület ellen indított és egyességgel befejezett 
peres ügy iratait, b) Beküldettek továbbá a következő jegyzőkönyvek: a dunántúli egyh. 
ker.-é (1915 aug. 18), a dunántúli e. ker.-i evangéliumi egyesületé (1915 aug. 16), a liptói 
egyh. megyeé (1915 jún. 25); végül a bácsi egyh. megye r. közgyűlésének jegyzőkönyve 
(1916 jún. 27). 

2. A nyomtatványok, illetőleg könyvek sorozata a következőkkel gyarapodott: 
Luthers Werke 44. és 52. kötet Belmisszió 1914 (kötött példány, Majba Vilmos szer-
kesztő ajándéka); a Prot. Orsz. Árvaegylet választmányának 57. évi jelentése 1915. évi 
működéséről; a magy. honi ev. lelkészek egyesületének évkönyve I. évf. 1914 (szerk. Noszkó 
István) ; évi Értesítőt küldtek a köv. intézetek : eperjesi I. anyaegyh. polg. és el. leányisko-
lája 1915—16; szarvasi főgimnázium és tanítóképző; iglói elemi iskola, polg. leányisk. 
és a főgimnázium; eperjesi theol. otthon (1914—15 és 1915—16); végül a selmeczi és 
a pozsonyi liczeum. Jártak az eddigi egyh. lapok és folyóiratok. 
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3. A levéltári katalógust illetőleg jelenti a levéltári bizottság, hogy az 1792-től 95 —98. 
1816-ig terjedő levéltári anyag, melynek ismertetése a katalógus 3. füzetének tartalmát 
fogja képezni, már feldolgoztatott az 1. füzet folytatásaképen; az 1. füzethez való index 
teljesen készen van, csupán az egybevetés és egyeztetés munkája van még hátra, úgy, 
hogy ez utóbbi (t. i. az index) az 1917. év első felében nyomda alá bocsátható lesz, a 
föntebb említett 3. füzet azonban még hosszabb időre terjedő munkát igényel. 

Az egyetemes közgyűlés a beterjesztett jelentést tudomásul veszi és 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, kik adományaikkal és a beküldött művekkel a 
könyv- és levéltárt gyarapították. 

95. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 103. pontja kapcsán jelenti a pénzügyi bizott-
ság, hogy a Roth-Teleki Johanna-, Blankenstein- és Lissóvényi-ösztöndíjak az 1915—16. 
tanévre szabályszerűen kiosztattak. Bejelenti továbbá, hogy úgy a beszterczebányai, mint 
az aszódi gimnáziumok teljes 8 osztályú gimnáziumokká fejlesztettek ki, miért is ezentúl 
ezen gimnáziumok is részesítendők lesznek a Roth-Teleki-féle ösztöndíjban. 

Tudomásul szolgál. 

96. (Sz.) A váczi siketnéma-intézet vallástanítója, Sommer Gyula lelkész jelenti, 
hogy a lefolyt 1915—16. tanévben az intézetben összesen 18 növendékünk volt, még pedig 
12 fiú és 6 leány. Ezek közül volt 3 magánalapítványon, 6 országos alapítványon, 8 
segélyezett bejáró és 1 saját költségen. 

Tudomásul szolgál. 

97. (Sz.) A Hrabovszky Zsigmond alapítványi bizottság az alapítványi szabályok 
értelmében jelentését a következőkben terjeszti elő: 

A Hrabovszky Zsigmond alapítványi bizottság mély fájdalommal jelenti, hogy 
szeretve tisztelt elnöke, dr. Győry István egyet. egyh. tiszt, főjegyző 1916. évi július havá-
ban elhunyt. Istenben boldogult elnökünk ezelőtt 14 évvel állott a Hrabovszky-bizottság 
élére, áldásos működése örökké emlékezetünkben fog maradni. Mély tisztelettel kérjük, 
méltóztassék bizottságunk elnöki állásának betöltése iránt intézkedni. 

1916. évi jelentésünket a következőkben van szerencsénk előterjeszteni: 
1. Gondnok által bemutatott, 7. alatt idecsatolt 1915. évi számadás szerint az 

alapítványi tőke 
1914. év végén volt 249,457 K 58 f. 
1915. évi szaporodás volt 3,587 „ 60 „ 
s így 1915. év végén kitett 253,045 K 18 f. 

Ezen számadást megvizsgáltuk, az egyes tételeket a pénztári okmányokkal összehason-
lítván, teljesen rendben levőnek találtuk, minek folytán, fenntartván a kimutatott s az egyetemes 
pénztárban őrzött értékeknek az egyetemes számvevőszék részéről való megvizsgálását, 
Bendl Henrik alapítványi gondnoknak a felmentvényt megadtuk. 

2. Hrabovszky Miklósnak, a pozsonyi jogakadémia 3-ad éves, ifj. Hrabovszky 
Istvánnak, ugyanazon akadémia 4-ed éves hallgatójának, Hrabovszky László és Dezső, a 
soproni ev. főgimnázium V-ik, illetve I-ső osztályú tanulóinak, Brunner Ferencz és Aurél, 
a pápai ref. főgimnázium IV-ik, illetve V-ik osztályú tanulóinak, Radnóti József, István és 
Géza, a kolozsvári róm. kath. főgimnázium III-ik, V-ik és VII. osztályú tanulóknak, végül 
Zsigmond Aladár és Etele, a pápai ref. főgimnázium Il-ik osztályú tanulóknak, miután 
bizonyítványaik az alapítványi szabályoknak megfeleltek, az 1200 korona, illetve 1000 és 
600 koronára felemelt ösztöndíjakat kiadtuk. 

3. Dr. Zsigmond Elek hadbavonult ezredorvos kérvényére, tekintettel súlyos anyagi 
és családi körülményeire, Aladár és Etele fiai részére az elmúlt 1915 — 16. tanévre 200 —200 K 
rendkívüli segélyt engedélyeztünk. 

Tudomásul szolgál. 

98. (B.) Az 1915 - 1 6 . közigazgatási évben tartott lelkészi vizsgákról és felavatá-
sokról a püspökök a következő jelentéseket teszik : 

Lelkészi vizsgát tettek és felavattattak : 
1. A bányai egyházkerületben : Stadtrucker Gyula, Gazsó Pál, dr. Horváth Károly, 

Szabó Pál, dr. Csinos Albin, Bibza Miloszlav. Szuchovszky Gyula, Komlovszky Ferencz, 
Falvai Jenő, Bakos János. 

2. A dunáninneni egyházkerületben : Neczkár Lajos, Adamovits Sándor, Czambel 
József. 

3. A dunántúli egyházkerületben : Györffy Béla, Kovács István, Mátis Károly, 
Nagy Ferencz, Ráth György, Saródy Gyula, Sikos Kálmán, Zulauf Henrik. 

4. A tiszai egyházkerületben : Zolyomi Pál, Biró László, Nandrássy Elek és 
Hönsch Ede. Csak lelkészi vizsgát tettek: Bibza Miloszláv, Kiss István, Falvai Jenő, Galgon 
Jaske Ádám, Hajdú Árpád, Szuchovszky Gyula, Komlovszky Ferencz és Szirotka Gusztáv. 

Tudomásul szolgál. 

i £ .'.'.' . Ú r . , ' - i ' ' % fi' b 7 ; 't - . r • 
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101. 99. (B.) A magyarhoni e. e. e. Gyámintézet beterjeszti következő jelentését: 
Az egyetemes gyámintézet Budapesten, f. hó 7-én tartotta meg közgyűlését. A 

gyámintézeti munka eredménye jóval meghaladta az előző évit, daczára annak, hogy a 
háború által kárt szenvedett egyházak részére 24,834 K 35 f, a jubiláris alapra 23,473 K 
50 f folyt be, mint külön gyűjtés eredménye. Ezen összegekkel együtt a központ bevétele 
86,924 K 34 f volt. Az egyetemes gyámintézet a háború által sújtott gyülekezetek részére 
befolyt összegen kívül 49,712 K 46 fillért osztott ki. A közgyűlés megalkotta a báró Prónay 
Gábor 8000 koronás kegyes alapítványára vonatkozó alapító levelet, melyet jóváhagyás 
végett az egyetemes közgyűlés elé terjeszt. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. A báró Prónay 
Gábor 8000 koronás kegyes alapítványáról szóló alapítólevelet megerősíti és annak 
jóváhagyási záradékkal ellátását elrendeli. 

100. (Sz.) Kapcsolatban a mult évi jegyzőkönyv 108. pontjáról, dr. Baltik Frigyes 
püspök, mint a Zpevnik-bizottság elnöke, beterjeszti az egyesület mult évi működéséről 
szóló következő jelentést : 

A Zpevnikalap bevétele volt 1915-ben 4429 K 54 f. 
Kiadása 4372 „ 85 „ 

Pénztári maradvány 56 K 69 f. 

A vagyon szaporodott ez évben 263 K 07 fillérrel 27,706 K 57 fillérre s 1915 végén el 
volt helyezve: három pénzintézetben 4V<> és 5°/0 -os kamatra 10524 K 67 f, 4° /o -os 
koronajáradékban 11,525 K 21 f, 47 o-os magyar íöldteherm.-kötvényekben 3600 K, 6 7 o - o s 
hadikölcsön-kötvényékben 2000 K; hozzáadván a pénztári maradványt 56 K 69 fillért, a 
vagyon 27,706 K 57 f. A tartalékalap állománya, új kiadványokra, 1915 végén volt 2323 K 
99 f, úgy, hogy az egész vagyon 30,030 K 56 fillért tett ki. A tartalékalap a körmöcz-
bányai Népbankban van elhelyezve. Az értékpapírok a körmöczbányai egyház tűzmentes 
levéltárában vannak elhelyezve ; a bizottság egy Wertheim-szekrény megszerzését határozta el. 

A számadást a két számvizsgáló, Terray Gyula és Frenyó Gyula főesperesek meg-
vizsgálván, helyesnek találta, az értékeket pedig a rovancsoló-bizottság Körmöczbányán 
rovancsolta s rendben levőknek találta. 

Az elnök úr a vallásos iratokra eszközölt gyűjtésből a bizottságnak a folyó évben 
200 K-t juttatott, melyből folyton imakönyvek és Újszövetségek vétetnek a katonai kór-
házak számára. 

A kereslet vallásos könyvek iránt az elmúlt év vége felé csökkent. Szétküldetett 
leginkább katonai kórházakba, de egyházaknak is 541 példány Énekeskönyvek, imakönyvek 
és Újszövetségek, azonkívül 2091 db a Legdrágább keresztből, összesen 426 K 26 f érték-
ben ingyen, úgy, hogy sok esetben a kórházakba mindig még a postadíjat is a bizott-
ság viseli. 

Az Agenda teljesen elfogyott. Részint az előállítás jelenlegi drágasága miatt, de 
azért is, mert az egyetemes egyház Agendája három nyelven készül, ú j kiadását egyelőre 
elhalasztottuk. 

Luther Élete a jövő évi jubileum alkalmából ú j kiadásban fog megjelenni. 
Luther és Melanchton Élete, az Ágost. Hitvallás, Zpevnik, Tranoscius, imaköny-

vek és Újszövetségek mindig vannak készletben s szívesen szolgálunk velük, kik irántuk 
az ismeretes feltételek mellett az elnök úrnál jelentkeznek. 

Tudomásul szolgál. 

101. (Sz.) Olvastatott a következő jelentés a Luther-Társaság 1915. évi műkö-
déséről : 

A Luther-Társaság 30-iki rendes közgyűlését 1915 november 10-én Budapesten 
tartotta. 

Az 1915. évben volt a társaságnak 1796 tagja. Bevétele 22,410 K 30 f ; kiadása 
21,847 K 73 f ; maradt felesleg 560 K 57 f. Vagyona 67,144 K 80 f. 

A társaság megvalósította a tankönyvvállalatot s 20 tankönyvet kiadott az egye-
temes egyházzal kötött szerződés alapján. Az összes tankönyvek approbálva. vannak, úgy 
az egyházi hatóság, valamint a vallás- és közoktatásügyi minisztérium által. Sajnálattal kell 
jelentenünk, hogy nagyon sok gyülekezet iskoláiba, daczára annak, hogy az egyetemes 
gyűlés a szerződésszerűig kiadott 20 népiskolai tankönyv kötelező behozatalát elrendelte, 
azokat mégsem vezette be. Rendelés eddig 152 községből érkezett. A társaság azt a tisz-
teletteljes kérelmet terjeszti a közgyűlés elé, méltóztatnának összes gyülekezeteinkhez fel-
hívást intézni, hogy e tankönyveket iskoláikba bevezessék, egyben kegyeskednének elhatá-
rozni, hogy az esperes, illetve dekán urak arra vonatkozó jelentéseket terjeszszenek fel a 
felettes hatóságokhoz, vájjon iskoláinkban csakis az egyetemes gyűlés által approbált tan-
könyvek használtatnak-e ? 

A Luther-Társaság legfőbb törekvése volt a mostani háborús időben küzdő és 
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kórházakban betegen fekvő katonáinkat imakönyvekkel és olvasmányokkal ellátni. A társa- 102-104. 
ság a háború kezdete óta 51,500 K értékű imakönyvet és népiratot osztott szét ingyen 
Kiadott 50,000 példányban egy katonai kis énekes könyvet magyar, német és tót nyelven. 
Bodiczky Mihály: „Hospodin udatny" czímű imakönyvet 35,000 példányban kinyomatta 
és terjesztette. A Luther-Társaság átlátván annak a szükségét, hogy a bibliát egy függet-
len magyar bibliatársulat adja ki és terjeszsze, egy önálló magyarhoni bibliatársulat ala-
pítására vonatkozólag a kezdő lépéseket megtette és egy szervezőbizottságot kiküldött. 

Tagilletményül a társaság kiadta az „ Ösvény "-t. A lelkészek részére kiadta a 
„Belmisszió"-t. A nép irat-pályázatra beérkezett 5 pályamű, melyből kettő elnyerte az Osztro-
luczky-díjat. 

A társaság őszinte köszönetet mond a mélt. és főtiszt, egyetemes gyűlésnek eddigi 
támogatásáért. Egyben kéri rendes évi segélyét, a katonai imakönyvek ingyen kiosztásának 
a támogatására a rendkívüli segélyt, valamint a Belmissziói lap kiadására eddig megszava-
zott összeget a jövő 1917. évre is kegyesen megszavazni. 

\ Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az eddigi segélye-
ket a jövő évre is megadja és különösen köszönetét fejezi ki az énekeskönyvek 
és vallásos iratok szétosztása körül tanúsított buzgóságaért és tevékenységeért. 

102. (Sz.) Az egyetemes egyház Üllői-úti és Szentkirályi-utczai házainak kezelé-
séről, dr. Győry István házkezelő évközben elhalálozván, a pénzügyi bizottság részéről a 
házkezelési teendők ideiglenes ellátásával megbízott dr. Szelényi Aladár egyetemes főjegyző 
jelentését a következőkben terjeszti elő : 

A házak kezelése a rendes mederben folyt, a bérek mind befolytak, kivéve a két 
hadbavonult iparost, a kiknél a hátralék lassankint felszaporodik. Az üresen állott üzlet-
helyiséget f. évi nov. 1-től kezdődőleg ismét sikerült bérbeadnom. 

Az adókérdés az év folyamán végleges rendezést nyert, közel 5700 K adóhátra-
lék leírásba hozatott, úgy, hogy most már csak a rendes évi adó terheli a ház jövedelmét. 

A ház fenntartása érdekében a szükséges tatarozások eszközöltettek, úgyszintén 
némi csekély átalakítási munka a házfelügyelő megfelelőbb elhelyezése érdekében. 

Kérem végül a házkezelői teendők ellátására újabb megbízást adni egy arra alkal-
mas egyháztagnak. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a házkezelői teendők ellátá-
sával az eddigi tiszteletdíj mellett dr. Scholz Oszkárt bízza meg. 

103. (Sz.) Az Üllői-úti ház átépítése kérdésében kiküldött bizottság bejelenti, hogy 
a háborús viszonyok folytán az idén sem foglalkozhatott az ügy gyei. 

A közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi és a bizottság megbízatását 
meghosszabbítja. 

104. (Sz.) Beterjesztetett az ág. h. evang. lelkészek fiait segélyző egyesületnek 
következő jelentése az 1915. évi működéséről: 

„A magyarországi ág. hitv. ev. lelkészek tanulófiait segélyző intézet" 1915. évi 
működéséről szóló jelentésünket van szerencsénk a következőkben tisztelettel előterjeszteni : 

1. Mult évi közgyűlésünk töltötte be a néhai Veres József elhalálozása következ-
tében megüresedett elnöki állást, megválasztván erre az intézet buzgó alelnökét, Händl 
Vilmos honti főesperest, a ki az intézet bizalmát sok évi buzgó működése és az intézet 
ügyei iránt tanúsított éber érdeklődése által érdemelte ki. Alelnöknek Kaczián János buda-
pesti esperes választatott meg. 

2. Schleiffer Károly nyugalomba vonulása következtében lemondott az intézetnél 
viselt igazgatóbizottsági tagságról, helyére a mult évi közgyűlés Farkas Gejza pozsony-
megyei alesperest választotta meg, a ki a választást nem fogadta el. Helyét az ezévi köz-
gyűlés fogja betölteni. 

3. A mult 1915. évben 17 lelkész tanulófiát segélyeztük összesen 1120 koronával. 
4. Az intézet vagyoni viszonyai a következő eredményt mutatják: 

a) Bevétel 25,724 K 10 f. 
b) Kiadás t . . 1,286 K 75 f. 
c) Maradvány 24,434 K 35 f. 
d) Tiszta vagyon 26,535 K 10 f, 

mely utóbbi 1914-hez képest 2197 K 02 f gyarapodást mutat. 
5.- Az intézet tagjainak száma ezidő szerint 165; ebből 65 alapító és 100 rendes 

sag. A tavalyi közgyűlés óta belépett alapító tagnak : 1. A magyarhoni evang. lelkészegye-
tület; 2. A külső somogyi egyházmegyei lelkészi értekezlet; 3. Vitális Gyula alesperes és 
4. Blázy Lajos lelkész. A rendes tagok száma is 9-el szaporodott. 

Tudomásul szolgál. 
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105 106. 105. (Sz.) Beterjesztetett az országos ágost. h. evang. misszió-egyesület követ-
kező évi jelentése. 

Az egyesület a háborúokozta nehéz helyzetre való tekintettel ezidén is csak 
tanácsülést tartott, mely örömmel vette tudomásul, hogy az 1915. évi bevétel 5569 K 
78 f volt és tetemesen meghaladta a megelőző két év bevételét. Ezen összegből 4370 K 
43 f fordíttatott az egyetemes evangélikus-lutheránus misszió-ügy segélyezésére, míg a 
többi, a csekély kezelési és egyéb költségek levonása után tőkésíttetett. A vagyon 1915 
decz. 31-én 9029 K 82 f volt. A Leipzigben székelő evang.-luth. misszió-egyesület köz-
gyűlésén Scholtz Ödön elnök képviselte hazai egyesületünket s kifejezést adott annak, hogy 
mint a béke idejében az örömöt, úgy most a bánatot is megosztjuk velük azon mérhe-
tetlen kár és szenvedés felett, mely a misszió szent ügyét a világháború pusztításai nyo-
mán érte. A missziótanács bizalommal kéri egyházunk hivatott vezetőit és híveit, hogy az 
istenországa terjesztését czélzó missziói munkát tartsák meg támogató szeretetükben, hogy 
a háború lezajlása után háborítlanul és eredményesen folytathassa és betölthesse Istentől 
nyert szent hivatását. 

Tudomásul szolgál. 

106. (Sz.) Beterjesztetett a Luther-Otthon felügyelő-bizottságának következő jelen-
tése és annak kapcsán az 1914 szeptember 1-től 1915 decz. 31-ig terjedő időre szóló 
számadása és az 1917. évre szóló költségelőirányzata: 

A Luther-Otthon főiskolai internátusról f. évi október hó 21-én tartott bizottsági 
ülésünkből az 1915/16. tanévről való jelentésünket a következőkben terjesztjük elő: 

A háború jegyében folyt le az elmúlt tanév is, a mi intézetünknél főleg a folya-
modók számának tetemes csökkenésében nyilvánult ; sőt a felvett hallgatók kis része marad-
hatott csak meg a tanév végéig tanulmányai mellett, a legtöbbjének félbe kellett azokat 
szakítani, hogy katonai kötelezettségüknek eleget tegyenek. 

Üres hely volt mindig s így az évközben jelentkezőket, főleg régi lakóit az Otthon-
nak s az ilyenek által ajánlott kollégákat szívesen vettük fel rövidebb-hosszabb időre ; úgy, 
hogy a tanév végéig 33 lakója volt az Otthonnak, kik közül 11 töltötte itt ki csak a 10 
hónapot, három 91/2 hónapot, egy 9 hónapot, egy 6 hónapot, egy 4 hónapot, kettő 3 hóna-
pot, egy 27Í hónapot, egy 1V2 hónapot, hat 1 hónapot, egy 25 napot és egy 5 napot lakott 
csak az Otthonban, míg 1 csak étkezésre járt be. 

Két folyamodó (Bakay Jenő és Schmidt Ernő) katonai szolgálatuk miatt el sem 
fogadhatták a nekik adományozott kedvezményes helyet, egy ifjú pedig, szintén kedvezmé-
nyes helyről, Zsámbor Pál, pályát cserélve Selmeczbányára távozott, mindjárt a tanév elején. 

De megnyilvánult a háború minden munka és szükségleti czikk árdrágulásán is; 
miért is a tatarozási és jókarbantartási munkálatokat csupán az elkerülhetetlenre szorítottuk. 

Ha tehát az Otthon ma nem is a megszokott külső csin mintaképe, rend és tisz-
taság dolgában a régi maradt. 

Épp úgy nem változott erkölcsi színvonala, a legnagyobb dicsérettel kell adóznunk 
az ifjak példás szorgalmának és komoly, az idők súlyát teljesen átérző viselkedésüknek. 

Még egyet kell kiemelnünk, a mi sok gondot okozott s nagy utánjárást igényelt, 
az élelmiszerek beszerzése. 

Kényszerítve voltunk a tartásdíjakat havi 20 koronával felemelni, ezen keretben 
azután sikerült az egész éven át, kellő mennyiségben, jó minőségű élelmet nyújtani az 
ifjaknak, kik igényeik némi lefokozása mellett, tápláló és ízletes ételeket kaptak, koruk és 
munkájuk által igényelt mértékben. 

Ezek után talán fölösleges hozzátenni, hogy az ifjak Otthonukkal a mult tan-
évben is meg voltak elégedve, hogy fegyelmi ügyek nem fordultak elő és hogy az ifjak 
látva a harcztéren küzdő elődeik vonzalmát és hálás ragaszkodását, félbemaradt deákéletük 
e kedves lakához, melyet sűrű híradások és főleg azáltal mutattak ki, hogy itteni tartóz-
kodásuk alatt egyik sem mulasztotta el az Otthont felkeresni, a jövőben még jobban meg-
becsülik azon jótéteményt, melyet az egyetemes egyház áldozatkészségének köszönhetnek. 

A visszatért hősök mellén soknak ott csillogott a vitézül kiérdemelt érdemrend 
és a legfelsőbb elismerés ; láttunk hősi tusában megsebesült, rokkanttá vált, a fáradalmaktól 
beteggé lett ifjakat, sőt, sajnos, egy fölötte kedveit ifjú, kiváló vitézségéért ismételten kitün-
tetett — Walkó István orvost, halig., — özv. édesanyja szemefényének hősi haláláról jött 
hír sem kímélte meg kis társadalmunkat. 

Bemutatjuk az 1914 szeptember 1-től 1915 deczember 31-ig szóló zárszámadást, 
mely, sajnos, hiánynyal zárul, de hála a magas kormány 6000 koronányi segélyének, csak 
3655 K 65 f maradt fedezetlenül, mely összeg, tekintve az Otthon igazán csekély számú 
lakóját, túlnagynak nem mondható. 

A jelen tanév valamivel biztatóbb auspiciumok közt nyilt meg ; igaz, hogy a foko-
zott áremelkedések, főleg élelmiczikkekben, arra bírtak, hogy a tartásdíjakat további havi 
30 koronával emeljük, de ez az érdekelt szülőknél nem szült visszatetszést, sőt a folya-
modók száma a viszonyok teljes ismeretéből eredő belátásáról tesz bizonyságot. Csupán 
két esetben kaptunk értesítést, hogy a tartásdíj magassága bírta rá az apát a folyamod-
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vány visszavonására, mert a kért kedvezményt alapítványok hiányában, fia részére meg 106. 
nem kaphatta. 

Folyamodott 32 ifjú, köztük 25 fizetéses, 7 kedvezményes helyre. Ezek közül fel-
vétetett technikus 12, medikus 4, kereskedelmi akadémikus 3, keleti kereskedelmi akadé-
mikus 1, jogász 5, rajztanárjelölt l, zeneakadémikus 1, bölcsész 1, segédlelkész 1, gimnazista 2. 
Evangélikus 25, református 6. 

Az Otthon lakója: 
1. évben 20, 2. évben 9, 3. évben 2. 
A bányai egyh. ker. két félfizetéses helyét Scholtz Gusztáv püspök úr ő méltó-

sága, ßakay Péter főesperes nagyócsai lelkész Jenő fiának,- s addig, a míg ezen ifjú a harcz-
téren küzd, Saguly János pitvarosi lelkész Ernő fiának és Klein Károly újverbászi zenetanár 
Károly nevű fiának adományozta. 

Az egyet. egyh. két félfizetéses helyét Honétzy Pál mártonházai lelkész, László 
és Mihalovics Samu béri lelkész Ernő fiának adományozta. 

Talán szintén a háború jegyébe kell feljegyeznünk azon sajnálatos eseményt, hogy 
galántai Balogh Arthur kolozsvári egyetemi tanár, kinek fia 272 hónapig élvezte az Otthon 
melegét, daczára számos igéret, sőt egy megnyert per után sem fizette be 312 K 50 
fillérnyi tartozását. 

Jelentem, hogy az erdélyi menekült szász lelkészek és tanítók legnagyobbrészt Teutsch 
püspök úr ajánlóleveleivel jöttek, de ismételten^csak utólag szerezték be azt. 

Legtöbbjének alig volt más podgyásza, mint a mit kezükben tartottak, ágyneműt 
csak egy család hozott. 

Elhelyezést nyert 13 család és 2 legényember 44 taggal. 14 férfi, 16 nő, 13 
gyermek és 1 cseléd, kik 10 szobát laktak. Ezek közül máig elköltözött máshová 2 család, 
visszatért 6 család. 

Jelenleg 6 szobában még 5 család lakik 16 személylyel. Fűtést, világítást, egy-egy 
fürdőt az Otthonból, ágyneműt a Tabitha nőegylet nálunk őrzött kórházi ágyneműjéből 
adtunk nekik. 

Mindnyájan nagy hálájuknak adtak kifejezést távoztuk alkalmával. 
Bemutatjuk az 1917. évi költségelőirányzatot, mely sajnos ismét 2929 K hiányt 

mutat. 
Ha újabb sorozások ismét több ifjút állítanak csatasorba, úgy ezen összeg na-

gyobbodni fog. 
Ha azonban időközben ádáz ellenségeinken kivívott győzelmünk gyümölcse, a 

dicsteljes béke virradna ránk, hős fiaink visszatérnének az alma mater ölébe, úgy az elszakadt 
s örömmel visszavárt leventék szavától ismét hangos lesz az Otthon, eloszlik mindnyájunk 
lelkéről a kínos feszültség s vele eltűnnek anyagi gondjaink s helyreáll ismét az egyen-
súly a mi költségvetésünkben is. 

A kormányzó-bizottság felkéri úgy az egyetemes egyházat, mint a bányai egyház-
kerületet, hogy az általuk létesített két féldíjas hely dotáczióját a magasabb ellátási díj ará-
nyában 1000 koronáról 1400 koronára emelje fel. « 

Határozatba ment, hogy a magas közoktatásügyi minisztérium évi segély kiuta-
lása iránt ismét megkerestessék. 

I. A Luther-Otthon zárszámadása 1914 szept. 1-től 1915 decz. 31-ig terjedő időre. 

Bevétel. 

1. Felvételi díjak 
2. Ellátási díjak : 

bennlakóktól 
kórházi betegek után 
kórházi személyzet után 
igazgatótól 

3. Egyetemes pénztárból: 
az Eöry-alap 1914. évi kamata . . . 
az Eöry-alap 1915. évi kamata . . . 
2 féldíjas helyre .' 

4. A bányai egyházkerület 2 féldíjas helyre 
5. Állami segély 
6. Dr. Valaki adománya a hadikórház költségének 

fedezésére . 
7. Fleckstein Amália, ugyané czélra . . . . 
8. Zalai ev. egyházmegyei gyámpénztár . . . 
9. Értékesített élelmiczikkekért 

1,475 K — f 

31,953 K 67 f 
10,282 „ - „ 

519 „ 30 „ 
2,730 „ 68 „ 

4,247 K 16 f 
4,247 „ 16 „ 
1,000 „ — „ 

45,485 K 65 f 

9,494 K 32 f 
1,000 K — f 
6,000 „ — „ 

2,150 „ - „ 
60 „ - „ 
1 5 „ T „ 

375 „ 20 „ 
66,055 K 17 1 

4 

bEEVSIH^^F 
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106. Kiadás. 
1. Élelmezés 
2. Fűtés . . 
3. Világítás 
4. Igazgató tiszteletdíja 
5. Intézeti orvos díja 
6. Szolgaszemélyzet 
7. Vegyes kiadások 
8. Leltártárgyak javítása és pótlása . . . . 
9. Tatarozás 

10. Házbér 
11. Egyetemes adóalap kamatmegtérítés 1914. évre 

„ „ „ 1 9 1 5 . , , 
12. Hadbavonult növ. visszatérített tartásdíjak 
13. A hadikórház túlkiadása 

2,015 K 61 í 
1,843 „ 09 „ 

31,337 K 60 f 
3,583 „ 84 „ 

795 „ 43 „ 
1,600 „ - „ 

750 „ - „ 
2,728 „ 50 „ 
1,199 „ 68 „ 

860 „ 76 „ 
495 „ 10 „ 

19,500 „ — „ 

3,858 „ 70 „ 
833 „ 30 „ 

2,165 „ 91 „ 

Egyenleg; túlkiadás 

II. A Luther-Otthon költségelőirányzata 1917. évre. 

Bevétel. 

69,708 K 82 f 
3,653 K 65 f 

1. Felvételi díj 33 lakó à 25 K . . . 
2. Ellátási díj 33 lakó 

1 à 1800 K 
3 à 1750 „ 
4 à 1700 „ 
2 à 1650 „ 
2 à 1550 „ 
7 à 1500 „ 
2 à 1450 „ 
5 à 1350 „ 
1 à 1250 „ 
4 à 950 „ 
2 à 1000 . . . . . . . , 

3. Bányai egyházkerület két félf. helyre 
4. Egyetemes egyház 

825 K 

1,800 
5,250 
6,800 
3,300 
3,100 

10,500 
2,900 
6,750 
1,250 
3,800 
2,000 

K 

5. Eőry Sándor-alap kamatai 

1. Élelmezés 
2. Fűtés 
3. Világítás 
4. Igazgatói tiszteletdíj . 
5. Intézeti orvos . . . . 
6. Szolgaszemélyzet: 

házvezetőnő . 
főzőnő . . . . 
konyhaleány 
2 mindenes à 30 K 
viceházmester . 
házfelügyelő. . . 

7. Kis lakás 
8. Vegyes kiadások . . 
9. Házbér 

10. Kamat 

Kiadás. 

47,450 K 
1,000 „ 
1,000 „ 
4,200 „ 

Összesen 54,475 K 

33,000 K 
3,000 „ 

800 „ 
1,200 „ 

500 „ 

,080 K 
500 „ 
400 „ 
600 „ 
144 „ 
60 „ 2,784 „ 

320 „ 
800 „ 

13,000 „ 
2,000 „ 

Összesen 
Hiány 

57,404 K 
2,929 K 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az 1914 szept. 
1-től 1915 decz. 31-ig terjedő időre szóló számadást jóváhagyja, a kezelőknek 
a szokásos fenntartással a felmentvényt megadja, az 1917. évi költségelőirányzatot 
azon reményben, hogy a kitüntetett hiány fedezetet fog találni a jelentkezők nagyobb 
számában, megállapítja és az utalványozási jogot, a költségelőirányzat keretében, 
a Luther-Otthonbizottság elnökségének megadja, végül elhatározza, hogy az adni 
szokott segélynek az 1917. évre való folyósítása iránt felterjesztést intéz a v. és k. 
miniszterhez. 
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107. (Sz.) Beterjesztetett az egyetemes énekügyi bizottság következő jelentése : 107-109. 
Az egyetemes énekügyi bizottság 1913 óta a világháború miatt nem ülésezhetett. 

A tegnapi napon tartott ülésén Kemény Lajos főszerkesztő előterjesztette a hozzá beérke-
zett munkálatokat és ezek között Moczkovcsák Ernő vámosi lelkésznek a Tranosciusból 
fordított Kyrie, Gloria és Credo énekeit. 

Tárgyalta továbbá a dunátynneni egyházkerületnek az egye temes közgyű lé shez 
intézett felterjesztését, mely szerint kéri, h o g y gondoskodjék e g y e t e m e s jel legű oly magyar 
énekeskönyvről , mely a Tranosciushoz szokott gyülekezetek szükségletét is kielégíti. A bizott-
ság erre nézve kijelenti, h o g y a kívánt énekeket régebbi határozata szerint is készségge l 
felveszi . 

E felterjesztés kapcsán a bizottság Paulik János lelkész és Vietorisz József főgimná-
ziumi igazgatót óhajtja éppen a Tranoscius szebb énekeinek kiválasztása és lefordítása czél-
jából megnyerni és kéri az egyetemes közgyűlést, hogy őket is az egyet, énekügyi bizott-
ságba beválasztani méltóztassék. 

Az egyet, énekeskönyv alapjául a bizottság már régebben a dunántúli új énekes-
könyvet fogadta el, a kiegészítő résznek szerkesztésével pedig Kemény Lajos főszerkesztőt, 
Sztehló Gerő bizottsági tagot és Paulik János és Vietorisz Józsefet bízta meg, kik az éne-
keket f. évi deczember l-ig kiválasztják és lefordításukról 1917 márczius l-ig fognak 
gondoskodni. 

Az ily módon elkészülő énekgyűjteményt a bizottság a jövő év tavaszára fogja 
próbafüzetben kinyomatni és bírálat czéljából közrebocsátani. 

A kiegészítő rész szerkesztésénél a bizottság a dallamokra nézve a már kiadott 
egyetemes chorálkönyvet veszi alapul, de a mennyiben szükséges volna, a Tranosciusra 
való tekintettel egy kisebb pótfüzettel — a liturgiával kapcsolatban — ezt is kiegészíti. 
A bizottság munkálata sokféle nehézségbe ütközik, mindazáltal remélhető, hogy az egye-
temes énekeskönyv még a jubiláris évre elkészül. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a bizottságba 
pótlólag Paulik János és Vietorisz Józsefet megválasztja. 

108. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 115. pontjával kapcsolatban az új egyetemes 
agenda tekintetében jelenti dr. Baltik Frigyes püspök, hogy e munka folyamatban van. 

Tudomásul szolgál. 

109. (Sz.) A reformáczió 400 éves évfordulójának megünneplése kérdésében a 
kiküldött bizottság jelenti, hogy a mult évi jgyk. 117. pontjában nyert utasítás értelmében 
az országos gyűjtést megindította, a gyűjtőíveket szétküldte és ev. közönségünk sok irányú 
igénybevétele és a nehéz megélhetési viszonyok daczára elég szép eredmény éretett el. 
Indítványozza, hogy a gyűjtés tovább folytattassék, az eddigi gyűjtésekről szóló kimutatás 
pedig a jelen jegyzőkönyv függelékében kinyomattassék, buzdításul és követendő például 
egyházaink részére. Bemutatja továbbá a tiszai egyházkerület felterjesztését, melyben már 
az alap jövedelmének felhasználásáról tesz javaslatot. Ezután az évforduló megünneplése 
tekintetében a bizottság nevében Geduly Henrik püspök a 100 év előtti ünneplés nyomdo-
kain összeállított következő javaslatot terjeszti elő : 

Az ünneplés napjául a helyi viszonyokra, főként a filiákra való tekintettel okt. 
28., okt. 31. és nov. 4-ik napja állapíttassék meg. 

Az évforduló a délelőtti istentiszteleteken ünnepélyes formában, egyházi énekek, 
köztük az Erős vár éneklésével, az oltár előtti szokásos szolgálattal, a szószéken a püspö-
kök által kitűzendő alapige alapján az alkalom ünnepélyességéhez méltó beszédek tartásá-
val, a gyülekezetnek és konfirmált ifjúságnak úrvacsora kiszolgáltatásával, az istentisztelet-
nek hálaadó énekkel befejezésével, a délutáni istentiszteleten szintén ünnepélyes formában, 
oltári szolgálattal, a szószéken az ágostai hitvallás főbb tételeinek magyarázatával ünnepel-
tessék meg. 

Határozza el egyúttal az egyetemes közgyűlés, hogy az ágostai hitvallás az egye-
temes egyház költségén 30,000 magyar, 50,000 tót és 20,000 német példányban kinyomatva, 
az ünnepélyen résztvevő híveknek és ifjúságnak emlékül odadassék, sőt a Luther-Társa-
ságnak is figyelmébe ajánlja a közgyűlés, hogy a mennyiben viszonyai megengedik, a. jubi-
láris évforduló alkalmából jelentessen meg egy népszerűen megírt s lehetőleg illusztrált 
Luther-életrajzot, az ünnepélyes istentiszteletek végén legyen offertorium a helyi beteg- és 
szegényügy támogatására, legyen lehetőleg mindenütt az ünnepélyes istentiszteletek végén 
egyúttal ünnepélyes egyházközségi közgyűlés, az ez alkalommal az egyetemes szeretetház-
alap vagy más, helyi szeretetintézmény javára leendő önkéntes felajánlások jegyzőkönyvbe 
vételével, az ünnepély napján délután mindenütt legyenek ifjúsági Luther-ünnepélyek vagy 
reformácziós emlékünnepélyek, illetve a hol az istentiszteleti ünnepély nem okt. 31-ére esik, 
ott e napon feltétlenül ifjúsági iskolai ünnepély tartassék. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság jelentését tudomásul veszi, a gyűjtés 
folytatását és az eddigi gyűjtésekről szóló kimutatásnak a jegyzőkönyv függelé-
keként való kinyomatását elhatározza, a tiszai kerület felterjesztését kiadja a bizott-

3* 



28 

110. ságnak, hogy azt alkalmas időben mérlegelés tárgyává tegye; az évforduló meg-
ünneplése tekintetében előterjesztett javaslatot elfogadja és azok megfelelő végre-
hajtására a püspököket kéri fel. Elhatározza a közgyűlés, hogy a maga részéről 
az évforduló megünneplése végett az 1917. évi rendes egyetemes közgyűlés kere-
tében 1917 nov. 8. napján ünnepélyes istentisztelet után ünnepi ülést tart, a 
melyre a testvér református egyházat, az erdélyi szász ev. egyházat, az u itárius 
egyházat, az osztrák Oberkirchenratot, a m. kir. kormányt, az országgyűnés két 
házát és a helyi hatóságokat is meghívja. Az ünneplés részletes programlmjának 
megállapítására a közgyűlés a bizottságot és az elnökséget hatalmazza fel. Végül 
megbízza a pénzügyi bizottságot, hogy 1917. év folyamán állapítsa meg azon 
összeget, melyet az egyetemes egyház pénzügyi viszonyaihoz mérten az egyete-
mes evangélikus Szeretetház alapja javára adományozhat. 

110. (Sz.) Olvastatik a selmeczbányai liczeumi főgimnázium Kormányzó Testü-
letének jelentése az 1915—16. tanévről. 

Az 1916 márcz. 25-én tartott gyűlés volt a Kormányzó Testület alakuló gyűlése 
az 1915 — 21. évekre. Megválasztotta a Korm. Testületi Szabályrendelet 10. pontja szerint 
másodfelügyelőnek Sobó Jenőt, az Iskolatanács tagjaivá Becker Nándor, Händel Vilmos, 
Jezsovics Károly, Kachelmann Farkas, dr. Kachelmann Viktor, id. Oszvaldt Gusztáv, Réz 
Géza és Zsámbor Pált, jegyzőnek Fekete Istvánt, pénztárnoknak Hornyacsek Istvánt, a 
liczeumi tanárok közül Szever Jánost számvivőnek és Suhajda Lajost az élelmező gondnokának. 

1. Az Iskolatanács az iskolaév folyamán tartott 6 gyűlésén saját hatáskörében 
következőleg intézkedett : 

1. Elintézte a tandíj- és élelmeződíj-elengedéseket s kiadta az ösztöndíjakat, segé-
yeket, jutalmakat. Gróf Stainlein Ottó végrendeletében biztosította az eddigi adományokat 

(Isk. Szab. 21. p.). 
2. Ismételten tárgyalta a Breznyik-birtok bérletének ügyét, mert az eddigi bérlő 

felmondta a bérletet. A minisztériumnak 2017/1916. M. E. számú, a mezőgazdaságilag 
művelt ingatlanok haszonbérletének meghosszabbításáról szóló rendelete szerint 1916 aug. 
28-án Békéscsabán a gyulai törvényszék elnöke által kiküldött megbízottnak elnöklete alatt 
ki kellett egyeznünk a bérlővel olyformán, hogy a bérletet az 1916—17. gazdasági évre 
az eddigi 6600 K évi bér helyett 4400 K-ért tarthatja meg (Isk. Szab. 8. p.). 

II. A Kormányzó Testület saját hatáskörében következőleg intézkedett : 
1. Az élelmezői díjat 1916 szept.-től az eddigi évi 200 K-ról 240 K-ra emelte 

és mivel a megkísérlett adománygyűjtés csak 603-72 K-t eredményezett, elhatározta, hogy 
újra fog kiküldeni szuplikánsokat, kik azelőtt mindig 2000 K-án fölül gyűjtöttek (Korm. 
Test. Sz. 17. p.). 

2. A háború elején mozgósított tanárokon kívül 1916 febr. 1-ével Raksányi Samu 
is behivatván katonai szolgálatra, a Korm. Testület köszönettel vette, hogy Jezsovics Károly 
nyug. igazgató is vállalkozott az ő helyettesítésére a matematikának tanításában a VI—VIII. 
osztályban (Korm. Test. Sz. 22. p.). 

3. Átvette a bányakerülettől a három esperesség régóta vitás ügyével kapcsola-
tosan a liczeumnak odaítélt 5000 K-t, ezt tőkésítette s azon hadikölcsönt vett (Korm. 
Test. Sz. 21. p.). 

4. Az évi államsegélyt a miniszter 1915 júl. 1-ével felemelte 40,000 K-ra, de az 
új államsegélyi szerződés aláírását most sem találta eszközölhetőnek (Korm. Test. Sz. 5. p.). 

5. Á Breznyik-birtok bérletének nehézségei arra bírták a Korm. Testületet, hogy 
a birtok eladásának tervével is foglalkozzék. 

6. Felülvizsgálva az Iskolatanács által megállapított 1915. évi zárószámadásokat, 
a felmentvényt a pénzkezelőknek ezen időre megadta (Korm. Test. Sz. 19. p.). 

7. Áz Iskolatanács javaslata alapján a Korm. Test. az 1917. évi liczeumi költség-
előirányzatot következőleg állapította meg: 

. . 72,614-56 K 

. . 84,089-17 „ 
Hiány 11,474-61 K 

mely hiány folytonos emelkedésének magyarázata, hogy az iskolának fizetnie kell az új 
nyugdíjtörvény szerint a fenntartói 7 7 o - o t és az építési államsegély utáni 3°/0-os hátralékok 
tizedrészeit (Korm. Test.^Sz. 20. p.). 

111. Az egyetemes közgyűlés elé a Kormányzó Testület a következő javaslat-
tal lép : 

1. A mult évi határozatnak megfelelően az ott felhozott indokok alapján hosszab-
bítsa meg Király Ernő eddigi igazgató megbízatását az 1916—17. iskolaévre (Korm. Test. 
Sz. 11. p. és Isk. Szab. 9. p.). 

A közgyűlés tudomásul véve a Kormányzó Testület jelentését, a javaslata 
értelmében Király Ernő liez. ig. megbízatását az 1916—17. tanévre meghosszabbítja. 

Bevétel 
Kiadás 



111. (Sz.) Olvastatott a számvizsgálóbizottság jelentése, mely szerint az egyetemes 111. 
egyház 1915. évi pénztári számadása, valamint az ezekből a számvevőszék által összeállított 
kimutatások összehasonlíttatván, utóbbiak teljesen megegyezőnek találtattak; továbbá jelenti a 
bizottság, hogy az egyetemes pénztár által a fenti évekről vezetett zárszámadásokat tételről 
tételre megvizsgálta, az értékpapirállományt a magyar földhitelintézet kimutatásával össze-
hasonlította, azokat rendben találta és az eredményt az alábbi kimutatásokban állapította meg : 

Az egyetemes evang. egyház 1915. évi zárszámadása. 

Közigazgatási számla. 

Bevétel : 

Mult évi maradvány 283,775 kor. 54 fill. 
Államsegély 1848/XX. . . . . . . 202,200 „ — „ 
Lelkészi fizetések korpótlékára áll. segély 82,629 „ 09 „ 
Kerületek járulékai a theol. ak. fenntartására 24,290 „ — „ 
A kerületek rendkívüli államsegélyeiből . 37,620 „ — „ 
Eladott nyomtatványokért 38 „ 80 „ 
Alapítványok kezeléséért 1,039 „ 90 „ 
Hrabovszky Zsigmond-alapítványtól . . 966 „ 60 „ 
Üllői-úti 24. sz. ház után 146 „ 76 „ 
Kamatokból 34,871 „ 17 „ 
Zsinati költségekből megtérült . . . . 10,602 „ 15 „ 
Az eperjesi otthontól megtérült . . . 400 „ — „ 
Az 1909—1915-re fiz. illetékegyenértékből 24,030 „ — „ 

Összesen . 702,610 kor. 01 fill. 

Kiadás 

Egyetemes tisztviselők díjazására . 12,433 kor. 60 fill. 
Lelkészi fizetések korpótlékszerű kiegészí-

tésére 181,146 » 67 H 
Rendes évi segélyekre 128,598 » 45 n 
Rendkívüli segélyekre 59,200 11 — a 
dr. Baltik Frigyes püspök úti átalánya . 1 . 0 0 0 11 — » 
Útiköltségek és napidíjakra 6,166 11 56 n 
Légszeszfogyasztás 1,708 » 16 » 
Villamvilágítás 431 11 34 » 
Nyomtatványokra 4,077 » 64 » 
Illetékegyenérték 19,071 11 40 H 
Vegyes kiadások 1,844 11 44 H 
Pozsonyi theol. akad. folyószámlának 2,003 11 33 H 
Lelkészsegélyezési alapnak 70,000 il - — H 
Egyet, egyházi tartalékalapnak . . . . 12,728 11 42 » 
Maradvány új számlára 202,200 11 — H 

Összesen . 702,610 kor. 01 fill-

Az egyetemes egyház szabad rendelkezési tőkéi. 

Egyetemes egyház tőkéje I . . . . 84,463 kor. 58 fill. 
Bauhofer György-alapítvány . . . . 302 » 62 íj 
br. Prónay Gábor régibb alapítv. . . . 840 il — n 
b. Prónay Dezső b. P. G. emlékére tett alapítv. 4,000 il — H 

Összesen . 89,606 kor. 20 fill. 
Elhelyezve: 4Va% m. orsz. közp. tkp. záloglev. 1,000 kor. —— fill. 
6%-os hadikölcsön-kötvény 5,000 » — J5 
Takarékpénztárban 460 » 67 n 
Üllői-úti 24. sz. bérház értékének Vio rész 83,145 il 53 il 

Összesen . 89,606 kor. 20 fill. 

2. Egyetemes egyház tartalékalapja. 

Mult évi maradvány . . . . 
Egyet, egyház közig. számlától 

Összesen 

99,229 kor. 51 fill. 
12,728 „ 42 „ 

89,606 kor. 20 fill. 

111,957 kor. 93 fill. 111,957 kor. 93 fill. 
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Hl Elhelyezve: 5Va%-os hadi kölcsön 
Takarékpénztárban 
Egyet, chorálkönyvre előlegezve . . 

Összesen 

100,600 kor. — fill. 
6,735 „ 73 „ 
4,622 „ 20 „ 

111.957 kor. 93 fill. 

3. Gr. Teleky-Róth Johanna-alapítvány folyószámla. 
Bevétel : 

Mult évi maradvány 
Kamatjövedelem 
A gr. Teleky-Róth J. alapítv. tartalékalapból 

11 kor. 98 fill. 
3,731 „ 98 „ 

91 „ 0 4 .. 
Összesen 3 , 8 3 5 k o r . — fill. 

Kiadás : 
59 ösztöndíjra à 65 K 3 , 8 3 5 k o r . — fill. 

Gróf Teleky-Róth Johanna-alapítvány tartalékalapja. 
Bevétel : 

Mult évi maradvány 4 2 6 kor. 5 4 fill. 

Kiadás : 
A gr. Teleky-Róth-alapítv. túlkiad. fedez. 9 1 kor. 0 4 fill. 
Maradvány új számlára 3 3 5 „ 5 0 » 

4 2 6 kor. 5 4 fill. 

1916 jan. 1. Maradvány az ú j számlára . 

Gr. Teleky-Róth Johanna-alapítvány tőkéje. 
47o magy. földteherm. kötvény . . . 2 3 , 4 0 0 k o r . — fill. 
47*% kisbirt. orsz. földhitelint. zálogl. 6 , 0 0 0 „ — » 
47a'% egyes, bpesti fővárosi takp. „ . 1 2 , 2 0 0 „ — » 
47o magy. földhitelint. korona „ . 4 4 , 0 0 0 „ — » 
4 7 a 7 o „ „ » » 2 , 0 0 0 „ — J5 
4% „ „ talajjav. „ . 2 , 6 0 0 „ — 11 
Takarékpénztárban 1 4 8 „ - V 

Összesen . 9 0 , 3 4 8 k o r . — fill. 

4. Pozsonyi egyetemes theol. akadémia folyószámla. 
Bevétel : 

Kamatjövedelem 
Üllői-úti 24. sz. ház után Vio rész . . 
Egyetemes egyháztól hiány fedezésére . 

Összesen . 

1,537 kor. 30 fill. 
73 „ 37 „ 

2,003 „ 33 „ 
3,614 kor. fill. 

Kiadás : 
A theol. akadémia pénztárának . . , 

A pozsonyi egyetemes theol. akadémia tőkéje 
Elhelyezve: 6°/0-os hadikölcsönkötvény 
41/2% kisbirt. országos földhitelint. zálogl 
4V2% m. jelzáloghitelbank „ 
47a% egyes. bp. főv. takp. „ 
47.°/0 m. orsz. közp. takp. „ 
47o magy. földhitelint. kor. talaj jav. zálogl 
Üllői-úti 24. sz. bérház értékének 710 rész 
Takarékpénztárban 

Összesen 

Egyetemes közalap folyószámla. 
Bevétel : 

Mult évi maradvány 
Államsegélyből 
1915. évi közalapadóból 
Kamatjövedelem 
Üllői-úti ház utáni jövedelem 7,0 része 

Összesen 

3,614 kor. - fill. 

1,500 kor 
6,000 
4,000 
2,200 
2,000 

20,200 
41,572 

7 

fill. 

76 
63 

335 kor. 50 fill 

90,348 kor. — fill 

77,480 kor. 39 fill. 77,480 kor. 39 fill 

117,720 kor. 88 fill. 
100,000 „ — „ 
45,815 „ 96 „ 
17,449 „ 60 „ 

2 2 0 „ 11 „ 

281,206 kor. 55 fill. 
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Kiadás 

Kegy díj alapnak 
A bányai egyházkerületnek . . 
A dunáninneni „ 
A dunántúli „ 
A tiszai „ 
Pozsonyi diakonissza-intézetnek 
Postaköltség 
Közalap tőkeszámlájának a jöved. 20%-a 
Maradvány új számlára . . . 

Összesen 

111. 

12,000 kor. - — fill. 
30,900 » — » 
25,900 — . » 
27,200 » — n 
27,900 » — » 

1,000 » — » 
37 » 30 » 

32,697 » 13 n 
123,572 » 12 » 

281,206 kor. 55 fill. 

1916 jan. 1. Mult évi maradvány 123,572 kor. 12 fill. 

Egyetemes közalap tökeszámla. 

Mult évi tőkemaradvány 
Egyet, közalap folyószámlától . . . . 

Összesen . 

Elhelyezve: 6%-os hadikölcsönkötvény . 
57-2%-OS hadikölcsön 
472% egyes. bp. főv. takp. zálogl. . . 
4 7 2 7 o magy. orsz. közp. takp. zálogl. . 
47o magy. földhitelint. korona zálogl. . 
4 7 a % » » » » 

47o magy földhitelint. talajjav. zálogl. . 
Üllői-úti 24. sz. ház értéke 3/10 részében 
Takarékpénztárban 

Összesen 

370,624 kor. 60 fill. 
32,697 „ 13 „ 

403,321 kor. 73 fill. 403,321 kor. 73 fill. 

65,000 kor. 
33,300 „ 
12,000 „ 
21,000 „ 

136,200 „ 
4,000 „ 
6,000 „ 

124,718 „ 
1,103 „ 

fill. 

28 
45 

403,321 kor. 73 fill. 

6. Egyetemes nyugdíjintézet folyószámla. 

Bevétel : 

Kerületek járulékai 
Államsegélyből 
Kamatjövedelem 
Üllői-úti 24. sz. ház után . . . . 

Összesen 

101,868 kor. 50 fill. 
415,000 „ — 
176,952 „ 10 „ 

9,855 „ 54 „ 
703,676 kor. 14 fill. 

Kiadás 

Gyürky Pál ügyvivőnek 3,480 kor. 
Bendl Henrik pénztárosnak . . . . 800 n 
Liedermann Rezső ellenőrnek . . . . 400 
Bizottsági tagok útiköltségei . . . . 1,143 » 
Postadíjak 530 » 26 
Illetékegyenérték 22,517 » — 

Kifizetett nyugdíjak 413,929 n 42 
Kifizetett tőkeszámlának tőkegyarapodása 260,876 » 46 

fill. 

Összesen 703,676 kor. 14 fill. 

Egyetemes nyugdíjintézet tőkeszámla. 

Mult évi tőkemaradvány 3.756,239 kor. 05 fill. 
Folyószámlától mint tőkegyarapodás . . 260,876 „ 46 „ 

Összesen . 4.017,115 kor. 51 fill"  

1916 jan. 1. Mult évi tőkemaradvány 4.017,115 kor. 51 fill. 



Elhelyezve: 6%-os hadikolcsönkötvény . 
5 Vi0/o-os hadikölcsön 
41/2% magyar jelzálog hitelbank zálogl.. 
5% kisbirt. orsz. földhitelint. „ 
4.1/ o/ 
T" / a /o » W 5) 77 

4V2% egyes. bp. főv. takarékpénzt. „ 
4 /o-os „ „ „ „ » 
4% magy. földhitelint. korona „ 
4 7 « ° / o - o s magy. földhitelint. korona „ 
4% m. földhitelint. talajjav. „ 
4 7 2 7 O m. orsz. közp. takarékpénzt. „ 
472% m. ált. takarékp. „ 
5% m. kisbirt. orsz. földhit. alap. okirat 
Üllői-úti 24. sz. bérház értéke 7io része 
Szentkirályi-u. 51. sz. ház épít. költs. 
Takarékpénztárban 

Összesen 

7. Kegy díj alap. 
Bevétel : 

Mult évi maradvány . . . . - . . . 
Közalap folyószámlától 
Kamatjövedelem 
Közig, számlától megtérült ill.-egyenérték 

Összesen . 

500,000 kor. - fill. 
90,000 » » 

4,400 77 « 
134,200 » » 

412,000 77 77 
714,800 7> 77 

3,000 77 » 
1.296,000 M » 

104,400 77 77 
88,800 77 77 
50,000 77 •» 
50,000 >7 77 

150,000 V » 
124,718 « 28 „ 
240,885 77 88 „ 

54,111 77 35 „ 

4.017,115 kor. 51 fill. 

9,891 kor. 82 fill. 
12,000 77 77 

395 77 67 „ 
131 77 28 „ 

22,418 kor. 77 fill. 

12,799 kor. 98 fill-
9,618 79 77 ' V 77 

Kiadás : 
Kegydí jakra 
Maradvány ú j számlára 

Összesen 22,418 kor. 77 fill. 
1916 jan. 1. Mult évi maradvány 

8. Zelenay Gedeon-alapítvány. 
Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány 25,340 kor. 68^fill. 
Kamatjövedelem 1,066 „ 43 „ 

Összesen 26,407 kor. 11 fill. 
Kiadás : 

Pozsonyi theol. akadémiának . . . . 1,000 kor. — fill. 
Közig, számlának illetékegyenértékért . 921 „ — „ 
Tőkemaradvány . 24,486 „ 11 „ 

Összesen 26,407 kor. 11 fill. 
1916 jan. 1. Mult évi tőkemaradvány 

Elhelyezve : 4 7 2 7 o egy. bp. főv. tkptr. zálogl. 600 kor. — fill. 
47a'% magy. orsz. közp. takp. „ 2,400 „ — „ 
4 7 2 7O kisbirt. orsz. földhit. „ 2,000 „ — „ 
47o magy. földhitelint. ^orona „ 18,800 „ — „ 
4 V a 7 o magy. földhitelint. „ 400 „ — „ 
Takarékpénztárban 286 „ 11 „ 

Összesen . 24,486 kor. 11 fill. 

9. Szinovitz Lajos-alapítvány. 
Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány 184,207 kor. 47 fill. 
Kamatjövedelem 7,471 „ 40 „ 
Üllői-úti 24. sz. ház után Vio rész . . 73 „ 37 „ 

Összesen . 191,752 kor. 24 fill. 
Kiadás : 

Egyet, egyháznak kezelésért . . . . 451 kor. 59 fill. 
Tőkemaradvány 191,300 „ 65 „ 

Összesen 191,752 kor. 24 fill.  
1916 jan. 1. Mult évi tőkemaradvány 
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Elhelyezve: Jurenák Józsefnél vételár fejében 
6%-os hadikölcsönkötvény 
57a®/o-os hadikölcsönkötvény . . . . 
4Ví% magy. orsz. közp. takp. záloglevél 
5% kisbirt. orsz. földhitelint. „ 
470 magy. földhitelint. talajjav. 
4% magy. földhitelint. korona „ 
A1/ o/ T" /2 '0 75 » » 11 
4727O egyes, bpesti főv. takp. „ 
4% egyes, bpesti főv. takp. „ 
Üllői-úti 24. sz. ház értéke 7io része . 
Takarékpénztárban 

Összesen 

32,000 kor. — fill. 
2 1 , 0 0 0 „ — „ 

7,000 „ — „ 
27,000 „ - „ 
2,000 „ - „ 
2,000 „ - „ 

16,600 „ — „ 
2,000 „ — „ 

10,000 „ — „ 
30,000 „ — „ 
41,572 „ 76 „ 

127 „ 89 „ 
191,300 kor. 65 fill. 

111. 

10. Ear y Sándor-alapítvány. 
Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány 
Kamatjövedelem . . 

Összesen 

Kiadás : 
Luther-Otthonnak 
Tőkemaradvány 

Összesen 
1916 jan. 1. Mult évi tőkemaradvány 

Elhelyezve: 47a7eegyes. bp. főv. tp. zálogl 
47o egyes. bp. főv. takp. „ 
4% magy. földhitelint. korona „ 
47.7 0 kisbirt. orsz. földhitelint. „ 
47a7o magy. orsz. közp. takp. „ 
Takarékpénztárban 

Összesen 

11. Lissovényi László-alapítvány. 
Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány 
Kamatjövedelem 

Összesen 

Kiadás : 
Egyet, egyháznak kezelésért . . . . 
Tőkemaradvány 

Összesen . 
1916. jan: 1. Mult évi tőkemaradvány . 
Elhelyezve: 670-os hadikölcsönkötvény . 
57a7o~os hadikölcsön 
4 7 a 7 0 egyesült bp. főv. takarékp. zálogl. 
47o magy. földhitelint. korona „ 
Takarékpénztárban 

Összesen . 

12. gr. Blankenstein György-alapítvány. 

Bevétel : 
Mult évi tőkemaradvány 
Kamatjövedelem . 

Összesen 

Kiadás : 
Kifizetett ösztöndíj 
Kezelési járulék 
Tőkemaradvány 

Összesen 
1916 jan. 1. Mult évi tőkemaradvány 

101,054 kor. 05 fill. 
4,247 „ 16 „ 

105,301 kor. 21 fill. 

4,247 kor. 16 fill. 
101,054 „ 05 „ 
105,301 kor. 21 fill. 

6,000 kor. - fill. 
30,000 „ - „ 
30,000 „ — „ 
34,000 „ — „ 

1,000 „ - „ 
54 „ 05 „ 

101,054 kor. 05 fill. 

4,207 kor. 93 fill. 
207 „ 36 „ 

4,415 kor. 29 fill. 

12 kor. 44 fill. 
4,402 „ 85 „ 
4,415 kor. 29 fill. 

600 kor. — fill. 
200 „ -

1,600 „ - l 
2,000 „ — „ 

2 „ 85 „ 
4,402 kor. 85 fill. 

17,169 kor. 95 fill. 
801 „ 35 „ 

17,971 kor. 30 fill. 

640 kor. fill. 
48 V) 08 » 

17,283 » 22 n 
17,971 kor. 30 fill. 

101,054 kor. 05 fill. 

4,402 kor. 85 fill. 

17,283 kor. 22 fill. 
5 
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111. Elhelyezve: 6%-os hadikölcsönkötvény . 700 kor. — fill. 
d1/2°/o-os hadikölcsönkötvény . . . . 700 „ — „ 
472°/O-OS egyes, bpesti főv. takp. zálogl. 5,800 „ — „ 
4%-os magy. földhitelint. korona „ 10,000 „ — „ 
Takarékpénztárban 83 „ 22 „ 

Összesen . 17,283 kor. 22 fill. 

13. Segédlelkészi congrua tartalékszámla. 
Bevétel : 

Mult évi maradvány 
Kamatjövedelem 

Összesen 

Kiadás : 
Illetékegyenérték 1909—1915. évekre . 
Maradvány új számlára 

Összesen . 

Elhelyezve: 5°/0 kisbirt. orsz. földhit. zálogl 
4% rnagy. földhitelint. korona „ 
4% rnagy. földhitelint. talajjav. „ 
Takarékpénztárban 

Összesen 

1916 jan. 1. Mult évi maradvány . . 

14. Államsegély 1848 : XX. 

8,464 kor. 49 fill. 
342 „ 58 „ 

8,807 kor. 07 fill. 

592 kor. — fill. 
8,215 „ 07 „ 
8,807 kor. 07 fill. 

400 kor. — fill. 
2,000 „ n 
4,000 n 
1,815 „ 07 » 

8,215 kor. 07 fill. 

Bevétel : 
Mult évi maradvány . . 
A központi állampénztárból 

100,000 kor. 
1.377,200 „ 

fill. 

Összesen . 1.477,200 kor. — fill. 

Kiadás : 
Egyházkerületnek à 25,000 K 1915-re 
Egyházkerületnek à 75,000 K 1916-ra 
Egyetemes egyházi adóalapnak . . 
Egyet. egyh. közigazgatási számlának 
Egyet, nyugdíjintézet folyószámlának 

Összesen 

100,000 kor. — fill. 
300,000 „ — „ 
460,000 „ — „ 
202,200 „ — „ 
415,000 „ — „ 

8,215 kor. 07 fill. 

1.477,200 kor. fill. 

15. Egyetemes egyházi adóalap. 
Bevétel : 

Mult évi maradvány 
Államsegélyből átutalt ößszeg . . . . 

Összesen . 

Kiadás : 
Bizottsági tagok utikölts. és tiszteletdíjak 
Segélyek: bányai kerületnek . . . 
Dunáninneni „ . . . 
Dunántúli „ . . . 
Tiszai „ . . . 
Egyetemes egyh. adóalap tartaléknak 
Maradvány ú j számlára 

Összesen 

1916 jan. 1. Mult évi maradvány 

918,690 kor. 80 fill. 
460,000 „ — „ 

1.378,690 kor. 80 fill. 

3,073 kor. 40 fill. 
50,501 „ — „ 

135,349 „ — „ 
113,254 „ - „ 
128,938 „ — „ 
27,575 „ 40 „ 

920,000 „ — „ 
1.378,690 kor. 80 fill. 

Elhelyezve: A Luther-Otthon, előleg, összeg 
Takarékpénztárban 

50,629 kor. 16 fill. 
869,370 „ 84 „ 

920,000 kor. — fill. 

920,000 kor. — fill. 



Egyetemes adó alaptartalékszámlája. 
Bevétel : 

Mult évi maradvány 
Kamatjövedelem 
Luther-Otthontól kamat 
Egyetemes adóalaptól 

Összesen 
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62,968 kor. 24 fill. 
37,423 „ 27 „ 

1,843 „ 09 „ 
27,575 „ 40 „ 

129,810 kor. fill. 

Kiadás : 

Rendkívüli segélyekre . . . . 
Háború sújtotta egyházaknak . . 
Missziói czélokra à 2000'— K 
Rendkívüli segélyekre . . . . 
Maradvány új számlára . . . . 

Összesen 

1916 jan. 1. Mult évi maradvány 

3,781 kor. 
15,000 „ 
8,000 „ 

67,000 „ 
36,029 „ 

fill. 

129,810 kor. — fill. 

36,029 kor. — fill. 

16. Haubner Máté szuperintendens alapítványa. 
Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány 40,093 kor. 09 fill. 
Kamatjövedelem 1,603 „ 72 „ 

Összesen 41,696 kon 81 fill" 

Kiadás : 

A Gusztáv Adolf-egyletnek 
A gyámintézetnek egy egyház részére . 
A prot. orsz. árvaegyletnek . . . . 
Kezelési járulék 
Tőkemaradvány 

200 kor. — fill. 
800 — n 
500 » — a 

96 11 21 a 
40,100 11 60 n 

Összesen 41,696 kor. 81 fill.  

1916 jan. 1. Mult évi tőkemaradvány 40,100 kor. 60 fill. 

Elhelyezve : 4% magy. földteherment. kötv. 40,000 kor. — fill. 
Takarékpénztárban 100 „ 60 „ 

Összesen . 40,100 kor. 60 fill. 

17. Hunfalvy Pálné-alapítvány. 
Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány 102,131 kor. 
Kamatjövedelem 4,546 „ 

Összesen . 

80 fill. 
07 „ 

106,677 kor. 87 fill. 

Kiadás : 

Ösztöndíjakra à 500 K 
Kezelési járulék. . . 
Tőkemaradvány. . . 

Összesen 

1916 jan. 1. Mult évi tőkemaradvány 

Elhelyezve : 6%-os hadikölcsönkötvény 
öVaVo-os hadikölcsön . . . . . 
4 , /g° /o m. orsz. közp. takarékp. záloglev 
4°/0 magy. orsz. közp. takarékp. „ 
Takarékpénztárban 

Összesen 

2,000 kor. — fill. 
272 „ 76 „ 

104,405 „ 11 „ 
106,677 kor. 87 fill. 

6,000 kor. — 
2,000 „ — 

22,100 „ — 
74,000 „ — 

305 „ 11 

fill. 

104,405 kor. 11 fill. 

104,405 kor. 11 fill. 

5* 
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111. 18. Ezredéves pályamű-alap. 
Bevétel : 

Mult évi*maradvány 
Kamatjövedelem 

Összesen 

1916 jan. 1. Mult évi maradvány 

Elhelyezve: 5Va0/o-os hadikölcsön . . 
Takarékpénztárban 

Összesen 

19. Jubiláris alap. 
Bevétel : 

Mult évi maradvány 
Befolyt adományok 
Kamatjövedelem 

Összesen 

1916 jan. 1. Mult évi maradvány 

Elhelyezve: 6%-os hadikölcsön . . . 
5Vj%-os hadikölcsön 
472°/O-os egyes. bp. főv. tkptár zálogl. 
Takarékpénztárban 

összesen 

5,027 kor. 47 fill. 
706 „ 40 „ 

5,733 kor. 87 fill. 

5,000 kor. — fill. 
733 „ 87 „ 

5,733 kor. 87 „ 

10,078 kor. 43 fill. 
1,615 „ 22 „ 

764 „ 73 „ 
12,458 kor. 38 fill. 

8,000 kor. 
2,000 „ — 
1,000 „ — 
1,458 „ 38 

fill. 

5,733 kor. 87 fill. 

12,458 kor. 38 fill. 

12,458 kor. 38 fill. 

20. Luther-Otthon. 
Bevétel : 

Államsegélyből 
Dr. Valaki adománya a hadikórház költ-

ségeire 
Fleckstein Amália adománya . 
Eöry Sándor-alapítványtól . . . . 
Az egyet, adóalapból előlegezve . . 

Összesen 

Kiadás : 

Egyet, adóalapnak tartozás 
Házbérre 
A kórház kiadásainak fedezésére . 
Kamat 46,077-32 K után 

Összesen . 
1916 jan. 1. Tartozás az egyet, adóalapnak 

6,000 kor. — fill. 

2,150 „ - „ 
60 „ — „ 

4,247 „ 16 „ 
50,629 „ 16 „ 
63,086 kor. 32 fill. 

46,077 kor. 32 fill. 
13,000 „ - „ 
2,165 „ 91 „ 
1,843 „ 09 „ 

63,086 kor. 32 fill. 
50,629 kor. 16 fill. 

21. Brassói ág. hitv. ev. magyar egyház letétszámlája. 

Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány 
Kamatjövedelem 

Összesen 

Kiadás : 
A brassói egyháznak kiadva . . . 
Tőkemaradvány 

Összesen 
1916 jan. 1. Mult évi tőkemaradvány 

Elhelyezve : 472%-os m. orsz. közp. tp. zálogl 
Takarékpénztárban 

Összesen 

610 kor. 89 fill. 
27 „ 44 „ 

638 kor. 33 fill. 

27 kor. 44 fill. 
610 * 89 n 
638 kor. 33 fill. 

600 kor. — fill. 
10 » 89 » 

610 kor. 89 fill. 

610 kor. 89 fill. 
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22. Lelkészárvaalap. 
Mult évi maradvány . 

111. 

23. Egyetemes chorálkönyv számlája. 
Bevétel : 

Eladott példányokból befolyt . . . . 
Az egyet, közigazg. pénztárból előleg . 

Összesen . 

485 kor. 60 fill. 
4,622 „ 20 „ 
5,107 kor. 80 fill. 

1916 jan. 1. Tartozás a közig, pénztárnak 4,622 kor. 20 fill. 

24. Dr. Weszter Lajos alapítványa. 
Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány . . . . 
Kamatjövedelem 

Összesen 

Kiadás : 

Közigazg. számlának kezelési díj . 
Tőkemaradvány 

Összesen 

1916 jan. 1. Mult évi tőkemaradvány 

Elhelyezve: 6%-os hadikölcsönkötvény 
5V2°/O-OS hadikölcsön 
4%-os egyes. bp. főv. tkp. záloglevél 
4V/o-os egyes. bp. főv. tkp. záloglevél 
4 , / 2° /O-OS m. ált. tkp. záloglevél . . 
Készpénzben 

Összesen 

49,111 kor. 58 fill. 
2,647 „ 06 „ 

51,758 kor. 64 fill. 

158 kor. 82 fill. 
51,599 „ 82 „ 
51,758 kor. 64 fill. 

13,000 kor. — 
2,200 „ — 
2,000 „ — 

14,000 „ — 
20,000 „ — 

399 „ 82 

fill. 

51,599 kor. 82 fill. 

25. Lelkészsegélyezési alap 
Bevétel : 

Mult évi maradvány 142,028 kor. 89 fill. 
Az egyetemes közigazg. pénztártól 
Kamatjövedelem 

Összesen 

Kiadás : 
Kifizetett segélyek . . . . . . . 
Tőkemaradvány 

Összesen 

1916 jan. 1. Mult évi tőkemaradvány 

Elhelyezve: 6°/o-os hadikölcsönkötvény 
öVs'Vo-os hadikölcsön 
4V2

0/ o-os magy. földhitelint. záloglevél 
5°/o-os kisbirt. orsz. „ „ 
472%-OS egyes . bp. főv. tp. „ 

Összesen 

70,000 
10,595 15 

222,624 kor. 04 fill. 

65,600 kor. — fill. 
157,024 „ 04 „ 
222,624 kor. 04 fill. 

45,000 kor. — fill. 
6,000 „ — „ 

80 ,000 ,. — „ 
20 ,000 „ — „ 

24 „ 04 „ 
157,024 kor. 04 fill. 

26. Theol. tanári fizetés kiegészítési tartalékszámla. 
Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány . . . . 
Kamatjövedelem 

Összesen 
1916 jan. 1. Mult évi tőkemaradvány 
Elhelyezve: 5V2°/o-os hadikölcsön . . 
Takarékpénztárban 

Összesen 

39,124 kor. 80 fill. 
5,631 „ 88 „ 

44,756 kor. 68 fill. 

40,000 kor. — fill. 
4,756 „ 68 „ 

14 kor. 60 fill. 

51,599 kor. 82 fill. 

157,024 kor. 04 fill. 

44,756 kor. 68 fill. 

44,756 kor. 68 fill. 
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111. 27. Üllői-úti bérházkezelési számla. 

Bevétel : Házbérekből . . . . 

Kiadás : Házkezelési költség 
Értékcsökkenési alapnak . 
Egyet, nyugdíjintézetnek kamat 
A tiszta jövedelem felosztva 

Összesen 

27. Üllői-úti bérház értékcsökkenési alapja. 

Bevétel: Mult évi maradvány . . . 
Kamatjövedelem 
Kezelési számlától 7*% 

Összesen 
1916 jan. 1. Mult évi maradvány 

Elhelyezve: 5l/2
0/0-os hadikölcsön . . 

Takarékpénztárban . . . . . . 
Összesen 

37,774 kor. 52 fill. 

25,505 kor. 37 fill. 
1,900 „ - „ 
9,635 „ 43 „ 
6,819 „ 98 „ 

37,724 kor. 52 fill. 

10,889 kor. 49 fill. 
1,551 „ „ 
1,900 „ - „ 

14,340 kor. 49 fill. 

11,000 kor. — fill. 
3,340 „ 49 „ 

14,340 kor. 49 fill. 

14,340 49 

28. Hrabovszky Zsigmond-alapítvány letétje. 
Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány 
6°/o-os hadikölcsön 
A letéthez csatolt hadikölcsön . . . . 

Összesen . 

1916. jan. 1. Mult évi tőkemaradvány . 

29. Tankönyv bírálati díjak számlája. 
Bevétel : 

246,200 kor. — fill. 
3,000 „ — „ 
2 , 0 0 0 „ — „ 

251,200 kor. — fill.  

. 251,200 kor. — fill 

Mult évi maradvány 110 kor. — fill. 
Befolyt bírálati díjak 650 „ — „ 

Összesen . 760 kor. — fill. 

Kiadás : 
Kifizetett bírálati díjak 760 kor. — fill. 

Mérlegszámla. 
Tartozik K ö v e t e l 

Pénztárszámla 
Letétszámla a magyar földhitelintézetné 
Folyószámla a magyar földhitelintézetné 
Jurenák József Pa.-Sághon . . . . 
Üllői-úti 24. sz. bérház 
Szentkirályi-utczai 51. sz. ház épít. költsége 
Egyet, nyugd. int. f. számlája földhitelint.-né 
Egyet.nyugd. int. letétszámla földhitelint.-né 
Egyetemes Chorál könyvszámla . . . 
Folyószámla a magy. ált. tkptárnál 
Luther-Otthon 
Chequeszámla az egy. bp. főv. tkpénztárná 
Egyet, nyugd. int. folyószámla az egyes 

bp. főv. takptárnál 
Egyetemes egyház tőkéje 

„ ,, tartalékalapja 
Bauhöfer György-alapítvány . . . . 
Pozsonyi egyet, theol. akadémia tőkéje 
Gróf Teleky-Róth Johanna-alapítv. tőkéje 
Gróf Teleky-Róth Johanna-alap. tart. alapja 
Egyetemes közalap tőkéje 
Egyetemes nyugdíjintézet tőkéje . . . 

63,216 
1.452,100 

92,299 
32,000 

415,727 
240,885 

18,971 
3.597,400 

4,622 
294,178 

50,629 
830.290 

18,250 

kor. 91 fill. 
» » 

„ 76 „ 
» » 

„ 61 „ 
» 88 „ 
„ 65 „ 
» » 
„ 20 „ 
„ 43 „ 
.. 16 „ 

89,303 
111,957 

302 
77,480 
90,348 

335 
403,321 

4.017,115 

kor. 58 
93 
62 
39 

50 
73 
51 

fill. 
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Tartozik Követel J J | 

Zelenay Gedeon-alapítvány 24,486 kor. 11 fill. 
Szinovitz Lajos-alapítvány 191,300 „ 65 „ 
Líssovényi László-alapítvány 4,402 „ 85 „ 
Eöry Sándor-alapítvány 101,054 „ 05 „ 
Gróf Blankenstein György-alapítvány . . 17,283 „ 22 „ 
Ezredéves pályamű 5,733 „ 87 „ 
Brassói ág. hitv. ev. magyar egyház letétje 610 „ 89 „ 
Hrabovszky Zsigmond-alapítvány letétje . 251,200 „ — „ 
Üllői-úti 24. sz. ház értékcsökkenési alapja 14,340 „ 49 „ 
Segédlelkészi kongrua tartalékalapja . . 8,215 „ 07 „ 
Egyetemes egyházi adóalap 920,000 „ — „ 
Egyetemes adóalap tartalékja 36,029 „ — „ 
Jubiláris-alap 12,458 „ 38 „ 
Dr. Haubner Máté-alapítvány 40,100 „ 60 „ 
Hunfalvy Pálné-alapítvány 104,405 „ 11 „ 
Egyetemes egyh. közígazg. folyószámla . 202,200 „ — „ 
Dr. Weszter Lajos-alapítvány . . . . 51,599 „ 82 „ 
Lelkészsegélyezési alap - 157,024 „ 04 „ ' 
Theol. tanári fizetés kieg. alap . . . . 44,756 „ 68 „ 
Egyetemes közalapi folyószámla . . . 123,572 „ 12 „ 
Egyetemes kegydíjalap 9,618 „ 79 „ 
Lelkész-árvaalap . . 14 „ 60 „ 

7.110,571 kor. 60 fill. 7.110,571 kor. 60 fill. 

Budapest, 1915 deczember hó 31-én. 

Az egyetemes közgyűlés a számvizsgálóbizottság ezen jelentése alapján 
az 1915. évre szóló számadást és kimutatást tudomásul veszi, Bendl Henrik 
egyetemes pénztárost, dr. Zsigmondy Jenő egyet, főellenőrt és Liedemann Rezső 
ellenőrt az 1915. évről vezetett és szabályszerűen megvizsgált számadásokra nézve 
a szokásos fenntartással a további felelősség terhe alól felmenti. 

112. (Sz.) Beterjesztetett a magyarországi ág. hitv. evang. egyház egyetemes 
Számvevőszéke 1916. nov. 7-én Budapesten tartott ülésének jegyzőkönyve, melyben az 
egyházkerületek 1915. évi számadásának felülvizsgálatáról a következőket jelenti: 

1. Farbaky István világi elnök szívélyesen üdvözölve a megjelenteket, megnyitja 
az ülést. 

2. Schönwieszner Kálmán számvevőszéki tag ismerteti a bányai egyházkerület 
1915. évi számadását. 

A) A közigazgatási pénztár bevétele 337,721 K 89 f, kiadása 333,385 K 56 f, 
maradvány új számlára 4336 K 33 f. A mérlegszámla 623,642 K 12 f vagyont tüntet fel. 
Ebben az aszódi kastély Aszódon 74,523 K 28 f-rel, az egyházkerület letétszámlája az 
Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztárnál 485,500 K-val mint főtételek szerepelnek. 
A kerület tartalékalapja 36,191 K 94 f, 1915-ben kitett 26,603 K 49 f, tehát növekedett 
9588 K 45 f-rel. A különböző alapok túlnyomórészt értékpapírokban vannak elhelyezve. 

B) A kerületi segélyzőintézet bevétele 74,668 K 25 f, kiadása 74,644 K 78 f volt, 
maradvány 23 K 24 f. A mérlegszámlán az értékpapírok 11,804 K, Wallentinyi Aladár 
hernádvécsei lelkész 12,258 K 50 f és az ingatlanokban elhelyezett tőkék 216,342 K 
68 f-rel szerepelnek. Az eredményszámla 826 K 82 f túlkiadást mutat, melyhez járul az 
1914. évről fennmaradt fedezetlen túlkiadás 4420 K 58 f-rel. A tőkevagyon 269,813 K 
jórészt ingatlanokra bekebelezett kölcsönökben van elhelyezve. A segélyt élvezők száma 127, 
a kifizetett segélyek összege 19,732 K 50 f. A segély 75 és 187 K között váltakozik. 

A bányakerület bemutat egy összehasonlító költségvetést is, a melyben 1915., 
1916. és 1917. évekről is összehasonlítja a jelzett évi költségvetéseket is, a melyekben a 
következő tételek szerepelnek : 1915-ben előirányozva volt 216.805 K, 1916-ban 216,805 K, 
1917-ben volt 224,605 K. 

A többlet 1917-ben főleg onnan származik, hogy a pesti magyar egyház kérésére 
vallástanításra mostan 5000 K fordíttatik. Ugyancsak szembetűnő többlet mutatkozik a 
kamatokból való bevételeknél, melyeknél az 1917. évi többletbevétel 2300 K. 

Ügy a kerület mint a segélyző intézet számadásai szabályszerűen hitelesítve 
vannak. Bendl Henrik pénztáros kifogástalan, a kerület vagyonkezelésének teljes, pontos 
képét nyújtja. 

Az egyetemes számvevőszék a felülvizsgált számadásokat jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 
3. Broschko Gusztáv Adolf a dunáninneni egyházkerület, a Reischel-alapítvány és 

a modori polgári leányiskola 1915. évi számadásait ismerteti. 
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112. ci) A dunáninneni egyházkerület különféle pénztárainak bevétele 947,329 KOI f, 
kiadása 938,533 K 59 f, készpénzmaradvány az év végén 8795 K 42 f. A kezelési ered-
ményszámla 172,342 K 42 f jövedelemmel szemben 138,600 K 60 f költséget mutat fel, 
tehát a kerület rendelkezéséré marad 33,741 K 82 f. Az összes vagyon 804,467 K 68 f. 
A számadás 31. oldalán két tétel: „Rendelkezésre kezelési eredményszámla szerint" és 
felemelt államsegélyből 1915. évi többlet" téves másolás folytán fel van cserélve. 

b) A Reischel-alapítvány összes bevétele 22,463 K 22 f, kiadása 22,356 K 07 f, 
maradvány az év végén 107 K 15 f. Segélyezésre kiadtak 11,683 K-t. Összes vagyon 
330,900 K 87 f. 

c) A modori polgári leányiskola bevétele 61,351 K 90 f, kiadása 61,326 K 03 f, 
maradvány az év végén 25 K 87 f. Az intézet vagyoningatlanokban 174,004 K 04 f, 
(a mult évi egyetemes gyűlési jegyzőkönyvben tévesen 1.740,004 K 04 f van kimutatva), 
ingókban 9696 K 18 f, berendezések értéke 36,231 K 17 f, összes vagyonérték 219,931 K 39 f. 

Mindhárom számadás világos, könnyen áttekinthető és szabályszerűen hitelesítve van. 
Az egyetemes számvevőszék az említett számadásokat jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 
4. Révész János egyetemes jegyző a dunántúli egyházkerület 1905. évi szám-

adásáról a következő jelentést terjeszti elő: 
A 12 különböző pénztár bevétele 2.450,511 K 86 f, kiadása 2.424,696 K 67 f, 

pénztári maradvány 25^815 K 19 f volt, mely összegből 15,457 K 91 f postatakarékpénz-
tárban van elhelyezve, a többi készpénz. Tőke az év végén 1.897,583 K 48 f, az év elején 
1.786,419 K 28 f, tőkegyarapodás 111,164 K 20 f. Tiszta vagyon az év végén 2.087,703 K 
68 f, az év elején 1.985,730-— K, tőkegyarapodás 101,973 K 68 f. A tőkéből közérték-
papirokban 680,600 K, magánintézeteknél 65,640 K, alapítólevélben 5422 K, takarékpénztári 
betétekben 316,113 K 03 f, magánkötvényekben 829,808 K 45 f van elhelyezve. A vagyon 
az alapítványi pénztárnál majdnem 55,000 K-val, a Simunyák-féle hagyatéknál több mint 
33,000 K-val növekedett. Általában az eredmény igen örvendetesnek mondható az 1914. 
évi tőke- és vagyonszaporodás után. A számadások a m. é. eredményekkel is össze-
hasonlíttattak és teljesen rendben találtattak. Vezetés mintaszerű. A beosztás némileg eltér 
az eddigiektől, de ez nincs hátrányára. A 44. oldalon egy sajtóhiba van, hol a tőke vég-
összegénél a 15 f 48 f-re javítandó. A 61. lapon a bevétel főösszege 1000 K-val nagyobbnak 
mutatkozik. Ez földerítendő, mivel a pénztárosi maradvány így 1000 K-val nagyobb volna. 

Az egyetemes számvevőszék tudomásul veszi az előterjesztett szám-
adásokat, de felkéri a dunántúli kerületet, hogy azokat elnökileg hitelesítse és 
a jövőben is a számadásokat az elnökség a hitelesítési záradékkal ellássa. 
5. A tiszai egyházkerület 1915. évi számadásáról Szeberényi Lajos számvevő-

széki tag tett jelentést. 
Az összes bevétel 414,900 K 28 f, ezzel szemben az összes kiadás 349,037 K 

44 f, tehát decz. 31-én a maradvány 65,863 K 38 f. Bár örvendetes, de mégis szokatlan 
e nagy maradvány, mert a számadás tételei igen jelentékenyen eltérnek a költségelőirányzat 
tételeitől, a hol "311,945 K bevétellel szemben 310,759 K 56 f kiadás van beállítva s így 
a remélhető többlet 1185 K 44 f-t mutat. A mérleg a számla szerint az 1915. évi decz. 
31-én az összes vagyon 1.080,721 K 47 f-t tesz ki, a mi az 1914. évi 1.058,298 K 63 f 
vagyonhoz képest 22,422 K 84 f szaporodásnak felel meg, daczára annak, hogy a kerületi 
nyugdíjintézet önmagát emészti fel s az 1915. évben is 8417 K 86 f vagyoncsökkenést 
mutat. A tőkevagyon alapítólevelekben, kötvényekben, értékpapírokban, pénzintézeti betétekben 
van elhelyezve. A kötvényekben elhelyezett tőkék 5—8% kamatjövedelmet hoznak. 

A számadás teljesen rendben van, a vagyonkezelésről világos átnézetet ad. 
Egyébként a kerületi pénzügyi bizottság hitelesítésével és a közgyűlés jóváhagyásával el 
van látva. 

Az egyetemes számvevőszék a számadásokat a maga részéről is elfogadja. 
6. Materny Lajos egyházi elnök a selmeczbányai liczeumi főgimnázium 1915. évi 

számadásáról a következőket jelenti : 
Bevétel 74,990 K 64 f, (előirányozva volt 71,370 K 56 f), kiadás 83,315 K 99 f 

(előirányozva volt 76,946 K 54 f). Az eltérés a bevétel és előirányzat között 3620 K 08 f, 
a tényleges kiadás és előirányzat között pedig 6369 K 45 f, vagyis majdnem 100%. Az év 
végén előállott hiány 8305 K 35 f, holott az előirányzat csak 4493 K 94 f hiányt helyezett 
kilátásba^ Tehát a hiány is majdnem 100°/o-kal emelkedett. A főgimnázium vagyona 1915. 
év végén az előző évihez képest emelkedést mutat, mert a cselekvő vagyon 727,492 K-ban 
( + 6 8 7 6 K) van kimutatva. Ez az emelkedés onnan származik, hogy a Breznyik-féle birtok 
becsértéke nagyobb összegben van kitüntetve és hogy — egyéb kisebb emelkedésektől 
eltekintve — az alapítványi tőkék értéke 5186 K emelkedést mutatnak. Ebben az összegben 
szerepel valószínűleg a bányakerület tőkésített adománya. A szenvedő vagyon 18,565 K, 
ez tehát valamivel csökkent. Az élelmező vagyona 78,459 K. 

Az egyetemes számvevőszék jóváhagyólag tudomásul veszi a szám-
adásokat, de a maga részéről azon óhajtásnak ad kifejezést, hogy a liez, főgimn. 
kormányzó hatósága a hiány csökkentése és megszüntetése czéljából módot keressen. 
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Az egyetemes közgyűlés a számvevőszék jelentését tudomásul veszi 113 116. 
és a maga részéről is felhívja a selmeczbányai liez, főgimnázium kormányzó-
testületét, hogy ingatlan jövedelmének fokozása által is igyekezzék a hiány 
fedezéséről gondoskodni. 

113. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 126. pontja kapcsán a pénzügyi bizottság jelenti, 
hogy az állami javadalomból a lelkészek korpótlékszerű továbbmenő segélyezésére kapott 
összeget az 1913. évi közgyűlés 125. jegyzőkönyvi pontjában nyert felhatalmazás alapján 
felosztotta és a többszükségletet az e czélra a költségelőirányzatba beállított összegből fedezte. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és felhatalmazza az elnökséget 
és a pénzügyi bizottságot, hogy a jövőben is hasonlóképen járjon el. 

114. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 130. pontja kapcsán a pénzügyi bizottság 
jelenti, hogy a lelkészek háborús segélyezése tárgyában a m. kir. kormányhoz a mult évi 
közgyűlés határozata folytán intézett felterjesztés folytán az országos hadsegélyzőbizott-
ság 125,000 K-t bocsátott az egy. egyház rendelkezésére az arra legjobban reászorult 
ág. ev. lelkészek háborús segélyezésének czéljaira, a mely összeg a pénzügyi bizottságnak 
f. évi július 7-én tartott ülésében megállapított elvek figyelembevételével osztatott szét 
olykép, hogy minden egyházkerület 31,100-— K segélyt kapott, hogy abból 4Ó0 és 300 K 
segélyeket osszon ki a kerületéhez tartozó lelkészek között. A felosztásnál irányelvül 
vétetett, hogy segélyben nem részesíthetők a nőtlen és gyermektelen lelkészek, a katonai 
szolgálatra bevonult lelkészek és azon lelkészek, kiknek összjavadalma a 4000 K-t eléri ; 
különös figyelem volt fordítandó, a segélyben részesítendőknél azon lelkészekre, kiknek 
nagy családjuk van és a kiknek fizetése nagyobbára készpénzből áll ; végül kimondotta a 
bizottság, hogy ezen megállapított elvektől eltérésnek csak rendkívül indokolt esetekben, 
különösen betegség esetén vagy a háború folytán tényleges károsodás esetén van helye. 

Olvastatik továbbá a tiszai egyházkerület ez iránybani felterjesztése, melyben 
sérelmesnek: nyilvánítja a m. kir. kormánynak azon ténykedését, hogy a míg az állam összes 
tisztviselőinek háborús drágasági segélyt folyósított, míg a fizetéskiegészítésben részesülő 
felekezeti tanárokat és tanítókat háborús drágasági segélyben külön törvényhozási úton 
részesítette, addig a m. protestáns lelkészi kar háborús segélyeztetésének kérdését nem vitte 
a törvényhozás elé, a mely elbánást a hazafiasan érző, a háború folyamán sok személyes 
áldozatot teljesítő, hivatása magaslatán álló, de túlnyomóan szerény, sőt szegényes javadal-
mazású protestáns lelkészi karral szemben annál inkább sérelmesnek tartja, mert az 1848. 
20. t.-czikkben lefektetett elvek szerint egy ilyen állami segély a protestáns lelkészi kart 
megillette volna, annál is inkább, mert a protestáns lelkészi kar már ezidőszerint is élvez 
korpótlékszerű állami javadalmazást. 

Az egyetemes közgyűlés a hadsegélyzőbizottságtól kapott háborús segély 
felosztásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, felkéri az egy. elnök-
séget, hogy tekintettel arra, hogy a háború még folyton dúl és hogy a háború-
okozta drágaság most még inkább nyomasztólag nehezedik a lelkészekre és azok 
létfenntartási lehetősége még nehezebb mint volt a mult télen, forduljon újabb 
háborús segély folyósítása iránt az országos hadsegélyzőbizottsághoz; továbbá 
elhatározza, hogy a tiszai kerület felterjesztése értelmében felterjesztést intéz a 
m. kir. kormányhoz is, hogy a protestáns lelkészeket háborús segélyben törvény-
hozási úton részesítse. Végül kimondja a közgyűlés, hogy amennyiben háborús 
segítséget az egy. elnökség a lelkészek részére kieszközölni nem tudna, juttasson 
— épp úgy mint tavaly, — 10—10,000 koronát a tartalékalapból a négy kerület 
részére az Ínséges helyzetbe jutó lelkészek segélyezésére. 

115. (Sz.) A pénzügyi bizottság ezzel kapcsolatban bejelenti, hogy a román betörés 
folytán menekülni kénytelen volt lelkészek első segélyezésére az egyetemes felügyelő 
200—200 koronát utalt ki a közigazgatási pénztár terhére és indítványozza, hogy a két 
katonai lelkésztől eltekintve úgy a 10 brassói, mint a 4 bánsági lelkész, illetve családjaik 
részére egyenkint 2400, összesen 33,600 korona vétessék fel a költségvetésbe és ebből 
ezen lelkészek, illetve családjaik negyedévenként 600 korona háborús segélyben részesít-
tessenek mindaddig, míg vissza tudnak térni egyházaikba és ott javadalmaik élvezetébe 
léphetnek: egyes lelkészek által élvezett dézsmaváltság — folyósítása esetén, — a fenti 
segélybe betudandó lenne. Jelenti továbbá, hogy ezen segélyt folyó évi október 1-től 
folyósította, annak fedezetét a tartalékalapból remélvén. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, úgy az egy. felügyelő mint a 
pénzügyi bizottság által tett intézkedéseket jóváhagyja és a javaslatba hozott szük-
ségletet az 1917. évi költségvetésbe beállítja. 

116. (Sz.) Ezzel kapcsolatban felhívja Geduly Henrik püspök a közgyűlés figyelmét, 
hogy a román betörés folytán sújtott kántorok is elesnek jövedelmeik ezen minőségben élvezett 
részétől, miért is kéri és indítványozza, hogy ezek segélyezéséről is történjék gondoskodás. 

6 
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117-125. Az egyetemes közgyűlés méltányolván az indítványt, a román betörés-
sujtotta kántorok segélyezésére 2000 koronát utalványoz Geduly Henrik püspök 
kezéhez, azon reményben, hogy az előző pontban előirányzott összegre nem lesz 
úgy sem teljes egészében szükség. 

Í J 7 . (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 93. pontja kapcsán olvastatik a dunáninneni 
kerület felterjesztése, hogy az átmenetileg nyugdíjazott lelkészek és özvegyek háborús 
segélyezésére a mult évben kiutalt 10,000 korona, tekintettel a még mindig tartó, sőt roha-
mosan emelkedő drágaságra, a folyó évben is kiutalványoztassék, sőt ha lehetséges, állan-
dósíttassék. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy a folyó évben a kérelem 
értelmében már egy előző pontban gondoskodás történt, de méltányolva a még 
mindég nehéz megélhetési viszonyokat, az átmenetileg nyugdíjazott lelkészek és 
özvegyeknek némi segélyben való részesítésére az 1917. évi költségelőirányzatba 
is beállít 10,000 koronát. 

118. (Sz.) Olvastatik a dunántúli egyházkerület által felterjesztett kérvénye Englert 
Ervin hrasztováczi tanítónak háborús segély utalványozása iránt. 

A közgyűlés tekintettel arra, hogy ezen czélra fedezet nem áll rendel-
kezésre, visszaadja a kérvényt a dunántúli egyházkerületnek, hogy a mennyiben 
a folyamodó az államtól háborús segélyezésben nem részesült volna, a közalapi 
segélyösszegből juttasson neki némi segítséget. 

119. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerület felterjesztése, hogy a szarvasi tanító-
képzőintézet tanítónőképzőintézetté való átszervezése esetére is, anyagi és erkölcsi támoga-
tásban részesíttessék. 

A közgyűlés a szarvasi tanítónőképzőintézet részére az eddig a tanító-
képzőnek juttatni szokott segélyt további intézkedésig fenntartja, egyúttal felhívja 
a bányai egyházkerület figyelmét, hogy czélszerű volna az intézet felállításakor 
úgy Szarvas nagyközséget, mint a szarvasi evang. egyházat megfelelő mérvű 
támogatásra és áldozatra felhívni. 

120. (Sz.) Olvastatik a dunáninneni egyházkerület felterjesztése, hogy a modori 
leányiskola részére eddig engedélyezett segély továbbra is fenntartassék. 

A közgyűlés a modori leányiskola részére eddig adni szokott segélyt-
a költségelőirányzatba a jövő évre is beállítja. 

121. (Sz.) Olvastatik a szarvasi egyháznak a bányai egyházkerület útján felter-
jesztett kérelme, hogy a létesítendő árvaházának segélyezésére nagyobb segélyt juttasson. 

A közgyűlés, tekintettel arra, hogy ezen czélra ezidőszerint fedezet nem 
áll rendelkezésre, a kérelmet kiadja a pénzügyi bizottságnak, hogy esetleg a jövő 
évben tegyen a közgyűlésnek ez irányban javaslatot. 

122. (Sz.) A pénzügyi bizottság bejelenti, hogy a mult évi jegyzőkönyv 78. pont-
jában nyert utasítás értelmében a lelkészek tanulmányi utaztatását ezidőszerint nem tartja 
időszerűnek és hogy fedezet sem áll rendelkezésre. 

A közgyűlés ezen indítványt a napirendről leveszi. 

123. (Sz.) A pénzügyi bizottság bemutatja dr. Szelényi Ödön theol. tanárnak 
kérelmét, hogy „a magyarhoni ev. iskolák története a reformácziótól napjainkig" czímű, a 
reformáczió 400 éves jubileuma alkalmából megírandó műve nyomtatási költségeinek 
részbeni fedezéséhez az egyet, közgyűlés is hozzájáruljon. A bizottság méltányolva dr. Szelényi 
Ödön lelkes irodalmi munkásságát és a tervezett műnek alkalomszerűségét, javasolja, hogy az 
idézett munka nyomtatási költségeinek részbeni fedezésére az ezredéves pályaműalap terhére 
1000 kor. folyósíttassék. 

A közgyűlés a javaslat értelmében az ezredéves pályaműalap terhére 
1000 koronát utalványoz dr. Szelényi Ödön theol. tanárnak az idézett munkája 
nyomtatási költségeinek részbeni fedezésére. 

124. (Sz.) Tárgyaltatik a mult évi 137. jegyzőkönyvi pont kapcsán Noszkó István 
ev. lelkész ajánlata és kérelme, hogy az ev. sajtóiroda vezetésére az eddigi dotáczió mellett 
továbbra is megbizassék. 

Az egyetemes közgyűlés Noszkó István ev. lelkészt a sajtó tudósítási 
teendők ellátásával további egy évre megbízza és az 1250 kor. általányt a jövő 
évi költségelőirányzatba beállítja. 

125. (Sz.) A pénzügyi bizottság bemutatja az 1917. évre szóló költségelőirány-
zatot, melyet az 1916. évi költségelőirányzat alapján állított össze. 

Az egyetemes közgyűlés az 1917. évi költségelőirányzatot következőleg 
állapítja meg és kimondja, hogy ezzel az összes segélyezési kérvények, illetve 
kerületi indítványok elintézetteknek tekintendők : 
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125. 
magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyházegyetem 1917. évi költségvetése. 

A) Bevétel. 

I. Á t m e n e t i t é t e l e k : 

1. Államsegélyből: 
a) 1848: XX. t.-czikk alapján . . . K 1.377,200*— 
b) Országos közalapi segély . . . „ 100,000-— K 1.477,200*— 

2. Pozsonyi theol. akad. alap: 
a) Kamatjövedelem K 1,536"-— 
b) Üllői-úti 24. sz. ház bérjövedelmé-

ből 710 rész 1,500*— 
c) Közigazgatási pénztárból . . . „ 578' - „ 3,614-

3. Közalap-pénztár: 
a) Kamatjövedelem K 1 7 , 0 0 0 - — 

b) Üllői-úti 24. sz. ház bérjövedelmé-
ből 7 i o rész . . A „ 4 , 5 0 0 * — 

c) Kerületek járulékai . . . . . . . „ 44,113'67 
d) Országos közalap-segély . . . . „ 100,000'— „ 165,613'67 

4. Egyetemes nyugdíjalap : 
a) A kerületek járulékaiból . . . . K 125,000*— 
b) Kamatjövedelem „ 185,000'— 
c) Üllői-úti 24. sz. ház bérjövedelmé-

ből 7io rész 4,500'— 
d) Államsegélyből 1848: XX. t.-cz. alapja „ 415,000.— „ 729,500*— 

5. Egyetemes kegydíjalap : 
Áz egyet, közalap-pénztárból „ 12,000* — 

6. Egyetemes adóalap : 
a) Államsegélyből 1848 : XX. t.-cz. alapján K 460,000' — 
b) Kamatjövedelem „ 37,500'— „ 497,500' — 

7. Zelenay Gedeon-alapítvány : 
Kamatjövedelem 1,045'— 

8. Szinovitz Lajos-alapítvány: 
a) Kamatjövedelem K 7,000'— 
b) Üllői-úti 24. sz. ház bérjövedelmé-

ből 710 rész 1,500'— „ 8,500'— 

9. Eöry Sándor-alapítvány: 
Kamatjövedelem „ 4,260*— 

10. Haubner Máté-alapítvány : 
Kamatjövedelem „ 1,605*— 

11. Weszter Lajos-alapítvány: 
Kamatjövedelem „ 2,600*— 

12. Jubiláris Szeretetház-alap: 
a) Adományokból . . . . . . . K 11,350*— 
b) Kamatokból „ 650*— „ 12,000*— 

13. Ezredéves pályamű-alap: 
Kamatokból „ 320*— 

14. Ösztöndíj-alapítványok: 
Gróf Teleky-Róth Johanna-alapítvány: 

Kamatjövedelem „ 4,230*— 
Lissovényi László-alapítvány : 

Kamatjövedelem „ 200'— 
Átvitel . K 2~920,187*67 

6* 
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125. Athozat . . . K 2.920,187-67 
Gróf Blankenstein György-alapítvány: 

Kamatjövedelem . w 750* 
Hunfalvy Pálné-alapítvány : 

Kamatjövedelem n 4,450*— 
15. Lelkészsegélyezési alap: 

a) Kamatjövedelem K 9,200'— 
b) Közigazgatási pénztárból . . . . 70,000'— „ 79,200*— 

II. R e n d e s t é t e l e k : 

A közigazgatási pénztár javára: 
a) Államsegélyből 1848 : XX.t.-cz. alapján K 202,200*— 
b) Kamatokból „ ^ 10,000* — 
c) Üllői-úti 24. sz. ház bérjövedelmé-

ből 7io rész 3,000'— 
d) Alapítványok kezelési 

díjaiból K 1,129-30 
Hrabovszky Zs. keze-
lési díjaiból . . . . „ 98Q-— „ 2,109*30 

e) A 4 egyházkerülettől 
az egyetemes theol. aka-
démiák fönntartására à K 6,072*50 „ 24,290*— 

/ ) A 4 egyházkerülettől 
a rendkívüli államse-
gélyből . . . . à „ 9,405°— 37,620*— „ 279,219*30 

Összesen . . . K 3.283,806-97 

B) Kiadás. 

I. Á t m e n e t i t é t e l e k : 

1. Államsegélyből : 
Az 1848: XX. t.-cz. alapján nyert államsegélyből 

a) Közigazgatási czélokra : 
az egyetemes közigaz-
gatási pénztárba . . K 202,200'— 
a négy egyházkerület-

ének à K 75,000 . . „300,000'— K 502,200' — 
b) Egyetemes nyugdíjalapnak . . . • „ 415,000*— 
c) Egyetemes adóalapnak . . . . „ 460,000*— 
d) Egyetemes közalapnak . . . . „ 100,000*— K 1.477,200'— 

2. Pozsonyi theol. akadémia-alap : 
Pozsonyi theol. akadémiának „ 3,614'— 

3. Közalap-pénztár: 
a) A jövedelem 20%-a tőkésítésre . . K 33,122*73 
b) Költségre 90'94 
c) A közgyűlés rendelkezésére áll . . „ 132,400'— „ 165,613 67 

4. Egyetemes nyugdíj-alap : 
a) Költségre K 7,500'— 
b) Nyugdíjakra „ 480,000*— 
c) Tőkésítésre „ 242,000'— „ 729,500'— 

5. Egyetemes kegydíj-alap : 
Kegydíjakra „ 12,000'— 

6. Egyetemes adó-alap : 
a) Egyházközségek adóterheinek csök-

kentésére szolgáló rendes segé-
lyekre K 428,632-— 

b) Rendkívüli segélyekre 1. a tartalék-
alapot képező kamatjövedelem . . „ 37,500*— 

2. a 460,000 kor.-ból fennmaradt összeg „ 31,368'— „ 497,500*^-
Átvitel . . . K 2.885,427-67 
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Zelenay Gedeon-alapítvány : 
a) A pozsonyi theol. akadémiának 
b) Kezelési díj a közig, pénztárba 

Szinovitz Lajos-alapítvány : 
a) Kezelési díj a közig, pénztárba 
b) Tőkésítendő 

Áthozat . . 

K 1,000-— 
4 5 - -

K 510'-— 
7,990*— 

9. Eőry Sándor-alapítvány: 
A Luther-Otthon fönntartására . . . 

10. Haubner Máté-alapítvány: 
a) Az E. E. E. gyámintézetnek a G. 

A.* egylet részére 
b) Ugyanannak egy szegény egyház 

részére 
c) A prot. orsz. árvaegylet részére 
d) Kezelési díj a közig, pénztárnak 
e) Tőkésítendő 

11. Weszter Lajos-alapítvány: 
a) Kezelési díj a közig, pénztárnak . 
b) Tőkésítendő 

12. Jubiláris-alap : 
Tőkésítendő 

K 

13. Ezredéves pályamű-alap: 
Tőkésítendő . . . . 

14. Ösztöndíj-alapítványok: 
a) Gróf Teleky-Róth Johanna-alapítvány : 

60 ösztöndíj 70 koronával . . . 
Tartalékalapnak 

b) Lissovényi László-alapítvány: 
Kezelési díj a közig, pénztárnak . 
1 ösztöndíjra 
Tőkésítendő 

c) Gróf Blankenstein György-alapítvány 
1 ösztöndíj 
Kezelési díj a közig, pénztárnak . 
Tőkésítendő 

d) Hunfalvy Pálné-alapítvány : 
3 theologus ösztöndíja à K 1000 
Kezelési díj a közig, pénztárnak . 
Tőkésítendő 

15. Lelkészsegélyezési alap: 
Segélyezésre K 
Tőkésítendő 

II. R e n d e s t é t e l e k 
A közigazgatási pénztár terhére: 

a) Tisztidíjak: 

2 0 0 - — 

8 0 0 - — 
500-— 

96-30 
8-70 

K 156"-
2,444--

K 4 , 2 0 0 - -
» 30-— 

K 12 — 
» 150*— 
» 38-— 

K 640-— 
ti 45-— 

65-— 

K 3,000-— 
2 6 7 ' -

1,183-— 

63,360-
15,840-

Világi főjegyző 800-f-400 K irodai 
átalány K 1,200'— 

Egyházi főjegyző v 400-— 
Két világi jegyző à 200 K . . . » 400-— 
Két egyházi jegyző à 200 K . . n 400*— 
Egyetemes ügyész » 800'— 
Egyetemes levéltáros » 1,200*— 
Egyetemes levéltáros segédje . . n 720-— 
Pénztáros 356-60+400- —+600— K 

szem. pótlék il 1,356-60 
Ellenőr 357 '—+200 '—K szem. pótl. ji 557-— 

Átvitel . . . K 7,033-60 

K 2.885,427-67 125. 

1,045-— 

8,500-

4,260-

1,605-

2,600-

12,000-

320-

4,230-

200-

750-

4,450-— 

79,200-

t 
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125 . Athozat. 
Pénztári irodatiszt 
Tanügyi bizottsági jegyző-előadó . 

b) Egyet. egyh. elnök útiátalánya . . 
c) Napidíjak, útiköltségek 
d) Egyet, törvénykezési költség. . . 
e) Tanügyi bizottság költségei és díjai 
f ) Hivatalos helyiségek fűtése, világí-

tása és tisztítása 
g) Nyomtatványok 
h) Előre nem látható kiadások . . . 
i) Zsinati költségekre 

j) Rendes évi segélyek: 
1. Pozsonyi liczeum 
2. Pozsonyi liczeum magy. tan-

széke javára 
3. Selmeczi liczeum filozófiai tan-

széke javára 
4. Selmeczi liczeum zenetörténeti 

tanszéke javára 
5. Váczi siketnémák intézeti val-

lástanítás 
6. Egy-egy theológusnak a 3 Ott-

honban való elhelyezésért . . 

K 

7. A Luther-Otthonnak 3 kedvez-
ményes helyre, lelkészek fiai 
részére, à 600'— 

8. Selmeczi liczeumnak. . . . 
9. Pozsonyi egyet, theol. akad.-nak 

10. A soproni theol. akadémiának 
11. Az eperjesi főiskola és tanító-

képzőnek 
12. A soproni tanítóképzőnek 
13. A selmeczi tanítóképzőnek. 
14. A szarvasi tanítóképzőnek. 
15. Az aszódi ker. leányiskolának 
16. A modori ker. leányiskolának 
17. A kőszegi ker. leányiskolának 

T8 . A rozsnyói ker. leányiskolának 

k) Egyéb segélyek : 
1. A pozsonyi theol. akad. évi 

hiányának pótlására . . . . 
2. A pozsonyi theol. akad. alap 

pótlására 
3. Eperjesi Kollégiumnak rendkí-

vüli segély 
4. A belmissziói közlemények ki-

adására 
5. A sajtótudósítási teendők ellátására 
6. Lelkészek rendkívüli segélyezé-

sére kerületenkint 2 0 0 0 K 
/) Központi iroda költségeire 
m) A theol. akadémia tanárok fizetés-

kiegészítésére 
n) A soproni theol. akad, fenntartására 
ó) Az eperjesi theol. akad. fenntartására 
p) Lelkészsegélyezési alapra . . . 
q) Lelkészek korpótlékszerű államsegé-

lyének kiegészítésére 
r) 14 menekült lelkész támogatására . 
s) Átmeneti nyugdíjasok támogatására 

7 , 0 3 3 

1,000 
1,000 
1,000 
7 , 0 0 0 

1,200 
1,800 

1 , 3 0 0 

7 , 0 0 0 

2,000 
10 ,000- -

3 3 6 - -

8 4 - -

252--i 

8 4 -

4 0 0 ' -

1,200--

1,800 
5 , 0 0 0 

10,000 
2,200 

7 , 0 0 0 

2 , 4 0 0 

2 , 4 0 0 

2 , 4 0 0 

4 , 5 0 0 

4 , 5 0 0 

4 , 5 0 0 

6 0 K 3 . 0 0 4 , 5 8 7 - 6 7 

4 , 5 0 0 

5 , 0 0 0 - — 

5 7 8 ' — 

3 , 0 0 0 - — 

1,200'— 
1 , 2 5 0 - — 

1 6 , 0 0 0 - — 
3 3 , 6 0 0 - — 

1 0 , 0 0 0 - — K 3 1 6 , 2 2 7 - 6 0 

Összesen . K 3 . 3 2 0 , 8 1 5 - 2 7 

Bevétel 
Kiadás . . . 
A tartalékalapból fedezendő hiány 

K 3 . 2 8 3 , 8 0 6 - 9 7 

„ 3 . 3 2 0 , 8 1 5 - 2 7 

K 3 7 , 0 0 8 - 3 0 
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126. (Sz.) Olvastatott a blkészsegélyezési alap-bizottság következő jelentése: 126 -128 . 
Az alap 1915. évi jövedelmeiből a szab. rend. határozmányaihoz képest és a mult 

évi közgyűlés 142. jkvi pont alatt hozott határozatával nyert felhatalmazás értelmében a 
segély kiosztását eszközöltük és erről következőkben terjesztjük elő jelentésünket: 

Beérkezett 142 segélykérvény, a melyekben 264 gyermek után kértek segélyt, ezek 
közül 171 gyermek atyjának a nyugdíj intézeti ügyvivőtől beszerzett adatok szerint a szab. 
rend.-ben előírt összjavadalma 3000 K-án alul volt, 29 gyermek atyjáé 4000 K-án alul, 
míg a többi csak a rendkívüli segélyezés keretében volt figyelembe vehető. A kérvények 
alapján 198 gyermek után 300 K-jával 59,400 K rendes segélyt és 25 gyermek után 200 
K-jávai 5000 K rendkívült segélyt állapítottunk meg és osztottunk ki a rendelkezésekre álló 
összegből; a felosztásnál az eddigi irányelveket követtük, de az önkéntes katonai szolgá-
latot is házon kívüli nevelésnek minősítettük ; továbbá megállapítottuk, hogy visszamenőleg 
az előző évre, segélyt nem folyósítunk. 

A folyó évre kérjük a mult évi külön felhatalmazást oda kibővíteni, hogy a román 
betörés folytán szenvedett lelkészeinket a rendkívüli segélyezésnél különösen figyelembe 
vehessük. 

A közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és a bizottság 
által tett javaslatokat magáévá teszi. 

127. (Sz.) A közalap tekintetében jelenti a pénzügyi bizottság, hogy az 1914—1923. 
évekre megállapított járulék a folyó évre változatlanul megmarad, mert sem a budapesti 
egyházmegye, sem a dunántúli kerület nem tett eleget a mult évi közgyűlés 144. jkvi 
pontjában foglalt határozatnak, előbbi azonban, figyelemmel a rendkívüli nehézségekre, az 
állami adókimutatás beterjesztésére 1 évi halasztást kérelmezett. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul véve a közalapjárulékot 
a folyó évre a tavalyi összegben állapítja meg és felhívja az egyházkerületeket, 
hogy ezen járulékot a folyó év végéig az egyetemes pénztárba fizessék be, ille-
tőleg elszámolás útján egyenlítsék ki. Továbbá felhívja a dunántúli kerületet, hogy 
Pécs és Zágráb egyházaktól az egyháztagok állami adójáról szóló szabályszerű 
kimutatásokat okvetlenül mutassa be 1917 aug. végéig, a budapesti egyházmegyé-
nek pedig ugyanezen ideig az adatok beterjesztésére a kért halasztást megadja. 

128. (Sz.) A közalap jövedelmének felosztása tekintetében a pénzügyi bizottság 
jelenti, hogy az 1916. évi költségelőirányzat szerint — az 1915. évi jövedelemből még 100 
koronát költségre visszatartva. — 131,100 kor. áll felosztásra rendelkezésre és bemutatja a köz-
alaphoz intézett többrendbeli felterjesztést és folyamodványt. , 

Tekintve, hogy a hitoktatási, missziói és egyéb segélyek felosztását, úgy mint 
eddig, továbbra is az egyházkerületek elnökségeire kívánja átruházni, 

az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest a következő 
segélyösszegeket utalványozza : 

1. Az egyetemes nyugdíjintézet kegydíjalapja részére . . K 12,000*— 
2. A dunántúli kerületnek kárpótlásul a kikebelezett fehér-

komáromi egyházmegyéért ., . : . . ,„L„.,.,, lTl . „ 1,300*— 
3. A Luther-Társaságnak segélyként „ 2,000*— 
4. A Luther-Társaságnak külön segélyként a katonák-

nak vallásos iratokkal való ellátására „ 1,000*— 
5. A pozsonyi diakonissza-intézet segélyezésére . . . „ 1,000*— 
6. A pozsonyi diakonissza-intézetnek rendkívüli segélyként „ 2,000*— 
7. A 4 kerületi missziói lelkész javadalmazására (1,600 K 

díjazás és 800 K úti- és lakbérátalány) . . . . „ 9,600*— 
8. Vallásoktatók, szegény egyházak missziók segélyezésére 

egyházkerületenként 24,300 K, vagyis együttesen . „ 97,200/— 
9. Ugyanezen czímen nagyobb kiterjedésére, nagyobb 

lélekszámára és a pesti magyar egyház hitoktatási 
szükségletekre való figyelemmel külön a bányai 
egyházkerületnek 5?000* — 

Összesen . . . K 131,100-— 

Ezen segélyösszegek 1917 jan. 1-én lesznek kifizetendők és az 1917. 
évi szükségletekre felhasználhatók; ezen felosztással elintézést nyertek az összes 
a közalapból való segélyezés iránti felterjesztések és segélykérvények, melyek 
tekintetében minden kerület a saját hatáskörében intézkedjen. 

A vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére kiutalt ősz-
szegnek kiosztására a közgyűlés a kerületek elnökségeit kéri fel azzal, hogy a fel-
osztásról az egyetemes közgyűlésnek jelentést tegyenek. 
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-130. 129. (Sz.) Az 1915. évi közgyűlés által a közalapjövedelmekből az egyházkerü-
leteknek vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére utalványozott összegek 
felhasználásáról beérkezett jelentések szerint : a bányai egyházkerületben szegény egyházak 
segélyezésére 15,250 K, a lelkészek és hitoktatók segélyezésére 6850 K fordíttatott; a dunán-
inneni kerületben egyházak segélyezésére 6,350 K, missziók segélyezésére 12,000 K, missziói 
hitoktatók segélyezésére 5,650 K, fordíttatott; a dunántúli egyházkerületben 18,700 K for-
díttatott az egyházmegyék hitoktatói szükségleteinek fedezésére, 2,300 K, a hitoktatói tartalék-
alaphoz, 2,500 K a missziói alaphoz csatoltatott ; a tiszai egyházkerületben szegény egyhá-
zak és missziók segélyezésére 5,500 K, missziói lelkészek segélyezésére 2,413 K 26 f, 
idegen iskolákban vallástanítók részére 7,310 K, a tanítóképzőintézetben szervezett vallás-
tanítási tótnyelvű tanszékre 1,000 K, a szervezendő missziókra 7,750 K fordíttatott. 

Tudomásul szolgál. 

130. (Sz.) Olvastatott az egyetemes adóalapi bizottság következő jelentése: 
Az egy. adóalapról szóló szabályrendelet 19. §-a értelmében van szerencsénk jelen-

tésünket a következőkben előterjeszteni : 
I. A rendes segélyek évi összege némi változást szenved, a mennyiben néhány 

egyház a szab. rend. 12. §-ára alapítva, ez év folyamán rendes segélyért folyamodott és 
ezek folyományakint az 1916—1923. évekre terjedő cziklusra Isztebne részére 915 K, 
Medzihradne részére 144 K, Nagybiszterecz részére 125 K, Zászkál részére 965 K és 
Zaturcsány részére 391 K rendes adóalapi segélyt állapítottunk meg. Utóbbi egyház ezen 
megállapítás ellen fellebbezést adott be, a melynek eredménye szerint fog a segélyek vég-
összege megállapítást nyerni. De még egy az egy. felügyelőhöz, Scholz András maskófalvi 
lelkész által beadott panasz folytán Gácslápos, Gácsliget és Gácsprága adóalapi segély meg-
állapításait is felül kellett vizsgálni, miután abból kitűnt, hogy az eredeti megállapításkor 
a hívek állami adójának összege mindhárom egyháznál téves összegben lett figyelembe 
véve s eszerint 

Gácslápos adóalapi segélyét . . . . . . . 300 K-ról 531 K-ra 
Gácsliget adóalapi segélyét 233 „ 328 „ 
Gácsprága adóalapi segélyét 836 „ 1086 „ 

kellett a folyó évtől kezdődőleg felemelni, mely egyházak közül Gácsliget a megállapítás 
ellen fellebbezést adott be. 

Mindezek figyelembe vételével a rendes segélyek évi összege kerületenként kitesz: 

• a bányai egyházkerületben 49,892 K 
a dunáninneni egyházkerületben 134,925 „ 
a dunántúli egyházkerületben 112,844 „ 
a tiszai egyházkerületben 130,087 „ 
a négy kerületnek egyenként 1000 K-ban engedélyezett 

állandó segély missziói egyházak részére . . . . 4,000 „ 
Összesén . 431,748 K 

a mely összeg lesz a folyó évtől kezdve a cziklus végéig évenként kifizetendő. 
II. A rendkívüli segélyezésre fordítható tartalékalap a folyó évben következőlég 

alakul : 

a) az 1915. évi kamatjövedelem 36,029 K 
b) az 1915. évben a rendes adóalapból fennmaradt . . . 31,368 „ 
c) az 1916. évi kamatjövedelemből pótlásra . . . . . 603 „ 

Összesen . 68,000 K 

Ezen összegből javasoljuk elsősorban a négy kerületnek 
missziói czélokra adni szokott 2000—2000 K-át együttesen 8,000 K / 

továbbá a román betörés folytán sújtott 12 a brassói és 4 a 
bánsági egyházmegyéhez tartozó egyház segélyezésére . 32,000 K 

kihasítani, mely utóbbi tekintetében javasoljuk, hogy annak 
felosztása a viszonyok kifejlődése szerint alkalmas időben 
foganatosíttassék az elnökség által és pedig a károsult 
egyházak támogatására káruk és anyagi erejükre való 
figyelemmel 

A fennmaradó 28,000 K 
összeg volna és pedig kerületenként 7000—7000 K a rend-

kívüli segélyekre fordítandó. 
A beérkezett rendkívüli segélykérvényeket behatóan átvizsgáltuk és a püspök 

uraktól is nyert útbaigazítások és javaslatok nyomán a következő egyházakat ajánljuk 
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segélyezésre és kérjük részükre az alább kitüntetett czélokra a következő segélyeket meg- 130. 
szavazni, megemlítvén, hogy a tiszai kerületben Bácsfalu, Türkös és Geszteréd részére, 
miután jégverés és viharokozta károk helyrehozásáról volt szó, a javaslatba hozott segé-
l y e k e t — a közgyűlés utólagos jóyáhagyása reményében — az egy. felügyelő úr már ki 
is utalványozta : 

a) a bányai kerületben : 

1 . Zombor részére adósság törlesztésére 1000 K 
2 . Szabadka részére adósság törlesztésére 500 » 

3. Titel részére adósság törlesztésére 500 y> 
4 . Tiszakálmánfalva részére adósság törlesztésére . . . . 500 » 

5 . Mitrovicza részére adósság törlesztésére 500 y> 
6. Kecskemét részére adósság törlesztésére 1000 » 

7 . Váczbottyán részére adósság törlesztésére 500 ». 

8 . Turóczszentmárton részére adósság törlesztésére . . . 500 11 
9. Számporlukocza részére adósság törlesztésére . . . . 500 » 

10 . Gönczölfalva részére adósság törlesztésére 500 » 

11 Kispest részére imaház építésére 1000 n 

V) a dunáninneni kerületben : 

1. Csehberek részére a viharokozta károk javítására . . . 1000 K 
2. Hodrusbánya részére adósság törlesztésére 1000 » 

3. Erdőszelestény részére adósság törlesztésére 500 » 

4. Szulyóváralja részére adósság törlesztésére 1000 11 
5. Gyúró részére adósság törlesztésére 500 11 
6. Galgaguta részére adósság törlesztésére 500 » 
7. Surány-Terény részére adósság törlesztésére 500 11 
8. Dunaszerdahely részére adósság törlesztésére 1000 » 
9. Budaszállás részére adósság törlesztésére 1000 » 

CX a dunántúli kerületben : 

1. Felsődörgicse részére templom berendezésére . . . . 500 K 
2. Köttse részére viharkárok javítására 500 » 
3. Bánfalva részére adósság törlesztésére 1000 a 
4. Szekszárd részére adósság törlesztésére 500 » 

5. Barcs részére adósság törlesztésére 500 » 
6. Légrád részére adósság törlesztésére 500 » 
7. Alsólendva részére adósság törlesztésére 1000 a 
8. Dombóvár "részére adósság törlesztésére 1500 » 
9. Pozsega részére adósság törlesztésére 1000 » 

rttfr* X / 
d) a tiszai kerületben: 

1. Bácsfalu részére a jégverésokozta károk javítására 1600 K 
2. Türkös részére a jégverésokozta károk javítására . . 2000 » 
3. Geszteréd részére a viharokozta károk javítására 500 y> 
4. Alsólechniczi misszió részére az iskola és tanítólak javítására 1000 » 
5. Turcsok részére adósság törlesztésére 900 » 
6. Restér részére adósság törlesztésére 500 11 
7. Szásza részére adósság törlesztésére 500 » 

Összesen . 28,000 K 

Javasoljuk, hogy ezen megszavazott rendkívüli segélyek a folyó év végén kerül-
jenek kifizetés alá és hogy a hozandó határozat által az összes rendkívüli segélykérvények 
elintézetteknek tekintessenek. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, a 
bizottság által megállapított újabb állandó segélyeket véglegesen megállapítja és 
azokat a folyó évtől kezdve a most megállapított összegekben folyósítja. Zatur-
csány állandó adóalapi segélyét fellebbezése folytán 391 K helyett 782 K-ban 
állapítja meg, miután a bizottság által törölt 460 K tandíj kárpótlást állandó teher-
nek minősíti és így az adóösszeírási ív szerint kitüntetett 1601 korona egyházi 
adót kellett mint maximális évi szükségletet figyelembe venni. Gácsliget állandó 
adóalapi segélyét pedig — fellebbezése folytán — 328 K helyett 792 K-ban álla-
pítja meg, mert a szolgálmányokat a bizottság túl alacsonyan vette figyelembe 
és a szükségletet 1460 K-val kellett megállapítani. Mindezek figyelembevételével 
a rendes segélyek fedezésére szükséges összegeket következőleg állapítja meg: 

7 
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131-137. a) a bányai egyházkerületben 50,283 K 
b) a dunáninneni egyházkerületben 135,389 „ 
c) a dunántúli egyházkerületben . . . . . . 112,844 „ 
d) a tiszai egyházkerületben . . . . . . . 130,087 „ 
é) a négy kerületnek egyenként 1000 K-ban enge-

"deîyézett állandó ^segély missziói egyházak 
reszere . . . . . 4,000 „ 

Összesen . 432,60.3 K 

mely összegek a mult évi határozat értelmében 1917 január és július havában 
lesznek két egyenlő részletben az egyházak részére megküldendők. Utasítja egy-
úttal a segélyben részesülő egyházakat, hogy a segélyek felhasználásáról évenként 
a szabályrendelet értelmében jelentést tegyenek. Továbbá a közgyűlés megszavazza 
és utalványozza a javaslatba hozott rendkívüli segélyeket és kimondja, hogy ezen 
rendkívüli összegek a folyó év végén lesznek kifizetendők és hogy ezen felosztás 
által az összes rendkívüli segély iránti kérvény elintézést nyert. 

131. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 103. pontja kapcsán olvastatik a tiszai egy-
házkerület felterjesztése az erdélyi szász egyházzal való szorosabb kapcsolat létesítése kér-
désében, melyben az ez irányban szükségesnek és legczélravezetőbbnek mutatkozó kezde-
ményező lépések megtételét kéri. 

A közgyűlés újból kijelenti, hogy örömmel látná, ha az erdélyi szász 
ev. egyház részéről közeledés történne, a maga részéről a jubileumra szóló meg-
hívásban az alkalmat megadottnak látja. 

132. (Sz.) Olvastatik a dunáninneni egyházkerület felterjesztése a közgyűlési 
jegyzőkönyvnek egyszerűsítése és rövidítése tárgyában. 

A közgyűlés tekintettel arra, hogy jegyzőkönyvének lehető röviden való 
kiállítása tekintetében a kellő intézkedéseket már eddig is megtette, az indítvány 
felett napirendre tér. 

133. (Sz.) Olvastatik Händel Vilmos egyetemes egyházi főjegyző indítványa, hogy 
minden lelkész köteleztessék az egyházi év minden vasárnapján a rendes közistentiszteleten 
kívül gyermek- (ifjúsági) istentiszteletek tartására. 

A közgyűlés, bár a maga részéről is szükségesnek tartja, hogy az ifjú-
sággal behatóbban és fogalmi köréhez mérten foglalkozzanak a lelkészek, hogy 
ezáltal is hithű híveket neveljünk és biztosítsunk egyházunk számára, mégis 
a viszonyok különbözőségénél fogva az ifjúsági istentiszteletek kötelező általáno-
sítását nem tartja lehetségesnek; mégis felhívja az összes lelkészeket, hogy saját 
hatáskörükben igyekezzenek egyházaikban külön ifjúsági istentiszteleteket tartani 
és az ifjúságnak evang. szellemben való továbbképzéséről gondoskodni. 

* • ' T. 
134. (Sz.) Olvastatik Farkas Geyza nagyszombati lelkész felterjesztése és határo-

zati javaslata, melyben kéri, hogy a dunáninneni kerület az 1915. évi közgyűlésén 
53. jkönyvi pont alatt hozott határozatának megváltoztatására utasíttassék. 

Tekintettel arra, hogy a kérdéses határozat ellen jogorvoslat kellő időben be nem 
adatott, s így a határozat jogerős, — 

az egyetemes gyűlés az indítvány felett napirendre tér. 

135. (Sz.) Egy. főjegyző bemutatja a győri egyház elnökségének az egyetemes 
egyház elnökségéhez beterjesztett jelentését, mely szerint az 1916. évi egy. gyűlésnek 
90. jkönyvi pont alatt hozott határozatának megfelelően a kapott 10 évi határidőn belül 
az alapítványainak elkülönített kezelését megvalósította. 

Az egy. közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

136. (Sz.) Egyetemes főjegyző bejelenti, hogy az alábbi ügyek nyilvántartandók: 
a) a tanítók fizetésrendezésének ügye (19/1915.); 
b) a zólyomi városi elemi iskola igazgatói állásának betöltése körüli sérelem (21/915.) ; 
c) az 1868. évi 38. t.-cz. revíziója (25/1915.); 
d) az erdőtarcsai hitoktatási sérelem (35/1915.); 
e) a nagygeresdi egyezség megszüntetése folytán a jogügyi bizottságnak adott 

megbízás (36/915.); 
J) az egyetemes szabályrendeletgyűjtemény újabb kiadása (152/915). 

Tudomásul szolgál. 

137. (Sz.) Egyetemes főjegyző bejelenti, hogy az alábbi felterjesztésekre ezideig 
válasz nem érkezett: 
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a) A külsővathi iskola adósérelem ügyében (1913. évi 20. jegyzőkönyvi pont). 138. 
b) A lamosfalvai, túróczdivéki, nolcsói és tótprónai iskolák megvizsgálása ügyében 

(70/1913). 
c) Az elemi iskolák VI. osztályának vizsgálatára küldendő biztosok evang. volta 

tekintetében (72/913). 
d) A lókúti sérelem ügyében (149/913). 
e) Az alapítványok ügyében (150/913). 
j ) Az 1907. évi 27. t.-cz. megváltoztatása ügyében (151/913). 
g) Klein Mihály árvanagyfalusi tanító korpótlékügyében (154/913). 
h) Tanítói nyugdíjintézeti járulékok mérséklése tárgyában (158/913). 
i) A szervezeti szabályzat és utasítás 15. §-ának az iskolalátogatókra vonatkozólag 

leendő megváltoztatása tárgyában (159/91). 
Az egyetemes közgyűlés a válaszok beérkeztét nyilvántartja. 

138. (Sz.) Több előterjesztendő 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 vezetéseért az egyetemes közgyűlés 
nevében mondott köszönetet, mire a közgyűlés dr. Baltik Frigyes püspök buzgó imájával 
befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv a 3. pont alatt kiküldött bizottság által hitelesíttetett. 

Báró Prónay Dezső s. k., Dr. Szelényi Aladár s. k., 
egyetemes felügyelő, világi elnök. világi e g y e t e m e s fő j egyző . 

Dr. Baltik Frigyes s. k., Dr. Lehotzky Antal s. k., 
püspök, egyházi elnök. világi e g y e t e m e s a l j egyző . 

Dr. Mikler Károly s. k., 
világi e g y e t e m e s a l jegyző . 

Bancsó Antal s. k., 
egyház i e g y e t e m e s a l jegyző . 

Révész János s. k., 
egyházi e g y e t e m e s a l jegyző. 
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I . F Ü G G E L É K . 

Az egyetemes gyűlés által engedélyezett tankönyvek 
jegyzéke. 

I. Vallástanítási és koníírmácziói oktatáshoz való könyvek. 
Sorsz. Enged, éve 

1. 1911. Adorján Ferencz: Dr. Luther Márton kis kátéja, 3-ik kiadás. 
2. 1901. Adorján—Győry: Dr. Luther M. kis kátéja. 
3. 1913. Bachat D. : Maly Katechismus, 1901. 
4. 1901. Bancsó Antal: Ker. hittan és erkölcstan, középisk. VIII. oszt. II. k. 
5. 1911. Bárdi Ernő: Unser Glaube. 
6. 1901. Batizfalvy—Bereczky: Bibliaismertetés, középisk. számára. 
7. 1899. Bella János: Wybor biblickych historii. 
8. 1907. Belohorszky G. : Wyucovani konf. 
9. 1904. „ „ Ev. Christ, konf. Büchlein, IX. k. 

10. 1894. Bereczky Sándor : Ker. egyház rövid története. 
11. 1895. „ „ Ker. hittan és erkölcstan. 
12. 1901. „ „ A ker. egyház története, középisk. felsőbb oszt. számára. 
13. 1901. „ „ A magyar prot. egyház története, kpisk. felsőbb oszt. számára. 
14. 1908. „ „ Bibliaismertetés, IV. k. 
15. 1908. „ „ A ker. egyház rövid története, VI. k. 
16. 1913. „ • „ Bibliai Történetek ev. népisk. számára, 6-ik kiad. 1911. 
17. 1908. Bezsó János: Maly Catechismus. 
18. 1908. „ „ Biblicke Historie. 
19. 1908. „ „ „ „ képekkel. 
20. 1908. „ „ „ Skolsky Zpevnik ewangelicky. 
21. 1908. „ „ „ Skolsky Zpevnik. 
22. 1904. Blatniczky Pál: A ker. egyház története. 
23. 1906. Blázy-féle káté. 
24. 1904. Bognár Endre: Hit és élet, III. k. 
25. 1907. Czipott R. : Ucsenye konfirm. 
26. • 1908. Csiskó János: Ker. vallástan, III. k. 
27. 1890. Ebenspanger János: Kurze Kirchen- und Reformationsgeschichte. 
28. 1903. Fábry János: Konfirmáczióra előkészítő könyvecske. 
29. 1913. Famler G. A.: Luthers Kleiner Katechismus. 
30. 1907. Farkas Mihály: Konfirm. oktatás tankönyve. 
31. 1905. Feyer Gyula: Ker. vallástan. 
32. 1913. Frenyó Lajos: A keresztyénség megalapításának története, 1913. 
33. 1915. „ „ A megváltó eljövetelének előkészítése az ó-szövetségben. 
34. 1904. Frint L. : Vallástani vezérfonal. 
35. 1899. Geduly Lajos: Evang. káté, népiskolák számára. 
36. 1905. Gallé András: Leitfaden zum Religionsunterricht, II. k. 
37. 1913. Gasparik I.: Modlitebnik. 
38. 1913. „ „ Maty Katechismus Doktora Martina Luthera. 1913. 
39. 1913. „ „ Maty Ziacik. 1908. 
40. 1905. Geduly Henrik: Az ev. hit foglalatja. 
41. 1908. Geduly L. : Rövid egyháztörténet. 
42. 1908. „ „ Bibliatörténetek. 
43. 1898. „ „ Ker. vallástan a népiskolák I—II. oszt. számára. 
44. 1898. „ „ Ev. ker. vallástan konfirmandusok használatára. 
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Sorsz. Enged. éve. 

45. 1908. Hasza József: Bibliatörténelek a III—IV. oszt. számára. 
46. 1910. „ „ Kis képes bibliai történetek az ág. hitv. ev. osztott népiskolák 

II. oszt. számára. Újpest, 1910 
47. 1903. Händel V.: Dr. Luther M. kis káitéja, ford. 
48. 1916. Hetvényi Lajos: Az ev. ker. világnézet. Középisk. 8. oszt. számára. Sopron. 1916. 
49. 1903. Jausz—Hetvényi—Adorján : Biblia olvasókönyv. 
50. 1901. Kaczián János: Dr. Luther M. kis kátéjának magyarázata. 
51. 1903. „ „ Bibliai történetek. 
52. 1909. Kapi Gyula: Az ág. h. ev. egyház 80 énekdallama. Budapest, 1907. 
53. 1912. Kiss Árpád: Evang. Vallástan elemi iskola III—IV. és V—VI. oszt. számára, 

2. kiad. Hosszúfalu, 1910. 
54. 1903. Klaar F . : Egyháztörténet népiskolák felsőbb oszt. számára. 
55. 1901. „ „ Dr. Luther M. kis kátéja, II. k. 
56. 1902. Korén Pál: Konf. vezérfonal. 
57. 1902. „ „ Rövid bibliaismertetés. 
58. 1904. „ „ Dr. Luther M. kis kátéjának magyarázata. 
59. 1913. Kovácsics Gyula: A ker. egyház rövid tört. 4-ik kiad. 1908. 
60. 1915. Kvas S. : Citanka pre- III—IV. triedu ev. a. v l'udov^ch Skôl. 
61. 1912. Pavel Kulisek: Vyklad Si. Katechismu DRA M. Luthera. Miava, 1907. 
62. 1900. Majba Vilmos: Dr. Luther M. kis kátéja. 
63. 1915. „ „ Maly Katechismus D. Martina Luthera. 
64. 1907. Mesterházy S. : Konf. káté, II. k. 
65. 1905. Margócsy József: Konf. tankönyv. 
66. 1904. Mockovcsák S. : Vyucsováni konfirm. evang. Augs, vyzn., VI. k. 
67. 1905. Nemes K. : Ev. ker. vallástan. 
68.- 1907. Petrik J. J.: Vezérfonal a konf. oktatáshoz. 
69. 1904. Petz J. : Konfirmationsbüchlein, IV. k. 
70. 1904. Pressburg. Evang. Ministerium in —: Leitfaden zur Vorbereitung ev. Konfirmanden. 
71. 1910. Pröhle Henrik: Keresztyén vallástan Luther kis kátéja nyomán. Pozsony, 1910. 
72. 1904. Raffay Sándor: Ev. konf.-ok kátéja, II. k. 
73. 1906. „ „ Az ev. népiskolák vallástanítási módszere. 
74. 1912. „ „ Útmutató a Jézushoz, az elemi népiskolák I. és II. oszt. szá-

mára. 2. kiad. Budapest, 1912. 
75. 1913. Raffay S. : Ev. Konf. Kátéja, 4-ik kiad. 1913. 
76. 1912. Raffay Sándor és Kaczián János: Ker. Vallástan, Káté és Egyháztörténet. 2. kiad. 
77. 1908. Rédey K.: A ker. anyaszentegyház története. 
78. 1911. „ „ Bibliai Történetek. 
79. 1904. Ritter István: Konfirmationsbüchlein. 
80. 1904. „ „ U. a., magyar nyelven (kézirat). 
81. 1904. Roth C. Th. : Konfirmationsbüchlein. 
82. 1904. Ruttkay S.: Konfirmandusok könyve, VI. k. 
83. 1913. „ „ : A ker. egyház rövid tört. 1911. 5-ik kiad. 
84. 1913. „ „ : Ev. Vallástan,* 12-ik kiad. 1910. 
85. 1913. „ „; Evangéliomi Közös Istentisztelet. 
86. 1910. Scholtz Ödön: Biblische Geschichten. 
87. 1915. Vydal Seniorat Bácansky: Citanha pre V—VI. triedu ev. a. v. Iudovych Skôl. 
88. 1916. Sole Pál: Konfirmacny Katechismus. 
89. 1904. Soproni lelkészi kar: „Tartsd meg, amid van". 
90. 1904. „ „ „ U. a., német nyelven. 
91. 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. 

92. 1913. Stettner I.: Kurzgefasste Gesch. der Kirche, 2-ik kiad. 1911. 
93. 1904. Szeberényi János: Vezérfonal a konf. oktatáshoz. 
94. 1904. „ „ U. a., tót nyelven. 
95. 1903. Szlávik János: Konfirmáczióra előkészítő könyvecske. 
96. 1904. Sztehló A.: Ev. ker. vallástan, VIII. k. 
97. 1895. Strauch B. és Nemes Károly vallástani könyvei. 
98. 1901. Schmidt Károly S. : Ker. vallástan, II. k. 
99. 1899. Thomay József: Bibliaismertetés középiskolák számára 

100. 1907. Thomka Károly: Ev. Konfirmationsunterricht. 
101. 1904. Turcsányi A. M. : Konfirmandusok könyve. 
102. 1912. Lad. Vannay: Priprava ku konfirmacii. Szenicz, 1908. 
103. 1904. Vértesi Sándor: Konf. káté. 
104. 1915. Vértesi Zoltán: Vallástan. 
105. 1903. Weber Samu: Kindergebete. 
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Sorsz. Enged, éve 

106. 1903. Weber Samu: Konfirmandenbüchlein. 
107. 1907. Zólyomi egyházmegye: Dr. M. Luthera Wyklad mensiho kathek. 
108. 1907. Zsámbokréthy L. : Krátky návod k vyucovani konf. 
109. 1904. Zvarinyi E. : Die Religion etc. 
110. 1915. Zsilinszky M.: Bereczky S. Ker. Hit- és Erkölcstan középiskolák VIII. oszt. 

számára, IV. kiad. 

II. Egyéb tankönyvek népiskolák számára. 

1. 1899. Alexy Lajos: Czegléd város és Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m. földr. 
2. 1910. Babka György: „Fialocky" tót daloskönyvecske. 
3. 1913. Bodiczky D. : Mluvnica 3-ik kiad. 1910. 
4. 1910. Bodnár József és Pataki János: Tót olvasókönyv az ág. hitv. evang. népiskolák 

II. oszt. számára. 
5. 1910. Bodnár József és Pataki János: ABC-és olvasókönyv a népiskolák I. oszt. számára. 
6. 1891. Ebenspanger—Haesters—Richter-féle olvasókönyvek. 
7. 1912. Figuss Vilmos: Zólyom vármegye földrajza. 1909. 
8. 1908. Grill Richárdné Wohlfahrt Anna: Dalok I. 
9. 1899. Ján Bella: Slovensky Abecedár a Prvá Cítanka. 

10. 1899. „ „ Il-há Cítanka. 
11. 1899. Ján Bella: Uéebnica a Cítanka. 
12. 1912. Kapi Gyula és Papp József: ÁBC és Olvasókönyv, 5. kiad. Budapest. Franklin-T. 
13. 1912. „ „ „ „ „ Olvasókönyv az ev. népisk. II. oszt. számára. 
14. 1912. „ „ „ „ „ Olvasó- és Tankönyv a II—III. oszt. számára. 
15. 1912. „ „ -„ „ „ Olvasókönyv a III. oszt. számára. 
16. 1912. „ „ „ „ „ Olvasó- és Tankönyv a IV., V., VI. oszt. számára. 
17. 1915. „ „ „ „ „ Olvasókönyv az ev. népiskolák IV. oszt. számára. 
18. 1912. Krug Lajos, Laschóber G., Pós L. és Schrauf: Olvasó- és Tankönyv nem 

magyar anyanyelvű ev. népiskolák IV., V., VI. oszt. számára. Szentgotthárd, 1912. 
19. 1913. Krúg Lajos: ABC. 
20: 1913. Mikolik K. és Szüsz L. : Budapest földrajza, 1913. 
21. 1899. Németh L. : Olvasókönyv az ág. hitv. ev. népisk. alsó oszt. számára. 
22. 1899. „ „ Számvetési példatár II. oszt. számára. 
23. 1910. Németh L. és Linder Károly: Olvasókönyv az ág. hitv. ev. elemi iskolák 

III. és IV. oszt. számára. III. kiadás. Budapest, 1904. 
24. 1913. Rehor Uram: Obrázkovy Slabihár, 9-ik kiad. 1910. 
25. 1913. „ „ : Citanka, 1911. 
26. 1915. Rohoska Jenő: Földrajzi alapfogalmak és Békés vm. földrajza. 1914. 

III. A Luther-Társaság által kiadott népiskolai tankönyvek. 

1. 1915. Bognár Károly és Kárpáti Sándor: Isk. Énekeskönyv, ev. elemi népiskolák 
III—IV. osztályai számára. 

2. 1915. Ugyanaz ev. elemi iskolák V—VI. osztályai számára. 
3. 1915. Hittig Lajos: Számtan, az ág. h. ev. elemi iskolák II. osztálya számára. 
4. 1915. Ugyanaz ág. h. ev. elemi iskolák III. osztálya számára. 
5. 1915. Ugyanaz ág. h. ev. elemi iskolák IV. osztálya számára. 
6. 1915. Hittig Lajos: Számtan és Méréstan az ev. elemi népiskolák V. oszt. számára. 
7. 1915. Ugyanaz az ev. népiskolák VI. oszt. számára. 
8. 1915. Kiss Sándor: Magyar Alkotmánytan az ág. h. ev. elemi iskolák V. és VI. 

osztálya számára. 
9. 1915. Krecsmárik Endre : Gazdaságtan az ág. h. ev. elemi iskolák V. és VI. osztálya számára. 

10. 1915. „ „ Természetrajz az ev. elemi iskolák V. oszt. számára. 
11. 1915. Krug Endre: Magyar Nyelvgyakorló Könyv ág. h. ev. elemi iskolák II. oszt. 

számára. 
12. 1915. Ugyanaz ev. népiskolák III. oszt. számára. 
13. 1915. Ugyanaz ev. népiskolák IV. oszt. számára. 
14. 1915. Ugyanaz ev. népiskolák V. oszt. számára. 
15. 1915. Ugyanaz ev. népiskolák VI. oszt. számára. 
16. 1915. Remenyik Lajos: Földrajz ev. elemi iskolák III. és IV. oszt. számára. 
17. 1915. Dr. Szigethy Lajos: Magyar Történet Életrajzokban ev. elemi iskolák V. oszt. 

számára. 
18. 1915. Dr. Szigethy Lajos: Magyar Történet ev. elemi iskolák VI. oszt. számára. 
19. 1915. Zámbory Endre és Krecsmárik Endre: Természettan és. Vegytan ev. elemi isko-

lák VI. oszt. számára. 
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IV. Egyéb tankönyvek középiskolák számára. 

1889. Böhm Károly: Tapasztalati lélektan. 
1890. „ „ Logika. 
1891. Fleischhacker—Kárpáti: Német nyelvtan. 
1890. Góbi Imre: Poétika. 
1893. „ „ A magy. nemzeti irodalom története. 
1900. „ „ Magyar olvasókönyv I. és II. oszt. számára. 
1901. „ „ „ » III. oszt. számára. 
1908. Grill Richárdné Wohlfahrt Anna: Dalok II. 
1888. Dr. Holzweissig-féle latin nyelv- és gyakorlókönyv. Székely F. ford. 
1896. Fr. Kiss Károly: Algebra. 
1 9 0 7 
i Xj\J I . „ „ „ „ 

1888. Ráth Károly: Kísérleti természettan. 
18'89. Schmidt Tódor: A zene elemei, segédkönyv az énektanulásban. 

V 



I I . F Ü G G E L É K . 

A magyarországi ág. hitv. ev. egyház elemi népiskolai tanító- és tanítónőképző-
intézeteinek 

RENDTARTÁSA. 
Általános meghatározások. 

1. §. Az ág. hitv. evang. tanító- és tanítónőképzőintézetek1 feladata, hogy az 
evangélikus egyház számára vallásos és egyházias érzelmű, szakképzett és a fenntartó testület 
által megállapított nyelvek ismeretével bíró, hazafias szellemű, népiskolai tanítókat, tanító-
nőket és kántorokat (orgonistákat, énekvezéreket) neveljenek. 

2. §. E czél szolgálatában áll: 
a) a más intézetektől teljesen független 4 évfolyamú tanítóképző-intézet; 
b) a háromtagozatú gyakorlóiskola és pedig: 
1. a mindennapi hatosztályú osztatlan, vagy két csoportra osztott, ez esetben két-

tanítós elemi népiskola, 
2. a gazdasági vagy általános irányú ismétlőiskola, 
3. az ifjúsági egyesület. 
E czél biztosítására szolgál továbbá a tanítóképző-intézettel kapcsolatos és köz-

tartással ellátott 
a) internátus, 
b) a tanulmányi tárgyak természetrajzi és gazdasági ágazatainak gyakorlati taní-

tására legalább 2 katasztrális hold területű kert, 
c) a testi nevelés czéljait szolgáló megfelelő tornacsarnok és játszótér. 
3. §. A tanítókepző-intézetek egyetemes jellegűek, felállításuk, beszüntetésük, vagy 

államosításuk csak az egyetemes közgyűlés engedélyével történhetik, államsegély csak annak 
engedélyével vehető igénybe. 

4. §. A tanítóképző-intézet más intézettől teljesen független. A négy évfolyam 
sikeres elvégzése és az osztályképesítő-vizsgálatok sikeres letétele feljogosít a befejező-
képesítő-vizsgálat letevésére. 

5. §. A tanítóképző-intézet tantervét, tantervi utasításait, rendtartását, számviteli 
szabályzatát, képesítővizsgálati szabályzatát, az egyházkerületnek javaslatára az egyetemes 
közgyűlés állapítja meg. 

A részletes (helyi) tanmenetet, a házi (intézeti, internátusi, köztartási) rendszabá-
lyokat, az önképző- és önsegélyzőköri, valamint a gyak. iskolához szervezett ifjúsági 
egyesületi alapszabályokat a helyi viszonyok figyelembevételével minden intézet maga 
készíti el és a fenntartó hatóság hagyja jóvá. 

6. §. A tanítóképző-intézet hivatásszerű munkáját az igazgató és tanári testület 
végzik. 

7. §. A fenntartó hatóság tartozik gondoskodni arról, hogy a tanárok és a gyak. 
isk. tanítói az állami tánítóképző-intézeti tanárokkal, illetve a gyak. isk. tanítókkal egyenlő 
díjazásban részesüljenek és hogy az Országos Tanár:, Tanítói, illetve az Egyetemes Nyug-
díjintézetbe belépjenek. 

8. §. A fenntartó hatóság gondoskodik arról, hogy a tanítóképző-intézet épülete, 
helyiségei, berendezése és felszerelése a modern pedagógiai követelményeknek megfelelők 
legyenek. 

9. §. A tanítóképző-intézetet és a vele kapcsolatos gyakorlóiskolát, a fenntartó 
testület kormányozza, a felügyelet az illetékes egyházkerület és egyetemes közgyűlés az 
általuk szervezett bizottságok útján gyakorolják. 

Az iskolafenntartó hatóságnak a tanári testülethez való jogviszonyát, valamint a 
tanári testületnek az iskolafenntartó hatóság iránti kötelességeit, az egyetemes közgyűlés 
szabályrendeletileg állapítja meg. 

10. §. Az állami főfelügyelet a vall.- és közokt.-ü. miniszter kiküldöttjei útján, 
az állami törvénynek és az állammal kötött szerződésnek megfelelően gyakorolja. 

1 A Rendta r t ás az ág. h. ev. elemi népiskolai taní tó- és t an í tónőképző- in t éze t eke t röv idség okából tan í tóképző- in téze t 
néven említi. 
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ELSŐ RÉSZ. 

Szervezeti szabályok. 
• T - , W ' S I I. : 

I. Iskolai ügyek. 
AJ Tanító- és tanítónőképző-intézet. 

Felvétel. 

11. §. A tanítóképző-intézetnek rendes növendékei s magánúton előkészülő tanulói 
vannak. 

12. §. A rendes és a magánúton előkészülő tanulók csakis a nemüknek megfelelő 
intézetbe vehetők fel. 

13. §. A tanítóképző-intézet egy-egy osztályába 40-nél több rendes növendék, a 
tanítónőképző-intézet egy-egy osztályába 35-nél több rendes növendék fel nem vehető. 

14. §. A tanítóképző-intézet első osztályába rendes növendékül felvehető az a tanuló ; 
a) aki a polg. iskolának, gimnáziumnak, reáliskolának, vagy a felsőbb leányiskolának 

négy alsó osztályát sikeresen elvégezte, ha teste ép, érzékszervei hibátlanok, egészséges, 
a tanítói pályára alkalmas és a folyamodás évének június havában 14. évét betöltötte, de 
18. événél nem idősebb. 

A ki a felvétel alapjául szolgáló bizonyítvány szerint valamely tárgyból föl volt 
mentve, abból a tárgyból felvételi vizsgálatot tartozik tenni. Korengedélyt legfeljebb 
6 hónapra az illetékes püspök adhat. 

b) A ki az első osztály ismétlésére utasíttatott. 
15. §. A II., III. és IV. osztályba rendes növendékül felvehető az a tanuló: 
a) a ki az előző osztályt sikerrel elvégezte, 
b) a ki az osztály ismétlésére utasíttatott. 
16. §. A harmadik osztályba, de csakis rendes növendékül felvehetők a polg. 

iskola, gimnázium, reáliskola, vagy felsőbb leányiskola VI. osztályát sikerrel elvégzett 
tanulók és az okleveles kisdedóvónők, ha a tanítóképző-intézet I. és II. évfolyamának 
különbözeti tárgyaiból különbözeti és a II. évf. osztályképesítővizsgálat tárgyaiból osztály-
képesítő vizsgálatot sikerrel tettek. 

17. §. A felvételt írásban kell kérelmezni. A kérvényt a felvételi hirdetmény 
szerint felszerelve, az abban meghatározott időig az intézet igazgatójához kell benyújtani. 

A felvételi hirdetményt az intézetet fenntartó testület állapítja meg és az igazgató 
teszi közzé. 

18. §. A kérvényeket, a határidőt követő 1 héten belül, az igazgató a felvételre 
és az adandó kedvezményekre vonatkozólag hozott tanártestületi javaslattal együtt fölter-
jeszti a fenntartó hatósághoz, akinek határozatát az érdekeltekkel tudatja. 

19. §. A felvételt a 18. §-ban megállapított időn túl kérelmező, valamint a más 
intézetből évközben átlépni kívánó tanuló felvételére megokolt esetben a tanártestület 
javaslatára a püspök ad engedélyt. 

20. §. A felvett tanulót az igazgató a beírásra kitűzött időben, az elkésés kellő 
megokolása esetében pedig szept. 15-éig csak személyes megjelenés esetén írhatja be. Az 
elsőízben felvett tanuló lehetőleg szülője vagy annak helyettese kíséretében jelentkezik. 

A szept. 15.-e és okt. 1. közötti időben jelentkező tanuló beiratásához a tanár-
testületnek hozzájárulása, az okt. l.-je után jelentkező tanuló beiratásához a püspök enge-
délye szükséges. 

A beírás megtörténtét az igazgató a felvétel alapjául szolgáló bizonyítvány hát-
lapjára rávezeti. 

21. § Az első osztályba és különbözeti vizsgálat alapján a III. osztályba felvett 
tanulót a beírás előtt az intézeti orvos, az igazgató vagy helyettese jelenlétében megvizs-
gálja, hogy alkalmas-e a tanítói pályára. A zenetanár pedig az igazgató vagy helyettese 
és egy rendes tanár jelenlétében megállapítja, hogy zenei hallása kielégítő-e vagy zeneileg 
képezhető-e? Úgy az orvosi, mint a zenei hallás vizsgálatáról szabályszerű jegyzőkönyvet 
kell fölvenni, a melyet a bizottság tagjai aláírnak. A jegyzőkönyv javaslatai felett az ille-
tékes püspök dönt. A kifogásolt tanulók felvétele csak e döntés után végleges. 

22. §. Azok a tanulók, a kik az előző iskolai év második felében nem fegyelmi 
ügyből kifolyólag szakították meg tanulmányaikat és a félévi értesítő szerint magaviseletük, 
szorgalmuk és előmenetelük kielégítő volt, ha a felvételre a következő iskolai év első 
felének befejeztéig jelentkeztek, ugyanazon osztályba vizsgálat nélkül folytatólag felvehetők. 
A felvételről az igazgató az illetékes püspöknek jelentést tesz. 

23. §..A magántanulók száma korlátlan, az intézet kötelékébe nem tartoznak, 
a tanítás óráit nem látogathatják Róluk a képesítő vizsgálati szabályzat intézkedik. 

24. §. Minden tanuló a fenntartó hatóság által megállapított díjakat a beírás 
alkalmával, illetőleg a felvételi hirdetményben a meghatározott időig befizetni tartozik. 

8 
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b) Az iskolai év. 

25. §. Az iskolaév szeptember hó l-jén kezdődik és a következő polgári év 
június havának végéig, illetőleg az összes vizsgálatok lezárásának napjáig tart. A második 
félév február hó 1. napján kezdődik. 

26. §. Rendes iskolai szünetek: a vasárnap, a nemzeti és protestáns ünnepek, 
ő felsége a király születése- és nevenapja, karácsonykor 12 nap, húsvétkor két hét, pün-
kösdkor 4 nap és a félév végén 3 nap. Más vallású tanulók a vallás- és közoktatásügyi 
minisztertől kijelölt ünnepnapjaikon a tanítási órákról elmaradhatnak.(L. Állami Rendtartás 31. §.) 

27. §. Az igazgató, a rendes szünnapokon kívül, minden iskolai évben három, 
nem egymásután következő napot engedélyezhet iskolai szünetül. 

28. §. A tanításnak az egész intézetre vonatkozó, hosszabb vagy rövidebb időre 
való felfüggesztése járvány, elemi csapás vagy más kényszerítő okok miatt, a mennyiben 
a felfüggesztést nem a közigazgatási hatóság rendelte el, a fenntartó hatóság engedélyével 
történhetik. Halasztást nem tűrő esetekben az igazgató, a fenntartó hatóság utólagos jóvá-
hagyása feltételében, intézkedik ; intézkedéséről haladéktalanul, esetleg távirati úton, jelentést 
tesz a püspöknek. 

29. §. Az első félévet az eddigi tanulmányi előmenetelt feltüntető értesítő, a máso-
dikat az egész iskolai év eredményét magában foglaló bizonyítvány zárja le. 

c) Vizsgálatok. 

30. §. A vizsgálatok nemei a következők : 
I. 1. a) osztály és osztályképesítő-vizsgálat, 

b) befejező képesítő-vizsgálat, 
2. kántorképesítő-vizsgálat, 
3. munkamesternői képesítés (tanítónőképző-intézetekben), 
4. kiegészítő képesjtő-vizsgálat ; 

II. 1. különbözeti vizsgálat, illetőleg osztályképesítő különbözeti vizsgálat, 
2. pótvizsgálat, 
3. ismétlő-vizsgálat és 
4. javító-vizsgálat. 

31. §. A tanulmányi vizsgálatokra vonatkozó intézkedéseket a képesítővizsgálati 
szabályzat állapítja meg. 

A vizsgálati rendtől való eltérést a fenntartó hatóság útján a vall. és közokt.-ügyi 
minisztertől kell kérelmezni. 

d) Tanulmányi szabályok. 

32. §. Szeptember hó 1. napján az orvosi és a zenei hallás vizsgálata ejtetik meg: 
Szept. hó 1. és 2. napján tartatnak a javító-, pót-, felvételi és különbözeti visgálatok. 
Szeptember hó 1 — 3. napján iratkoznak be a felvett tanulók. 
Szeptember hó 4-én van az iskolai évet megnyitó istentisztelet és iskolai ünnep. 
Szeptember hó 5-én kezdődik a tanítás. (Ha közbe vasárnap esik, e határidők is 

módosulnak. Vasárnap csak megnyitó istentisztelet tartható.) 
33. §. A beírások a javító-, pót-, felvételi- és különbözetivizsgálatok idejéről és az 

iskolai év kezdetéről a beírásnál megkívánt eljárásról a tanulók a. felvételüket tudató értesítő-
lapon kiértesítendők. 

A szükséges iskolai- és segédkönyvek, taneszközök jegyzékét, a beíráskor fize-
tendő díjak kimutatását, az intézeti, internátusi és köztartási szabályok 1 — 1 példányát a 
felvételi értesítéshez csatolni kell. 

34. §. Az internátusba felvett tanulók tartoznak az igazgató által kijelölt lakást 
a beiratkozás napján elfoglalni A künnlakóul felvett tanulók csakis az igazgató előleges 
tudomásával és beleegyezésével fogadhatnak lakást, a melyet évközben is csak az ő jóvá-
hagyásával változtathatnak meg. 

35. §. A tanítóképző-intézetben az ev. vallástan az egyetemes, a többi tárgyak 
az állami tanterv szerint taníttatnak. A tanításnál az állami tanítóképző-intézeti tanmenetek 
és a módszeres tanácskozások határozatai irányadók. 

36. §. A vallásoktatásnál csak az egyetemes egyház, egyéb tárgyak oktatásánál 
csak az egyetemes egyház és az államtól engedélyezett és nyomtatásban megjelent tan-
könyvek használhatók. A tananyag'tollbamondása, valamint a jegyzetekből való tanítás tilos. 

37. §. A tankönyvek, segédkönyvek és tanítási eszközök jegyzékét a megelőző 
tanév bezártáig a tanári kar állapítja meg. A tankönyvek jegyzékét az igazgató a püspökhöz 
felterjeszteni tartozik. Minden tankönyvváltoztatást kellően meg kell okolni. 

38. §. Az iskolai év megnyitását követő három napon belül tartozik minden 
tanuló a szükséges tankönyveket és iskolai eszközöket beszerezni. 

39. §. A tantervben megszabott rendes tantárgyak tanulása alól állandóan senki sem 
menthető fel. Ideiglenes fölmentést, megfelelő orvosi bizonyítvány alapján, a testgyakorlás, rajz, 
ének és zene tanulása alól legfeljebb 2 hónapra a tanárikar meghallgatásával az igazgató adhat. 
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40. §. A tanulók kötelesek a tanítási órákon pontosan megjelenni s teendőiket a 
tanulás körében a megszabott rend szerint teljesíteni, ruházatuk tiszta és rendes legyen. 

41. §. Egyes tanítási órákról való elmaradásra az illetékes tanárok; több óráról 
vagy egy napról az osztályfőnök; több, de legfeljebb 8 napról pedig az igazgató adhat 
engedélyt. 

42. §. Két napnál hosszabb mulasztás okát még a mulasztás ideje alatt köteles 
a tanuló, szülei vagy helyettesei (szállásadók) az osztályfőnöknél vagy igazgatónál bejelen-
teni és utólagosan igazolni. A mulasztást a szülő vagy helyettese, bennlakó tanulónál a 
felügyelő-tanár, illetve az intézeti orvos igazolja. 

43. §. Ragályos betegségbe esett tanulót lakótársaitól azonnal el kell különíteni. 
A beteg tanuló és lakótársai csak akkor látogathatják a tanítást, ha a hatósági vagy az intézeti 
orvos azt megengedi. 

44. §. A tanulók a szorgalmi idő alatt a várost csak az igazgató engedélyével 
hagyhatják el. Az erre szóló engedélyt a tanuló az osztályfőnöknek bejelenteni köteles. 

45. §. Az ifjúság valláserkölcsi és hazafias érzületének ápolása, az iskola jó 
szellemének megőrzése a tanári karnak hivatása. 

46. §. Iskolai ünnepet és tanulmányi kirándulást lehetőleg akkép kell rendezni, 
hogy a tanítás megszabott rendjét ne zavarják. Három napnál hosszabb időre terjedő 
kirándulást a püspöknek be kell jelenteni. 

47. §. Az igazgató engedélye nélkül a növendékek sem az intézetben, sem azon 
kívül semmiféle gyűlést nem tarthatnak ; nem intézeti egyesületnek vagy társulatnak tagjai 
nem lehetnek. Színielőadások, hangversenyek, felolvasások, nyilvános tánczmulatságok stb. 
látogatása esetről-esetre csak igazgatói engedélylyel történhetik. 

48. §. Ha valamelyik növendék magántanításra kíván vállalkozni, vagy ha magát 
bármily irányban az intézeten kívül képezni óhajtja, erre a tanári testület meghallgatásával 
az igazgató ad engedélyt. 

49. §. Az intézet növendékei a nagy szünidőben is az intézet rendjének kötelé-
kébe tartoznak. A befejező képesítő vizsgálatra jelentkező rendes növendékek a maguk 
vizsgálatának befejeztéig szintén az intézet rendjének kötelékébe tartoznak. 

50. §. A beírt növendék megelőző évi bizonyítványa, a míg az intézetet el nem 
hagyja, letétképen az intézeti irattárban marad. 

51. §. A tanítóképző-intézet elhagyása évközben: a) önként, b) betegség miatt, 
c) fegyelmi úton történhetik. Az első két esetben szükséges a szülői beleegyezés, a harma-
dik esetben az igazgató a szülőket vagy helyettesüket azonnal értesíti. Az eltávozás tényét, 
idejét és okát a tanuló mult évi bizonyítványára, esetleg értesítőjére is rá kell vezetni. 

e) Internátus, künnlakás. 

52. §. Minden tanítóképző-intézet mellé internátus állítandó. 
53. §. Az internátusban nyernek elhelyezést a tanítóképző-intézetnek nem hely-

beli ev. vallású növendékei, a kiknek mindenike az internátusban való bennlakásra köte-
lezhető. 

Bennlakóul a tanárkar javaslatára a tanítóképző-intézet más vallású növendékei 
is felvehetők. 

54. §. A tanulóknak az internátusban megkövetelt alkalmazkodását és életrendjét 
a tanárkartól szövegezett és a fenntartó hatóságtól jóváhagyott szabályzat és házirend írják 
elő, a melyeket meg kell magyarázni és észrevehető helyen ki kell függeszteni. 

A szabályzat és házirend a künnlakó növendékekre is kötelező. 
55. §. Az internátus és a künnlakások életrendjének szabályozásában különös 

gondot kell fordítani a rendre és fegyelmezettségre s arra, hogy a közös lakásokon a 
növendékek egyéni szabad fejlődéséhez megkívántató jó szellem fejlődjék ki. Az internátus 
és externátus feladata pedig nemcsak az, hogy a növendékeknek lehetővé tegye az anyagi 
gondoktól ment tanulást, hanem, hogy az intézeti tanítást kiegészítve, az ifjúságot nevelje 
és jövendő hivatására ez úton is előkészítse. A vezetésnek eg}^ébként minden vonalon 
leglőbb gondja, hogy a családi kör hiányát a lehetőség szerint pótolni igyekezzék s az 
ifjúság lelkében a vallásosságot, az erkölcsösséget, a nemzeti szellemet, a nemes eszmények 
kultuszát, a hivatásszeretetet s a kartársi együttérzést, a polgári erényeket (kötelességérzet, 
munkaszeretet, takarékosság) meggyökereztesse, ápolja és megerősítse. Az arra hivatottak 
nevelő munkájában fontos szerepe van a tekintélynek, még fontosabb a szeretetnek és a 
jóakaró méltányosságnak, a melyre a serdülő kor tévedései és hibái számot tarthatnak. 

f ) Köztartás. 

56. §. Minden tanítóképző-intézet mellé lehetőleg köztartást (convictus, alumneum) 
kell szervezni. 

57. §. A köztartásban résztvehetnek a bennlakó tanulókon kívül a künnlakók is. 
8* 
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58. §. A köztartás szabályzatát és ügyrendjét a helyi viszonyoknak megfelelően 
a tanártestület javaslatára a fenntartó hatóság állapítja meg. A szabályzatot a tanulóknak 
meg kell magyarázni és a köztartás helyiségében feltűnő helyen ki kell függeszteni. 

59. §. A köztartás a beiratkozás napján veszi kezdetét. 

g) Segélyezés. 

60. §. Kifogástalan magaviseletű, szorgalmas és jóelőmenetelü szegény növendé-
kek tandíj-, internátusi lakásdíj- és közétkezési díjkedvezményben részesíthetők. 

61. §. A segélyek odaítélésére és elvonására nézve a tanári kar javaslatára minden-
kor a fenntartó testület határoz. 

A segélyezésnél, egyenlő minősítés mellett, a tanítók, tanárok és lelkészek gyer-
mekei, egész- és félárvák elsőbbségben részesülnek. 

62. §. A segélyek minden növendékre nézve rendszerint a felvételkor állapíttatnak 
meg. Az élvezett segélyek meg nem felelő magaviselet, nagyobb fokú hanyagság vagy 
súlyosabb fegyelmi vétség esetében, évközben bármikor kisebbíthetők vagy teljesen meg-
vonhatok. 

63. §. A segélyezésnek az iskolai évközben való szabályozása czéljából az igaz-
gató a félév lezárása után, február 15-ig megokolt javaslatot terjeszt a fenntartó hatósághoz. 

64. §. A megvont segély abban az esetben, ha a növendéknek a büntetéssel elérni 
kívánt javulása bekövetkezett, a megfelelő újabb minősítés esetén, nemcsak az iskolai év 
és a második félév kezdetén, de bármikor visszaszerezhető. 

65. §. Ha a fizetésre kötelezett tanuló fizetésbeli kötelezettségének nem tesz eleget, 
szülői vagy gyámja a fizetésre felszólítandó, ha a felszólított 2 héten belül fizetési köte-
lezettségének eleget nem tesz, az esetben a tanuló az intézet növendékeinek sorából töröl-
hető. Szülője vagy helyettesük erről értesítendő. 

h) Betegápolás. 

66. §. Az intézet minden növendéke az intézeti orvos felügyelete alatt áll és díj-
mentes rendelés kedvezményében részesül, sőt élvezik a gyógyszerek mérsékeltebb árú 
kedvezményeit is. 

A bentlakó könnyebb betegek az intézet betegszobájában, a kintlakók pedig saját 
lakásaikon kezeltetnek. 

Az intézeti betegszobában semminemű segédkezésre növendéket alkalmazni nem 
szabad. 

67. §. Súlyosabb vagy ragályos betegségbe esett növendékek közkórházakban 
ápoltatnak. A kórházi költségek 50%-át az első hónapban az intézet viseli. 

Súlyos betegség esetén a szülőket vagy helyettesüket az igazgató mindenkor 
írásban értesíti. 

68. §. A 66. és 67. §§-okban meghatározott összes kedvezmények megszűnnek 
abban az esetben, ha megállapíttatott: 

a) hogy az illetőnek idült szervi baja van ; 
b) ha valaki szándékosan kárt tett önmagában; 
c) ha valaki az évzáró vizsgálatok utolsó napjától számított 24 órán túl betege-

dett meg. 

i) Fegyelmi szabályok. 

69. §. A fegyelmi szabályzat tiltja : 
a) Az igazolatlan óramulasztást. 
Ha a növendék igazolatlanul mulaszt, akkor az osztályfőnök minden előforduló 

esetben jelentést tesz az igazgatónak, a ki azonnal írásban értesíti a szülőket vagy helyet-
tesüket és figyelmezteti őket az igazolatlan mulasztás következményeire. 

Azt a növendéket, a ki egy iskolai évben igazolatlanul, habár nem is egyfolytá-
ban, annyi órát mulaszt, a mennyi a heti órák összege, az intézet kötelékéből el kelj 
bocsátani. Ezt az elbocsátást a tanári testület esetleg e czélra egybehívott rendkívüli érte-
kezleten mondja ki és határozatáról a szülőket vagy helyettesüket jegyzőkönyvi kivonattal 
azonnal értesíti, egyben a püspöknek jelentést tesz. Az elbocsátás csak a püspöki döntés 
után eszközölhető. 

b) Az intézet épületének, helyiségeinek, bútorainak és szerelvényeinek megrongá-
lását vagy bepiszkolását. A ki e tilalom ellen vét, a kárt megtéríteni köteles. 

c) A vallás, az erkölcs törvényeivel vagy az illendőségi szabályokkal ellenkező 
cselekedetet. 

d) Az igazgató engedélye nélkül bármely czélra pénz vagy aláírás gyűjtését. 
e) Fegyver, bot, méreg vagy támadásra szolgáló eszköz tartását, hordozását. 
f ) Ruhaneműek, könyvek, iskolai eszközök vagy bármiféle értéktárgyak egymás-

közt való adása-vevését, elcserélését, elzálogosítását, kisorsolását, továbbá a pénzkölcsönzést, 
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adósságcsinálást, a tilalmazott időben és helyeken való dohányzást, az alkohol élvezését, 
a kártyázást és más szerencsejátékot. 

g) Kávéházak, vendéglők, korcsmák és erkölcsrontó helyek látogatását. 
h) Utakon, utczákon és tereken való csoportosulást, zajongást, rendetlenkedést s 

bárminemű tüntetésben való részvételt. 
i) Általában mindazt, a mi a polgári törvényekbe vagy hatósági rendelkezésekbe 

ütközik. 
70. §. A ki a fegyelmi szabályok rendelkezései ellen vét, büntetés alá esik. 
A büntetések és fokozataik a következők: 
a) a tanár figyelmeztetése a növendék hibája vagy vétsége következményeinek 

megvilágításával négyszemközt, majd az osztály előtt; 
b) az osztályfőnök intése és feddése négyszemközt, majd az osztály előtt; 
c) az igazgató feddése és dorgálása négyszemközt, majd az osztály előtt s a 

kimenő megvonása; 
d) az igazgató, a tanári testület meghallgatásával a szülőknek vagy helyettesüknek 

tanácsolhatja a növendéknek az intézetből való csendes eltávolítását vagy javaslatba hoz-
hatja másik intézetbe való lépését; 

e) a tanári értekezlet elé idézés, a püspöktől nyert felhatalmazás alapján a ked-
vezmény ideiglenes felfüggesztésével, végleges megvonásával, az intézetből való kizárással. 
(A kizárt növendék azonban miniszteri engedélylyel, mint magánúton előkészülő tanuló, 
vizsgálatokra bocsátható ; ha kizárására nem valami bűntény vagy becstelenség adott okot.) 

/ ) Oly esetekben, midőn félreismerhetetlen az erkölcsi romlottság, melynek orvos-
lására az intézet eszközei általában elégtelenek, a tanári értekezlet a növendéknek az ország 
összes tanítóképző-intézeteiből való kitiltását javasolhatja, a püspök útján, a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi miniszternek. 

71. §. Fegyelmi esetek elintézésében a tanári testület és annak minden egyes 
tagja köteles állandóan szem előtt tartani a növendék korát, egyéniségét, a tanítóképző-
intézet nevelő feladatát. A büntető hatalmat mindig ennek megfelelően, kellő óvatossággal, 
mérséklettel kell gyakorolni és sohasem szabad szem elől téveszteni, hogy a büntetésnek 
nem megtorlás, hanem javítás a czélja. 

72. §. A büntetéseknél, az előző § szemmeltartásával, általában szabály, hogy 
valamely büntetési fokozat rendszerint az összes, megelőző fokozatok után alkalmazható. 
Súlyosabb esetekben a megelőző fokozatok mellőzhetők. 

73. §. A 70. § e), f ) pontjaiban felsorolt fegyelmi büntetésekről az igazgató a 
szülőket vagy helyettesüket írásban hivatalosan értesíti. 

74. §. Ha fegyelmi esetből kifolyólag a tanári testület a növendék segélyének 
vagy más kedvezményének felfüggesztését vagy végleges elvonását javasolja, az erre vonat-
kozó megokolt határozat külön jegyzőkönyvi kivonattal, jelentés kíséretében, az illetékes püspök-
höz jóváhagyás végett felterjesztendő (Lásd 62. §.). 

75. §. Ha a tanári értekezlet valamelyik tanulónak kizárását vagy kitiltását hatá-
rozza el, az eljárásról részletes jegyzőkönyvet kell felvenni, a kizárásra vagy kitiltásra 
vonatkozó tanúvallomásoknak és egyéb bizonyítékoknak, továbbá annak feltüntetésével, hogy 
a kellően megokolt határozat egyhangúlag vagy milyen szótöbbséggel hozatott. 

A fegyelmi eljárás befejezése után az igazgató az összes ügyiratokat a tanuló 
utolsó évi bizonyítványával vagy félévi értesítőjével együtt a kizárásra feljogosított bizottság 
(iskolatanács) elé terjeszti. A kizárási vagy kitiltási határozat csak ezen bizottság meg-
erősítése után hirdethető ki és hajtható végre. Hogy a kizárt vagy kitiltott tanuló a tanári 
értekezlet határozatának jóváhagyásáig az intézetben megtűrhető-e, aziránt a tanári kar 
meghallgatásával az igazgató intézkedik. 

76. §. A kizárás vagy kitiltás tényét és okát a tanuló legutolsó évi bizonyítvá-
nyára az igazgató rávezeti. 

77. §. A kizárt tanuló abba az intézetbe, a melyből kizárták, rendes tanulóul 
többé fel nem vehető. A csendesen eltávolított tanulónak újabbi felvétele vagy más inté-
zetből kizárt tanulónak felvétele tekintetében a tanárkar javaslatára a püspök határoz. 

A) Gyakorló-népiskola. 

a) Mindennapi iskola. 

78. §. A tanítóképző-intézeti növendékeknek a tanítói gyakorlatba való bevezeté-
sére szolgál a mindennapi hatosztályú osztatlan vagy két csoportra osztott elemi népiskola, 
a háromosztályú általános vagy gazdasági ismétlöiskola és az ifjúsági egyesület, a melyekben 
a tanítás nyelve minden tantárgyra vonatkozólag a magyar. 

79. §. A mindennapi elemi gyakorlóiskolát úgy kell berendezni, hogy az a tanítói 
gyakorlat czéljaihoz képest szükség szerint ha osztatlan, akkor osztott, ha pedig osztott, 
úgy osztatlan iskolává átalakítható legyen, hogy a tanítóképző-intézet növendékei úgy az 
osztott, mint az osztatlan hatosztályú elemi népiskola vezetésében jártasságra tegyenek szert, 
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80. §. A gyakorlóiskola vezetését, összes tanítói teendőit, az igazgató írányítása, 
felügyelete és ellenőrzése mellett a gyakorlóiskolai tanító vagy tanítók látják el. 

81. §. A gyakorlóiskola tanítója a tanulókat felveszi és beírja. A beiratáskor 
minden tanulótól 50 fillér díjat szed. Ez az összeg a tanulói és tanítói könyvtár fejleszté-
sére szolgál. Szegénység esetében e díj fizetése alól a felmentést az intézeti igazgató adja meg. 

82. §. A gyakorlóiskolában a tanulók beírásának ideje, a tanítás kezdete, a tanév 
befejezése, valamint az évközi rendes szünnapok a tanítóképző-intézetével egyezők. 

83. §. A gyakorlóiskola tanítója, a felvétel eredményéről, szeptember hó végén, 
értesíti az igazgatót s ezentúl csak az igazgató jóváhagyásával vehet fel tanulókat. 

84. §. A gyakorlóiskolában a vallástan az egyetemes, a többi tárgyak az állami 
tanterv szerint taníttatnak. A tanításnál az áll. tanítőképző-intézet gyakorlóiskolai tanmenet 
és a módszeres tanácskozások határozatai irányadók. 

85. §. A gyakorlóiskola tanítója, a tanítóképző-intézet iskolai rendjéhez alkalmaz-
kodva, elkészíti a gyakorlóiskola házi szabályzatát, a melyet a tanári értekezlet hagy jóvá. 

86. §. A gyakorlóiskolában használandó könyvek, taneszközök jegyzékét a gyakorló-
iskola tanítója a szaktanárokkal együtt összeállítja és a tanári testület elé terjeszti. A gyakorló-
iskolában a vallásoktatásnál csak az egyetemes egyház, egyéb tárgyak oktatásánál csak az 
egyetemes egyház és az állam engedélyezte tankönyvek és taneszközök használhatók. 

87. §. A gyakorlóiskolai tanító a tanítóképző-intézeti növendékek tanítási gyakor-
latait, a pedagógia tanárának irányítása mellett, vele egyetértésben vezeti s résztvesz a meg-
állapított rend szerint a tanítási gyakorlatok előkészítésében, megtartásában és bírálásában ; 
azonkívül a tervezeteket a gyakorlati kivitel szempontjából átnézi, majd aláírja s esetleges 
észrevételeivel ellátva a szaktanárnak, illetve a pedagógia tanárának további átnézés végett átadja. 

88. §. A gyakorlóiskolai tanító a gyakorlati tanítás anyagát, a pedagógia tanárának 
kívánságára, oly időben jelöli ki, hogy a tétel az érdekelt szaktanároknak és a pedagógia 
tanárának a tanításra való előkészítés előtt, legalább egy nappal tudomásukra jusson. 

89. §. A gyakorlóiskola tanítója a végzendő gyakorlati tanításokról a tanítás idejé-
nek, helyének és anyagának, valamint a tanítást végző növendékek s az érdekelt szaktaná-
rok nevének megjelölésével s a pedagógia tanárának megkérdezésével összeállított, két hétre 
szóló kimutatást (II. cs. 28. sz. nyomtatvány) készít. E kimutatás a tanári teremben ki-
függesztendő. 

90. §. A gyakorlóiskolai tanítónak gondja legyen arra, hogy a gyakorlóiskolában 
a hospitálásra beosztott növendékek minél értékesebb megfigyeléseket tehessenek s hogy 
hospitálás közben az illetők a reájuk bízott teendőket lelkiismeretesen elvégezzék. 

A gyakorlóiskolai tanító ezenkívül a pedagógia tanárának felhívására, minden 
osztályban s minden tárgyból az elmélet szolgálatában álló mintatanítást tart a harmad-
és negyedéves növendékek számára. 

91. §. A gyakorlóiskolai tanító rendben tartja a gyakorlóiskolai szertárakat. A gyakor-
lati tanítást végző növendékeknek a szemléltetésekhez és kísérletekhez szükséges szemlél-
tető és kísérleti eszközök kiválasztásában segítségére van. 

92. §. Az értesítőkönyvecskéket, illetőleg az évvégi bizonyítványokat a gyakorló-
iskola tanítója s a tanítóképző-intézet igazgatója írják alá. Az igazgató az értesítőkönyvecs-
kéket, a bizonyítványokat az intézet pecsétjével is ellátja. 

A kik a népiskola hat osztályát elvégezték, a záróvizsgálat sikeres kiállása után, 
a törzskönyv alapján kiállított végbizonyítványt kapnak. 

93. §. A gyakorlóiskolai értesítőkönyvecskék, illetőleg bizonyítványok bélyegmentesek. 
94. §. A gyakorlóiskolai tanító gondoskodik a gyakorlóiskola helyiségeinek, bútor-

zatának és felszerelésének rendben és épségben tartásáról. A gondjaira bízott tárgyakról 
leltárt vezet s azokért vagyonilag felelős. 

95. §. A gyakorlóiskola az iskolai évet nyilvános vizsgálattal fejezi be, a melynek 
idejét, a tanítóképesítő-vizsgálatok gyakorlati tanításaira való figyelemmel, a befejező 
képesítő-vizsgálatok szóbeli vizsgálatait megelőzően, a tanári kar tűzi ki: a vizsgálatokon 
az igazgató elnököl. A Vl-ik fiúosztály záróvizsgálatán azonban a tanítóképző-intézeti 
képesítő-vizsgálatok elnöke elnököl. 

96. §. A gyakorlóiskola tanítója, a pedagógia tanárával egyetértőleg gondoskodik 
arról, hogy főképen a negyedéves növendékek a pedagógia tanárának, esetleg a szak-
tanároknak vezetésével a gyakorlóiskolán kívül más helybeli és vidéki népiskolát és kisded-
óvó-intézetet is lehetőleg gyakran látogassanak. E látogatásokról az igazgató az értesítőben 
számol be. 

97. §. Felügyel a gyakorlóiskola tanítója arra, hogy a gyakorlóiskolai könyvtár 
kezelésében a tanítóképző-intézeti növendékek lelkiismeretesen résztvegyenek és abba 
magukat begyakorolják. 

b) Ismétlőiskola. 
98. §. Az általános vagy gazdasági ismétlőiskolát a gyakorlóiskola tanítója vezeti 

és az igazgató támogatása mellett ő gondoskodik- a közigazgatási hatóság, polgármester, 
főszolgabíró segélyével, annak benépesítéséről is. 
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99. §. Az ismétlőiskolában az Összes tárgyakat a gyakorlóiskola tanítója tanítja. 
100. §. A gyakorlati órákat feltétlenül hétköznapokon s nappali időszakban kell 

tartani. 
101. §. Minden iskolai év végével az ismétlőiskolában, a tanítóképző-intézet 

igazgatójától kitűzött időben, évzáró vizsgálatot kell tartani. E vizsgálaton az igazgató 
elnököl. 

102. §. Az ismétlőiskolai tanulók fegyelmezését, a tanári értekezleten jóváhagyott 
fegyelmi szabályok alapján, az érdekelt tanító végzi és ezért ő felelős. 

A kik az ismétlőiskolát elvégezték, az előírt törzskönyv alapján kiállított vég-
bizonyítványt kapnak. 

103. §. Az ismétlőiskolában használandó könyvek és tanszerek jegyzékét a minden-
napi iskolára vonatkozó módozatok szerint kell megállapítani. 

104. §. Az ismétlőiskola a tanítóképző-intézetnek gyakorlóiskolája lévén, a gyakor-
lati pedagógiai kiképzés czéljaira felhasználandó. A felhasználás módját és mértékét a 
gyakorlóiskola tanítója és a pedagógia tanárai állapítják meg. A harmad- és negyedéves 
növendékek évenkint legalább két délután hospitáljanak az ismétlőiskolában, még pedig 
egyszer gyakorlati s egyszer elméleti tárgyak tanításakor. Ezenkívül a negyedévesek 
évenkint legalább egyszer, egy órára terjedő gyakorlati tanítást tartanak az ismétlőiskolában. 

105. §. Az ismétlőiskola órarendjét, a gyakorlóiskolai tanító véleményének meg-
hallgatásával, az igazgató állapítja meg és jóváhagyás végett, a mindennapos iskola óra-
rendjével együtt, felterjeszti a püspökhöz. 

106. §. Az ismétlőiskola működésének ellenőrzése és felügyelete az igazgató tiszte. 

c) Az ifjúsági egyesület. 

107. §. Az ifjúsági egyesület czélja: az ismétlőiskolából kikerült ifjúság vallásos, 
erkölcsös és hazafias érzületének ápolása, a hasznos ismeretek terjesztése, az ifjúságnak 
okos és mértékletes életmódra való szoktatása. 

108. §. Az ifjúsági egyesület tagjaiul tanítóképzőintézetben fiúk, tanítónőképző-
intézetben leányok vehetők fel. 

109. §. Az ifjúsági egyesület benépesítéséről, kitűzött czéljának megvalósításáról, 
szervezeti szabályzatának pontos betartásáról az igazgató támogatása mellett, a gyakorló-
iskola tanítója gondoskodik; ő az egyesület vezetője, gondozója. Az egyesület védője, 
támogatója a tanítóképző-intézet tanári testülete; működésének ellenőre pedig a tanító-
képző-intézet igazgatója. 

110. §. A tanítóképző negyedéves növendékei egyenlő mértékben szerepelnek az 
ifjúsági egyesületben. Ilyen szereplésnek nem minősíthető az olyan tárgysorozati pontban 
való részvétel, melyet nagyobb csoportok (ének- vagy zenekar stb.) adnak elő, de nem 
számítható szereplésül a szervezeti szabályzaton alapuló tisztség viselése sem. 

MÁSODIK RÉSZ. 

A tanítószemélyzet. 
A tanárok. 

111. §. Az igazgató, a rendes és a segédtanárok, a hitoktatók, a gazdasági 
tanár, a gyakorlóiskola tanítói, az intézeti orvos, a megbízott és az óraadó tanárok együtt 
alkotják a tanítóképző-intézet tanári testületét. 

112. §. Tanárokul és a gyakorlóiskola tanítójául csak oly feddhetlen előéletű ev. 
vall. honpolgárok választhatók, a kiknek az államtól megkívánt képesítésük van. A vallás-
tanárok vagy a lelkészek, vagy oly férfiak sorából választandók, a kik a középiskolai vallás-
tanári vizsgálatot letették. 

A rendes és a segédtanári, valamint a gyakorlóiskolai tanítói állások nyilvános 
pályázat útján töltetnek be. A pályázatot a választó hatóság teszi közzé. A pályázati 
kérvényeket az intézet igazgatójához kell benyújtani. A beérkezett kérvényekről a tanár-
testület minden esetben véleményes jelentést és javaslatot terjeszt a választással megbízott 
hatóság elé, a mely hatóság a tanári kar javaslatának és államsegélyes állás betöltése 
esetén a miniszteri szabályzatnak figyelembevételével választja meg a tanárokat. A meg-
választott tanárokat megfelelés esetén a választó hatóság egy év múlva véglegesíti. 
A tanárok állásukból csak fegyelmi úton mozdíthatók el. 

113. §. A tanítóképző-intézet fenntartó hatósága a tanártestület minden tagjától 
erkölcsös életet, hivatásában lankadatlan buzgóságot, egyházához és a magyar hazához hű 
ragaszkodást követel. 

114. §. A felsőbbséggel szemben a tanár mindenkor a kellő tiszteletet tanúsítsa; 
annak rendeleteit, meghagyásait, útbaigazításait teljesítse. Ha a felsőbbség intézkedését 
magára nézve sérelmesnek találja, akkor orvoslását szolgálati úton szorgalmazza. 
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115. §. A tanárnak mindig szem előtt kell tartania az intézet hivatását és azért 
úgy tanítói, mint magánéletben is meg kell tennie mindazt, a mi az intézet érdekeit szol-
gálja s kerülnie kell, a mi ezekkel az érdekekkel ellenkezik. 

116. §. A tanári testületet hassa át az a meggyőződés, hogy közös munkában 
fáradozik s hogy minden egyes tanár működésének eredménye társainak kiegészítő mun-
kásságától függ. A tanári testület egyértelmű eljárása fontos az intézet törekvéseinek sike-
ressége szempontjából; ezért minden tanárnak, a követendő tanmenetre, módszerre, a 
tárgyak felfogására, és a nevelői eljárásra nézve nemes önmegtagadással meg kell hajolnia 
az összesség határozatai előtt; munkásságát alá kell rendelnie az intézet közös czéljának 
s őrizkednie kell attól, hogy a közös czéllal ellenkező tanok, irányok és felfogások propa-
gálásával a növendékek lelkületének egyensúlyát megzavarja. 

117. §. A szülőkkel s a kartársakkal való érintkezésben a tanárnak udvariasnak 
és előzékenynek kell lennie s a tanári testület belső békéjének és egyetértésének ápolásában 
tőle telhetőleg közre kell működnie. 

118. §. A tanári testület minden tagja a reá bízott tantárgyat, a tantervben 
körvonalozott elvek figyelembevételével, a részletes (normál- és helyi) tanmenet és a tanári 
értekezletek módszeres tanácskozásainak megállapodásai szerint, a tanítóképző-intézet nevelői, 
tanulmányi és fegyelmi rendjének keretében, az oda nem tartozó kitérések szigorú kerü-
lésével és a rendelkezésre álló segédeszközöket és a szemléltetési eszközöket gondosan 
felhasználva és alkalmazva tanítja. 

119. §. A tanulók írásbeli dolgozatainak kezelésénél a következő szempontok 
irányadók : 

a) Az összes írásbeli iskolai és házi feladatok rendje a tételek megnevezése 
nélkül, az iskolai év alakuló tanári értekezletén megállapítandó és a kimutatás a tanári 
szobában kifüggesztendő. 

b) A tanárok a kidolgozásra felveendő írásbeli dolgozatok tételeit az előző hónap 
tanári értekezletén bemutatják. A tételek összeállításában figyelemmel vannak a tantárgyak 
kölcsönös vonatkozására, azért a szaktanár megfelelő és olyan tételeket kér a tanári testület 
tagjaitól, melyeknek anyaga a kidolgozásra kitűzött idő előtt a rendes tanítási órákon már 
letárgyaltatott. 

c) A dolgozatok maximális terjedelme előre megállapítandó. 
d) A szaktanár állandóan figyel arra, hogy ne csak a grammatikai, hanem a 

statisztikai és rhetorikai szabályok is érvényesüljenek a dolgozatban. 
e) A tanár a beszedett dolgozatok mindenikét gondosan átnézi, a hibákat meg-

jelöli, a dolgozatokat értékük szerint osztályozza s ez osztályzatokat a tanulók érdem-
jegyeinek megállapításakor tekintetbe veszi. 

/ ) A dolgozatok külső kiállítását, csinosságát és tisztaságát is ellenőrizni és 
szorgalmazni kell. 

120. §. A tanárnak a szülői házzal karöltve hathatósan kell közreműködnie a 
reábízott növendékek vallásos, erkölcsös és hazafias irányú nevelésében. Azért minden 
tanár gondosan figyelje meg tanítványait és igyekezzék minden oly körülményt elhárítani, 
mely nevelésüknek ártalmára lehet; nemes példaadással, útbaigazítással, tanácscsal és inte-
lemmel szoktassa őket kötelességtudásra, munkaszeretetre rendre és illedelemre, erősítse 
őket erényeikben s törekedjék hibáikat megjavítani. 

121. §. Különös gondja legyen a tanárnak tanítványai fegyelmezésére. Elsősorban 
fegyelmezze önmagát, mert csak így érhet czélt tanítványainak fegyelmezésében. Tanít-
ványai iránt viselkedjék szeretettel, hogy ragaszkodásukat megnyerhesse. 

A fegyelmezésben legyen következetes, vegye észre az érdemet és a hibát egy-
aránt mindenkiben s a dicséretben valamint a rendreutasításban minden tanítványával 
szemben legyen egyenlően igazságos. 

Fegyelmezésben csak nemes eszközöket alkalmazzon ; de másrészt a fegyelmet 
túlságos engedékenységgel ne lazítsa meg. Fegyelmező eljárása kartársaiéval mindenkor 
összhangban álljon s a büntetésekben tartsa szem előtt e Rendtartásnak idevonatkozó 
rendelkezéseit. 

Kiváló gondja legyen arra, hogy valamely erkölcsi baj az intézetben magát meg 
ne fészkelje s hogy kívülről jövő káros befolyások (pl. pornografikus olvasmányok és képek 
stb.) az intézet jó szellemét ne veszélyeztessék. 

Minden tanárnak feladata a tanítás közben való fegyelem fenntartására tett intéz-
kedések végrehajtásáról gondoskodni. 

122. §. A tanárok hivatásukból folyó, a törvényekben, szabályrendeletekben meg-
állapított kötelességüket pontosan és lelkiismeretesen teljesítsék. A felettes hatóságok pedig 
a tanárok egyéniségét tiszteljék, a tanítás, nevelés és fegyelmezés terén kifejtett munkás-
ságukat jóakaratulag támogassák. 

123. A köteles heti óraszám, jlz_ igazgatónál, a heti négy órai osztály látoga-
tással együtt legfeljebb heti 12 óra; a rendes, segéd- és megbízott tanárnál, a hospitálásra 
fordított egy órával együtt, heti 18 óra ; a gyakorlóiskola tanítójánal a népiskolai tantervben 
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megszabott heti óraszám, ezenkívül kötelessége a gyakorlati kiképzés, az ismétlőiskola, az 
ifjúsági egyesület és azok könyvtárainak vezetése, illetve gondozása. 

124. §. A köteles heti óraszámon felül adott órák az állami tképző int, tanáro-
kéval egyenlőképen díjaztatnak. 

Az internátus felügyelő tanára és a köztartást vezető tanár megfelelő külön díja-
zásban részesül. 

125. Az igazgató és tanárok fizetéssel járó hivatalt el nem vállalhatnak. 
~ A más intézetben vállalt órákat vagy törvényesen megengedett egyéb foglalkozá-

sokat az igazgató útján a püspöknek bejelentik. 
Az intézetben és azon kívül adott órák összege az igazgatónál heti 24, a taná-

roknál heti 30 óránál több nem lehet. A mellékfoglalkozás további kiterjesztése indokolt 
esetben a fenntartó testület hatáskörébe tartozik. 

126. §. A tanárok intézeti növendéknek magánleczkeórákat nem adhatnak, magán-
úton előkészülő tanulókat az érdekelt intézetnél teendő osztályvizsgálatra, osztályképesítő-, 
vagy befejező képesítő-vizsgálatra elő nem készíthetnek. 

127. §. Mindegyik osztálynak van vezető tanára: az osztályfő, a kit az iskolai 
év első tanári értekezletén, ennek hozzájárulásával az igazgató jelöl ki. Az osztályfő fel-
adata, hogy osztályában a fegyelmi és tanulmányi rend fenntartására ügyeljen, a tanítás 
egységét és egyöntetűségét elősegítse s elejét vegye a házi feladatok összetorlódásának. 
A tanítási időn túl is igyekszik fenntartani az összeköttetést tanulóival, a tanulókat lehető-
leg gyakran fölkeresi szállásaikon s tanulmányi és fegyelmi ügyekben szülőiknek és a lakás-
adóknak felvilágosítással szolgál. Ehhez képest: 

a) gondja van az osztályteremnek és bútorzatának rendben tartására; 
b) számonveszi az ifjúság előírt iskolakönyveit, felszereléseit, az osztálynapló 

bejegyzéseit (II. cs. 8. sz. nyomtatvány), igazolja a mulasztásokat; 
c) elvégzi a hatáskörébe eső fegyelmi ügyeket ; 
d) tanulmányi ügyekben érintkezik az osztályban tanító tanárokkal s egyfelől 

ellenőrzi a tanári értekezletek határozatainak végrehajtását, másfelől az értekezleten osztálya 
ügyeinek előadója ; 

e) vezeti osztályának felvételi (II. cs. 6. sz. nyomtatvány) és tanulmányi naplóját 
(II. cs. 9. sz. nyomtatvány), a rendes növendékek s az osztályába tartozó magánúton elő-
készülő és különbözeti vizsgálatot tevő tanulók osztályanyakönyvét (II. cs. 11., 12., 13., 
14. sz. nyomtatvány), elkészíti az osztályozó íveket, kiállítja a havi intőlapokat, a félévi 
értesítőket (II. cs. 10. sz. nyomtatvány) és az évvégi bizonyítványokat (II. cs. 15., 16., 
17., 18. sz. nyomtatványokat); kitölti az osztályára vonatkozó statisztikai lapokat ; az érte-
sítőbe szükséges adatokat beszolgáltatja az igazgatónak ; 

/ ) érintkezik a növendékek érdekében szülőikkel, esetleg a szállásadókkal ; evégből 
a szülők, helyettesük vagy a növendékek más hozzátartozójának rendelkezésére áll. 

128. §. A tanárok az órarendben megállapított óráikat pontosan megtartják. Elhárít-
hatatlan akadályok esetén az igazgatót idejekorán értesítik, a ki helyettesítésükről gondoskodik. 

129. §. A tanítási órákon a tanár, tanítói feladatának teljesítése mellett gondos-
kodik a fegyelem és rend fenntartásáról. Az órában tárgyalt tananyagot s a tanulók nyilván-
tartására és mulasztásaira vonatkozó adatokat s az esetleges intézkedéseket az óra befejez-
tével az osztálynaplóba bevezeti. Az egész osztályra vonatkozó intézkedéseihez az osztályfő 
hozzájárulása is szükséges. Az egész ifjúsággal csak az igazgató intézkedhetik. 

Az óraközötti felügyelet, melynek tervezetét az igazgató állapítja meg, szintén a 
tanári testület tiszte és feladata s ez alól senki semmi czím alatt nem vonhatja ki magát. 

130. §. A tanár köteles az igazgatótól a tanári értekezlet meghallgatásával számára 
kijelölt tisztségeket (osztályfő tiszte, jegyzőkönyv vezetése, a könyvtár és szertárak kezelése, 
ifj. egyesületek vezetése stb.) és az iskolai nevelés és tanítás körébe tartozó megbízásokat 
(kirándulásnál, templombajárásnál felügyelet, iskolai ünnepek rendezése, künnlakó tanulók 
magaviseletének ellenőrzése az iskolán kívül stb.) teljesíteni. A gondjaira bízott szertárat 
(könyvtárat) leltár mellett anyagi felelősséggel őrzi és kezeli. 

131. §. Ha a tanári testület- valamelyik tagja betegség, szabadságolás vagy más 
ok^ miatt óráit nem tarthatja meg, helyettesítését, lehetőleg szakszerűen a testület többi tagjai 
látják el, a kiket az igazgató jelöl ki, még pedig egy hónapig díjtalanul, ezenfelül szabály-
szerű óradíj mellett. A gyakorlóiskola tanítójának óráit egy hónapon belül, a tanári testület 
irányítása mellett, az intézet negyedéves növendékei látják el, egy hónapon túl terjedő 
helyettesítés esetében óraadó tanító alkalmazandó. 

A tanárok szabályszerű iskolai szünetek idején az igazgatónál tett bejelentés után 
távozhatnak a képzőintézet helyéről, a szorgalmi idő alatt azonban az eltávozásra, vagy a 
szüneteken túl való elmaradásra előzetesen kötelesek engedélyt kérni. Ezt az engedélyt 
komolyan megokolt és halasztást nem tűrő esetekben egy hétig terjedő időre az igazgató 
adja meg. Egy hétnél hosszabb időre terjedő szabadságolás engedélyezése a fenntartó 
hatóság hatáskörébe tartozik. 

Hosszabb szabadságolás iránti kérelem mindenkor az igazgatóhoz nyújtandó be, 
a ki fölterjesztésével kapcsolatban jelentést tesz a helyettesítés módjáról is. A szabadság 
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meghosszabbítását kérő folyamodvány legkésőbb a szabadságidő letelte előtt 14 nappal 
adandó be. 

132. §. Súlyos betegség esetén a tanároknak és a gyakorlóiskolai tanítóknak egy 
évig terjedhető szabadságra van igényük, mely idő alatt állandó javadalmazásuk (fizetés, 
korpótlék, lakásbér) élvezetében meghagyandók. 

133. §. Az igazgató és a tanárok az Egyházi Alkotmányban megállapított fegyelmi 
szabályok alatt állanak, vétségeik az egyházi törvényszékek elé tartoznak, csekélyebb 
kötelességmulasztásaik pedig az egyházkerületi rendbüntetési szabályrendelet értelmében 
bíráltainak el. 

134. §. A tanárok az igazgatóval szemben hivatalos érintkezésükben engedel-
meskedni tartoznak. Ha azonban az igazgató részéről sérelmeket tapasztalnának, ezek ellen 
a tanári értekezleten, súlyosabb esetekben felettes hatóságuknál keresnek orvoslást. 

135. §. Az igazgató, a rendes, a segéd- és megbízott tanárok résztvesznek a 
pedagógia tanárának és a gyakorlóiskola tanítójának munkájában, a növendékek gyakorlati 
kiképzésében is. A pedagógia tanára minden adott esetben, a szaktanárok csak akkor, ha 
a tanítás tétele az ő tárgyuk köréből való s ha azt ők készítették elő, átnézik és észre-
vételeikkel ellátják a tanítási tervezetet. A tanári testület tagjai továbbá saját tárgyuk 
népiskolai anyagát a Tantervben megszabott időben és módon feldolgozzák s a gyakorló 
iskolában azokból (a pedagógia tanára az írvaolvasásból, számolásból és a beszéd-értelem-
gyakorlatokból) a növendékek előtt mintatanításokat tartanak. 

136. §. A mintatanításokról, az előkészítésről, a gyakorlati tanításokon és bírála-
tokon való részvételről vezetett jegyzéket az iskolai év végén az óratöbblet díjának kiutalása 
czéljából az igazgató a fenntartó hatóságokhoz felterjeszti. (L. 124. §.) 

137. §. Az intézeti orvos kötelessége a Rendtartásban előírt vizsgálatot meg-
tartani s ezenkívül a felvétel alkalmával minden növendéket egészségi tekintetből megvizs-
gálni. Az intézeti orvos évenkint még egyszer, szükség esetében többször is, hasonló 
vizsgálatot tart és ennek adatait átszolgáltatja az igazgatónak az értesítő számára. Köte-
lessége továbbá az intézet egészségügyi életrendjére vonatkozólag az igazgató, illetőleg a 
tanári testület értekezlete elé javaslatot terjeszteni ; kötelessége ellenőrizni, hogy a közható-
sági egészségügyi intézkedéseket az intézetben foganatosítsák és végrehajtsák. Köteles az 
egészségre, erkölcsre káros szokásokat úgy a gyakorlóiskola, mint a tanítóképző-intézet 
növendékei között elnyomni. Ha e tekintetben bajt tapasztalna, az igazgatónak, szükséghez 
képest az iskolai hatóságnak (az igazgató útján) azonnal jelentést tesz. 

138. §. Az intézeti orvos ingyenes gyógykezelésben részesíti az összes növen-
dékeket. A beteg internátusbeli növendékek ápolása kizárólag az ő utasítása szerint történik. 

A fennjáró betegeket az intézet betegszobájában kezeli ; a fekvő betegeket a 
szükséghez képest meglátogatja s esetleg közkórházban való ápolásukat javasolja. Az utóbbi 
esetben, a szülők vagy helyettesük értesítése után, az igazgató intézkedik. 

2. Igazgató. 

139. §. Az igazgatót a tanártestület javaslata alapján a fenntartó testület a rendes 
tanárok sorából 6 évre választja. Az igazgató a 6 év lejartával újra megválasztható. 

Az igazgatót egy hóig terjedő akadályoztatása esetén rendszerint a hivatalára 
nézve legidősebb tanár helyettesíti, a kit az igazgató erre felkér. Hosszabb időig tartó 
helyettesítésről a fenntartó hatóság gondoskodik. 

140. §. A tanítóképző-intézet igazgatója a vezetésére bízott tanintézet összes 
szellemi és erkölcsi érdekeinek őre s mint ilyen a tanári testület élén s vele egyetértőleg 
arra törekszik, hogy az intézet feladatának, a hazafias és egyházias szellemi nevelésnek 
s a tudományos oktatásnak minél tökéletesebben megfeleljen. 

Személyes felelősséggel vezeti a tanítóképző-intézet munkásságát minden irányban 
és felügyelő tiszte és ellenőrzése annak összes tényezőire kiterjed. 

Szem előtt tartja a tanintézet anyagi érdekeit is s a károsodástól igyekszik azt 
megóvni. 

141. §. Az igazgatónak törekednie kell arra, hogy közte s a tanári testület tagjai 
között kölcsönös bizalom és szeretet jöjjön létre s evegből tanártársaival szemben mindig 
az igazság/ méltányosság és tapintatosság vezérelje. O a tanárok jogos és méltányos érde-
keinek s kívánságainak hivatott védője és támogatója s ezért az illetékes fórumoknál a 
tanárok érdekeit és kívánságait igyekeznie kell előmozdítani s megvalósítani. 

142. §. Az igazgató iparkodjék a növendékeket lehetőleg egyénenkint minél 
behatóbban megismerni s minden alkalommal, különösen midőn az egész ifjúság együtt 
van, őket a jóra, nemesre, tanáraik s szüleik tiszteletére s egymás szeretetére serkenteni. 

Keltsen a növendékekben bizalmat maga iránt s következetes szigorúsággal szok-
tassa őket engedelmességre, illemre, igazmondásra és kötelességeik pontos teljesítésére. 
Tartsa ébren és fejleszsze bennük a haza és az egyház iránt való szeretetet és hűséges 
ragaszkodást. 



67 

143. §. Az igazgató képviseli az intézetet a hatóságokkal, testületekkel és álta-
lában a közönséggel szemben. E minőségben gondosan ügyeljen arra, hogy a vezetésére 
bízott intézet tekintélyét kifelé megóvja. Azon helyeken, gyűléseken, a hol jelenlétét az 
intézet érdeke megkívánja, személyesen jelenjen meg. 

144. §. Az igazgató az iskolai belső rendért elsősorban felelős, azért az iskolai 
felsőbb hatóságoknak határozatait, rendeleteit, utasításait a tanári testületnek tudomására 
hozza és végrehajtásuk iránt intézkedik, viszont a tanári kar határozatait és kívánalmait 
a felsőbb iskolai hatósághoz felterjeszti. 

145. §. Az igazgató mindazon bizottságokban és gyűléseken, a melyeknek hiva-
talánál fogva tagja, az intézet érdekeit tőle telhetőleg előmozdítani tartozik. 

146. Köteles az iskolai év végén zárójelentést terjeszteni a püspöki hivatal útján 
az egyházkerületi közgyűléshez és a vallás- és közoktatásügyi friiniszterhez. A zárójelentés 
két főfejezetből áll : az első szól az intézet állapotáról, a második az intézet működéséről. 
E két főrész a következőképen tagolandó : 

I. Az intézet állapota: . 

1. Az épület, udvar, kert, gazdaság. 
2. Szertárak, könyvtárak. 
3. Az internátus, externátus, magánlakások élete, berendezése. 
4. Köztartás. 
5. Segélyezés, ösztöndíjak, jutalomdíjak, alapok, alapítványok. 
E tételeknél a vonatkozó hiányok, kívánságok feltüntetése. 

II. Az intézet működése : 

1. A tanári testület kiegészítésére vonatkozó kívánságok. 
2. A tanári testület egyes tagjai (nevelői, tanítói, iskolai, tudományos és társadalmi) 

munkájának jellemzése és eredménye. 
3. A kölcsönös hospitálások eredményei. 
4. Az igazgatói hospitálások eredményei. 
5. A módszeres értekezletek tárgyai, eredményei. 
6. Az ifjúság közszelleme és társadalmi műveltsége. Az intézetnek ez irányban 

való működése. 
7. Az intézet helyzete a helyi társadalomban. 
8. A tanári testület s az ifjúság érintkezése. 
9. A gazdasszony, kertész, szolgák s más alkalmazottak munkájának jellemzése, 

ismertetése. 
Az igazgatói jelentéssel kapcsolatban terjesztendők fel az illetékes bizottság útján 

az intézetre vonatkozó mindennemű kérelmek és javaslatok. 
147. §. Az igazgató a tanári értekezletek elnöke. E tisztében: 
a) összehívja az értekezletet, ügyelve arra, hogy a meghívás legalább két nappal 

előbb történjék. A meghívás alkalmával az értekezletek tárgysorozatát is közli. 
b) Felügyel arra, hogy a tanári értekezleteken minden tanár jelen legyen, az 

elmaradókat elmaradásuk igazolására felhívja. Az értekezletről pontos jegyzőkönyvet 
vezettet, a jegyzőkönyvet, valamint a jegyzőkönyvi kivonatot aláírja. 

c) Feladata a tanácskozást mindvégig úgy vezetni, hogy az komoly, tárgyilagos és 
a tanári testület tekintélyéhez méltó legyen. A tárgyalás folyamán a nézetnyilvánításnak 
teljes szabadságot enged, a felmerülő ellentétes nézeteket tapintatosan összeegyeztetni 
iparkodik. 

d) Az ellenőrző és osztályozó értekezleteken őrködjék arról, hogy az elbírálás, az 
ügy komolyságához képest, megfontolással és bizonyos egyöntetűséggel menjen végbe. 
Különösen az évvégi osztályozás alkalmával kötelessége arra ügyelni, hogy míg egyrészt 
valóban csak olyan növendékek jussanak felsőbb osztályba, kik megfelelnek az elvégzett 
évfolyam követelményeinek, másrészt osztályismétlésre csupán azokat utasítsák, kiknek 
sikeres haladása a következő felsőbb osztályban nem remélhető. 

e) Ha az ellenőrző és osztályozó értekezlet lefolyásából, vagy egyébként azt a 
meggyőződést meríti, hogy az egész osztály előmenetelében minden tárgyból vagy egyes 
tárgyakból elmaradás, vagy az egész osztály magaviseletében fegyelmezetlenség tapasz-
talható, a baj okait és elhárításának eszközeit tegye tanácskozás tárgyává. Ha tanulmányi 
elmaradás forog fenn, figyelmeztesse az illető tanárokat arra, hogy didaktikai gondosko-
dással iparkodjanak a bajon segíteni. 

148. §. Az igazgató állapítja meg, a tanári értekezlet meghallgatásával, a jövő 
évi tantárgyfelosztást s ezt márczius hóban a püspöki hivatal útján felterjeszti a m. kir. v. és k. 
miniszterhez. Üj tanszék szervezésének szükségessége vagy tanárhiány esetén két tantárgy-
felosztás készítendő; az egyik a tényleges tanári létszám alapján, a másik a tervezett változ-
tatások tekintetbevételével. 

A tantárgyfelosztáskor az oktatás érdekeire és a tanárok szakképzettségeire kell 
9* 
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tekintettel lenni, de a mellett lehetőleg figyelembe veendők a tanárok óhajtásai, hajlamai 
és képességei is. Eszerint a tantárgyfelosztásban vezérlő elvek legyenek a következők: 

A tantárgyak szakszerű ellátása érdekében, de a törvén}'ek értelmében is a tanárok 
elsősorban saját szaktantárgyaik tanítására, másodsorban a szakjukkal rokon tárgyak taní-
tására kötelezendők. Szükség esetén a tanár olyan tantárgy tanítására is kötelezhető, a mely 
nem szakja ugyan s ezzel nem is rokon, de a mely tárgynak tanítására a tanár képességei 
elegendő biztosítékot nyújtanak. 

A tanárok heti óraszáma lehetőleg egyenlő legyen. Az egyes tanárok heti óra-
számának megállapításánál azonban figyelemmel kell lenni az írásbeli dolgozatokkal való 
megterheltetés mértékére s tanári megbízásából díjtalanul végzett iskolai" mellékteendőkre is. 

A jóváhagyott tervezet alapján az igazgató elkészíti a tanítóképző-intézet, a 
gyakorlóiskola, az ismétlő-isl#öla és az ifjúsági egyesület órarendjét, /a tanárok elfoglalt-
ságát feltüntető kimutatást s ezeket szeptember 15-ig az illetékes püspöki hivatalhoz fel-
terjeszti. 

149. §. A sikeres tanításnak egyik föltétele a taneszközökkel való kellő fölszerelés. 
Az igazgató feladata ügyelni arra, hogy az intézeti szertárak és gyűjtemények a költség-
vetésileg megszabott évi átalány terhére fokozatosan és tervszerűen fejlesztessenek. 

150. §. Az igazgató gondoskodik a betegség vagy más ok miatt tanári tisztében 
akadályozott tanár lehetőleg szakszerű helyettesítéséről, s erről a helyettesítő tanárokat 
idejekorán értesíti. 

151. A felvételi-, javító- pót-, különbözeti és az osztályvizsgálatokon az igazgató 
elnököl. Ha azonban a vizsgálatok vezetésében akadályozva van, a tanári testület egyik 
tagját bízza meg az elnökléssel. 

152. § Szigorúan ügyeljen az igazgató arra, hogy az iskolai rendet semmi se 
zavarja, azért 

a) tartsa folytonosan szemmel, hogy kifogástalanul teljesíti-e minden tanár iskolai 
teendőit és a rendtartásban megszabott kötelességeit ; 

b) figyelemmel kíséri, hogy az internátus felügyelő-tanára és a köztartás vezetője 
a szabályok szerint teljesítik-e kötelességüket; 

c) a tanárokkal szemben minden fogyatkozás vagy mulasztás esetén bizalmasan, 
vagy négyszemközt tegye meg figyelmeztetéseit, s ha ez az eljárás ismételten sem vezetne 
czélra, terjeszsze az ügyet a tanári kar elé és a testületi közszellem útján igyekezzék hatni 
a mulasztásterhelte tanárokra; ha pedig az iskolai rend ezután sincs biztosítva, a baj 
orvoslásáról gondoskodik. 

153. §. Az igazgató kötelessége az intézet helyiségeiben a rendre és a tisztaságra 
felügyelni. Győződjék meg, hogy a szolgák az oktatási czélokra szolgáló helyiségeket és 
folyósókat, a falakat, bútorokat és taneszközöket tisztán tartják-e. 

154. §. A tanulmányi ellenőrzés főleg az igazgatónak a tanórákon való látoga-
tásain történik. Minden egyes tanárt, de különösen a kezdő tanárokat, kiknek szívesen 
szolgáljon pedagógiai és didaktikai útmutatásokkal, mennél többször, de minden osztályt 
havonként legalább egyszer meglátogat s minden látogatását az osztálynaplóba bejegyzi. 

155. §. Gondosan ellenőrzi az igazgató, hogy a tananyag a tanmeneteknek meg-
felelően taníttatik-e és hogy az írásbeli dolgozatok megfelelő számban készíttetnek-e. 

156. §. Az igazgató ellenőrzi az intézeti szertárak, tanári és ifjúsági könyvtárak 
rendbentartását. 

Terjeszsze ki figyelmét az ifjúsági egyesületek működésére is, hogy valóban az 
alapszabályaikban kitűzött czélt szolgálják-e s hogy a vezetésekkel megbízott tanárok a 
felügyeletet eléggé teljesítik-e. 

157. §. Az igazgató a vezetése alatt álló igazgatói irodának, irattárnak és a tan-
intézet hivatalos pecsétjének őre; felelős az iránt, hogy az őrizete alatt álló névkönyvek, 
jegyzőkönyvek és ügyiratok meg ne másíttassanak és épségben megőriztessenek. Az intézet 
hivatalos pecsétjének használatára csak az igazgató (vagy helyettese), mint a tanintézet 
képviselője van jogosítva s csak ő vagy helyettese állíthat ki a tanintézet nevében e 
pecséttel megerősített hivatalos okmányt. 

158. §. Az igazgató ügykezelés-körébe tartozó állandó jellegű főbb teendők a 
következők : 

à) A tanulók felvételének s beírásának idejét és körülményeit a szülők tájékoz-
tatása czéljából kellő időben és módon közzéteszi. 

b) A beírás alkalmával bemutatott okiratokat átvizsgálja, visszatartja s irattárában 
mindaddig megőrzi, a míg az illető növendék az intézetből véglegesen eltávozik. 

c) A megállapított díjakat nyugtatvány mellett beszedi a tanulóktól. Mindezekről 
szabályszerű számadást vezet. 

d) Beszedi a képesítői és magánvizsgálati díjakat, ezekről elszámol s a vizsga-
díjat az elnök és a tanári testület tagjai közt a gyakorlatban levő elvek szerint felosztja. 

e) Őrzi az ifjúsági egyletek betéti könyveit s csak indokolt esetekben engedélyezi 
nagyobb összegeknek a takarékból való kivételét. Az ifjúsági egyletek pénztárának szám-
adását az iskolai év végén átvizsgálja és aláírásával igazolja. 
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/ ) Gondoskodik az internátusban el nem helyezhető növendékeknek alkalmas 
magánlakásokról. 

g) Tudomására hozza a növendékeknek az időközben a segélyezésükben előforduló 
változásokat. 

h) Kihirdeti kellő időben az egyes ösztöndíjakra a pályázatot s gondoskodik 
arról, hogy az ösztöndíjosztó-bizottságokban az intézeti növendékek érdekei figyelembe 
vétessenek. 

i) A nem ev. vallású növendékek névsorát összeállítja és szept. 6-ig megküldi az 
illetékes felekezeti hatóságnak, azzal hogy a vallásoktatás az intézet épületében történjék. 

j) Az illetékes püspöki hivatalhoz beterjeszti megerősítés végett: 
1. a tárgybeosztást és az órarendet; 
2. a tanítóképző-intézeti királyi szakfelügyelő vagy miniszteri biztosok által tett 

iskolai látogatásokkor fölvett értekezleti jegyzőkönyvet a látogatás után 15 napon belül; 
3. a tankönyv változtatására vonatkozó tanártestületi javaslatokat. 
Az iskolai év végén. a tanulóknak az osztályfőnökök által kiállított és aláírt bizo-

nyítványának lebélyegzéséről gondoskodik, aláírja és a tanulóknak, a mennyiben iskolai 
tartozásaik nincsenek, kiadja. Az elveszett vagy megsemmisült iskolai bizonyítvány és 
oklevél helyett az igazgató másodlatot állíthat ki. Az iskolai bizonyítvány másodlatáért 2 K, 
az oklevél másodlatáért 5 K díj fizetendő. E díj az igazgatóé. 

159. §. Az- igazgató az intézkedést igénylő tanárkari határozatokat, javaslatokat 
kísérőlevéllel felterjeszti az illetékes hatósághoz, a kísérőlevélben saját nézeteinek is kifeje-
zést adhat. 

160. A minisztériumhoz küldött iratok, valamint az állami főfelügyeletet gyakorló 
miniszteri megbízottak számára kiszolgáltatott adatok mindig a püspöki hivatal útján ter-
jesztendők fel. 

161. §. Az'igazgatói irodában a következő hivatalos könyvek és iratok tartandók: 
1. Iktatókönyv. 2. Tárgymutató index. 3. Postakönyv. 4. Az intézet vagyoni leltára. 5. Tan-
tárgyfelosztás. 6. Órarend. 7. Tanárok törzskönyve. 8. Tanárok mulasztásainak nyilván-
tartása. 9. Mintatanítások jegyzéke. 10. Tanulmányi napló. 11. Tanmenetek. 12. Osztály-
anyakönyv. 13. Befejező képesítővizsgálatok anyakönyvei. 14. Kántori vizsgálatok anya-
könyve. 15. Tanárkari jegyzőkönyvek, évfolyamok szerint rendezve és bekötve. 16. A tan-
intézet története. 17. Felvételi anyakönyv. 18. Az I-ső félévi osztályzatokról és a gyakorló-
iskolai növendékekről szóló anyakönyv. 19. Statisztikai kimutatások, 20. A bentlakók név-
sora. 21. Tápintézeti növendékek névsora. 22. Segélyben részesülők névsora. 23. Ösztöndíjas 
növendékek névsora. 24. Ifjúsági egyletek választmányáról a kimutatás. 25. Egyetemes és 
állami tanterv egy-egy példányban. 26. Az intézeti „Rendtartás". 27. Egyházkerületi és 
egyetemes közgyűlési jegyzőkönyvek, évfolyamok szerint rendezve. 28. Hivatalos Közlöny, 
évfolyamok szerint rendezve és bekötve. 29. Az évi értesítő bekötve és évfolyamok szerint 
rendezve. 30. A növendékek okmányai osztályonkint rendezve. 31. A régebbi tanulóknak 
esetleg visszamaradt bizonyítványai. 32. Az intézet évi költségvetése. 33. Az igazgatói 
pénztár kezeléséről vezetett számadások és okmányok. 34. Az ifjúsági egyletek takarék-
pénztári könyvei. Mindezen hivatalos könyvek és jegyzékek külön-külön és rendben tartan-
dók, hogy bármikor használhatók és megtekinthetők legyenek. 

162. §. Az igazgatói irattárba helyezendők el az összes ügyiratok, t. i. : a felsőbb 
hatóságok rendeletei és hivatalos levelei; testületek és intézetek hivatalos átiratai s az igazgató 
hivatalos jelentéseinek, átiratainak, közleményeinek, évi jelentésének és kimutatásának eredeti 
példányai, és szükség esetén másolatai, még pedig az iktatókönyv számai szerint rendezve 
és évek szerint összecsomagolva külön-külön. 

163. §. Az iktatókönyvbe jegyeztetnek be a beérkezés vagy kiadás időrendjében 
az összes hivatalos ügydarabok. 

A tanintézet történetébe bejegyzi az igazgató az iskolai év minden jelentékeny 
eseményét. 

Az osztály-anyakönyvek a nyilvános és magántanulókra vonatkozó adatokat és 
éwégi bizonyítvány osztályzatait foglalják magukban. Az igazgató kötelessége ügyelni arra, 
hogy ez anyakönyveket az osztályfők az év végén aláírják. Az anyakönyveket az iskolai 
év végén az igazgató maga is aláírja és bekötteti. Gondoskodik az igazgató arról is, hogy 
az anyakönyvekben mindenik osztálynál 3—4 üres lap hagyassék meg avégből, hogy a 
szeptember, esetleg deczember hóban pót- vagy javítóvizsgát tevő növendékek adatai és 
osztályzatai bevezethetők legyenek. 

így mindegyik osztály-anyakönyv egy polgári év tanulmányi adatait foglalja magá-
ban, vagyis bármely iskolai évet követő szeptember és deczember hóban tett osztály- és 
osztályképesítő vizsgák eredményeit is. 

A tanítóképesítővizsgálati anyakönyvet szintén minden polgári évben ú j sorszám 
szerint vezeti s július 1-én és deczember 20-án bezárja. A tanítóképesítővizsgálat anya-
könyve két példányban vezetendő s minden lapját a vizsgáló-bizottság elnöke és jegyzője, 
továbbá az igazgató aláírják. 164. §. Az igazgató gondoskodik arról, hogy a megválasztott tanár hivatalos 
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esküjét letegye. Gondoskodik továbbá arról, hogy az országos tanári nyugdíjintézetbe való 
bejelentés a püspöki hivatal útján kellő időben fölterjesztessék, viszont a tanintézetből távozó 
vagy nyugdíjba lépő tanár számára a szolgálati bizonyítványt az igazgató állítja ki, aláírja, 
az intézet pecsétjével ellátja. A tanárok fizetésének minden változásáról évenként háromszor 
(január 15, május 15 és szeptember 15) a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a püspöki 
hivatal útján jelentést tesz a nyugdíjigény emelése végett. 

165. §. Az igazgató akár magán-, akár hivatalos ügyben három napra terjedő 
időre eltávozhatik az intézetből. Ezen eltávozhatási jogot magánügyben évenként legfeljebb 
kétszer, hivatalos ügyben pedig csak akkor veheti igénybe, ha az egyes esetek sürgős 
természete igazolja. Három napon túl terjedő időre az iskolai hatóság adja meg az engedélyt. 

166. §. A nagy szünidő alatt az igazgató hat heti szabadságra mehet, azonban 
helyettesítésére vonatkozólag köteles jelentést tenni az iskolai hatóságnak. Ilyen esetekben 
az igazgató helyettese az a tanár, a ki e tisztségre önként vállalkozik. Ha a helyettesítésre 
senki sem vállalkoznék, a helyettest a sorrend szem előtt tartásával a rendes tanárok közül 
az iskolai hatóság rendeli ki. 

167. §. Ha az állami kiküldött az intézetet meglátogatja, az igazgató a látogatás 
teljesítésében segítőkezet nyújt s megismerteti őt az intézet beléletére vonatkozó adatokkal 
s az egyes tanárok látogatása alkalmával kíséri. 

168. §. Az igazgató szerkeszti az intézet értesítőjét, a melynek július hó 15-ig 
kell megjelennie. Az értesítő megküldendő az iskolai hatóságoknak, a hazai összes tanító-
képző-intézeteknek, az illetékes kir. tanfelügyelőnek, a kir. szakfelügyelőnek s felterjesztendő 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez ; megküldendő továbbá a M. Kir. Központi 
Statisztikai Hivatalnak, az Országos Nemzeti Múzeumnak, a Magyar Tudományos Akadé-
miának, a M. Kir. Tudományegyetem Könyvtárának, az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Tanszermúzeumnak és az Országos Testnevelési Tanácsnak. 

3. A tanári értekezletek. 
169. §. Minden hónapban, lehetőleg az egész évre előre meghatározott napon, a tanítási 

órákon kívüli időben, rendes tanári értekezlet, illetőleg módszeres és ellenőrző (osztályozó) 
tanácskozás tartandó. 

Rendkívüli tanári értekezletet az igazgató akkor tartat, ha az intézet érdekében 
szükségesnek látszik vagy ha annak összehívását a tanári testületnek legalább két tagja 
intézeti ügyben, a tárgy megjelölésével, írásban kívánja az igazgatótól. 

Alakuló-értekezletét a tanári testület augusztus hó 31-én, záró-értekezletét pedig az 
összes vizsgálatok befejezése után tartja meg. 

170. §. A tanári értekezletek legfőbb tárgya a növendékek viseletének, testi, értelmi, 
jellembeli, erkölcsi fejlődésének és haladásának, továbbá a tanárok tervszerű munkásságá-
nak, szóval az intézet nevelő és tanítási rendjének részletes megbeszélése, irányzása és 
vezetése. 

A tanári értekezlet ne érje be az előirányzások, tények és eredmények megállapí-
tásával vagy tudomásulvételével. A, fő figyelem a kölcsönös értesülésre, eszmecserére, szóval a 
tanári testület egységes és együttes közvéleményének megteremtésére s az ezen közvéle-
ményen alapuló teendők megállapítására essék. 

Elengedhetetlen, hogy a tanári testület nevelői és tanítói munkásságának minden 
fontosabb részlete alkalmilag, a napirend tárgyaival kapcsolatban, alaposan megvitattassék 
a tanári értekezleteken ; sőt azokon kívül is minden elfogadható eszközt fel kell használni 
a czélnak : a tanárok közös és együttes munkásságának szolgálatára. Különösen fontos e 
tekintetben a tanároknak egymás óráin való rendszeres s meghatározott órákhoz nem kötött 
hospitálása. Éppen ezért e hospitálások alkalmával szerzett tapasztalatok az egységes mun-
kásság érdekében a tanári értekezleteken mindenkor megbeszélés tárgyává teendők. 

171. §. A módszeres tanácskozásokon a tanári testület mindazokat a módszeres 
intézkedéseket tárgyalja, melyek az egységes eljárás biztosítása czéljából szükségesek. Meg-
állapítja az iskolai és házi feladatok tárgykörét, kijelöli az iskolai olvasmányokat az okta-
tással tervszerű vonatkozásban álló házi olvasmányokat. Továbbá tanácskozás tárgyává 
teszi mindazokat az intézkedéseket, melyek a tanulmányok kölcsönös kapcsolatossága érde-
kében szükségesek. Különös figyelemmel kell lenni e tanácskozásokon az oly tárgyak mód-
szeres kezelésére, melyeknek oktatása a tanítóképző-intézet több, esetleg valamennyi évfolyamán 
végigvonul. E tanácskozásokon kell tehát tárgyalni a szaktanárnak írásban beterjesztett javaslatai 
alapján a részletes (helyi) tanmenetet és a vele kapcsolatos kérdéseket, a tanítás munkáját kiegé-
szítő kirándulások tervét, a tanítási gyakorlatok intézésének módját; itt kell megvitatni a tanul-
mányi menetben felmerülő minden rendkívüli körülményt, mely módszeres megfontolást kíván ; itt 
kell az intézetre nézve egységesen megállapítani az egyes tantárgyak tanítása közben hasz-
nált műszavakat és szakkifejezéseket (a terminológiát), az ifjúsági olvasmányok kánonját, 
az írásbeli dolgozatok javításának módozatait ; itt kell megvitatni az egyes tanulmányi anya-
gok nagyobb részeinek elvégzése után szükséges összefoglaló ismétlések körül esetleg föl-
merülő nehézségeket s általában mindazokat a didaktikai kérdéseket, melyek alkalomadtán 
felmerülnek vagy hivatalos úton a tanári testülethez utaltatnak. 
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Hasonló methodikai és didaktikai kérdések szükség esetében más tanácskozások 
napirendjére is kitűzhetők. 

E tanácskozások jegyzőkönyveibe az egyes érdemleges felszólalások lényege kivo-
natosan fölveendő. 

172. §. Az igazgatónak főként arra legyen gondja, hogy a tanári testületben a 
methodikai és didaktikai kérdések iránt való érdeklődést állandóan ébren tartsa. Ezeken az 
értekezleteken gondoskodik arról, hogy a szakok szerint megoszló oktatás szükséges egy-
öntetűsége és összefüggése biztosíttassék. Ez okból közvetlen tapasztalatait — a mennyi-
ben általános elvekre, nem pedig egyéni sajátságokra vonatkoznak — nemcsak az illető 
tanároknak egyenkint, hanem az egész testületnek tudomására hozza. így annak megálla-
pítása után, hogy a kitűzött anyag kellően elvégeztetett-e, vegyen magának az igazgató 
alkalmat arra, hogy a látogatásai alatt szerzett legfontosabb tapasztalatokat az egyének 
megnevezése nélkül, az egész intézet összes működésének keretében mutassa be, szabad 
folyást engedve a barátságos megbeszélésnek és az elvi kérdések gyümölcsöző megvitatá-
sának. Ily gyakorlat mellett (főként, ha e megbeszélések felölelik az egyes szakok részle-
tes módszerét is) idővel a tanítóeljárásnak a helyi viszonyokhoz alkalmazott becses tradi-
cziója fog kifejlődhetni, mely lehetővé teendi, hogy az osztályonkint több tanár közt meg-
oszló tanításban egyöntetűség és összefüggés létesüljön. 

173. §. A tanári értekezletek hatáskörébe általában a következő ügyek tartoznak : 
a) elkészíti az intézet részletes (helyi) tanmenetét ; a házi rendszabályokat, melyek 

a fenntartó hatóság jóváhagyása után lépnek életbe; 
b) a részletes (normál- és helyi) tanmenethez képest hónapról hónapra megálla-

pítja a tanítás rendjét, tekintettel az írásbeli dolgozatokra, a házi tanulnivalókra és a tanul-
mányi kirándulásokra, következetesen ügyelvén arra, hogy a növendékek egy-egy nap ne 
legyenek különösen megterhelve; 

c) javaslatot készít a használandó iskola- és segédkönyvek, tanszerek tárgyában ; 
d) javaslatokat tesz a tanári és ifjúsági könyvtár, az iskolai szertárak és felszerelés 

gyarapítása és kiegészítése ügyében ; 
e) számonveszi, ellenőrzi egyénenkint és osztályonkint a növendékek tanulmányi 

és fegyelmi állapotát, a növendékek mulasztásait — a 30-nál több órát mulasztó növen-
dék névleges felemlítésével —, határoz a szükséges figyelmeztetésekről; megállapítja a 
tanulmányi naplóba vezetendő érdemjegyeket és észrevételeket; dönt az iskolai év tanul-
mányi és fegyelmi eredménye felett s meghatározza a vizsgálatokra való bocsátást ; 

/ ) a növendékeknek eléje tartozó fegyelmi ügyeiben határoz, illetőleg javas-
latot tesz ; 

g) javaslatot tesz a növendékek felvételére és segélyezésére nézve, kijelöli a juta-
lomra és más kitüntetésre méltó növendékeket; 

h) tudomásul veszi a felsőbb tanügyi hatóságnak az intézethez küldött rendeleteit 
s végrehajtásukhoz a maga hatásköre szerint hozzájárul; 

i) az intézeti egyesületek alapszabályait megállapítja s azokat az igazgató útján 
jóváhagyás czéljából illetékes helyre felterjeszti; 

j) tárgyalja az intézeti költségvetésnek a tanítás szükségletei fedezésére vonat-
kozó részét. 

174. §. A rendes tanári értekezletek a következő napirend szerint tartatnak meg: 
a) az igazgató előterjesztése az előző értekezleten hozott határozatok végrehajtásáról ; 
b) az igazgató előterjesztései a felsőbb hatósági rendeletekről és az intézeti folyó 

ügyekről ; 
c) jelentés a gyakorló-iskola és az ismétlő-iskola tanulmányi és fegyelmi állapo-

táról, az ifjúsági egyesület s az intézeti más egyesületek működéséről ; 
d) az osztályfőnökök jelentései osztályaik tanulmányi és fegyelmi állapotáról ; a 

lefolyt hónapról a tanulmányi napló összeállítása; 
e) a következő hónap tanulmányi rendjének megvitatása és megállapítása ; a fel-

merülő kérdések s a kölcsönös hospitálások módszeres megbeszélése; 
/ ) a gyakorlati kiképzés rendje, módja, tárgyai ; 
g) a könyvtár és a szertárak gyarapítására vonatkozó javaslatok; 
h) fegyelmi ügyek, segélyezés; 
i) indítványok. 
Az elősoroltakon kívül helyet foglalnak a napirenden a tanári értekezlet hatás-

körébe tartozó, ama többnyire időhöz kötött ügyek, a melyek e Rendtartásban foglaltatnak. 
175. §. A tanári értekezleten az igazgató vagy akadályoztatása esetén rendszerint 

a rangban legidősebb rendes tanár elnököl és ügyel arra, hogy az értekezlet mindvégig 
tárgyilagos és az ügyhöz méltó színvonalú legyen s teljes szabadságot enged a tárgyilagos 
nézetek nyilvánulásának, de azokat, a kik a komoly tárgyalások e legfőbb követelménye 
ellen netán vétenének, figyelmezteti eljárásuk helytelen voltára; ismételt figyelmeztetések 
sikertelensége esetében tőlük a szót elnöki jogánál fogva meg is vonhatja, esetleg az érte-
kezletet felfüggesztheti, sőt fel is oszlathatja; ily esetekben az iskolai hatóságnak haladék-
talanul jelentést tesz. 
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Ha az elnök azt látja, hogy a fennforgó tárgy ki van merítve, akkor a többség 
véleményét szavazás után határozattá emeli és a határozatot elnökileg kimondja. 

176. §. A felsőbb hatóság által kifogásolt határozat módosítandó vagy helyette 
új határozat hozandó. A mennyiben a tanári testület1 a kifogásolt határozatot fenntartan-
dónak véli, a legközelebbi értekezletből indokolt javaslattal újból felterjesztheti. 

177. §. A tanári testületnek véglegesen alkalmazott tagjai szólási és szavazati 
joggal bírnak. A hitoktatókat, az óraadó és ideiglenesen alkalmazott tanárokat csupán az 
általuk tanított tárgyak körében és tanítványaik fegyelmi ügyeiben illeti meg a szavazás joga. 

Mindegyik tanárnak joga van az intézeti életet és érdekeket illető ügyben indít-
ványt tenni. A napirendre kitűzendő indítványokat azonban köteles az indítványt tevő az 
igazgatónak az értekezlet összehívását megelőzőleg, írásban megokolva bejelenteni. 

Ha valamely indítvány három nappal a tanácskozást megelőzőleg írásban közöl-
tetik az igazgatóval, akkor az igazgató az indítványt köteles a tanácskozás tárgysorára 
kitűzni ; de ha az indítvány a tanácskozás során kerül napirendre, akkor annak napirenden 
tartásához az igazgató beleegyezése szükséges. Ha az igazgató az indítványt a tárgysorról 
leveszi, azt az indítványozó kívánságára köteles a legközelebbi ülés tárgysorára kitűzni. 

178. §. A tanári értekezleten a tanári testület mindegyik tagja a tárgyalások meg-
kezdésétől befejezéséig résztvesz. Meg nem jelenését köteles mindenki az igazgatónál bejelen-
teni és okadatolni, a mi jegyzőkönyvbe vétetik. 

179. §. A tanári értekezletek csak akkor határozatképesek, ha a véglegesített taná-
roknak több mint a fele jelen van. A határozathozatal rendszerint nyilvános szavazással, 
személyi ügyekben azonban titkos szavazással történik, fontosabb elvi és fegyelmi ügyek 
eldöntésénél a szavazatok névszerint vétetnek jegyzőkönyvbe. Az elnök a szavazásban részt 
nem vesz, szavazategyenlőség esetén azonban az ő szavazata a döntő. A kisebbség és az 
egyesek kívánságára írásba foglalt különvéleményük a jegyzőkönyvhöz csatoltatik. 

180. §. Ha az igazgató a tanári értekezlet többségével egyet nem ért, a hozott 
határozat végrehajtását felfüggesztheti s az általa sürgősnek ítélt intézkedést személyes 
felelősségére azonnal életbeléptetheti. De ilyen esetben köteles — a jegyzőkönyv csatolása 
mellett — a felsőbb hatóságnak haladéktalanul jelentést tenni, a mely az ügyben véglegesen dönt. 

181. §. A jegyző készíti el a jegyzőkönyv fogalmazványát, melyet legfeljebb négy 
nappal a gyűlés után bemutat az igazgatónak. 

Az igazgató az eredeti jegyzőkönyvet a tanári testületnek az értekezleten részt-
vett tagjaival aláíratja, maga is aláírja, az intézet pecsétjével ellátja és gondoskodik arról, 
hogy a tanári testületnek a tanácskozásban részt nem vett tagjai a hozott határozatokról 
alkalmas módon értesülést nyerjenek. 

A jegyzőkönyvet minden tanárnak alá kell írnia ; annak is, a ki a szövegezés ellen 
kifogást emel. E kifogást az igazgatónak írásban bejelenti s a bejelentés a jegyzőkönyv-
höz csatoltatik. 

182. §. Az eredeti jegyzőkönyvek iskolai évenkint, időrendben összeállítva, folyó-
számmal ellátva, beköttetnek s az intézet irattárában megőriztetnek. 

A jegyzőkönyvek fogalmazványai csak addig őriztetnek meg, míg a bekötés meg-
történt, azután megsemmisíttetnek. 

Megállapította a magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes egyház 1916. évi november 
hó 8—10. napjain Budapesten tartott rendes évi közgyűlésében 58. jegyzőkönyvi pont 
alatt hozott határozatával. 



III. FÜGGELÉK. 
Kimutatás 

a reformáczió 400 éves évfordulójának megünneplése alkalmából az egyházak által 
eszközölt gyűjtés eddigi eredményéről. 

I. A bányai kerületben: 

214. Kevevára 132-20 845/54. Zólyom 1920 — 
421. Vácz 102-50 855/60. Osztroluka 368-90 
782. Vámos 23-50 861/3. Dobronya 70-56 

783,5. 
786)9. 
796/9. 

Felsőszabadi 52-50 865/6 Szászpelsőcz 100-— 783,5. 
786)9. 
796/9. 

Breznóbánya 135 — 867/74. Tótpelsőcz 539-28 
783,5. 
786)9. 
796/9. Libetbánya 130 80 875/6. Bábaszék 26-58 
801/3. Pónik 7 0 - - 877/82. Korpona 156-68 
804/8. Zolyómlipcse 151-90 883. Zsibritó 19-70 

809/11. Felsőmicsinye 297-34 884/6. Hontkirályfalva 37-56 
815. Beszterczebánya 2202-56 887. és 892. Nagyszalatna 118-40 

829/33. Radvány 200-— 893/4. Horhát 113-90 
837/39. Erdőbádony 65-10 895/900. Nagyócsa 215-22 

840/4. Garamszeg 384-60 

II. A Dunáninneni kerületben : 

903. Léva 534-60 1145. Lest 94-— 
905. Nemcsény 250'— 1146. Losoncz 284-— 
907. Fakóvezekény 92-95 1148. Losoncztamási 34-34 
922. Csabdi 7-70 1149. Gergely falva • 34-— 
925. Nagyveleg 31:— 1156. Nagykürtös 50-30 

927. és 948. Pusztavám 40-— 1157. Nagy lám 22-90 
928. Szák 62-— 1158. Száraznyirjes 23-80 
929. Szend 78-34 1161/62. Nógrádszenna 100--
930. Székesfehérvár 120-— 1163. Ozdin 32-06 

932., 937/8. Komárom 1032*90 1174. Szinóbánya - 37-60 
933. Bokod 26-30 1184. Nográdszentpéter 125-50 
943. Érsekújvár 122-— 1185. Csalányos 104-60 

945/46. Nagyveleg 16-66 1186. Kishalom 20-60 
947. Oroszlány 10-70 1187. Nagyhalom 47-90 

961/4. Levél 344-20 1200. Felsőesztergály 218-— 
975/8. Rajka 249-— 1223. Poltár 50- — 

983. Németjárfalu 100-— 1233. Vanyarcz 2-— 
984. Oroszvár 100-— 1304. Csácsó 125-40 

987/990. Hegyeshalom 1000-— 1401/2. Grinád 29-50 
1111/12. Ábelfalva 68-49 1415/18. Modor (tót) 163-80 

2. és 1118/19. Balassagyarmat 1000-— 1419/20. Modor (német) 56-42 
1120. Bánk és Nógrád 143-70 1422. Modorkiralyutcza 71-10 
1121. Nógrád és szórványai 81-60 1430/32. Magyarguráb 300-— 
1130. Etrefalva 17-98 1445/47. Dunaszerdahely ( 10-— 
1131. Erújfalu 34-90 1451/53. Misérd 54-— 
1132. Felsőesztergály 125-60 1458/60. Szentgyörgy 203-40 
1133. Felsőpetény 250* — 1483/84. Lazi 17-20 
1134. Felsősztregova 83*— 1498/1500. Kesenyő 495-— 
1135. Felsőtisztás 64-20 1512. és 15/1516. Kisszaniszló 88-10 
1144. Legénd 73-— 1520/21/23. Morvamogyoród 137-50 

10 
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III. A dunántúli kerületben: 

1559/61. iyőrszemere 58T0 1756. Fertőmeggyes 222-63 
1565. Kajár 16-60 1757. Sopronbánfalva 113 40 
1566. Kispécz 34-90 1759/61. Harta 125-90 

1580/81. Kisbabot 71-20 1766/68. Locsmánd 265-70 
1584/85. Bezi 93-50 1769. Lajtaújfalu 50-— 

1593. Lébeny 120*— 1770. Kismarton 80-— 
1600. Tét 179*— 1771/3. Ruszt 167-84 

1601/02. K.-Hőgyész 205-10 1776/7. Petőfalva 338-— 
1603/04. Magy argen cs 149 20 1778. Borbolya 102-— 

1605. Kemenesmagas 138-85 1780/85. Sopron 500-— 
1606. Csönge 294-54 1786. Soproni népiskola 141-02 

1607/8. Ostffyasszonyfa 140 55 1788. Lépesfalva 131-60 
1610. Nagysimony 310-50 1994/9. Batyánd 59-99 
1611. Nagysittke 28 50 2006. Körmend 198-— 
1613, Gércze 4 65-40 2007. Nádasd 88*40 
1616. Kis- és Nagyköcsk 13 60 2008/9. Szarvaskend 140-50 
1618. Tokorcs 7-80 2010. Hegyháthodász 20-40 
1621. Kemenes Szt.-Márton 7-10 2018. Nemescsó 160- — 
1623. Boba 130-30 2019. Kőszegdoroszló 176-60 
1624. Nemesköcsk 25-20 2020. Csákdoroszló 58-60 
1625. Kemenes-Pálfa 19-10 2021. Lukácsháza 20*— 
1627. Kissomló 80-50 2024/25. Őrihodas . 115*02 
1629. Borgáta 105-30 2026/27. Őrimagyarosd 50*— 
1630. Egyházashetye 19-50 2028. Péterhegy 55*88 

1631. és 1645. Duka 296-— 2031. Répczelak 110-— 
1632. Jánosháza 12-60 2034/35. Sárvár 311-70 

1636/37. Zalaegerszeg 166-— 2046. Uraiújfalu 107 90 
1638. Pusztaszentlászló 92-— • 2045. Iván-ésKeményegerszeg50- — 
1639. Alsólendva 220-60 2047. Hegyfalu 15-80 
1640. Barlahida 48-50 2048. Terestyénjákfa 29 35 
1642. Zalabessenyő 20 — 2049. Zsedény 20-90 
1644. Tótréte 135 — 2050. Felsőpaty 24-20 
1647. Vönöczk 95-90 2052. Miske 21-20 
1711. Bük 373-20 2057/58. Bakonyszentlászló 26-12 
1713. Felsőszakony 86-80 2064. Gecse 132-60 
1714. Alsószakony 92-80 2067/68. Hánta 88* — 

1715/16. Nemeskér és filiái 135-70 2069. Tapolczafő 50 — 
1717. Vadosfa 650-— 2070. Homokbödöge 285 94 

1719/20. Beled 111-80 2071. Nagygyimót 91-40 
1723/24. Farád 220*— 2079/82. Mszombathely 147-04 

1725. Rábaszentandrás 73*90 2087. Nagyalásony 125 60 
1726, Sobor 92-30 2091. Öskü 94-50 
1727. Nagygeresd 249-50 2104/5. Súr 39-70 
1728. Kisgeresd 14-60 2106/7. Tés 17-54 

1729/30. Répczeszemere 50-96 2108. Csót 46-60 
1731. Berektompaháza 29-70 2109. Vanyola 39-90 
1732. Porládony 29-80 211 l .és2118. Várpalota 181-60 
1733. Mesterháza 19*— 2112. Fehércsurgó 104-10 
1735. Sajtoskál 167-20 2115. Nemeshány 125-58 
1736. Nemesládony 14-20 2116. Rigács 31-80 
1737. Csér 23-40 2117. Zalagalsa 192*18 
1738. Jánosfa 22-30 2133/34. Mencshely 34 60 

1751. és 1789/90. Ágfalva 325-50 2139. Taliándörgöd 40*94 
1752/53. Balf 174-70 2140. Kapolcs és Nemesvigánt 62-60 
1754/55. Csáva 427-42 14. Soproni theologia 45*— 

IV. A tiszai kerületben: 

2216/18. Alsósajó 12-68 2229. Dobrapatak 11*90 
2219. Henczkó 7-20 2230. Gömörhegyvég 3*90 

2220/22. Balogpádár 51-98 2231. Dombosmező 3*70 
2223. Perjése 9-— 2232. Balogér, Ronapatak 11*— 
2224. Meleghegy 3-90 2233. Baradna 2-10 
2225. Balogrussó 9-90 2234/35. Betlér 23*— 
2228. Lipócz 36-40 2237/38. Bugyikfalva 39*90 
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2240. Gesztes 
2241. Szeleste 
2242. Csetnek 
2245. Kisgencs 

2246/48. Derencsény 
2249. Eszterény és Pápocs 

2250/52. Dobsina . 
2253/55. Felsősajó 

2256. Annafalva 
2257. Geczelfalva 
2260. Markuska és 

Kisszabos 
2261. Gömörhosszuszó 
2264. Pelsőczardó, Kecső 
2265. Gömörpanyit 
2268. Melléte, Lekenye, 

Özörény 
2269. Hámosfalva 
2272. Gacsalk 

2273. és 2275. Hisnyó 
2276. Korpás, Baráttelke, 

Lubény 
2277/79. Jolsva 

2280.és2282. Jolsva—Tapolcza 
2283. Miglészpataka 

2284/85. Kiéte 
2287. Eszterézs 
2288. Kisfeketepatak 
2291. Berdárka 

2292/93. Kövi 
2295. Kuntapolcza 
2298. Martonháza 
2301. Rozsfalva 

2302/03. Murányhosszúrét 
2305. Garam 

2306/8. Nagyrőcze 
2309 Nagyszabos 

2312/13. Nagy vesz verés 
2315/17. Nandrás 

2318. Gömörrákos 
2319/21. Oláhpatak 

2322. Gócs 
2323/25. Ratkó 

2326. Ratkószuha és 
Poloszkó 

2327/30. Ratkósebes és filiái 
2331/32. Restér 

2334. Pétermány 
2335/37. Rozsnyó 

2338. Csúcsom 

38-44 2339/42. Sajógömör 1286-96 
56-50 2343/44. Sajóréde 14-70 

125 — 2346 Sebespatak 6-40 
25-— 2349. Rekenyeújfalú 2-70 
24-40 2350/52. Süvéte 127-— 
15-60 2353. Kisperlász és 

617-24 Mikolcsány 74-40 
32-70 2354/55. Szabados 20-50 

7-30 2357/59. Szirk 91-46 
12-50 2360. Turcsok 37-76 

2361. Újvásár 7-75 
19-— 2364. Gömörispánmező, 
39-49 Szásza, 
39-30 Kisborosznok 22-30 
30-66 2365. Vizesrét 58-30 

2368. Lehelfalva 51-70 
12-70 2370. Sajóháza 36-60 
16-— 2370. Rozsnyó, Rudna 211-— 
11-— 2372. Jólész 25-— 
55-60 2373. Berzéte 42-40 

2380. Restér 50-— 
10-80 2381. Abaújszántó 15-40 

658-— 2384/5. és 2424. Diósgyőr 61-20 
149-— 2386. Fancsal 19-28 

29-90 2388. Hernádvécse 32-90 
17-20 2395. Kassa II. 50-— 
5-50 2403/5 Ránk 500-— 

11-50 2409.és2439. Stósz 71-— 
13-02 2414. Benyék 12-— 
17-20 2416. Sajókaza 6-08 
10-— 2417.és2441. Tállya 405-— 
45-20 2420. Abaújszántó 2-— 
22-30 2438. Sajószentpéter 10 — 

267-20 2777/78. Kis Lomnicz 62-50 
179-— 2783. Rókus 178-50 
206-57 2795. Tátraalja 153*— 

24-70 2824/25. Nagykároly 154-10 
28-58 2843/44. Tokaj és Tolcsva 350-60 
19-70 2845/46. Ungvár 97-80 
3-50 2875/76. Eperjesi kollégium 186-83 

27-70 2879/80. Rozsnyói főgimn. 7 0 — 
16-40 2895/96. Rozsnyói polgári 

375-10 
2895/96. 

leányiskola 110-— 
2897. Sajógömöri polgári 

53-— leányiskola 86-80 
365-49 2909. Zalamegyes 11-— 

10-10 2910. Kisberzseny 13-— 
4 - 5 0 2702/8., 2911/12. és 2918. Várpalota 610-74 

761-— 34. Eperjesi theologia 38-— 
34-78 

10* 
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III. FÜGGELÉK. 

AZ EGYETEMES EGYHÁZ TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAI 

TAGJAINAK NÉVSORA. 
A) Az egyetemes egyház tisztviselői. 

Egyetemes egyházi és iskolai felügyelő : 

Az egyetemes egyház egyházi elnöke, mint 
hivatalára nézve legidősebb püspök : 

Egyetemes világi főjegyző (1917-ig): 

aljegyző 
» » 

egyházi főjegyző 
aljegyző 

» » 
ügyész 
pénztáros 
főellenőr 
ellenőr 
levéltáros 

Az egyetemes tanügyi bizottság elnöke 
« » n alelnöke : 
„ „ nyugdíjintézet ügyvivője : 
„ „ számvevőszék vil. elnöke 

egyh. „ 
Egyet. egyh. gyámintézet világi elnöke 

egyházi „ 

Br. Prónay Dezső (Budapest, V., Bálvány-u. 20. 
vagy Acsa, Pest megye). 

Dr. Baltik Frigyes (Balassagyarmat). 
Dr, Szelényi Áladár (Budapest, IV., Ferencz 

József-rakpart 3.). 
Dr. Lehotzky Antal (Monor). 
Dr. Mikler Károly (Eperjes). 
Händel Vilmos (Selmeczbánya). 
Bancsó Antal (Sopron). 
Révész János (Nagybánya). 
Sztehló Kornél (Budapest, II., Fő-utcza 6.). 
Bendl Henrik (Budapest, IV., Deák-tér 4.). 
Dr. Zsigmondy Jenő (Budapest, V., Zrinyi-u. 14.) 
Liedemann Rezső (Budapest, IV., Deák-tér 4.). 
Góbi Imre (Budapest, VIII., Üllői-út 24.) 
Dr. Wagner Géza (Budapest, V., Akadémia-u. 5.). 
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor (Bpest, VIII., Füvészkert). 
Gyürky Pál (Rimaszombat). 
Farbaky István (Selmeczbánya). 
Materny Lajos (Debreczen). 
Dr. Láng Lajos báró. 
Bognár Endre (Lovászpatona). 

Az egyetemes törvényszék tagjai: 

Világiak: dr. Láng Lajos báró (1917), Csipkay Károly (1917), Barcza Géza (1917), 
dr. Meskó László (1917), dr. Fischer Gyula (1917), dr. Kéler Zoitán (1920), Hevessy 
Bertalan (1920), Osztroluczky Miklós (1920). 

Egyháziak: Händel Vilmos (1917), Sárkány Béla (1917), Terray Gyula (1917), 
Kund Samu (1920), Raab Károly (1920), Korbély Géza (1920). Horváth Sándor (paksi) (1920), 
Wágner G. Adolf (1920). 

Tanártagok: Masznyik Endre (1917), Bancsó Antal (1917), Góbi Imre (1920), 
Fischer Miklós (1920). 

Jegyző: dr. Mészáros Gyula (1917). 

B) A bizottságok névsora. 

/ . Az egyházunkat és a magyar református egyházat közösen érdeklő ügyekre 
kiküldött bizottság. 

Egyházunk kiküldöttei : a) Rendes tagok : báró Prónay Dezső, Szentiványi 
Árpád, dr. Zsigmondy Jenő, dr. Berzsenyi Jenő, Beniczky Árpád, dr. Baltik Frigyes, 
Scholtz Gusztáv, Geduly Henrik, Kapi Béla, Csipkay Károly, Hevessy Bertalan, Sztehló 
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Kornél, Haviár Dániel, Osztroluczky Géza, Ostffy Lajos dr. Meskó László, báró Radvánszky 
Antal, 'Raffay Sándor, Kaczián János ; b) póttagok : Barcza Géza, Münnich Kálmán, dr. Kéler 
Zoltán, Ivánka István, Dr. Szelényi Aladár, Terray Gyula, Bognár Endre, Händel Vilmos, 
Sárkány Béla, Bakay Péter. 

A magyar református egyház kiküldöttei: a) Rendes tagok: Benedek Sándor, 
dr. Darányi Ignácz, dr. Szilassy Aladár, Petri Elek, Németh István, Czike Lajos, gr. Tisza 
István, dr. Boér Elek, dr. Kenessey Béla, Lészai Ferencz, Zeyk Dániel, Dókus Ernő, 
Meczner Béla, dr. Tüdős István, dr. Baltazár Dezső, Sulyok István, gr. Degenfeld József, 
György Endre, Sass Béla; b) póttagok: dr. Bernáth Géza, dr. Szilády Áron, Nagy Lajos, 
Kovács Sebestyén Endre, Nagy Károly, Péter Károly, Radácsi György, Ragályi Béla, 
Dóczi Imre és Domahidy Elemér. 

II. Közoktatásügyi bizottság. 

1. a) Elnök és jegyző ; 
b) a kerületek püspökei és fölügyelői ; 
c) az egyetemes tanügyi bizottság tagjai ; 
d) a nyolczosztályú közép- és felsőbb iskolák fölügyelői és tanári karainak 

kiküldöttei. 
2. Elnöke az egyetemes fölügyelő, akadályoztatása esetén a hivatala szerint leg-

idősebb kerületi fölügyelő ; 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 egyévi időtartamra. 
A megválasztottak, valamint a fölügyelők nevei a püspök útján az egyetemes 

fölügyelővel közlendők. 
Minden kiküldött az ú j választás bejelentéséig tagja a bizottságnak. 

III. Tanügyi bizottság. 

Dr. Wagner Géza elnök, dr. Mágocsy-Dietz Sándor alelnök, Góbi Imre jegyző, 
az egyházkerületek püspökei és fölügyelői, Blatniczky Pál, Raab Károly, Händel Vilmos, 
Berzsenyi Dezső, Sass István, Kaczián János, Vitális Gyula, Münnich Kálmán, dr. Meskó 
László, Mocskonyi József, Mikolik Kálmán, Fischer Miklós, Raffay Sándor, Király Ernő, 
dr. Mikler Károly, dr. Hittrich Ödön, Rátz László, dr. Haberern J. Pál, dr. Dobrovits 
Mátyás, Gömöry János. 

IV. Pozsonyi theológiai akadémiai nagybizottság. (IÇ20.) 

Báró Prónay Dezső elnöklete alatt : a négy kerületi felügyelő és a négy püspök, 
továbbá Raffay Sándor, Kaczián János, Raab Károly, Biszkup Béla, Bancsó Antal, 
Terray Gyula, Gyürky Pál, Scholtz Ödön, a pozsonyi theol. akadémia igazgatója : 
dr. Masznyik Endre, a pozsonyi egyház kebeléből választott : dr. Dobrovits Mátyás, Pröhle 
Henrik, dr. Schmidt Károly Jenő, dr. Samarjay Emil, Rácz Vilmos, dr. Láng Lajos báró, Sziklay 
Ottó, Stelczer Endre, és a pozsonyi theol. akadémia tanári karából választott egy tanár. 

V. Egyetemes theológiai akadémiai bizottság. (IÇ20.) 

Báró Prónay Dezső elnöklete alatt: a négy kerületi felügyelő és a négy püspök, 
továbbá Raffay Sándor, Kaczián János, Raab Károly, Biszkup Béla, Bognár Endre, 
Terray Gyula, Gyürky Pál, Beyer Teofil, a pozsonyi, soproni és eperjesi theol. akadémiák 
igazgatói : dr. Masznyik Endre, Bancsó Antal és dr. Mayer Endre és a pozsonyi, soproni és 
eperjesi theológiai akadémia tanári karból választott egy-egy tanár. 

VI. Lelkészvizsgáló-bizottság. 

1. A bányai egyházkerületi osztály tagjai: Osztroluczky Miklós, dr. Wagner 
Géza, Raffay Sándor, Kaczián János, Bereczky Sándor, Góbi Imre; póttagok: Szeberényi 
Lajos (fóti), Geduly Lajos, Majba Vilmos, dr. Hittrich Ödön. 

2. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjai: Lenhardt Károly, dr. Dobrovits 
Mátyás, Schmidt Károly Jenő, Pröhle Henrik, Kovács Sándor, dr. Masznyik Endre; pót-
tagok: dr. Daxer György, Schönwieszner Kálmán, Rácz Vilmos, Okályi Adolf. 

3. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjai: dr. Berzsenyi Dezső, Farkas Mihály, 
Bancsó Antal, Hajnal Endre, Stráner Vilmos, Scholz Ödön; póttagok: Farkas Elemér, 

/ dr. László Kálmán, dr. Ajkay Béla, Ziermann Lajos. 
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4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjai : dr. Schmidt Gyula, dr. Brósz László, 
Francz Vilmos, Czékus László, dr. Szlávik Mátyás, Korbély Géza ; póttagok : Dómján 
Elek, Szlabey Mátyás, Szopkó Róbert, Draskóczy Lajos. 

VII. Alkotmány- és jogügyi bizottság. 

Egyetemes fölügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi fölügyelő vagy az 
ezen állások egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei föl-
ügyelő, a négy püspök, Medveczky Sándor, dr. Meskó László, Okolicsányi Gyula, Laszkáry 
Gyula, dr. Kéler Zoltán, dr. Wágner Géza, Haviár Dániel, Barcza Géza. Berzsenyi Dezső, 
Terray Gyula, Korbély Géza, Händel Vilmos, Bakay Péter, Doleschal Lajos, Kund Samu, 
Horváth Sándor (paksi) és hivatalánál fogva tagja az egyetemes ügyész, Sztehló Kornél. 

\ 
VIII. Pénzügyi bizottság. 

Egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi fölügyelők és püspökök, 
gróf Üchtritz Amadé Emil, dr. Láng Lajos báró, Földváry Elemér, Osztroluczky Miklós, Rad-
vány István, Münnich Kálmán, dr. Csengey Gyula, dr; Meskó László, Pranger József, Izsó 
Vincze, Sztehló Gerő, Gyürky Pál, Schönwiesner Kálmán; hivataluknál fogva tagjai: az egye-
temes ügyész, Sztehló Kornél, az egyetemes főellenőr, dr. Zsigmondy Jenő, az egyetemes 
pénztáros, Bendl Henrik és az egyetemes ellenőr, Liedemann Rezső. 

IX. Egyetemes számvevőszék. (IÇ20.) 

Farbaky István és Materny Lajos elnöklete alatt: Schönwieszner Kálmán, Föld-
váry Elemér, Broschkó G. Adolf, Radvány István, Barcza Géza, Révész János, dr. Szelényi 
Aladár, Szeberényi Lajos (fóti), Zsigmondy Géza. 

X. Egyetemes számvizsgálóbizottság. 

Az egyetemes számvevőszék elnökségének elnöklete alatt : Szeberényi Lajos (fóti), 
Földváry Elemér, Gyürky Pál, Zsigmondy 'Géza. 

XI. Hrabovszky-alapítványi bizottság. (iQiy.) 

Dr. Bánó József és Scholtz Gusztáv, elnöklete alatt: dr. Purgly Sándor, Majba 
Vilmos, Góbi Imre és dr. Vetsey Aladár. 

XII. Hunfalvy-alapítványi bizottság. 

Scholtz Gusztáv és dr. Zsigmondy Jenő elnöklete alatt: dr. Kéler Zoltán, Raffay 
Sándor, Szántó Gyula, Góbi Imre, Wágner Géza, dr. Szelényi Aladár úgyis mint jegyző. 

XIII. Egyetemes egyházi nyugdíjintézett bizottság. 

Báró Prónay Dezső és dr. Baltik Frigyes elnöklete alatt : a bányai egyházkerület-
részéről Sztehló Kornél, Kaczián János, a dunáninneni egyházkerület részéről Beniczky 
Árpád, és Raab Károly, a dunántúli egyházkerület részéről Ostffy Lajos és Bognár Endre, 
a tiszai egyházkerület részéről Szentiványi Árpád és Geduly Henrik, hivatalból tagja az 
ügyvivő : 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. 

Hivatalból tagok : az egyházkerületek elnökségei. Világi elnök : Báró Prónay 
Dezső. Egyházi elnök: Dr. Baltik Frigyes. Jegyző: dr. Szelényi Aladár. 

Választott tagok : a bányai egyházkerületből : dr. Wagner Géza, dr. Kéler Zoltán, 
Wagner Gusztáv Adolf, Szeberényi Lajos (fóti); 

a dunáninneni egyházkerületből: dr. Csengey Gyula, Ivánka István, Händel Vil-
mos, Schönwiesner Kálmán; 
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