
A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1889. évi 
október hó 16-ik? 17-ik és 18-ik napjain, Budapesten tartott egyetemes 

egyházi közgyűlésének 
» 

JEGYZŐKÖNYVE. 
Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi s iskolai felügyelőnek és 

Karsay Sándornak, a dunántúli egyházkerület püspökének társelnöklete alatt tartatott meg. 

Jelen voltak: 
a dunán tú l i egyházkerüle tből : 

Karsay Sándor, püspök Radó Kálmán, ker. felügyelő 
Kund Sámuel, vasi középegyházm. esperes Dr. Schreines Károly, esp. felügyelő 
Laucsek Jónás, soproni esperes Dr. Fischer Kálmán, » » 
Stettner Gyula, vasi felsőegyházm. esperes Barcza Géza, » » 
Bauer Adolf, tolna-baranya-somogyi esperes Berzsenyi Dezső, » » 
Zábrák Dénes, soproni lelkész Hrabovszky István, » » 
Szarvasy Sámuel, lajos-komáromi lelkész Perlaky Elek 
Horváth Sámuel, téthi lelkész Ostffy István 
Bognár Endre, lovászpatonai lelkész Palló Sándor 
Leuchtenberger Ede, meneshelyi lelkész Gebhardt József 
Vagner Sámuel, varsádi lelkész Dr. Haubner Rezső 
Kring Miklós, döröcskei » Dr. Berzsenyi Jenő 
Gyurácz Ferencz, pápai » Radó Zoltán 
Reichert Gyula, kis-tormási lelkész Dr. Beliczay Elek 
Hammel Alajos, kátyi lelkész Andorka Gyula 
Reich Sándor, bikácsi » Szendrői Sándor 
Poszvék Sándor, lyceumi igazgató Takács Dénes 
Bancsó Antal, theol. tanár Dr. Rácz Ottó 
Gombócz Miklós, theol. tanár Dr. Ajkay Béla 
Gyalog István, tanár Károlyi Endre 
Ebenspanger János, tanár Matkovich László 
Kapy Gyula, tanítóképezdei igazgató Szakonyi Miklós 
Szigethy Lajos, segédlelkész Id. Bélák István 
Pálmay Lajos, » Ifj. Bélák István 

Andorka Elek 
Kiss Jenő 
Fadgyas Pál 
Pesti Móricz 
Dr. Sass István 
Fördős Vilmos 
Haffner István 
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a dunáninneni egyházkerületből : 

Ritter Károly, pozsonymegyei esperes 
Trsztyenszky Ferencz, pozsonyvárosi esperes 
Leska János, nyitrai esperes 
Janoska György, árvái alesperes 
Csobrda Pál, szmrecsányi lelkész, 
Csulik Lajos, ó-turai lelkész 
Zoch Pál, zárjeczi lelkész 
Endreffy János, alsószeli lelkész 
Schneller István, theol. akad. igazgató 
Vasskó Gyula, theol. akad. tanár 
Michaelis Vilmos, lyceumi tanár 

Mudrony Pál, esperes felügyelő 
Dula Máté, » » 
Szentiványi József 
Plathy Gyula 
Makoviczky Péter 

a bányai egyházkerüle tből : 

Dr. Szeberényi Gusztáv, püspök 
Belohorszky Gábor, bács-szerémi főesperes 
Raab Károly, barsi főesperes 
Bachat Dániel, budapesti főesperes 
Moczkovcsák János, zólyomi főesperes 
Achim Ádám, békési főesperes 
Török József, pestmegyei főesperes 
Haendel Vilmos, honti főesperes 
Dolleschall Sándor, egyet, levéltárnok, buda-

pesti lelkész 
Veres József, orosházi lelkész 
Sárkány Sámuel, pilisi » 
Horváth Sándor, budapesti lelkész 
Scholcz Gusztáv, » » 
Laukó Károly, kecskeméti » 
Kemény János, kiskőrösi » 
Moravcsik Mihály, aszódi » 
Kemény Ödön, fóthi » 
Jezovics Pál, czinkotai » 
Szilárd János, domonyi » 
Geduly Lajos, újpesti » 
Draskóczy Lajos, h.-m.-vásárhelyi lelkész 
Kolpaszky Mihály, bucsányi lelkész 
Stelczer Frigyes, kisáczi lelkész 
Böhm Károly, gymnasiumi igazgató 
Benka Gyula, » » 
Batizfalvy István, tanár 
Falvay Antal, igazgató tanító 

Fabiny Teofil, ker. felügyelő 
Sárkány József, esperes felügyelő 
Beniczky Gyula, » » 
Báró Podmaniczky Géza esperes, felügyelő 
Zsilinszky Mihály, esperes, felügyelő 
Báró Ambrózy Béla, esperes felügyelő 
Szontagh Pál, ker. tszki. elnök 
Hunfalvy Pál, egyet, tanügyi bizotts. elnök 
Dr. Králik Lajos, ker. jegyző 
Ivánka Zsigmond 
Ivánka Imre 
Dr. Pulszky Ágost 
Büsbach Péter 
Dr. Andaházy László 
Haviár Dániel 
Vaskó Endre 
Zsigmondy Jenő 
Bendl Henrik, egyet, pénztárnok 
Mikolik Gyula 

a tiszai kerü le tből : 

Czékus István, püspök 
Urbán Adolf, sáros-zempléni főesperes 
Terray Gyula, gömöri főesperes 
Farbaky József, ker. főjegyző 
Deák Sándor, türkösi lelkész 
Kemény Lajos, osgyáni » 
Hörk József, theol. dekán 
Dr. Szlávik Mátyás, theol. tanár 
Hazslinszky Frigyes, coll. igazgató 
Mikolik Gyula, tanító 

s még számos tag; továbbá dr. Győry Elek, 
és dr. Vetsey István világi, 

Péchy Tamás, ker. felügyelő 
Szentiványi Árpád, esperes felügyelő 
Szontagh Pál 
Dr. Meskó László 
Kubinyi Géza 
Boczkó Samu 
Somogyi Gyula 
Martiny Józseí 
Majovszky Béla 

ezen gyűlés világi, Haan Lajos, egyházi főjegyzői 
Schranz János egyházi jegyzői. 
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1. (Gy.) A gyűlés tagjai buzgó isteni tisztelet után az ülésteremben összegyülekezvén, 
az egyetemes egyházi s iskolai felügyelő szívélyesen üdvözölte őket és sajnálattal jelenté, 
hogy a hivatala szerint legidősb püspök, dr. Gecluly Lajos, betegsége által van a megjelenés-
ben akadályozva. 

Fölemlítvén ezután, hogy több tárgy kerül napirendre, melyek a gyűlésnek idejét előre-
láthatólag nagyobb mértékben veszik igénybe s hogy ennélfogva, bár az elmúlt időszakban 
is figyelemmel kisérte egyházunk állapotát, ennek ecsetelésébe ezúttal nem kiván bocsátkozni, 
az ülést megnyitottnak nyilvánította és bemutatta következő elnöki jelentését. 

«1. Köztudomású azon váratlan és megrendítő csapás, mely Rudolf trónörökös elhúny-
tával Ő Felségét, koronás királyunkat, az uralkodó házat s az egész országot érte. Az országos 
gyász evangelikus egyházunkra is kiterjedvén, felszólítottam egyházkerületeink püspökeit, intéz-
kedjenek, miszerint összes templomainkban egyházi gyászünnepélyek tartassanak; egyetemes 
egyházunk nevében pedig Ő Felségéhez hódolatteljes részvétirat intéztetvén, azt a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úrnak személyesen átadtam, mely hódolatteljes részvétiratunkért 
Ő Felségeik a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr útján köszönetüket nyilvánítani méltóz-
tattak. Ezen miniszteri leiratot tisztelettel bemutatom. 

2. Súlyos veszteség érte első sorban a dunántúli egyházkerületet, de nem kevésbbé 
egyetemes egyházunkat ez egyházkerület érdemekben gazdag felügyelőjének: alsókáldi Káldy 
Gyula úrnak elhúnytával, kinek ritka áldozatkészsége, valódi protestáns puritán jelleme, vallá-
sos buzgósága s az egyház érdekében való ernyedetlen munkálkodása életét emlékezetessé 
teszi s méltóvá, hogy egyetemes egyházunk jegyzőkönyvében is tisztelettel, kegyelettel és 
elhúnyta fölött érzett mély gyászszal emlékezzünk meg róla. 

3. A dunántúli egyházkerület felügyelőjévé mélt.Radó Kálmán úr, Vasvármegye főispánja 
választatott, kit megválasztatása alkalmából ezennel is szerencsém van üdvözölni. 

4. Az 1888. évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez szokás szerint felterjesztetett. 

5. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 7-ik pontjában foglalt határozatnál 
fogva az állami segélynek az előbbi teljes összegben való megadása végett az ev. ref. testvér-
egyházzal együtt a kormányhoz felirat terjesztetvén, az e tárgyban válaszúi érkezett miniszteri 
leiratot van szerencsém tisztelettel bemutatni. 

6. Az 1888. évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 79-ik pontjában elhatározott 
felirat az igazságügyminiszterhez fölterjesztetett. 

7. Az egyetemes pénztárak számadásai megvizsgáltattak és rendben találtattak. 
8. Az ösztöndíjak az arra hivatott bizottság által szabályszerűen kiosztattak. 
9. A protestáns irodalmi társaság első rendes alakuló közgyűlése megtartatott s 

egyetemes egyházunk részéről az alapítványképen megajánlott 500 frt a társulat pénztárába 
befizettetett. 

10. A bányai egyházkerület püspöke által Selmeczbánván tartott egyházi látogatás 
alkalmával jelen lévén, alkalmam volt nekem is meggyőződnöm az egyházban általában ural-
kodó jó rendről; és ugyanez alkalommal a főtiszt, püspök úrral együtt a selmeczi egyház-
kerületi lyceumot is meglátogatván, meggyőződtem arról/ hogy ezen intézetben képzett és 
lelkes tanárok működnek s hogy ezen intézet régi jó hírnevét most is teljesen megérdemli; 
csupán azon megjegyzést tartottam szükségesnek a fölvett jegyzőkönyvbe javaslatképen beig-
tattatni, miszerint kívánatos volna, hogy az egyházkerület a lyceumi alapoknak a jövőben 
való elhelyezésére nézve általános érvényű szabályzatot készítene. 

11. A báró Baldácsy protestáns alapítvány ellen a Halasi örökösök által újabban 
indított perben egyetemes egyházunk is, mint állítólagos alperes, megidéztetvén, egyetemes 
egyházunk képviseletére dr. Győry Elek egyetemes főjegyző és egyházi ügyész urat kértem fel. 

12. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium által a német nagykövetség kívánatára 
fölkéretvén, hogy dr. Luther Mártonnak «Von der Freiheit eines Christenmenschen» czímű, 
az egyetemes levéltárban -őrzött kézirata a Luther összes műveiből a porosz kir. kormány 
pártfogása alatt megjelenő gyűjtemény kiadásánál a szöveg kritikai egybehasonlítása végett a 
kiadásra felügyelő bizottságnak használatúi átengedtessék: e kézirat 'múlt évi egyetemes gyű-
lésünk jegyzőkönyvének 62. pontjában foglalt határozat értelmében a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium ezzel megbízott tisztviselőjének térít vény mellett az egyetemes levéltárnok 
és főjegyző jelenlétében az egyetemes levéltárban átadatott. 

13. Múlt évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 2. pontja szerint a házassági váló-
perek tárgyában az ev. ref. testvéregyház conventj ével való közös tanácskozásra kiküldött bizott-
ság elnökét, Beniczky Gyula esperes-felügyelő urat értesítettem, miszerint az ugyanazon tárgyban 
az ev. ref. convent által kiküldött bizottság elnökévé mélt. Beöthy Zsigmond úr választatott. 
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14. Múlt évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 44. pontja szerint a vallásoktatás-
nak a kereskedelmi akadémiákon való kötelezővé tétele iránt elrendelt felirat a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez fölterjesztetett. 

15. A vallás- és közoktatásügyi miniszter által a gymnasiumainkban érvényben levő 
tanterv fölterjesztése kivántatván, e tanterv fölterjeszletett. 

16. Tisztelettel bemutatom kihirdetés végett az egyetemes törvényszék következő Ítéleteit: 
a) Stelczer Frigyes kiszácsi lelkész ügyében, 
b) az ostffy-asszonyfai leányegyház és méltóságos Radó Kálmán úr között fölmerült 

vitás ügyben, 
c) Mostyenán György oroszláni lelkész, Novomeszky Lajos segédlelkész és Bartos 

Pál tanító ügyében hozott ítéleteket. 
Egyúttal bemutatom az utóbbi Ítélet ellen az egyetemes gyűléshez intézett semmi-

ségi panaszt. 
17. Az egyetemes gyűléshez intézett egyéb beadványokat és indítványokat múlt évi 

egyetemes gyűlésünk jgyzőkönyvének egyes pontjainál lesz szerencsém előterjeszteni. 
Kelt Budapesten, 1889. október 15-én. 

Az elnöki jelentés elismerőleg tudomásúl vétetvén, a jelentés 1., 2. és 
3-ik pontjainak külön, a többi pontoknak pedig, a múlt évi egyetemes gyűlés jegyző-
könyve illető pontjainál leendő fölvétele batároztatott, el. 

2. (Gy.) Az elnöki jelentés 1-ső pontja szerint, midőn Rudolf trónörökös elhúnyta 
által, eme váratlan és megrendítő csapás érte Ő Felségét, koronás királyunkat, az uralkodó 
házat és egész hazánkat, elnöklő egyetemes felügyelő felszólítá egyházkerületeink püspökeit, 
hogy az országos gyász kiterjedvén egyházunkra is, összes templomainkban gyászünnepélyek 
tartassanak s egyetemes egyházunk nevében Ő Felségéhez hódolatteljes részvétiratot intézett, 
minek folytán a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrtól a következő leirat érkezett : 

Méltóságos Főfelügyelő Úr! 
Az Ő Felsége személye körüli m. kir. miniszter úr múlt hó 17-én 540. sz. alatt a 

m. kir. belügyminiszter úrhoz intézett átiratában tudatta, hogy Ő császári és apostoli királyi 
Felségeik a Király és Királyné, a magyarhoni ágostai hitv. evangelikus egyetemes egyház 
által Rudolf trónörökös Ő Fensége halála alkalmából kifejezett részvétért köszönetüket nyil-
vánítni méltóztattak. 

Miről van szerencsém Méltóságodat hódolatteljes tudomás végett értesíteni. 
Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapesten, 1889. évi június hó 19-én. Gf. Csáky s. k. 

Hódolatteljes tudomásúl vétetik. 

3. (Gy.) Fölvétetvén az elnöki jelentés 2-ik pontja, mely azon súlyes veszteségről 
emlékszik meg, mely alsókáldi Káldy Gyula kerületi felügyelő elhúnytával első sorban a dunán-
túli egyházkerületet, de nem kevésbbé egyetemes egyházunkat érte; 

az egyetemes gyűlés alsókáldi Káldy Gyulának, ezen valódi protestáns 
szellemű, ritka áldozatkészségű, érdemekben gazdag férfiúnak halála fölött mély 
fájdalmát nyilvánítja s emlékét jegyzőkönyvében is megőrizni határozza. 

4. Ugyanazon jelentés szerint a dunántúli kerület felügyelőjének Radó Kálmán 
főispán választatván meg ; 

a gyűlés az újonnan választott kerületi felügyelőt szívélyesen üdvözli. 

5. (V.) Ezek után felolvastatván a múlt évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve, annak 
2-ik pontjánál, mely alatt az ev. ref. testvéregyház conventi elnökségének abbeli értesítése 
folytán, hogy a mennyiben valamennyi hitfelekezet házassági válópereit állami törvény világi 
bíróság elé nem utalná, az ev. ref. egyház a házassági bíráskodásra nézve törvényadta, de 
eddig még nem gyakorolt jogával élni kiván s ezen ügyben az ágostai hitv. ev. egyházzal 
karöltve óhajt eljárni és hogy az ev. ref. convent ez ügyben már korábban bizottságot küldött 
ki, az egyetemes gyűlés a testvéregyház conventi bizottságával való együttes működésre 
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Beniczky Gyula esperesség! felügyelő elnöklete alatt bizottságot küld ki, — felvétetett az elnöki 
jelentés 13-ik pontja, mely szerint egyetemes felügyelő értesítette a kiküldött bizottság elnökét, 
Beniczky Gyula esperességi felügyelőt arról, hogy az ev. ref. convent által ez ügyben kiküldött 
bizottság elnöke Beöthy Zsigmond. 

Az elnöki jelentés e pontja tudomásul vétetvén, felhivatik Beniczky Gyula 
bizottsági elnök, hogy az együttes működés czéljából tegye magát Beöthy Zsigmond-
dal. mint az ev. ref. convent hasonczélú bizottságának elnökével, érintkezésbe. 

6. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 3-ik pontjánál a bányai egyházkerület püspökének 
indítványára a szarvasi főgymnasiumnak fölterjesztett és az államsegély igénybevételére vonat-
kozó kérvénye 

kiadatik véleményezés végett a tanügyi bizottságnak azzal, hogy jelentését 
lehetőleg a gyűlés folyama alatt terjeszsze be. 

7. (V.) Nemkülönben ugyanazon jegyzőkönyvi pontnál az elnöki jelentésben kiemelt 
és a nyustyai egyház, valamint a sidi leányegyház részéről a tiszai egyházkerület határozatai 
ellen beadott felebbezésekre nézve indítvány tétetvén, hogy azok átvizsgálására és vélemény-
adásra bizottság küldessék ki, 

ez indítvány elfogadtatott s a bányai kerület püspökének elnöklete alatt 
Zsilinszky Mihály, Török József, Fischer Kálmán, Gyurátz Ferencz, Veres József és 
Haviár Dániel tagokból álló bizottság küldetett ki azzal, hogy jelentésük a gyűlés 
folyama alatt elváratik. 

8. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 5-ik pontjánál, mely alatt az egyetemes közgyűlés, 
a bányai egyházkerület indítványához képest, megbotránkozását fejezte ki a fölött, hogy a magyar 
ág. hitv. evang. egyház egy tisztviselője, a turóczi és nyitrai esperességi felügyelő, a Kiewben 
tartott orosz keleti egyházi és nemzeti ünnepélyen megjelent s megkereste a dunáninneni 
egyházkerületet, hogy a turóczi és nyitrai esperességi felügyelő ellen tartsa meg a vizsgálatot, 
annak eredményéhez képest ellene a megtorló lépéseket tegye meg s eljárásáról tegyen jelen-
t é s t , — olvastatott a dunáninneni egyházkerület 1889. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 49-ik 
pontja, mely szerint az egyházkerület, a szavazatok többségével, visszautasítván a bányai 
kerület és az egyetemes gyűlés eljárását, hogy előleges érvényes vizsgálat nélkül és illeték-
telenül itélt a kerület egyik tisztviselője fölött s fejezte ki megbotránkozását, és a leghatáro-
zottabban tiltakozván a jövőre nézve az ilyen eljárás ellen, a sürgetett vizsgálatot, mint a mely 
saját egyházi rendtartásába ütköznék, el nem rendelte, azonban az egyetemes gyűlés meg-
keresését följelentésnek véve, annak elintézését a nyitrai és turóczi esperességekre ruházta át. 

Az egyetemes gyűlés ezen előterjesztésre kijelenti, hogy múlt évi jegyző-
könyvének 5. pontja alatt foglalt határozatát fen tartja; a mennyiben a dunáninneni 
egyházkerület e határozat egy részét visszautasítja, e visszautasítás fölött, nem ismer-
hetvén el annak jogosultságát, rosszalását fejezi ki; egyébként az egyházkerület 
jelentését, a hozzá intézett megkeresés végrehajtása tárgyában, elvárja. 

9. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 5-ik pontjánál, a fenti határozat hozatala után indít-
vány tétetvén és fogadtatván el, hogy a dunáninneni egyházkerületnek többrendbeli jegyző-
könyvi fölterjesztése tárgyaltassék, felvétetett a múlt évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 
42. pontja, melyben az anyakönyveknek az állam hivatalos nyelvén leendő vezetése egyetemes 
határozattá emeltetett, de egyúttal a dunáninneni egyházkerület néprajzi viszonyaira és a 
méltányosságra való tekintettel megengedtetett, hogy e kerület püspöke oly kerületbeli lelké-
szeknek, kik az állam hivatalos nyelvét kellő mértékben nem birják s koruknál fogva azt 
elsajátítani nem képesek, e határozatban foglalt szabály alól fölmentést adhasson; és olvas-
tatott a dunáninneni egyházkerület 1889. évi közgyűlési jegyzőkönyvének 38. pontja, mely 
szerint e kerület abból az indokból, mert az egyházközségeknek az 1868: 44. t.-cz. 14. §-a 
által az anyakönyvek nyelvének meghatározására nézve biztosított autonom jogát egyházigaz-
gatási úton sem megszorítani, sem elvonni nem lehet, kijelenti, hogy az anyakönyvek nyelvére 
nézve nem az egyetemes gyűlés fenti határozatát, hanem az 1868: 44. t-cz. 14. §-át ismer-

3 
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heti el egyedül jogérvényesnek és irányadónak, s fölkéri egyúttal az egyetemes gyűlést, hogy 
a kerület önkormányzati jogát innentúl is sértetlenül tiszteletben tartani szíveskedjék. 

A dunáninneni egyházkerület álláspontja, mely szerint az anyakönyvek nyelvének 
meghatározása minden egyes egyházközség kizárólagos autonom joga volna, az élénk vita 
folyamán magával a hivatkozott 1868: 44. t.-cz. 14. §-ával megczáf'oltatván, a mennyiben e 
törvényszakasz világosan kimondja, hogy az egyházközségek, csak egyházi felsőségeik törvé-
nyes jogainak sérelme nélkül, határozhatják meg anyakönyveik vezetésének nyelvét ; s így az 
egyetemes egyházi közgyűlésnek, mint az egyházi felsőségek utolsó fórumának intézkedési 
joga e kérdésben kétségen felül áll, határozatként kimondatott, hogy 

az egyetemes gyűlés múlt évi jegyzőkönyvének 42. pontja alatt hozott 
határozatát épségben fentartja. 

10. (V.) Olvastatott ugyancsak a dunáninneni egyházkerület 1889. évi közgyűlési 
jegyzőkönyvének 41. pontja, melyben szavazattöbbséggel kimondatott, hogy «a mennyiben a 
kerületnek 1887. évben kifejezett kívánsága az 1882. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 
5. pontjának megváltoztatása iránt, melylyel az egyetemes gyűlés a panszlavismusból kánoni 
vétséget alkotott, mindeddig kivánt eredményre nem vezetett, a dunáninneni egyházkerület 
felhívja az egyetemes gyűlést, hogy az 1882. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 5. pontjának 
megváltoztatása iránt egy év alatt intézkedjék; minek folytán határoztatott, hogy 

az egyetemes közgyűlés a dunáninneni egyházkerület többségének határo-
zatában foglalt haza- és egyházellenes kívánságot figyelembe vehetőnek nem tartja. 

11. (V.) Végül olvastatott a dunáninneni egyházkerület 1889. évi közgyűlési jegyző-
könyvének 46. pontja, melyben, tekintettel arra, hogy egyházunknak képviseltetése a törvény-
hozó testületben akkép van törvényileg szabályozva, hogy azt az egyetemes felügyelő és két 
püspök és kerületi felügyelő vannak hivatva a felsőházban képviselni, jelenleg azonban egy-
házunknak képviselete a felsőházban nem teljes — fölkéretik az egyetemes gyűlés, hogy az 
egyetemes felügyelői méltóság s a képviselői mandatum közötti összeférhetetlenség elvének 
kimondása mellett, egyházunknak a felső házban törvényes és teljes képviseltetéséről 
gondoskodjék. 

Elnöklő egyetemes felügyelő fölkérvén egyrészt az egyetemes gyűlést, hogy a föl-
vetett elvi kérdésben, tekintet nélkül az ő személyére, határozzon, és másrészt a dunántúli 
egyházkerület püspökét, mint társelnökét, hogy e kérdésben a tanácskozást vezesse, a dunán-
túli egyházkerület felügyelője a következő indítványt terjeszti elő: «Mondja ki az egyetemes 
közgyűlés, hogy ez idő szerint nem látja az összeférhetetlenség esetét fenforogni, és bizalom-
mal viseltetvén egyetemes felügyelőjének személye iránt, a dunáninneni egyházkerület indít-
ványának mellőzésével, napirendre tér.» 

Az indítvány általános helyesléssel fogadtatván, az elnöklő püspök határozatkép 
kimondá, hogy: 

Az egyetemes gyűlés a dunántúli egyházkerület felügyelőjének indítványát 
magáévá tévén, napirendre tér. 

12. (V.) A múlt évi jegyzőkönyv 6-ik pontjánál fölvétetvén az elnöki jelentés 9-ik 
pontja, mely szerint a «Magyar protestáns tudományos irodalmi társaság» részére az egyete-
mes közgyűlés által megszavazott 500 frt a társulat pénztárába befizettetett, 

e jelentés tudomásúl vétetik. 

13. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 7-ik pontjánál, mely szerint az államsegélynek 
teljes összegben leendő kiutalványozása iránt elhatároztatott, hogy a kormányhoz kérvény 
intéztessék, jelentvén az egyetemes felügyelő, hogy válasz érkezett azzal a kijelentéssel, mi-
szerint, mihelyt a pénzügyi helyzet javulása megengedi, a kérelem teljesíttetni fog; jelentetvén 
továbbá egyúttal, hogy a kormány az államsegélyt az 1890-ik évi költségelőirányzatba már 
csorbíttatlanúl fel is vette : 

tudomásúl vétetik. 
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14. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 8-ik pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, hogy 
a párbér sérelmek tárgyában, az újabb megsürgetés daczára, válasz mindeddig nem érkezett. 

Tudomásúl vétetik. 

15. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 9-ik pontjánál, mely szerint a válasz arra a föl-
terjesztésre, hogy szerezzen a vallás- és közoktatásügyi miniszter az illetéktelen keresztelések 
tárgyában kibocsátott 1884-ik évi rendeletének hatályt, megsürgettetett, de válasz nem érkezett, 
jelenti az egyetemes felügyelő, hogy válasz újabban sem érkezett, a bányai kerület részéről 
pedig előterjesztetik, hogy a felsőbb bíróságok sem alkalmazzák ily cselekményre a büntetést 
s így idején volna, a választ megsürgetni. 

Az egyetemes gyűlés tudomásúl vévén az elnöki jelentést, kijelenti, hogy 
újabb megsürgetést nem tart szükségesnek. 

10. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 10-ik pontja alatt a pozsonyi theol. akadémiai 
tanároknak az általuk megindított «theologiai szakkönyvtár» czímű vállalat anyagi támogatása 
iránt benyújtott kérvénye azzal tétetvén át a pénzügyi bizottsághoz, hogy a kért anyagi 
támogatásra nézve a pénztár állapotához képest határozzon s a megadhatónak vélt összeget 
ki is utalványozhassa, olvastatott a pénzügyi bizottság 1889. április 8-iki jegyzőkönyvének 
3-ik pontja, mely szerint a mondott czélra 50 frt szavaztatott meg s utalványoztatott a szabad 
rendelkezésű tőkék jövedelméből. 

Jóváhagyó tudomásúl szolgál. 

17. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 11-ik pontjánál olvastatott a theol. akad. nagy-
bizottság 1889. évi október 15-én Budapesten tartott üléséről szóló jelentés, melyben előter-
jeszti a bizottság, hogy a múlt évi egyetemes gyűlés azon intézkedésére, hogy a gymnasiumi 
és theol. akad. tanárok nyugdíjintézetének ügye dr. Győry Elek véleménye alapján rendeztes-
sék, a pozsonyi egyháztól válasz nem érkezett, az által pedig, hogy a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter országos tanári nyugdíjintézet fölállítását tervezi, az ügy új stadiumba lépett; 
indítványozza ezeknél fogva, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter értesíttessék fölter-
jesztés útján arról, hogy a bevallott vagy bevallandó pozsonyi lyceumi nyugdíjintézetnek jogi 
természete még nincs tisztázva s így annak vagy jövedelmeinek felajánlása a theol. akad. 
tanárok jogi igényeinek nem praejudikálhat. 

A nagybizottság indítványa elfogadtatván, a fölterjesztés annak értelmében 
elhatároztatik. 

18. (H.) A theol. akad. nagybizottság ugyanazon jelentésében fölhozván, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek azon rendelete értelmében, mely a theol. tanintézeteket 
föltételesen a középiskolai tanárképzés részeseivé teszi, a theol. tanintézetek tanterve, azokra 
a tárgyakra nézve, melyek a tanári vizsgánál szóba jöhetnek, a miniszternek tudomására 
hozandó: javasolja, hogy a theol. akadémia igazgatójának ezekre a tantárgyakra vonatkozó 
kimutatása évenkint az egyetemes felügyelő által terjesztessék fel. 

A bizottság javaslata elfogadtatik. 

19. (H.) A theol. akad. nagybizottság ugyanazon jelentésében indítványozza továbbá, 
hogy az akadémia tanárainak, az állami felsőbb iskolai tanárok nyugdíjintézetébe belevonása 
iránt intéztessék a kormányhoz fölterjesztés. 

Az egyetemes gyűlés ez idő szerint az indítványt időelőttinek tartja. 

20. (H.) A theol. akad. nagybizottság jelenti ugyancsak, hogy az akadémiának álla-
potát föltüntető 1888/9. évi értesítő megjelent, hogy az egységes theol. tanterv létesítésére 
vonatkozó munkálat folyamatban van és hogy a bizottság Schneller István igazgatónak buzgó 
működéseért köszönetét nyilvánítá s lejárván a három év, melyre igazgatónak választatott, 
őt választotta meg újra az akadémia igazgatójának. 

Tudomásúl vétetik. 
3* 
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21. (H.) A múlt évi egyetemes gyűlés jegyzökönyvének 13-ik pontjánál jelenti a 
theol. akad. nagybizottság, hogy megvizsgálván és rendben találván az igazgatói s az akad. 
pénztári 1888/9. tanévi "számadásokat. Schneller István igazgatónak és Kesztler Tivadar pénz-
tárosnak a fölmentvényt megadta. 

Tudomásul szolgál. 

22. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 14-ik pontjánál előterjeszti a theol. akad. nagy-
bizottság, hogy az 1889/90. évre a költségelőirányzatot következőleg állapította meg: 

Ï. Fedezet. II. Szükséglet. 

1. Az egyet, theol. alapból . 1,727 frt. 1. Öt rendes tanár fizetése s lakbére 7.500 frt. 
2. Kerületek évi járuléka . . . 1,350 » 2. Két magántanár fizetése . . 1,200 » 
3. Pozsonyi egyház járuléka. . 3,100 » , 3 Énektanító fizetése . . . . 150 » 
4. Zelenay-alapból . . . . 500 » 4. Bibliai tót nyelv tanítása . . 200 » 
5. Zsedényi-alapból . . . . 250 » 5. Intézeti szolga fizetése . . . 450 » 
6. Gróf Pálffy-alapból . . . 800 » 6. Könyvtárra 200 » 
7. Reischel-alapból . . . . 1,500 » 7. Fűtésre 130 » 
8. Tandíj czímén . . . . 500 » 8. Irodai költségre 50 » 
9. Failleték czímén . . . . J 40 » 9. Vegyesekre s értesítőre . . . 177 » 

10. Irodai szükséglet czímén . 70 » Összesen . . 10,057 frt. 
11. Iparbanki tőke kamatja . 120 » 

10,057 frt. 

Összesen . . 10,057 frt. 

Tudomásúl vétetik. 

28. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 15-ik pontjánál jelenti a theol. akad. nagybizottság, 
hogy gróf Pálffy János a lefolyt évben is 100 frtot adományozott egy szegény és szorgalmas 
theologus segélyezésére; Pávai Vaj na Gábor főorvos pedig a közegészségtant az akadémián 
díjtalanul tanította. 

Az egyetemes gyűlés mindkettőjöknek hálás köszönetét kifejezni kedves 
kötelességének tartja. 

24. (H.) Jelenti ugyancsak a theol. akad. nagybizottság, hogy Belohorszky Gábor 
főesperes, mint az esperességebeli egyházak offertoriumának eredményét 107 frt 48 kr., 
Ebner Gusztáv lelkész, mint egyháza és maga adományát 8 frtot, Ringbauer Gusztáv, mint 
egyháza és maga adományát 7 frtot küldött, mely adományokért a bizottság köszönetét nyil-
vánítván, azokat a tanári fizetés javítására rendelt alap gyarapítására fordíttatni s egyelőre 
az akadémiai pénztárban kezeltetni rendelte. 

Jelenti továbbá a bizottság, hogy a dunáninneni kerület a dispensationalis díjak */9 részét 
a theol. akad. nyugdíjalapra adományozta, s ezekkel kapcsolatban indítványozza, hogy a theol. 
akadémiai tanárok fizetésének javítására szolgáló alap javára esperességenként offertoriumok 
gyűjtessenek. 

Ezen jelentések örvendetes tudomásúl vétetvén, az offertoriumok gyűjtését 
tárgyazó indítvány nyilatkozat végett és pártfogásukba ajánlva, a kerületekkel 
közöltetik. 

25. (H.) A theol. akad. nagybizottság ugyanazon jelentésében előterjeszti, hogy a 
kisbizottság javaslatával szemben fentartotta azt a határozatot, mely szerint szükséges levén, 
hogy a theol. hallgatók a tanítói oklevél megszerzésére köteleztessenek, elvárja a theol. inté-
zetek tanáraitól, hogy az egységes theol. tantervre vonatkozó munkálatnál a tanítói oklevél 
megszerzésére nézve is javaslatot tegyenek. 

Tudomásúl vétetik. 

26. (H.) A theol. akadémiai nagybizottságnak, az akadémiára vonatkozó s az 1881-ik 
évi egyet, gyűlés jegyzőkönyve 27-ik pontjába foglalt szerződés 17-ik pontja értelmében válasz-



9 

tás alá eső tagjaira nézve, a megbizatás lejárván, azokra a tagokra vonatkozólag, kiket az 
egyetemes gyűlés választ, a választás hat évi időtartamra következőleg eszközöltetett. 

Megválasztattak a theol. akad. nagybizottságba: elnöknek báró Prónay 
Dezső egyetemes felügyelő; bizottsági tagoknak, a dunántúli kerületből: Radó Kál-
mán, Poszvék Sándor és Gyurácz Ferencz: a dunáninneni kerületből: Major Pál 
Baltik Frigyes és Ritter Károly; a bányai kerületből: Fabiny Teofil, Hunfalvy Pál. 
és Dolleschall Sándor ; a tiszai kerületből : Péchy Tamás, Zelenka Pál és Hörk József. 

27. (V.) A múlt évi jegyzőkönyv 20. pontjánál az egyetemes felügyelő jelentvén, 
hogy az 1882. évi jegyzőkönyv 29-ik pontja alatt kiküldött és 1887-ik évben kiegészített 
bizottság, mely az egyetemes alap létesítésére vonatkozólag részletes javaslat készítésével 
bizatott meg, még nincs abban a helyzetben, hogy tárgyalás alapjául szolgálható munkálatot 
terjeszszen elő. 

E jelentés tudomásúl vétetik. 

28. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 21. pontjánál olvastatott az egyetemes levéltárnok 
jelentése, melyben előterjeszti, hogy a lefolyt évben az egyházunk viszontagságos történetére 
nem kevés fényt vető, részben bekötött s a többi okmányoktól elkülönítve leltározott kéz-
iratok átvizsgálásával foglalkozott, mely alkalommal számos közérdekű mult századbeli forrás-
értékű adatokra, aveszti levelezések s külön tárgyú és tartalmú iratokra akadt, melyeknek 
rendezését legközelebb kezébe veendi. Nemkülönben jelenti, miszerint levéltárunk Bód Péter 
«História hungarorum ecclesiastica» czimű teljes müvének, tehát 4-ik könyvének is birtokában 
van, holott a leydeni egyetem csak 3 könyvet ismer s hogy Luthernek «Von der Freiheit 
eines Cbristenmenschen» czimű eredeti kéziratát a vallás- és közoktatási ministerium meg-
bízottjának oly czélból adta ki, hogy az a Luther müvei kiadásával foglalkozó németországi 
bizottságnak szolgáltassék át. Jelenti továbbá, miszerint Zichy Mihály hazánkfiától, Lutherünket 
azon pillanatban ábrázoló kartonját, melyben wartburgi magányában a kisértő felé emeli 
téntatartóját, ajándékképen átvette, úgyszintén, hogy Warkoweil Károly, ruszti lelkész szíves-
ségéből, az 1622. sempti konsistorium kationjainak hiteles másolatát kapta, mely azon eredeti 
Thurzó Szaniszló nagy pecsétjével ellátott példány után készült, mely a ruszti ev. egyház 
levéltárában őriztetik. 

A tavaly megújított határozathoz képest több szerző beküldte művét: 
Igy: Zsilinszky Mihály következő műveit: «Az 1681. évi soproni országgyűlés tör-

ténetéhez.» 1883. «Horváth István». 1884. «Az 1637/8. pozsonyi országgyűlés történetéhez.» 
1885. «Lónyay Zsigmond.» 1886. «Törös János szerepe a linczi békekötésben.» 1886. «Az 
1646-iki tokaji tanácskozmány.» 1886. «Az eperjesi tanácskozmány» 1647/7-ban. 1887. 
«Az 1708-ki pozsonyi országgyűlés történetéhez». 1888. Hörk József. «Az ev. tiszai kerület 
püspökei (1888.) és Beszédek és értekezések» czimű müveit; Másznyik E.: «Evang. Dogma-
tika» (1888.) müvét; Poszvék S. «Egyházi énekek és imádságok» (1886.) czimű müvét; 
Török J. «Luther Márton élete» (1889.) czimű müvét: Poszvék S. «Die Hilfsanstalt im 
Dienste der vaterländischen ev. Kirchenpolitik». (Festrede 1888. beszédét; Justh Sam. a 
következőket: Geschichte der Pensionsanstalt im XIII Städter Seniorat. 1889. Statuten 
der Pensionsanstalt des XIII Städter Seniorates. 1889. A tiszai kerület özvegy-árva-
intézetének alapszabályai. 1889. A gömöri papi és tanítói nyugdíjintézet alapszabályai. 
1882. Győry Elek, a zsinati előmunkálatokat 1889. Trsztyenszky Fer. «Ev. egyházi iskola» 
lapot, Szeberényi Lajos «Luther Márton élete» (1889.) czimű müvét. Geduly Henrik «Luther és 
Zwingli christologiai álláspontj a» (1889.) czimű művét és beküldettek még: Luther-ünnepély 
a zólyomi esperességben; Prostonárodny ev. skolnik 1889. 

Végre jelenti az egyetemes levéltárnok, hogy több mű. vétel útján szereztetett meg. 
Az egyetemes gyűlés ez érdekes jelentést helyeslő tudomásul vévén, 

mindenek előtt Zichy Mihály hazánkfia jelenleg a levéltárban elhelyezett becses s 
művészileg kiállított kartonjáért hálás köszönetét fejezi ki, valamint az ügybuzgó 
levéltárnoknak is köszönetet szavaz, a levéltár és könyvtár szükségleteire ez idén 
is az 50 frt átalány kiutalványoztatván. 

29. (Sch.) A m. é. jkv. 22-ik pontjánál, a tanügyi bizottság beterjeszti következő 
általános évi jelentését: 
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Az egyetemes tanügyi bizottság azon szomorú eset fölemlítésével kezdi meg évi 
jelentését, hogy ezen bizottságnak egy igen kitűnő tagja: dr. Hunfalvy János, egyetemi tanár, 
s az egyetem első evangelikus rectora, ki a bizottság ülésein mindig tevékeny részt vett, 
több izben mint helyettes elnök, mint tankönyvbiráló működött, s bölcs tanácsadással a 
bizottság határozataira gyakran döntő befolyást gyakorolt, időközileg elhunyt. A bizottság e 
kitűnő tagjának elhúnyta felett részvétét kifejezve, érdemeit és emlékét jegyzőkönyvében 
megörökíté, s elhunytát az egyetemes gyűlésnek bejelenteni hatűrozta azon kérelemmel együtt, 
hogy az egyetemes gyűlés helyébe egy új tagnak megválasztását eszközölni méltóztassék. 

Az egyetemes tanügyi bizottság részint a méltóságos és főtiszt, püspök uraktól, 
részint az egyes tanintézetek részéről hozzá intézett ügyeket, összesen 16 esetre vonatkozólag 
a fennálló szabályok és a középiskolai rendtartás értelmében elintézte, Függőben csak két 
tankönyvbirálat maradt, a mennyiben a bírálatra fölkért szaktanárok ezekre vonatkozólag 
véleményeiket be nem küldték. A megbírált tankönyvek közül, a bírálók véleményeinek alapján 
Böhm Károly «Tapasztalati lélektanát», mint olyan művet, mely nagy tárgyismerettel, nemes 
ügybuzgósággal s tapasztalt tanférfiúra való választékossággal van irva, az egyetemes tanügyi 
bizottság középiskoláink számára nemcsak engedélyezhetőnek, hanem ajánlhatónak is találta. 
Ugyancsak «dr. Holzweissig Frigyes latin gyakorló könyve a második osztály számára» czímű 
s Székely Ferencz nagyenyedi reform, főiskolai tanár által a magyar gymnasiumok számára 
átdolgozott tankönyvet, szintén nemcsak engedélyezhetőnek, hanem gymnasiumaink számára 
ajánlhatónak is találta, miután ezen tankönyv is oly kitűnően van összeállítva, mint ugyan-
ezen szerzőnék az első osztály számára készített s már tavaly engedélyezett és ajánlott latin 
nyelvtana és gyakorló könyve. Hasonlóképen Schmid Tódor «A zene elemei, segédkönyv az 
énektanításban» czimü s kéziratban benyújtott művét, miután az országos zeneakadémia két 
tanárának véleménye arról igen elismerőleg nyilatkozik, az egyetemes tanügyi bizottság, ha 
szerző e művét kinyomatja, nemcsak engedélyezhetőnek, hanem ajánlhatónak is találja. 

Az egyes tanintézetek igazgatóitól, az újonnan behozott tankönyvekről beküldött 
jelentésekre a tanügyi bizottságnak észrevétele nincs, miután az újonnan használatba vett 
tankönyvek részint protestáns szerzők művei, részint a közoktatásügyi kormány által 
engedélyezettek. 

Kérdés intéztetvén az egyetemes tanügyi bizottsághoz, hogy a középiskolai rend-
tartás 29. §-ában a 3. pontban foglalt büntetési fokozat azon része, mely a csendes eltávo-
lításról szól, az iskolai fegyelmi szék által mondandó-e ki, vagy csak a tanári karnak hatá-
rozata folytán? A tanügyi bizottság, a mennyiben e kérdés más intézeteknél is felmerülhetne, 
arra azon választ adta: miután a rendtartás 29. §-ában minden pontnál világosan ki van 
mondva, hogy ki hajtja végre a kiszabott büntetést, így ugyanezen §. 3-ik pontjában ki van 
fejezve, hogy mind a csendes eltávolítást, mind pedig az intézetből való nyilvános kizáratást 
csak az iskolai fegyelmi szék mondhatja ki. 

A rendtartásra vonatkozólag több középiskola igazgatója azon kéréssel fordult az 
egyetemes tanügyi bizottsághoz, hogy miután ezen rendtartás a mult évi egyetemes gyűlés 
jegyzőkönyvéhez csak függelékképen közöltetett, és miután ezen rendtartás már ezen iskolai 
évre is kötelezőnek tekintendő, kívánatos, hogy azt minden középiskolai tanár birja és olvassa, 
ezért annak az egyes intézetekhez több példányban való megküldetése szükséges volna. 
Hasonlóképen az ezen rendtartásban contemplált ellenőrző táblázatok és intőlevélminta meg-
küldését is kérik. A tanügyi bizottság ezeknél fogva a rendtartás- és mellékleteinek sokszoro-
sítását ajánlja az egyetemes gyűlésnek, hogy a rendtartás és mellékletei az egyes középisko-
lákhoz több példányban megküldhetők legyenek. 

A mult évi egyetemes gyűlés határozatánál fogva, a tantervtől való eltérésekről a 
tanügyi bizottság jelentését csak a jövő egyetemes gyűlésen terjesztheti be. 

A tanügyi bizottság egyik főteendője volt a rajzoló geometria tantervének végleges 
megállapítása. A mult évi egyetemes gyűlés határozata értelmében a tanügyi bizottság által 
kidolgozott tanterveket, véleményadás czéljából, megküldte az összes középiskoláknak. Mindössze 
12 intézet küldte be, a meghatározott időig, a tantervre vonatkozó megjegyzéseit és észrevé-
teleit. Ezen tanintézetek közül kettő (Bonyhád, Pozsony) lényegtelen megjegyzéssel, kettő 
(Felső-Lövő, Nyíregyháza) minden megjegyzés nélkül elfogadta a tantervet; gyökeres változ-
tatásokat kívánt ismét négy intézet (Budapest, Eperjes, Késmárk, Igló); feltétlenül elvetette 
négy intézet (Békés-Csaba, Beszterczebánya, Rozsnyó, Sopron). Az egyetemes tanügyi bizottság 
ezen intézetek megjegyzéseihez képest a tanterv átdolgozását Ráth Arnold budapesti főgymn. 
tanárra, mint szakférfiúra bizta, ki munkálatát nagy gondossággal és szorgalommal bevégezte. 
Az elvek, melyeket ezen átdolgozásnál követett, lényegében a következők: 

Egyes gymnasiumok kívánságára és a kevés óra számra való tekintetből, a vég-
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zendő tananyag reducáltatott, s elhagyatott mind az, a mi az illető osztály tanulóinak felfo-
gását túlhaladja, és a mire a következő osztályokban, mint alapra, építés nem történik. Jelen 
tanterv tehát úgy az anyag mennyiségére, mint — a perspektíva kivételével — minőségére 
nézve összevág az államival. Az anyagnak az állami tantervtől eltérő beosztása azonban 
megmaradt, mint olyan, mely a tanuló értelmének és képzelő tehetségének fejlődésével jobban 
tart lépést, mint az állami tanterv beosztása. Egy-két tanintézetnek azon nézete, hogy a 
perspektíva, mint a tanulók felfogását meghaladó tárgy egészen elejtendő: tekintetbe vehető 
nem volt. A mit az állami gymnasiumok második osztálya tanulójának meg kell értenie, azt 
a mi intézeteink negyedik osztálya tanulói még jobban foghatják fel és érthetik meg. Az 
állami tanterv az axonometrikus ábrázolást irja elő, a jelen tanterv a perspektivás ábrázolást 
hagyja meg, és pedig azért: mert a tanuló ezen az úton a valóságnak megfelelő képet nyer, 
és így a tanuló nem jő zavarba azzal, hogy az általa rajzolt kép a tárgynak látszólagos 
alakjával nem vág össze (mi a perspektivás rajzolásnak czélja); továbbá a perspektivás 
ábrázolást meghagyja még jelen tanterv azért, mert ezzel az eljárással bármely alakú tárgynak 
képe rajzolható minden képzelhető állásban, és mert végül jobban is fejleszti a tanulónak 
képzelő tehetségét. Ezen elvek alapján átdolgozott ezen tantervet a tanügyi bizottság magáévá 
teszi, s azt az egyetemes gyűlés elé tisztelettel terjeszti föl. Ha ezen tanterv az egyetemes 
gyűlés által elfogadtatnék, erre vonatkozólag indítványozzuk, méltóztassék az egyetemes gvülés 
azt sokszorosíttatni, s az egyes középiskoláknak kellő példányban megküldeni. 

Meg kell még említenünk, hogy valamennyi középiskolánk nyomatott évi értesítőt 
adott ki, melyek egy némelyikében a tudomány színvonalán álló tudományos értekezések 
közöltetnek. 

Végül a nép-, közép- és felsőbb iskolák viszonyairól s állapotaikról szóló statistikai 
kimutatásokat van szerencsénk az ide tisztelettel csatolt öt jegyzőkönyvben az egyetemes 
gyűlésnek beterjeszteni. 

Kelt Budapesten, az egyetemes tanügyi bizottságnak az 1889. évi október 11-én 
tartott üléséből. 

Beterjeszti továbbá a tanügyi bizottság az 1888/89. iskolai évre vonatkozó 
jelentéseit: 

I. Az egyházkerületek részéről az egyetemes tanügyi bizottsághoz beküldött, ide 
tisztelettel mellékelt két táblázat szerint a népiskolai viszonyok az egyes egyházkerületekben 
következőkép állanak: 

A) A bányai egyházkerületben volt 378,085 lélek után: 6—12 éves tanköteles 
fiú 26,170, leány 25,238, összesen 51,408 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 
volt 9538, leány 9095, összesen 18,633 gyermek; volt tehát 6 —15 éves tanköteles fiú 35,708, 
leány 34,333, összesen 70,041 tanköteles gyermek. A tanköteles gyermekek a lélekszám 
18-5% -kát teszik. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába 23,060 fiú, 22,039 leány, összesen 45,099 gyermek; ismétlő iskolába 4597 fiú, 
4764 leány, összesen 9361 gyermek; idegen elemi iskolába járt 1700 fiú, 1595 leány, 
összesen 3295 gyermek; idegen ismétlő iskolába 646 fiú, 201 leány, összesen 847 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába járt 230 fiú, 565 leány, összesen 795 gyermek; magánintézetbe 
111 fiú, 282 leány, összesen 393 gyermek; középtanodába 985 fiú, 1 leány, összesen 986 
gyermek. Iskolába járt tehát 31,329 fiú, 29,447 leány, összesen 60,776 gyermek, vagyis a 
tankötelesek 86*7%-a, s így a tavalyihoz képest, 1-7%-kai javult ezen egyházkerületben az 
iskoláztatás. Iskolába nem járt 4379 fiú, 4886 leány, összesen 9265 gyermek, a tankötelesek 
13-3%-a. A gyermekek mulasztottak 495,236 félnapot, s így ha a mindennapi elemi iskolába 
járó gyermekeket veszszük tekintetbe, esik egy gyermekre 4*7 félnapi mulasztás. Mulasztá-
sokért megbüntetett 1598 szülő. A kerületbeli elemi iskolákba járt idegen illetőségű vagy 
vallású fiú 1119, leány 957, összesen 2076 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 586, s ezek közül képesített 504, nem képe-
sített 82; rendes 500, segéd 86. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában átlag 
103'6 tanuló. 

Felekezeti népiskolája volt a kerületnek 469, községi vagy állami 60. A felekezeti 
iskolák közül az egyház tulajdona volt 445, bérelt 24; jó karban van 413, rosz karban 56. 
Uj iskola építtetett 17, javíttatott 105. Az iskolákban tanterem van 549. Egy-egy tanteremre 
esik a mindennapi elemi iskolások közül 110*7 tanuló. Tanítólak van 468. Az összes kerü-
leti népiskolák mellett van: faiskola 213, testgyakorló 66. A népiskolák taneszközei: fekete 
irótábla 853, fali olvasótábla 8826, fali térkép 1392, földgömb 350, természetrajzi eszköz 
9541, természettani eszköz 1607, könyv 16,152 kötet. 

3* 
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A kerületi iskolák összes vagyona 1 066,382 frtot tesz, melyből ingatlanokra 966,9 14 frt, 
tőkepénzre 99,468 frt esik. 

Az iskolák jövedelme tett készpénzben 182,713 frt 54 krt, terményekben pénz-
értékre véve 122,«18 frt 29 krt, összesen 305,531 frt 83 krt. Származott pedig ezen jöve-
delem: az ingatlanok évi használatából 62,544 frt 60 kr. (az ingatlan 6-4%-ot jövedelmezett); 
tőkepénzek kamataiból 6263 frt 40 kr. (a tőkepénzek 6-3%-ot jövedelmeztek), tandíjakból 
37,409 frt 48 kr.; állami segélyekből 1015 frt; községi segélyekből 35,119 frt 75 kr.; 
egyházi segélyekből 153,814 frt 76 kr.; egyéb forrásokból 9364 frt 84 kr.. összesen 
305,531 frt 83 kr. 

Az iskolák évi kiadása tett összesen 301,419 frt 21 krt, és pedig: rendes tanítók 
fizetésére 240,173 frt 58 kr. (egy rendes tanító átlagos évi fizetése 480 frt 40 kr.); segéd-
tanítók fizetésére kiadás volt 16.372 frt 32 kr. (egy segédtanító átlagos évi fizetése 190 frt 
37 kr.). További kiadások voltak: építkezésekre és javításokra 21,573 frt 34 kr.; tansze-
rekre 3252 frt 57 kr. ; egyebekre 20,047 frt 40 kr., mely kiadások összege 301,419 frt 21 kr. 

B) A dunántúli egyházkerületben volt 202,303 lélek után: 6—12 éves tanköteles 
fiú 14,406, leány 14,266, összesen 28,672 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 
volt 4428, leány 4299, összesen 8727 gyermek; volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 18,834, 
leány 18,565, összesen 37,399 tanköteles gyermek. A tanköteles gyermekek a lélekszám 
18-4%-át teszik. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába 14,857 fiú, 14,119 leány, összesen 28,976 gyermek: ismétlő iskolába 2456 fiú, 
2354 leány, összesen 4810 gyermek; idegen elemi iskolába járt 354 fiú, 347 leány, összesen 
701 gyermek; ismétlő iskolába 216 fiú, 176 leány, összesen 392 gyermek; felső vagy pol-
gári iskolába járt 49 fiú, 32 leány, összesen 81 gyermek; magánintézetbe 11 fiú, 20 leány, 
összesen 31 gyermek; középtanodába 104 fiú, 14 leány, összesen 118 gyermek. Iskolába 
járt tehát 18,047 fiú, 17,062 leány, összesen 35,109 gyermek, vagyis a tankötelesek 93'8%-ka, 
s így a tavalyihoz képest 2%-kal javult ezen kerületben is az iskoláztatás. Iskolába nem 
járt 787 fiú, 1503 leány, összesen 2290 gyermek, a tankötelesek 6-2°/o-a. A gyermekek 
mulasztottak 187,723 félnapot, s így ha a mindennapi elemi iskolába járó gyermekeket vesz-
szük tekintetbe, esik egy gyermekre 6-5 félnapi mulasztás. Mulasztásokért megbüntettetett 
210 szülő. A kerületbeli elemi iskolákba járt idegen illetőségű vagy vallású fiú 868, leány 
691, összesen 1559 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 402, s ezek közül képesített 392, nem képe-
sített 10; rendes 371, segéd 31. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában átlag 
72 tanuló. 

Felekezeti népiskolája volt a kerületnek 339, s ezek közül az egyház tulajdona 
volt 338, bérelt 1; jó karban van 321, rossz karban 18. Uj iskola építtetett 7, javíttatott 14. 
Az iskolákban tanterem van 409. Egy-egy tanteremre esik a mindennapi elemi iskolások 
közül 70 8 tanuló. Tanítólak van 352. Az összes kerületi népiskolák mellett van: faiskola 
209, testgyakorló 77. A népiskolák taneszközei: fekete irótábla 601, fali olvasótábla 6197, 
fali térkép 994, földgömb 295, természetrajzi eszköz 4981, természettani eszköz 1364, könyv 
14,268 kötet. 

A kerületi iskolák összes vagyona 639,841 frtot tesz, melyből ingatlanokra 598,631 frt, 
tőkepénzre 41,210 frt esik. 

Az iskolák jövedelme tett készpénzben 94,641 frtot, terményekben pénzértékre véve 
92,770 frtot, összesen 187,411 frtot. Származott pedig ezen jövedelem: az ingatlanok évi 
használatából 32,393 frt (az ingatlan 5-4%-ot jövedelmezett); tőkepénzek kamataiból 2515 frt 
(a tőkepénzek 6'l°/0-ot jövedelmeztek; tandíjakból 20,509 frt; állami segélyből 83 frt; köz-
ségi segélyekből 11,804 frt; egyházi segélyekből 6133 frt; egyéb forrásokból 113,974 frt, mely 
jövedelmek összege 187,411 frt. 

Az iskolák évi kiadása tett összesen 186,688 frtot, és pedig: rendes tanítók fize-
tésére 157,172 frtot (egy rendes tanító átlagos évi fizetése 423 frt 64 kr.); segédtanítók 
fizetésére kiadás volt 7685 frt (egy segédtanító átlagos évi fizetése 247 frt 90 kr.). További 
kiadások voltak: javításokra 6531 frt; tanszerekre 1792 frt; egyebekre 13,508 frt, mely 
kiadások összege 186.688 frt. 

C) A dunáninneni egyházkerületben volt 154,444 lélek után: 6—12 tanköteles 
fiú 9360, leány 9103, összesen 18,463 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú volt 
3659, leány 3708, összesen 7367 gyermek; volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 13,019, 
leány 12,811, összesen 25,830 tanköteles gyermek. A tanköteles gyermekek a lélekszám 
16-7%-át teszik. 
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Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába 7832 fiú, 7393 leány, összesen 15,225 gyermek; ismétlő iskolába 1437 fiú, 
1488 leány, összesen 2925 gyermek; idegen elemi iskolába járt 503 fiú. 488 leány, összesen 
991 gyermek; idegen ismétlő iskolába 171 fiú, 101 leány, összesen 272 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába járt 109 fiú, 76 leány, összesen 185 gyermek; magánintézetbe 
6 fiú, 47 leány, összesen 53 gyermek; középtanodába 231 fiú, 23 leány, összesen 254 
gyermek. Iskolába járt tehát 10,289 fiú, 9616 leány, összesen 19,905 gyermek, vagyis a 
tankötelesek 77°/0-ka, épen annyi százalék, mint, a mult évben. Iskolába nem járt 2730 fiú, 
3195 leány, összesen 5925 gyermek, a tankötelesek 23%-ka. A gyermekek mulasztottak 
239,944 félnapot, s így ha a mindennapi elemi iskolába járó gyermekeket veszszük tekintetbe 
esik egy gyermekre 15-7 félnapi mulasztás. Mulasztásokért megbüntettetett 1944 szülő. A 
kerületbeli elemi iskolákba járt idegen illetőségű vagy vallású fiú 428, leány 311, összesen 
739 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 242, s ezek közül képesített 184, nem képe-
sített 58 ; rendes 183, segéd 59. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában átlag 
82 tanuló. 

Felekezeti népiskolája volt a kerületnek 212, községi vagy állami 7. A felekezeti 
iskolák közül az egyház tulajdona volt 200, bérelt 12; jó karban van 183, rossz karban 29. 
Uj iskola építtetett 5, javíttatott 12. Az iskolákban tanterem van 239. Egy tanteremre esik 
a mindennapi elemi iskolások közül 83 tanuló. Tanítólak van 207. Az összes kerületi nép-
iskolák mellett van: faiskola 97, testgyakorló 63. A népiskolák taneszközei: fekete irótábla 
354, fali olvasótábla 2978, fali térkép 516, földgömb 157, természetrajzi eszközök 3287, 
természettani eszközök 1067, könyv 6338 kötet. 

A kerületi iskolák összes vagyona 153,726 frt, melyből ingatlanokra 112,105 frt, 
tőkepénzre 41,621 frt esik. 

Az iskolák jövedelme tett készpénzben 65,898 frt 7̂0 krt, terményekben pénzértékre 
véve 32,686 frt 67 krt, összesen 98,585 frt 37 krt. Származott pedig ezen jövedelem: az 
ingatlanok évi használatából 5753 frt 14 kr. (az ingatlan 5-l°/0-ot jövedelmezett) ; tőkepénzek 
kamataiból 2649 frt 32 kr. (a tőkepénzek 6°/0-ot kamatoztak); tandíjakból 18,822 frt 24 kr.; 
állami segélyből 147 frt; községi segélyekből 6,548 frt 13 kr.; egyházi segélyekből 63,428 frt 
64 kr. ; egyéb forrásokból 1236 frt 90 kr. ; mely jövedelmek összege 98,585 frt 37 kr. 

Az iskolák évi kiadása tett összesen 98,585 frt 37 krt, és pedig: rendes tanítók 
fizetésére 78,325 frt 38 kr. (egy rendes tanító átlagos évi fizetése 427 frt 95 kr.); segéd-
tanítók fizetésére kiadás volt 5923 frt (egy segédtanító átlagos évi fizetése 100 frt 4 kr.). 
További kiadások voltak: építkezésekre és javításokra 10,513 frt 58 kr.'; tanszerekre 650 frt 
53 kr.; egyebekre 3172 frt 88 kr., mely kiadások összege 98,585 frt 37 kr. 

D) A tiszai egyházkerületben volt 157,600 lélek után: 6 —12 tanköteles fiú 8908, 
leány 8654, összesen 17,562 tanköteles gyermek; 13—15 évés tanköteles fiú volt 3369, 
leány 3288, összesen 6657 gyermek; volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 12,277, leány 
11,942, összesen 24,219 tanköteles gyermek. A tanköteles gyermekek a lélekszám 15-3°/0-át 
teszik. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába 7972 fiú, 7896 leány, összesen 15,868 gyermek; ismétlő iskolába 2413 fiú, 
2377 leány, összesen 4790 gyermek; idegen elemi iskolába járt 296 fiú, 259 leány, összesen 
555 gyermek; idegen ismétlő iskolába 137 fiű, 110 leány, összesen 247 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába 112 fiú, 267 leány, összesen 379 gyermek; magánintézete 4 fiű, 32 leány, 
összesen 36 gyermek; középtanodába 485 fiú, 1 leány, összesen 486 gyermek. Iskolába járt 
tehát 11,419 fiú, 10,942 leány, összesen 22,361 gyermek, vagyis a tankötelesek 92'3°/0-a. 
Iskolába nem járt 858 fiú, 1000 leány, összesen 1858 gyermek, a tankötelesek 7-7°/0-a. A 
gyermekek mulasztottak 89,255 félnapot, s így ha a mindennapi elemi iskolába járó gyerme-
keket veszszük tekintetbe, esik egy gyermekre 5*6 félnapi mulasztás. Mulasztásért megbüntet-
tetett 387 szülő. A kerületbeli elemi iskolákba járt idegen illetőségű vagy vallású fiú 1013, 
leány 948, összesen 1961 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 360, s ezek közül képesített 314, nem képe-
sített 46, rendes 323, segéd 37. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában átlag 
44 gyermek. 

Felekezeti népiskolája volt a kerületnek 268, községi vagy állami 21. A felekezeti 
iskolák közül az egyházközségek tulajdona volt 264, bérelt 4, jó karban van 250, rossz 
karban 18. Uj iskola építtetett 6, javíttatott 32. Az iskolákban tanterem van 345. Egy-egy 
tanteremre esik a mindennapi elemi iskolások közül 46 tanuló. Tanítólak van 280. Az összes 
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kerületi népiskolák mellett van: faiskola 185. testgyakorló 35. A népiskolák taneszközei: 
fekete irótábla 529, fali olvasótábla 4866, fali térkép 959, földgömb 202, természettani esz-
közök 1492, könyv 16,030 kötet. 

A kerületi iskolák összes vagyona 530,253 frt. melyből ingatlanokra 378,140 frt, 
tőkepénzre 152,113 frt esik. 

Az iskolák jövedelme tett készpénzben 111.086 frt, terményekben pénzértékre véve 
41,229 frtot. összesen 152,315 frtot. Származott pedig ezen jövedelem: az ingatlanok évi 
használatából 17,817 frt (az ingatlan 4-7%-ot jövedelmezett); tőkepénzek kamataiból 9731 frt 
(a tőkepénzek 6-4%-ot jövedelmeztek); tandíjakból 22,281 frt; állami segélyből 750 frt; köz-
ségi segélyekből 38,350 frt; egyházi segélyekből 59,362 frt. egyéb forrásokból 4024 frt, mely 
jövedelmek összege 152,315 frt. 

Az iskolák évi kiadása tett összesen 152,315 frtot, és pedig: rendes tanítók fize-
tésére 120,887 frt (egy rendes tanító átlagos évi fizetése 374 frt 26 kr.); segédtanítók fize-
tésére 8520 frt (egy segédtanító átlagos évi fizetése 230 frt 28 krt); építkezésekre és 
javításokra 15,609 frt; tanszerekre 1277 frt, egyebekre 6022 frt, mely kiadások összege 
152,315 frt. 

E) Összegezés. Az egyházkerületek által beküldött adatok szerint volt a magyar-
honi ág. hitv. evang. egyházegyetemben 892,432 lélek után 157,489 tanköteles gyermek, még 
pedig: 79,838 fiú, 77,651 leány, s ezekből ismét 6—12 éves fiú 58,844, leány 57.261; 
13—15 éves fiú 20,994, leány 20,390. A tanköteles gyermekek a lélekszám 17*5°/0-át teszik. 

A tanköteles gyermekek közül iskolába járt: helyben, az idegen illetőségű és vallású 
gyermekek kivételével, az elemi iskolákba 53,721 fiú, 51,447 leány, összesen 105,168 gyermek 
(az iskolába járó gyermekek 76T°/0-a); a helyben ismétlő iskolákba 10,903 fiú, 10,983 leány, 
összesen 21,886 gyermek (az iskolába járó gyermekek 15-8°/0-a); idegen elemi iskolákba 
2853 fiú, 2689 .leány, összesen 5542 gyermek (az iskolába járók 4%-ka); idegen ismétlő 
iskolákba 1170 fiú, 588 leány, összesen 1758 gyermek (az iskolába járók l-2°/0-a); felső 
nép vagy polgári iskolákba 500 fiú, 940 leány, összesen 1440 gyermek (az iskolába járók 
1%-a) ; magánintézetekbe 132 fiú, 381 leány, összesen 513 gyermek (az iskolákba járók 0"3"/o-a); 
középtanodákba 1805 fiú, 39 leány, összesen 1844 gyermek (az iskolába járók 13% a)-
Járt tehát iskolába összesen tanköteles fiú 71,084 (a tanköteles fiúk 890/„-a), tanköteles leány 
járt 67,067 (a tanköteles leányok 86,3%-a), vagyis járt iskolába összesen 138,151 gyermek, 
tehát a tanköteles gyermekek 87'70/0-a. Iskolába nem járt: fiú 8754, leány 10,584, összesen 
19,338 gyermek, vagyis a tankötelesek 12-30/0-a. Első helyen áll az iskoláztatás a dunántúli 
egyházkerületben, hol a tanköteles gyermekek 93'8°/0-a járt iskolába; ezután következik a 
tiszai egyházkerület, hol j2*3°/0, a bányaiban 86-7°/0, a dunáninneniben 77% járt iskolába. 
A mindennapi iskolába járók mulasztottak összesen 1.012,158 félnapot, s így egy tanulóra 
esik 9*6 félnapi mulasztás. Mulasztásokért megbüntettetett 4139 szülő. Egyházközségeink 
helybeli népiskoláiba idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 3428, leány 2907, összesen 
6335 gyermek. 

Tanító volt a négy egyházkerületben 1590, ezek közül: képesített 1394 (87-67%), 
nem képesített 196 (12-33%); rendes tanító 1377 (86'6°/0), segédtanító 213 (18-4°/o> Jutott 
egy tanítóra a mindennapi iskolákban átlag 66 tanuló. Iskola volt összesen 1376, még pedig 
egyházi 1288, községi vagy állami 88, az egyházközségek tulajdona volt 1247, bérelt 41, jó 
karban volt 1167, rossz karban 121. Az iskolai épületekben volt tanterem 1542, jutott egy 
tanteremre a mindennapi iskolákban 68 tanuló. Tanítólak az iskolai épületekben volt 1307. 

Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 704, testgyakorló 241. Az iskolák tanesz-
közei voltak: fekete irótábla 2337, fali olvasótábla 22,867, fali térkép 3861, földgömb 1004: 
természetrajzi eszközök 25,614, természettani eszközök 5530, könyv 52,788 kötet (jut egy-
egy iskolára átlag 41 kötet). A négy egyházkerületben új iskola épült 35, javíttatott 163. 

A négy egyházkerületben a népiskolák évi jövedelme tett készpénzben 454,339 frt 
24 krt. terményekben pénzértékre véve 289,503 frt 96 krt, összesen 743,843 frt 20 krt. 
Származott e jövedelem az iskolák ingatlan vagyonából, melynek értéke 2.055,790 frt, évi 
jövedelme pedig 118,507 frt 74 kr. Az ingatlan vagyon ot jövedelmezett, s az összes 
jövedelmek 15-9%-át. Származott továbbá a jövedelem az iskolák tőkepénzéből, melynek 
összege 334,412 frt, évi kamatja 21,158 frt 72 kr. A tőkék átlag 6'370-ot jövedelmeztek, 
vagyis az összes jövedelmek 2'8%-át. Tandíjakból bejött 99,021 frt 72 kr. (a jövedelmek 
13-3°/0-a); állami segélyekből 1995 frt (a jövedelmek 0-2%-a) ; községi segélyekből 91,821 frt 
88 kr. (a jövedelmek 12'3%-a); egyházi segélyekből 282,738 frt 40 kr. (a jövedelmek 38%-a); 
egyéb forrásokból 128,599 frt 74 kr. (a jövedelmek 17•2%-a), mely jövedelmek összege, mint 
fönnebb 743,843 frt 20 kr. 
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A népiskolák kiadásainak összege pedig 739,007 frt 58 kr., s így 4835 frt 62 kr. 
többlet mutatkozik. Kiadások voltak rendes tanítók fizetésére 596,557 frt 96 kr. (a kiadások 
SO^/o-a). Egy rendes tanító átlagos évi fizetése 433 frt 23 kr. Segédtanítók fizetésére kiadások 
voltak 38,500 frt 32 kr. (a kiadások 5'2%-a). Egy segédtanító átlagos évi fizetése 180 frt 
79 kr. További kiadások voltak: javításokra 54,226 frt 92 kr. (a kiadások 7-3%-a); tansze-
rekre 6972 frt 10 kr. (a kiadások 0'9%-a); egyebekre 42,750 frt 28 kr. (a kiadások 5'7%-a), 
mely kiadások összege mint fönnebb 739,007 frt 58 kr. E kiadások szerint a mindennapi 
iskolába járó egy-egy tanuló évi képeztetése átlag 7-2 forintba került. 

II. A tisztelettel mellékelt öt táblás kimutalás szerint egyetemes egyházunk kebelé-
ben 5 tanítóképző létezik, úgymint a soproni, eperjesi, felsőlövői, szarvasi és selmeczbányai. 
Ezek közül a három utolsó szoros kapcsolatban van a mellettük fennálló közép-, illetőleg 
felsőbb iskolákkal, úgy, hogy az igazgatók, tanárok, tanszerek, könyvtárak a kettős intézetekkel 
közösek, s csupán az énekre, zenére, tehát a tanítóképző sajátlagos czéljaira alkalmaztatnak 
egyes szaktanárok. 

a) A soproni tanítóképző 4 tanfolyamra van szervezve. Az intézet czéljaira szolgál 
4 tanterem, (melyeknek egyike úgy van berendezve, hogy rajzterműl is használtatik); 1 ter-
mészettudományi kísérleti terem, 1 tanszer-terem (könyvtári helyiség), 1 közös igazgatói iroda 
s tanári szoba, 1 gyakorló kert, mely fa-, méh- és selyemtenyésztésre szolgál, 1 reggeliző 
szoba (ebédet és vacsorát a növendékek a lyceumi tápintézetben nyernek), 15 lakószoba a 
bennlakó növendékek számára, 2 gyakorló iskolai osztályterem s 1 gyakorló iskolai tanszer-
szoba, összesen 27 helyiség. Az intézet oktatási és gazdasági czéljaira szolgál még a soproni 
torna- s tűzoltó-egyesület tornacsarnoka s tüzoltószerei, s a soproni háziipar-egyesület ipar-
tanműhelye. Az intézetben tanít 8 tanár, közöttük 3 rendes, 5 más intézeti óraadó. Az inté-
zetben volt az év elején 36 növendék, és pedig: az I. tanfolyamban 11, a l l . tanfolyamban 10, 
a III. tanfolyamban 6, a IV. tanfolyamban 9; az év végén volt az intézetben 33 növendék, 
és pedig: az I. tanfolyamban 11, a II. tanfolyamban 8, a III. tanfolyamban 6, a IV. tan-
folyamban 8. A növendékek közül jótéteményben részesült 32, és pedig 1280 frt 70 kr. 
értékben. A tanítás mind a képezdében, mind a gyakorló iskolában magyar nyelven folyt. A 
képezdével közvetlen kapcsolatban van a gyakorló iskola 4 évfolyammal 2 tanteremben. A 
képezdei tanárok egyike a gyakorló iskola vezetője volt, segédei pedig a negyedéves növen-
dékek. A gyakorló iskolában volt 58 tanuló. A tanítóképző föntartására fordíttatott összesen 
7427 frt, s abban volt egyházi segély 3148 frt, a saját alapítványból 2919 frt, más forrásból 
1360 frt. A növendékek mindannyian lakást kaptak az intézeti épületben; teljes ellátásban 
pedig részesült 7, árleengedéssel ellátást 25 s ugyanannyi ösztöndíjat is kapott. Általános 
tanítói oklevelet kapott az év folyamán, mint épen végző növendék 8. A képesítés magyar 
nyelven történt. 

b) Az eperjesi tanítóképző 3 önálló tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira 
szolgál 3 tanterem, 1 rajzterem, 1 tanári szoba, 1 nyári tornatér, 1 gyakorló kert.. 1 tápinté-
zeti helyiség, 9 internátusi szoba két épületben. Az intézetben működött 3 rendes tanár s 
1 más intézeti óraadó tanár, összesen 4 tanférfi. Az intézetben növendék volt az év elején 
39, és pedig az I. tanfolyamban 9, a II. tanfolyamban 11, a III. tanfolyamban 19; az év 
végén volt az intézetben 35 növendék, és pedig: az I. tanfolyamban 7, a II. tanfolyamban 10, 
a III. tanfolyamban 18. A növendékek közül jótéteményben részesült 38, és pedig 2869 frt 
50 kr. értékben, A tanítás a képezdében magyar nyelven, a gyakorló iskolákban magyar-tót-
német nyelven folyt. Az intézetnek tulaj donképen saját gyakorló iskolája nincs, hanem azt 
pótolja a helybeli evang. egyház két 5 tanítóval ellátott elemi iskolája. A tanítóképző fentar-
tására fortídott bevétel volt összesen 6724 frt 84 kr. s abban volt egyházi segély 930 frt, 
saját alapítványából 5746 frt 64 kr., más forrásból 48 frt 20 kr. Pénzsegélyben részesült 4, 
lakást kapott 31, teljes ellátást 27, fél ellátást 3 növendék. Ösztöndíjas volt 4, magánsegélyt 
kapott 3. Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 6, egy vagy több évi tanítói 
gyakorlat után 6, olyan, ki a képezdei tanulmányokat magánúton végezte 1. A képesítés 
magyar nyelven történt. 

c) A felsőlövői tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Tantermei, tanszerei, 
torna-, tápintézeti s egyéb helyiségei a középiskolával közösek. Az intézetben tanít 6 tanár, 
és pedig 3 rendes, 2 más intézeti óraadó, 1 római kath. hitoktató. Növendék volt az év 
elején 18, és pedig: az I. tanfolyamban 4, a II. tanfolyamban 5, a III. tanfolyamban 7, a 
IV. tanfolyamban 2; az év végén volt növendék 17, és pedig: az I. tanfolyamban 4, a II. 
tanfolyamban 5, a III. tanfolyamban 6, a IV. tanfolyamban 2. A negyedik tanfolyam növen-
dékei segédtanítókúl alkalmaztattak. Jótéteményben részesült 19 növendék 586 frt értékben. 
A tanítás a képezdében magyar és német, a gyakorló iskolában német nyelven folyt. Gyakorló 
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iskoláúl szolgál a helybeli evang. hét tanfolyami! és három tanítóval ellátott népiskolája. A 
gyakorló iskola tanulóinak száma 257. Az intézet fentartására fordíttatott összesen 5485 frt, s 
abban volt egyházi segély 255 írt. saját alapítványából 83 frt, más forrásból 5147 frt. Pénz-
segélyt kapott 19, lakást 13 növendék ; teljes ellátásban részesült 13, ösztöndíjas volt 19. Az 
intézet költségére jótéteményes volt 13, magánsegélyt kapott 5 növendék. Az év folyamán 
általános tanítói oklevelet kapott 3, mint épen végző növendék 2, egy vagy több évi gyakorlat 
után 3. A képesítés magyar-német nyelven történt. 

d) A szárvasi tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Tantermei, tanszerei, 
torna- és tápintézeti s egyéb az intézet ezéljaira szolgáló helyiségei a fögymnasiummal közö-
sek, kivéve 2 osztálytermet, melyekben a képzőbeliek szakszerű tanítása olyankor folyik, 
midőn gymnasiumi osztálytársaiktól különválva taníttatnak. Az intézetben képezdei tanszakok-
ban tanít 3 rendes, 1 segéd, összesen 4 tanférfi. Az intézetben volt az év elején összesen 16 
növendék, és pedig az I. tanfolyamban 4, a II. tanfolyamban 2, a III. tanfolyamban 3, a 
IV. tanfolyamban 7, s ugyanannyi az év végén is. A növendékek közül 3 részesült jótéte-
ményben 210 frt értékig. A tanítás a képezdében magyar, a gyakorló iskolában magyar és 
tót nyelven folyt, Gyakorló iskoláúl szolgáltak az evang. egyháznak az intézet közelében levő 
magyar és tót tannyelvű népiskolái. A képezdei növendékek közül teljes ellátást kapott 1, 
ösztöndíjat 7, jótéteményes volt az intézet költségeire 3. A tanítóképző fentartására szükséges 
költséget a főgymnasium fedezte, mely külön ki nem mutatható. Segélyül a bányai egyház-
kerület 800 frtot adott a képezdének. Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott, mint 
épen végzett növendék 5, egy vagy több évi gyakorlat után 2, olyan, ki a képezdei tanul-
mányokat magánúton végezte, 2. A képesítés magyar nyelven történt. 

e) A selmeczbányai tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Tantermei, tan-
szerei, torna-, tápintézeti s egyéb az intézet ezéljaira szolgáló helyiségei a lyceummal közösek. 
A tanítóképzőben ugyanazon tanárok tanítanak, kik a lyceumban ; de a zenét, éneket, nevelés-
s oktatástant és a tót nyelvet a képzősök külön tanulják. Növendék volt a képezdében úgy 
az év elején, mint az év végén összesen 21, és pedig: az I. tanfolyamban 8, a II. tanfolyam-
ban 6, a III. tanfolyamban 5, a IV. tanfolyamban 2. A tanítás a képezdében magyar nyelven 
folyt. Gyakorló iskoláúl szolgáltak a helybeli evang. egyház elemi tót-magyar és német-magyar 
népiskolái. A tanítóképző, mint ily:en, 1302 frt egyházi segélyben részesült. A növendékek 
közül ösztöndíjas volt 3, jótéteményes az intézet költségére 16. Az év folyamán általános 
tanítói oklevelet kapott 6, mint épen végző növendék 2, egy vagy több évi tanítói gyakorlat 
után 4. A képesítés magyar nyelven történt. 

A tanítóképzők igazgatói által beküldött főbb adatokat összegezve, négy tanítóképző 
4, egy pedig 3 tanfolyammal van szervezve. E tanítóképző intézetek közül három szoros 
kapcsolatban van a mellettök fennálló közép vagy felsőbb iskolákkal. Növendék volt az öt 
tanítóképzőben az év elején összesen 130, és pedig: az I. tanfolyamban 36, a II. tanfolyam-
ban 34, a III. tanfolyamban 40, a IV. tanfolyamban 20 ; az év végén növendék volt az öt 
tanítóképzőben összesen 122, és pedig az I. tanfolyamban 34, a II. tanfolyamban 31, a 
III. tanfolyamban 38, a IV. tanfolyamban 19. A növendékek közül jótéteményben részesült 
108, és pedig 5468 frt 20 kr. értékben. A tanítás 4 képezdében magyar, l-ben német-magyar 
nyelven folyt. A képezdével közvetlen kapcsolatban lévő gyakorló iskolával csak egy intézet 
birt, a többi négy e czélra a helybeli evang. gyülekezetek elemi iskoláit használta. A gyakorló 
iskolákban a tanítás 1 intézetben magyar, 3-ban magyar-német, l-ben magyar-tót nyelven 
folyt. A tanítóképzők fentartására összesen 21,738 frt 84 kr. fordíttatott, és pedig: egyházi 
segélyekből 6435 frt, az intézetek saját alapítványaiból 8748 frt 64 kr., egyéb forrásokból 
6555 frt 20 kr. A növendékek közül pénzsegélyt kapott 23, lakást kapott 80, teljes ellátást 48r 
fél ellátást 25. Ösztöndíjas volt 33. Jótéteményes volt az intézet költségére 62. Magánsegélyt 
kapott 8. Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 23, mint épen végző növendék 
17, egy vagy több évi tanítói gyakorlat után 15, olyan, ki a képezdei tanulmányokat magán 
úton végezte, 3. A képesítés 4 intézetben magyar nyelven, l-ben magyar-német nyelven történt. 

III. A tisztelettel mellékelt 15 táblázat szerint volt a magyarhoni ág. hitv. evang. egy-
ház kebelében és felügyelete alatt az 1888/9-iki iskolai évben 11 nyolczosztályú főgymnasium,. 
1 hatosztályú, 4 négyosztályú gymnasium, 1 hatosztályú reáliskola, összesen 17 középiskola. 
Ezen tanintézetek közül -9-ben a tannyelv tisztán magyar, 5-ben a főtannyelv magyar, a 
segédtannyelv német, 2-ben a főtannyelv német, a segédtannyelv magyar, l-ben a főtannyelv-
magyar, első segédtannyelve tót, második segédtannyelve német. A 17 középiskola közül 12-őt 
tisztán az egyházi hatcfeágok, illetőleg pártfogóságok tartanak fenn, államsegélyben részesül 5. 
A budapesti és iglói főgymnasiumnak egy-egy párhuzamos (A. és B.) osztálya van. 
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A középiskolákban a tanulók száma osztályonként volt : az első osztályban a tanév 
elején 905, a tanév végén 830; a második osztályban a tanév elején 682, a tanév végén 661; 
a harmadik osztályban az év elején 562, a tanév végén 538; a negyedik osztályban a tanév 
elején 515, a tanév végén 497; az ötödik osztályban a tanév elején 390, a tanév végén 366; 
a hatodik osztályban a tanév elején 330, a tanév végén 316; a hetedik osztályban a tanév 
elején 333, a tanév végén 314; a nyolczadik osztályban a tanév elején 331, a tanév végén 
316, s így volt összesen a nyolez osztályban a tanév elején 4048 (45-tel kevesebb mint az 
előző évben), a tanév végén 3838 (44-el kevesebb mint az előző évben). A tanulók között 
nyilvános volt a tanév elején 3900 (épen annyi, mint a múlt évben), a tanév végén 3732 
(6-tal kevesebb mint a múlt évben). Magántanuló volt az év elején 148 (45-tel kevesebb, 
mint az előző évben); az év végén 106 (38-czal kevesebb, mint az előző évben). A tanév 
végén a magántanulók a 3838 főnyi létszám 2-7°/o-át teszik. A tanulók közül egész tandíjat 
fizetett a tanév elején 3384, a tanév végén 3261; fél tandíjat fizetett a tanév elején 164, a 
tanév végén 153; tandíjmentes volt a tanév elején 193, a tanév végén 183. 

A középiskolai tanulók között vallásra nézve volt a tanév végén: ág. hitv. evang. 
1969 (51-3%); ev. reform. 476 (12-4%); unitárius 3; római kath. 684 (17-7%); görög kath. 
18 (0-4%) ; görög keleti 49 (l"2°/o) ; mózes hitű 631 (16'4%). Anyanyelvre nézve volt a 
tanulók közt az év végén: magyar 2659 (69-2%); német 856 (22-370j; román 11 (0'37o); 
tót 291 (7-8%); szerb-horvát 20 (0*5%) ; angol 1, franczia 1. A magyar nyelvet általában 
beszélte 3756 (97-8°/0)- A magyar nyelvet nem beszélte volna 82 (2-20/0), de ezekről a tudó-
sítások azt jegyzik meg, hogy a két legalsó osztálybeliek már magyarul értenek, de a nyelvet 
még szabatosan nem kezelik. 

A tanulók életkorát tekintve, járt a tanév végén: az I. osztályba 9—10 éves 118 
(a létszám 3°|0-a), 11—12 éves 513 (13'30|0), idősebb 199 (5-1 °|0); a l l . osztályba 10—11 éves 
124 (3'2°[0), 13—14 éves 430 (11-2°|0), idősebb 107 (2'8°|(l); a III. osztályban 11—12 éves 
102 (2-6%), 13—14 éves 319 (8-3%), idősebb 117 (3° 0) ; a IV. osztályba 12—13 éves 120 
(3".l0|o), 14—15 éves 305 (7'9°|0), idősebb 72 (1"8°|0); az V. osztályba 13—14 éves 83 (2-1%), 
15—16 éves 211 (5'5°|0), idősebb 72 (1-8°|„) ; a VI. osztályba 14—15 éves 84 (2'1°|0); 16—17 
éves 176 (4-5°|0), idősebb 56 (1'4°0); a VII. osztályba 15—16 éves 69 (1-8°|0), 17—18 éves 
188 (4-9°j„), idősebb 57 (1'4°|0); a VIII. osztályban 16—17 éves 78 (2°0), 18—19 éves 166 
(4'3°j0), idősebb 72 (1-8°| o). Az 1868-iki népiskolai t.-cz. 1. §-a szempontjából véve, a közép-
iskola tanulói között volt a tanév elején: 9 éves 86 (2'2a|c), a tanév végén 7 (0"1°0); 10 éves 
a tanév elején 305 (7'9°|0), a tanév végén 120 (3*1°|0); 11 éves a tanév elején 505 (13"ln

0), 
a tanév végén 442 (lr5°|0); 12 éves a tanév elején 600 (15-6°[0), a tanév végén 566 (14'70|0) ; 
13 éves a tanév elején 549 (14'3°j0), a tanév végén 617 (16°|0); 14 éves a tanév elején 458 
(11'9°|0), a tanév végén 512 (13'30|0); 15 éves a tanév elején 378 (9'8°i0), a tanév végén 
406 (10'3°0). 

A tanulók közt honosságra nézve volt: helybeli 1275 (33'2°|0), megyebeli 972 (25 ,3°j0), 
magyarországi más megyebeli 1543 (40'2°j0), fiumei 1, horvát-slavonországi 12 (0.3(,|0), kül-
állambeli, és pedig: osztrák tartományokból való 30 (0'8Ü

0), a német birodalomból 3, Orosz-
országból 1, Amerikából 1. 

A tanulók egészségi állapotát tekintve 3729 nyilvános tanuló között: könnyű jellegű 
betegségi eset volt 3634; súlyos jellegű 257; járványos jellegű 40; halállal végződő 13; bal-
esetből származó haláleset volt 2. 

A tanulók erkölcsi állapotát tekintve, miután a magántanulók az erkölcsi maga-
viseletből nem osztályoztattak, 3729 nyilvános tanuló közül: jó osztályzatot kapott 2611 
(70%), szabályszerű osztályzatot 1022 (27-3°'0), kevésbbé szabályszerűt 93 (2-4°|0), rossz osz-
tályzatot 3. Fegyelmi eset pedig előfordult: igazgatói megrovással sújtott 197; tanárkari meg-
rovással súlyosbított 109, tanács folytán eltávolító eset volt 10, kizáró fegyelmi eset 4. 

Tan- vagy leczkeórát mulasztott a 3729 nyilvános tanuló az egész évben, még 
pedig: az I. osztálybeliek 15,848 igazoltat, 285 nem igazoltat; a II. osztálybeliek 11,103 iga-
zoltat, 251 nem igazoltat; a III. osztálybeliek 9169 igazoltat, 153 nem igazoltat; a IV. osz-
tálybeliek 9604 igazoltat, 145 nem igazoltat; az V. osztálybeliek 6802 igazoltat, 303 nem 
igazoltat; a VI. osztálybeliek 7809 igazoltat, 109 nem igazoltat; a VIL osztálybeliek 8101 
igazoltat, 246 nem igazoltat; a VIII. osztálybeliek 8868 igazoltat, 26 nem igazoltat. Az összes 
nyilvános tanulók tehát mulasztottak 77,304 igazolt és 1518 nem igazolt, összesen 78,822 órát. 
Nem mulasztott 727, vagyis a nyilvános tanulók 3729 főnyi létszámának 19'50|y-a. Ha a 
727 nem mulasztót a rendes tanulók 3729 főnyi létszámából kiveszszük, esik egy-egy tanulóra 
26'2 óramulasztás. 

A szülők közt polgári állásra nézve volt: önálló őstermelő 735 (a szülők 19'1%-a); 
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önálló kis- és nagyiparos, kereskedő, vállalkozó s más ilyenféle 1254 (32'6°;0); állami és köz-
ségi tisztviselő 543 (14*1° 0); magán tisztviselő 301 (7'8°|..); más értelmiségi 912 (23• 70

 0) ; sze-
mélyes szolgálatból élő munkás, napszámos, szolga s más ilyenféle 93 (2'4°|0). 

A tanulásban tett előmenetelt tekintve, a 3838 megvizsgált tanuló közül: minden 
tantárgyból jeles osztályzatot kapott 338 (8'8°|0), minden tantárgyból legalább jó osztályzatot 
890 (23-2°o), minden tantárgyból legalább elégséges osztályzatot 1766 (46°0), egy tantárgyból 
elégtelen osztályzatot 394 (10-2%), két tantárgyból elégtelen osztályzatot 223 (5'8°0), több 
tantárgyból elégtelen osztályzatot 227 (5'9°|0). Rendkívüli tárgyakat tanúit 3729 nyilvános 
tanuló közül: franczia nyelvet 159 (4°i0), latin nyelvet reáliskolában (Felső-Lövőn) 5 (OT°0), 
tót nyelvet 34 (0*9°j0), gyorsírást 283 (7'5°|0), rendkívüli rajzot 509 (13-6° „), műéneket 1299 
(34'8°j0), zenét 228 (6*l°j0), kardvívást (Késmárkon) 38 (1%). 

Érettségi vizsgálatra jelentkezett összesen 312 tanuló. A jelentkezettek között volt: 
az intézetben végző 306, másutt végző 6. Ezek közül írásbelit sikerrel tett 300 (96'1°0), szó-
belit 249 (79-8u|0). A vizsgálatot kiállott 249 tanuló közül: egyszerű érettségi bizonyítványt 
kapott 208 (83'5°|0), jeles bizonyítványt 41 (16'5°|0). Az érettségi vizsgálatot megállottak közül 
készült menni: theologiai pályára 29, bölcsészeti pályára 16, jogi pályára 42, orvosi pályára 31, 
mérnöki pályára 15, építészeti pályára 3, gépészeti pályára 1, vegyészi pályára 6, gazdasági 
pályára 38, erdészeti pályára 12. bányászati pályára 1, kereskedői pályára 8, alsóbb hivatal-
noki pályára 30, katonai pályára 9, művészi pályára 4, határozatlanúl ment el 4. 

A középiskolákban volt tanár összesen 236. Ezek közül : rendes tanár 143 (60'6°0), 
helyettes tanár 14 (5'7a|0), bejáró óraadó 15 (6'3°j0), más tárgyat nem tanító hitoktató 46 
(19 4°/o), rendkívüli tárgyak tanítója 18 (7*6°/0). A rendes tanárok közül volt: okleveles 95, 
nem okleveles 48 (kik az 1883. évi középiskolai t.-cz. értelmében birnak tanítási jogosított-
sággal); helyettes tanár volt okleveles 3, nem okleveles 11; bejáró óraadó volt okleveles 11, 
nem okleveles 4 ; más tárgyat nem tanító hitoktató volt : egyházilag képesített 45, nem képe-
sített 1; rendkívüli tárgyakat tanító volt okleveles 10, nem okleveles 8. A rendes tárgyakat 
tanító tanárok közül a magyar nyelvet tökéletesen beszélte 204, csak némileg 6, nem beszélte 1. 
A rendkívüli tárgyakat tanítók magyar nyelven valamennyien beszéltek. 

Az intézetek oktatási czéljaira szolgálnak: osztály- vagy tanterem 117, természet-
rajzi terem 17, természettani terem 15, vegyészeti terem 7, rajzterem 11, téli torna 4, könyv-
tári helyiség 31, tanári tanácskozási helyiség 14, igazgatói helyiség 7. Nyári tornatér van 13. 
A tápintézetek birnak 56 helyiséggel Egyéb helyiségek száma 136 Mindezen termek és helyi-
ségek száma 428. 

A tanítási eszközöket és könyvtárakat tekintve, van a középiskolákban: természet-
rajziakból, és pedig: állattanhoz fali ábrákban 836, állatokban és ismertető alkatrészekben 
50,762 darab; növénytanhoz fali képekben 572, szárított gyűjteményekben 43,841 darab; 
ásványtanhoz mintákban és fali képekben 2997, ásványokban 25,236; vegyes apróságokban 
3177 darab; természettanhoz fali képekben 196, eszközökben 3971; vegytanhoz van vegy-
szerekben 1792, eszközökben 2834; földrajzhoz van térképekben 1062, földgömbökben 60, 
egyebekben 188. Az intézetek éremgyűjteményeiben van 29,945 darab. A szabadkézi rajzhoz 
van füzetekben 1588, mintákban 6746; a mértani rajzhoz füzetekben 571, mintákban 1106, 
eszközökben 501. Testgyakorlathoz van termekben 686, szabadban 1208 eszköz. A tanári 
könyvtárakban van önálló szakmunkákból 82,341 mű, 145,165 kötet; tudományos folyóira-
tokból 970 mű, 4702 kötet; vegyesekből 11,852 mű, 30,331 kötet, s e szerint van a tanári 
könyvtárakban összesen 95,163 mű, 180,198 kötet. Az ifjúsági könytárakban van 5899 tan-
könyv és 29,299 ifjúsági olvasmány. Mindezen könyvtárakban tehát van összesen 215,396 kötet. 

A középiskolák fentartására fordított bevételek származtak: 1. az intézeti házakból, 
melyeknek becsértéke 606,052 frt, házbér egyenértéke pedig 31,210 frt (a házbér egyenérték 
5-1°0 jövedelemnek, s az összes bevételek 8-4°[ö-ának felel meg); 2. származtak a bevételek 
az intézetek másnemű ingatlanaiból (u. m. bérházakból, szántóföldekből stb.), melyeknek összes 
és együttes becsértéke 217,227 frt, évi jövedelme 10,472 frt (az ingatlanok 4'6°0-ot jövedel-
meztek, s az összes jövedelmek 2'8°0-át); 3. származtak a jövedelmek az intézetek tőke-
pénzeiből, alapítványokból, értékpapírokból, melyeknek együttes mennyisége 1.164,044 frt, 
kamatjövedelme 57,963 frt (a tőkék átlag 4,9°[0-ot jövedelmeztek, az összes jövedelmeknek 
15'4°0-át); 4. származtak a jövedelmek az állam pénztárából 40,990 frt (a jövedelmek 1 l°j0-a) ; 
5. a vallási alapokból (egy intézetnél, Pozsony) 100 frt; 6. a tanulmányi országos alapból 
(egy intézetnél, Selmeczbánya) 150 frt; 7. a polgári községek segélyéből (7 intézetnél) 5260 frt 
(a jövedelmek l'4°|0-a) ; 8. egyházi segélyekből 46,652 frt (a jövedelmek 12'6°|0-a); 9. beiratási 
díjakból 8297 frt (a jövedelmek 2"2°|0-a); 10. tandíjakból 73,765 frt (a jövedelmek 19'9°|0-a); 
11. egyéb forrásokból (úgymint tornadíj, tápintézeti díj, mellékgyakorlatokért fizetett díj, ado-
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mány, ajándék, könyvtári díj stb.) 63,818 frt (a jövedelmek 17-2°j0-a) ; 12. az intézetek saját 
ösztöndíj alapjaiból (tőkepénz, értékpapír s ilyneműek), melyeknek összes mennyisége 130,372 frt, 
évi kamatjai 6567 frt (ezen tőkék átlag 5%-ot jövedelmeztek, az összes bevételeknek pedig 
1-7° (-át) ; 13. az intézetek segélyalapjait képező tőkékből (tőkepénz, értékpapír s más ilyneműek), 
melyeknek összes mennyisége 92,527 frt, évi kamatja 4648 frt (ezen tőkék 5°|0-ot jövedel-
meztek, az összes jövedelmeknek pedig l-2°|0-át); 14. másnemű idegen ösztöndíjakra befolyt, 
5410 frt (a jövedelmek l'4°|0-a); 15. másnemű esetleges segélyezésre befolyt, és pedig a j ter-
mészetbeliekben, melyeknek becsértéke 223 frt, b) készpénzben összesen 14,315 frt (a jöve-
delmek 3-8°|0-a). Mindezen bevételek együttvéve kitesznek összesen 369,840 frtot. 

A középiskolák fentartására fordított kiadások voltak: 1. személyi illetmények czímén 
143 rendes tanárnak (készpénz fizetés, ötödéves pótlék, személyi helyi pótlék, természetbeli 
lakás, élelmezés, terményjárandóság stb. mind pénzértékben) összesen 174,330 frt (a kiadások 
47T°j0-a; egy-egy rendes tanár évi fizetése 1219 frt 9 krt tesz); helyettes tanárok fizetésére 
kiadás volt 10,011 frt (a kiadások 2-7"0-a); bejáró óraadók fizetésére 7250 (a kiadások l-9u|0-a); 
a más tárgyat nem tanító hitoktatók fizetésére 1606 frt (a kiadások 0"4°|0-a); a rendkívüli 
tárgyak tanítóinak 2729 frt (a kiadások 0'7^-a); az intézeti szolgák s egyéb cselédség fize-
tésére 6648 frt (a kiadások l'7°j0-a); tanári nyugdíj és tanárözvegyi gyámdíjra 2630 frt (a 
kiadások 0-7°0-a): 2. dologi szükségletekre kiadások voltak: fűtésre, világításra, tisztogatásra 
7205 frt (a kiadások l-8°[0-a); kisebb javításokra 3395 frt (a kiadások 0"80

0-a); taneszközökre 
s szertári szükségletekre 8841 frt (a kiadások 2'3°|ira); irodai s osztálybeli apró dolgokra 
2563 frt (a kiadások O ^ V a ) ; házbérre s az ezzel járókra (tornahelyiség, adó, biztosítás stb.-re) 
1191 frt (0*3° 0); az intézeti helyiségek bázbér-egyenértéke 29,645 frt (a kiadások 8"j0-a); a 
tandíjból a fentartó pénztárakba befizettetett 29,080 frt (a kiadások 7'8°|0-a); nagyobb átala-
kításokra fordíttatott 1385 frt (a kiadások 0,3°il-a); új építkezésekre kiadatott 13,884 frt (a 
kiadások 3'7°|0-a); más intézetek segélyezésére fordíttatott 780 frt (a kiadások 0"2°j0-a); más-
nemű befektetésekre, tőkésítésre stb. fordíttatott 19,269 frt (a kiadások 5*2°0-a; 3. ösztöndíjakra 
s tanulók segélyezésére kiadások voltak: az intézetek saját ösztöndíj-alapjaiból 270 tanulónak 
4478 frt (a kiadások l'2u |0-a); az intézetek saját segélyalapjaiból kiadatott 660 tanulónak 
27,237 frt (a kiadások 7,3°|0-a); másnemű idegen ösztöndíjakból kiadatott 141 tanulónak 
5557 frt (a kiadások l'5°|0-a); esetleges segélyezésre 343 tanulónak 9413 frt (a kiadások 
2,5°[0-a); vegyes jutalom czímén kiadás volt 126 tanulónak 713 frt (a kiadások 0"l°j0-a), mely 
kiadások együttvéve kitesznek összesen 369,840 frtot. 

IV. A mellékelt 3 táblás kimutatás szerint volt az egyházegyetem kebelében 3 hit-
tani intézet, úgymint a pozsonyi theologiai akadémia, az eperjesi és soproni hittani intézetek. 

1. A pozsonyi theologiai akadémia 4 tanfolyamra oszlik. Fentartatik a theologiai 
akadémiai pénztárból és az egyházegyetem segélyezéséből. Az intézet hallgatóinak száma volt 
összesen 39, kik mindannyian ág. hitv. evangélikusok voltak. A hallgatók anyanyelvét tekintve 
volt: magyar 10. német 11, tót 18. A hallgatók nyelvismeretét tekintve, beszélt: magyarúl-
németűl 6, magyarúl-tótúl 14, hazai két más nyelvet 16, hazai három más nyelvet 1, más 
európai nyelvet 2. A hallgatók honosságát tekintve, volt: egyház megyebeli 9, más egyház-
megyebeli 30. A hallgatók előmenetelét tekintve, azok közül, kik az 1887 88-ik iskolai évben 
alap- és szakvizsgálatokat tettek: jelesen végzett 3, egyszerűen végzett 15, ismétlésre utasít-
tatott 5, vizsgálat nélkül távozott, illetőleg évközben pályát változtatott 2. A hallgatók mind-
annyian a lelkészi hivatalra készültek. A tanárok száma volt összesen 10, közöttük volt : 
igazgató 1, rendes tanár 6, helyettes tanár 2, kisegítő tanár 1 ; egyházi volt 4, világi 6. 
Anyanyelvre nézve volt a tanárok közül: magyar 8, német 2, s beszélt magyarúl-németűl 10, 
hazai más 2—3 nyelvet 4. 

2. Az eperjesi hittani intézet 4 tanfolyamra oszlik. Fentartatik saját alapjából és 
a tiszai egyházkerület pénztárából. Az intézet alaptőkéje az 1888. év végén 37,469 frt 46 krt 
tett. Az intézet hallgatóinak száma volt összesen 22, kik mindannyian ág. hitv. evangélikusok 
voltak. A hallgatók anyanyelvét tekintve, volt: magyar 13, német 4, tót 5, s beszélt magyarúl-
németűl 7, magyarúl-tótúl 14, hazai 2 más nyelven 7. Honosságra nézve volt: egyházmegye-
beli 13, más egyházmegyebeli 9. A hallgatók előmenetelét tekintve: jelesen végzett 10, egy-
szerűen 9, eltávozott vizsgálat nélkül 3. A hallgatók közül szándékozik: 21 lelkészi, 1 tanári 
pályára. A tanárok száma volt összesen 5, s közöttük 1 igazgató, 3 rendes tanár, 1 kisegítő 
tanár; egyházi volt 3, világi 2. A tanárok között anyanyelvre nézve volt : magyar 3, német 2, 
s beszélt magyarúl-németűl 5, magyarúl-tótúl 3, hazai más 2—3 nyelvet 5. 

4. A soproni hittani intézet 3 tanfolyamra oszlik. Fentartatik a dunántuli egyház-
kerület lyceumi pénztárából. Az intézet hallgatóinak száma volt összesen 28, kik mindnyájan 
ág. hitv. evangélikusok. A hallgatók anyanyelvét tekintve, volt: magyar 22, német 4, tót 2, 
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s beszélt magyarúl-németül 28, magyarúl-tótúl 2, magyarúl-szerbül 1, más európai nyelvet 3. 
A hallgatók honosságát tekintve: egyházkerületben volt 22, más egyházkerületben 6, általában 
magyarországi mind a 28. A hallgatók előmenetelét tekintve: jelesen végzett 19, egyszerűen 
végzett 9, kik közül 27 lelkészi, 1 tanári pályára készül. A tanárok száma volt összesen 
5, s közöttük: igazgató 1, rendes tanár 3, kisegítő tanár 1 ; egyházi volt 2, világi 3. A tanárok 
között anyanyelvre nézve volt: magyar 5, s beszélt magyarúl-németűl 5, más európai 
nyelvet 5. 

A főbb adatokat összegezve a 3 hittani intézet közül 2 az egyházkerületek, 1 az 
egyetem gondoskodása alatt álló. Kettő 4 évi, egy 3 évi tanfolyamra oszlott. Az intézetek 
tanhallgatóinak száma volt összesen 89, kik mindnyájan ág. hitv. evangélikusok voltak. A 
hallgatók anyanyelvét tekintve volt: magyar 45, német 19, tót 25, s beszélt magyarúl-németül 
41, magyarúl-tótúl 30, magyarúl-szerbül 1, hazai 2 más nyelvet 23, hazai 3 más nyelvet 1, 
más európai nyelvet 5. Az intézetek hallgatóinak honosságát tekintve, volt: egyházmegyebeli 
44, más egyházmegyebeli 45, általában magyarországi mind a 89. A hittanhallgatók előmene-
telét tekintve: jelesen végzett 32, egyszerűen 33, ismétlésre utasíttatott 5, eltávozott vizsgálat 
nélkül 5, vizsgálatban maradt 9. A hittanhallgatók közül 2 tanári, a többi lelkészi pályára készül. 
A hittani intézetekben a tanárok száma volt 20, s köztük igazgató 3, rendes tanár 12, 
helyettes tanár 2, kisegítő tanár3; egyházi tanár volt 9, világi tanár 11. Anyanyelvre nézve volt : 
magyar 16, német 4, s beszélt magyarúl-németül 20, magyarúl-tótul 3, hazai más 2—3 nyelvet 
9, más európai nyelvet 5. 

V. Az eperjesi ág. hitv. evang. collegium jogakadémiájában volt az 1888/89-diki 
iskolai évben 10 tanár, és pedig nyilvános rendes tanár 5; nyilvános rendkívüli tanár 2; 
magántanár 3. A nyilvános rendes tanárok közül 4-en, 14 átlagos hetenkénti óra után 
980 frt évi fizetésben s a tandíj osztalékban részesültek; a dékán tiszteletdíja ezenfelül 100 frt 
volt. Egy nyilvános rendes tanár fizetése 131/2 hetenkénti óra után 940 frt és tandíj osztalék 
volt. Hasonló arányú fizetésben részesült 2 nyilvános rendkívüli tanár; 1 magántanár, ki a 
közegészségtant a második félévben, hetenkénti 2 órában adta elő a vallás- és közoktatási 
ministeriumtól 100 frtnyi díjat kapott. Két magántanár fizetése nincs kitüntetve. A tanárok 
közül vallásra nézve volt: ág. hitv. ev. 3, ev. reform. 3, róm.-kath. 2, mózes hitű 2. Mint 
tanár működik 15 év óta 1 ; 12 év óta 2 ; 11 év óta 1 ; 6 év óta 2 ; 4 év óta 2 ; 2 év óta 
1 ; 1 év óta 1. Az előadás nyelve a magyar volt. 

A hallgatók száma volt: az 1. évi tanfolyamban az első félévben 15 rendes, 1 
rendkívüli, összesen 16, a második félévben ugyanannyi; a II. évi tanfolyamban az első 
félévben 17 rendes, a második félévben ugyanannyi; a III. vagyis államtudományi tanfolyamban 
az első félévben 16, a második félévben 13 mind rendes; a IV. vagyis jogtudományi tan-
folyamban, mind a két félévben 5—5 rendes hallgató, s így volt a négy tanfolyamban az 
első félévben 53 rendes, 1 rendkívüli, összesen 54, a második félévben 48 rendes, 1 rend-
kívüli, összesen 49 joghallgató, kik mindannyian magyarországiak, s anyanyelvükre nézve 
magyarok voltak. Vallásra nézve volt az első félévvégén: ág. hitv. evang. 21; evang. reform. 
7; róm.-kath. 17; görög kath. 4; mózes hitű 5; a második vagyis nyári félév végén: ág. hitv. 
ev. 18; ev. ref. 7; róm.-kath. 15; görög kath. 5; mózes hitű 4. Tanpénzfizető volt az első 
félévben 39, tanpénzmentes egészen 2, tanpénzmentes felében 13; a második félévben tan-
pénzfizető volt 37, tanpénzmentes egészen 1, tanpénzmentes felében 11. Ösztöndíjas volt az 
első félévben 1, és pedig 75 frt értékben, a második félévben 6, és pedig 265 frt értékben. 
Leczkekönyv aláírása teljesíttetett az első félévben 49-nek, karvégzésileg függesztetett fel 
további szorgalmától 6-nak; a második félévben a leczkekönyv aláírása teljesíttetett 48-nak, 
megtagadtatott l-nek. Akadémiai viseletet tanúsított a törvényekkel teljesen megegyezőt az 
első félévben 49, kevésbbé megegyezőt 6 ; a második félévben a törvényekkel teljesen meg-
egyező magaviseletet tanúsított 48, kevésbbé megegyezőt 1. Absolutoriumot (tanulmánybefeje-
zési záradékot) kapott a második félévben 2. Hadi szolgálatban állott az első félévben 8, a 
második félévben 6. Fegyelmi büntetés alatt volt az első félévben 6, a második félévben 3; 
az intézetből kitiltatott. a második félévben l. Évközben kimaradt az első félévben 2. 

Az első alapvizsgálatra jelentkezett 21 rendes joghallgató, kik közül képesíttetett: 
kitűnően 1, egyszerűen 16, együtt 17; nem képesíttetett, illetőleg felfüggesztetett 2, vissza-
vettetett 2, együtt 4. A vizsgálati díjat lefizette egészen mind a 21. A második alapvizsgá-
latra jelentkezett 16 rendes joghallgató, 1 ministeri engedély alapján, s ezek közül képesít-
tetett: kitűnően 7, egyszerűen 6, együtt 13; nem képesíttetett, illetőleg felfüggesztetett 2, 
visszavettetett 2, együtt 4; a vizsgálati díjat egészen lefizette mind a 17. Államtudományi 
állam vizsgálatra jelentkezett 1 rendes joghallható, 1 ministeri engedély alapján, kik egysze-
rűen képesíttettek, s a vizsgálati díjat egészen lefizették. Jogtudományi államvizsgálatra jelent-
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kezett 4 rendes joghallgató, 2 ministeri engedély alapján, kik közül egyszerűen képesíttetett 
5, visszavettetett 1 ; a vizsgálati clíjat lefizette mind a 6. Ezek szerint az alap- és államvizs-
gálatokra jelentkezett összesen 46, kik közül képesíttetett: kitűnően 8, egyszerűen 29, együtt 
37; nem képesíttetett, illetőleg felfüggesztetek 4, visszavettetett 5, együtt 9. A megvizsgáltak 
között volt: rendes joghallgató 42, ministeri engedély alapján vizsgálatot tett 4; a vizsgálati 
díjat lefizette egészen mind a 46. 

A joghallgatók külön könyvtárában volt az év elején a leltár szerint 685 darab. 
A könyvtár jelen évi gyarapodása 65 darab. Az ifjúsági könyvtárt használta 54 joghallgató. 
Egyébként az ifjúság a collegiumi nagy könyvtárat is használta. 

Jogakadémiai egyesületek voltak: a joghallgatók testülete és becsületbirósága, és a 
joghallgatók segélyegyesülete, melynek alaptőkéje volt a tanév elején 3663 frt 92 kr., a tanév 
végén 3768 frt 42 kr., s kamataiból és a tagok által befolyt díjakból 6 joghallgató 148 frt 
58 krnyi segélyben részesült. 

Az akadémiai beadványok száma volt a tanév folytán 924; tanári értekezlet 
tartatott 20. 

Végre ezek előterjesztése után Batizfalvy István előre haladott kora s gyengélkedése 
folytán jegyzői tisztségéről élő szóval lemondott. 

E kimerítő s gondosan összeállított jelentéseket az egyetemes gyűlés köszö-
nettel tudomásúl vévén, 

a) a Hunfalvy János elhúnytával megüresedett helyre Ráth Arnold, főgym. 
tanárt választja meg tanügyi bizottsági tagnak, 

b) Batizfalvy István visszalépését, ki 24 éven át hűséggel, ritka szakava-
tottság és páratlan odaadás s buzgósággal szolgálta mint jegyző a tanügyi bizott-
ságot, sajnálattal fogadja el, bokros érdemeiért hálás köszönetét fejezi ki s helyébe 
jegyzőnek Böhm Károly főgymn. igazgatót, Böhm Károly helyébe pedig bizottsági 
tagnak Batizfalvy Istvánt választja meg; 

c) a rajzoló geometria tantervére vonatkozó bizottsági indítványt elfogadja 
oly értelemben, hogy elrendeli annak az egyetemes pénztár költségén való kinyoma-
tását, az önköltségnek megfelelő árért, a tanintézetek részére való elárúsítását s 
ezek eszközlésével tanügyi bizottságot bízza meg. 

30. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 23-ik pontjánál, mely szerint indítványoztatván, 
hogy jövőre minden gymnasiumnál külön hitoktató alkalmaztassék, ezen indítvány a kerüle-
tekkel közöltetett, a dunántuli kerület részéről előterjesztetik, hogy kebelében a theol. intézet 
tanárai végzik a gymnasiumbeli hitoktatást, a többi kerületek pedig kijelentik, hogy az indít-
ványt elfogadják. 

A kerületek eme nyilatkozatai folytán, a gymnasiumokban külön hitoktató 
alkalmazását tárgyazó indítvány elfogadtatván, határozattá emeltetik. 

31. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyvnek 25-ik pontjánál, az egyetemes felügyelő kihir-
detés végett bemutatja az elnöki jelentése 16-ik pontja alatt felsorolt, egyetemes törvényszéki 
Ítéleteket s a jelentése ugyanazon pontja szerint, Mostyenán György és társainak, az ügyökben 
hozott Il-od és III-ad bírósági Ítéletek ellen beadott semmiségi panaszát, fölemlítvén egyúttal, 
hogy ez utóbbit azon oknál fogva mutatta be a gyűlésnek, mert az hozzá fokozatos úton 
terjesztetett fel. 

Olvastattak ezután a bemutatott Ítéletek, u. m.: 
a) a bányakerületi egyházi törvényszéktől felebbezett ügyekre nézve kiküldött 

egyetemes törvényszéknek 1887. évi deczember 5-én hozott Ítélete, melylyel a kerületi törvény-
szék ítéletével egybehangzóan Stelczer Frigyes kiszácsi lelkész, a felsőbbsége iránti köteles 
tisztelet megsértése és jó hírneve kisebbítése, valamint lelkész társainak sértő megtámadása 
miatt, a törvényszéki elnök által eszközlendő Írásbeli feddésre, az Ítéletnek a pozsonyi 
«evang. egyház s iskola» czimű lapban Stelczer Frigyes költségén eszközlendő közzététele 
eltűrésére s a per és eljárási költség viselésére Ítéltetett, a többi vádak alól pedig fölmentetett ; 

b) a dunántuli egyházkerületből felebbezett ügyekre nézve kiküldött egyetemes tör-
vényszéknek 1889. január 22-én hozott Ítélete, melylyel szent-mártoni Radó Kálmán répcze-
laki lakos, az ostfi-asszonyfai leánygyűlekezet javára 3 oki. 4 itcze búzának, 7Va oki. gabo-
nának, 82 font szénának és 17 frt 12Va kr. készpénznek egyházi adó czímén való fizetésére 
marasztaltatott ; 
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c) a dunántuli egyházkerületből felebbezett ügyekre nézve kiküldött egyetemes tör-
vényszéknek 1889. junius 3-án hozott Ítélete, melylyel a Il-od fokú törvényszéki ítélet részben 
való megváltoztatásával, Mostyenán György oroszláni lelkész, a panszlavismus terjesztése és 
hivatalos kötelessége hanyag teljesítése miatt, hivatalvesztésre Ítéltetett, Novomeszky Lajos 
volt oroszláni segédlelkész, nyitramegyei galgói lelkészre a panszlavismus terjesztése miatt, 
miután segédlelkészi állomását, melytől megfosztandó lett volna, elhagyta kimondatott, hogy 
Oroszlánon egyházi hivatalt a jövőben sem viselhet; Barlos Pál oroszláni tanító, a panszla-
vismus terjesztése és hivatalos kötelessége hanyag teljesítése miatt, hivatalvesztésre ítéltetett, 
és mind a hárman a per és eljárási költségben marasztaltattak. 

Ezen Ítéletek ekként törvényesen kihirdettetvén tudomásul vétetnek, a 
Mostyenán György és társai által beadott semmiségi panasz pedig, minthogy a bírói 
úton hozott határozatok, kormányzati vagy közigazgatási úton, sem alaki tekin-
tetben, sem érdemileg nem képezhetik felülvizsgálat tárgyát, visszautasíttatik. 

32. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 26. pontjánál az egyetemes törvényszék a követ-
kező évre ekkép alakíttatott meg: 

L A dunáninneni egyházkerületből fölebbezett perekre nézve: elnökség: a bányai 
kerület társelnökei; világi közbirák: Ivánka Imre, Matuska Péter, Schmidt Gyula, dr. Králik 
Lajos, Fabiny Gyula, Jeszenszky Danó; egyháziak : Horváth Sándor, Schranz János, Doleschall 
Sándor, Jankó Dániel, Bachát Dániel; a tanári karból: Batizfalvy István és Böhm Károly; 
póttagok-. Sárkány Sámuel, Scholz Gusztáv és Vetsey István. 

II. A dunántuli egyházkerületből fölebbezett perekre nézve: elnökség: a tiszai 
kerület társelnökei; világi közbirák: Bánó József, Prónay Pál, Szentiványi Miklós, Szontagh 
Pál (tiszakerületi), Gál János, dr. Markó Sándor, Szontagh József, Szentiványi Árpád; egy-
háziak: Pékár Lajos, Bartholomeidesz Gyula, Szalagyi Mihály, Fábry János, Zelenka Pál, 
Balthazár Antal, Terray Gyula; a tanári karból: Kramarcsik Károly és Hajcsi Sándor; 
póttagok: Mikola György, Glauf Pál és Kubinyi Géza. 

III. A bányai egyházkerületből fölebbezett perekre nézve: elnökség: a dunáninneni 
kerület társelnökei; világi közbirák: Jeszenszky József, Samarjay Károly, Chalupka Endre, 
Major Pál, Dohnány Lajos, Kalenda János; egyháziak: Mészáros István, Horváth Sámuel 
(téthi), Trsztyenszky Ferencz, Ritter Károly, Fürst János, Minich Dániel; a tanári karból: 
Csecsetka Sámuel és Michaelis Vilmos; póttagok: Freytag Viktor és Baltik Frigyes. 

IV. A tiszai egyházkerületből fölebbezett perekre nézve: elnökség: a dunántuli 
kerület társelnökei; világi közbirák: Görgey István, Kiss Sándor, Marton Pál, Vörös Jenő, 
Szendrői Sándor, Beliczay Elek ; egyháziak : Boditzky Kálmán, Tatay Sámuel, Szigethy Dániel, 
Gyurácz Ferencz, Molnár Lajos (felpéczi); a tanári karból: Fadgyas Pál és Poszvék Sándor; 
póttagok: Bozzay János, Bognár Endre, dr. Berzsenyi Dezső, Mód Lénárd, Izsó Vincze és 
Egerváry József. 

33. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 27. pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, hogy a 
horvát-szlavonországi ág. hitv. ev. egyházaknak a magyarországi ág. hitv. egyetemes egyházhoz 
való viszonya és azon egyházak helyzetének tisztázására szolgáló intézkedések tárgyában a 
kormány elnökhöz benyújtott fölterjesztésre válasz ez ideig nem érkezett. 

Tudomásul vétetik. 

34. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 28. pontjánál olvastatott a stipendialis bizottság 
1889. február 4-én tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint a bizottság a gróf Teleki-Róth 
Johanna-féle stipendialis alapítványhoz tartozó 10,000 p f t . = 10,500 o. é. frt névértékű föld-
tehermentesítési kötvényre nézve, mely az állami értékpapírok conversiója alá esett, a conver-
sióban való részvételt és e földtehermentesítési kötvénynek új 4°/0-os hasonló értékpapírral 
való kicserélését határozta el abból az indokból, mert bár a cserében nyert földtehermente-
sítési kötvények kamata az előbbi kötvény kamatjövedelméhez képest valamivel csökken, 
de azok névértéke tetemesen emelkedik s így az alap tőkéje nemcsak csonkítatlanul megtar-
tatik, hanem az új kötvények kisorsolása és teljes névértékben beváltása utján még gyara-
podni fog. Elhatározta egyúttal a bizottság, hogy a gróf Teleky-Róth Johanna alapítvány 
tartalékalapjából 300 írt névértékű 4°/0-os földtehermentesítési papírok vétessenek. 
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Olvastatván továbbá ugyanazon bizottság 1889. évi május 11-iki ülésének jegyző-
könyve, mely szerint a gróf Teleki-Róth Johanna-féle ösztöndíjak az 1888/89. tanévre 
38 írtjával kiosztattak, 

a bizottságnak az állami értékpapírok conversiója alá eső földtehermen-
tesítési kötvényre s a tartalékalap egy részének értékpapírokba helyezésére vonat-
kozó intézkedése, valamint az ösztöndíjaknak szabályszerűen történt kiosztása 
tudomásul vétetik. 

35. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 29-ik pontjánál olvastatott Tornyos Pál váczi 
lelkésznek jelentése, mely szerint az elmúlt évben a váczi országos siket-némák intézetében 
10 ág. hitv. evang növendéket részesített vallási oktatásban; előterjesztették továbbá a kerü-
letek határozataikat azon megkeresésre, hogy a váczi lelkész díjazásának 200 frtra föleme-
lése végett szükséges 90 frthoz, az 1861-ik évi egyet. gyül. jegyzőkönyv 38-ik pontjában 
megállapított kulcs szerint hozzájárulni szíveskedjenek; nevezetesen a dunántuli kerület 
kijelentette, hogy a díj emeléséhez nem járul, a többi kerületek ellenben a kivánt hozzájáru-
lásra késznek nyilatkoztak. 

Tornyos Pál jelentése tudomásul vétetvén, a kerületek nyilatkozata alapján 
tudomásul vétetik egyszersmind, hogy a nevezett lelkész díjazásának 200 frtra 
emeléséhez szükséges 90 frthoz, az 1861-ik évi egyet. gyül. jegyzőkönyv 38-ik 
pontjában foglalt kulcs szerint, a dunáninneni kerület 8/42 részben, vagyis 17 frt 
14 krral, a bányai kerület 16/42 részben vagyis 34 frt 28 krral, a tiszai kerület 
9/42 részben vagyis 19 frt 29 krral járul; a dunántuli kerület pedig felkéretik, 
hogy az arány szerint reá eső 9/42 részszel vagyis 19 frt 29 krral szintén járuljon 
a díjemeléshez. 

Kimondatik végül, hogy a díjemelés 1890. évi január hó első napján 
lép hatályba. 

86. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 30-ik pontjánál fölvétettek az egyet, gyámintézetnek 
1888. évi október 13-án Pécsett és 1889. évi szept. 21—23. Liptó-Szent-Miklóson tartott 
gyűléseinek jegyzőkönyvei, melyek szerint ez években is a szegényebb sorsú magyarországi 
egyházak és egyesek, úgy a németországi Gusztáv-Adolfi, valamint más német és svájczi egy-
letektől és magyarországi egyet, gyámoldánktól tetemes jótéteményekben részesültek. A 
Budapesten 1888. október 11-én végzett számvizsgálatnál a tőke a folyó pénztári bevételi 
és kiadási okmányokkal és a vagyon értékével a forgalmi kimutatás és mérleg alapján, tüze-
tesen átnézetett s rendben találtatott. Volt pedig a forgalmi kimutatás szerint 

bevétel : kiadás : rendelkezésre áll : 

központban 3,625 frt 13 kr. 2,480 frt 85 kr. 1,144 frt 28 kr. 
bányák er. . . . . . . 2,500 31 » 1,708 » 04 » 792 » 27 » 
dunáninneni ker. . . . . 1,898 15 » 1,303 » 34 » 594 » 81 » 
dunántuli ker. . . . . . 3,591 98 » 2,566 » 13 » 1,025 » 85 » 
tiszai ker . . 3,273 93 » 2.314 » 81 » 959 » 12 » 

14,889 frt 50 kr. 10,373 frt 17 kr. 4,516 frt 33 kr. 
G. A.-egylettől 11,843 » 80 » 

26,733 frt 30 kr. 

A mérleg számla szerint: 

vagyon : 

alapító levelekben 
értékpapírokban . 
takarékpénztárban 
függő számlák . 

9,000 frt — kr, 
50,815 » — 

3,544 » 64 
1,409 » 78 

64,269 frt 42 kr. 

teher 

központi tőke számlán 
Leopoldianum számlán 

47,840 frt 58 kr. 
16,928 »• 84 » 
64,269 frt 42 kr. 

tí* 
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Az 1889. évi szeptember 11-én végzett számvizsgálat szerint és pedig 

bevétel : kiadás : rendelkezésre áll : 

központban . . . . 14,951 frt 80 kr. 13,613 frt 33 kr. 1,338 frt 57 kr. 
bányaker 2,590 » 59 » 2,060 » 71 » 539 » 88 » 
dunáninneni ker. . . . 1,908 » 22 » 1,437 » 46 » 470 » 76 » 
dunántuli ker. . . . . 3,532 » 71 » 2,796 » 45 » 736 » 26 » 
tiszai ker 3,146 » 69 » 2,612 » 67 » 534 » 02 » 

26,130 frt 01 kr. 22,510 frt 52 kr. 3,619 frt 49 kr. 

vagyon teher : 

alapító levelekben . . 9,000 frt — kr. központi tőke számlán . 48,187 frt 31 kr. 
értékpapírokban . . . 54,800 » — » Leopoldianum számlán 18,165 » 62 » 
takarékpénztárban . . 900 » — » 66,352 frt 93 kr. 
függő számlán . . . 1,486 » 34 » 
készletben 166 » 59 » 

66,352 frt 93 kr. 

A gyámintézeti kimutatás örvendetes tudomásul vétetvén, a gyámintézet 
továbbra is úgy a kerültek, valamint az egyesek buzgó pártfogásába melegen 
ajánltatik, a mi pedig azon indítványát illeti, hogy tőkevagyonát ezentúl az egyetem 
vévén kezelés alá, azt a többi egyetemes alapokkal együtt őriztesse és szabályzata 
értelmében kezeltesse, véleményadás végett az egyetemes pénzügyi bizottsághoz 
áttétetik. 

87. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 31. pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 
1889. április 8-án tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint Bendl Henrik egyetemes pénz-
táros által 1888. évi január 1-től deczember 31-ig vezetett számadás megvizsgáltatván, rendben 
levőnek találtatott. E számadás szerint. 

a) az egyetemes egyház folyó számláján az összes bevétel 6113 frt 12 kr., az összes 
kiadás 4125 frt s így a pénztári maradvány 1988 frt 12 kr. volt. 

Megjegyeztetik, hogy a 4125 frt kiadási összegből 600 frt az egyetemes egyház 
tartalékalapjára, 400 frt a theol. akadémia tartalékalapjára és 100 frt a gróf Teleky-Róth 
Johanna-féle alapítvány tartalékalapjára vitetett át; és hogy a brassói magyar egyház részére 
kezelt 300 frtnyi adományi tőkének a takarékpénztártól felvett és a nevezett egyháznak 
kiadott 12 frt 12 krnyi kamatai úgy a bevételi, mint a kiadási összegekben benfoglaltatnak ; 

b) a gróf Teleky-Róth Johanna-féle alapítványnál a bevétel 2303 frt 42 kr., a kiadás 
ösztöndíjakra 2280 frt, s a pénztári maradvány 23 frt 42 kr. volt; 

c) a theol. akadémia-alaphoz tartozó prot. theol. intézeti tőkék után a bevétel 
1748 frt, ellenben a kiadás 1841 frt 11 kr. volt, úgy hogy ez alap tartalékalapjából pótol-
tatott 93 frt 11 kr.; 

d) a Zelenay Gedeon alapítvány bevétele volt 587 frt 38 kr, ebből tőkésíttetett 
100 frt, akadémiai járulékra azonban 500 frt s új értékpapírok árfolyam különbözetére 
3 frt 75 kr., összesen 603 frt 75 kr. adatván ki, az egyetemes egyház tartalékalapjából pótol-
tatott 16 frt 37 kr.; 

e) a takarékpénztárban elhelyezett Lissovényi alap kamatai nem vétetvén fel, ennél 
az alapnál 1888-ban sem bevétel, sem kiadás nem fordult elő; 

f ) a Szinovicz Lajos-féle alapítvány folyó számláján a bevétel levonva az érték-
papírok vételénél felmerült 26 frt 25 krnyi árfolyam különbözetet 1413 frt 98 kr. volt, mely 
szabályszerüleg tőkésíttetett. 
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A vagyonállás 1888. deczember 31-én következő volt: 
I. Az egyetemes egyház tőkeszámláján 43,651 frt 79 kr. 

elhelyezve: kötvényekben 6045 frt — kr. 
magyar földhitelintézeti záloglevelekben . 1000 » — » 
kisbirtokosok orsz. földhitelintézeti zálog-

levelekben . . . 15,500 » — » 
pesti magy. ker. bank záloglevelekben . 5500 » — » 
magyar jelzáloghitelbank záloglevelekben 15,600 » — » 
takarékpénztárban 6 » 7 9 » 

összesen 43,651 frt 79 kr. 

II. Gróf Teleky-Róth Johanna alapítvány tőkéje 43,751 frt — kr. 
és pedig: kötvényekben 8400 frt -- kr. 
erdélyi földtehermentesítési kötvényekben . 10,500 » -— » 

pesti magy. ker. bank záloglevelekben . 15,200 » — » 

magyar földhitelintézet záloglevelekben . 2000 » -— » 

kisbirtosok orsz. földhit. záloglevelekben . 5500 » — » 

magyar jelzáloghitelbank záloglevekben . 2100 » -— » 

takarékpénztárban 51 » -— » 

összesen 43,751 frt - kr. 

III. A prot. theol. intézet tőkéje 31,968 frt 78 kr. 
és pedig: magy. földhitelint. záloglevelekben 14,500 frt — kr. 
kisbirtokosok orsz. » » 11,700 
pesti magy. kereskedelmi bank » 4,600 
magyar jelzáloghitelbank » 1,100 
takarékpénztárban 68 » 78 » 

összesen 31,968 frt 78 kr. 

IV. Zelenay Gedeon-féle alapítvány tőkéje 11,115 frt 50 kr. 
kisbirt. orsz. földhitelint. zálogleveleiben . 11,100 frt — kr. 
takarékpénztárban 15 » 50 » 

összesen 11,115 frt 50 kr. 

V. Lissovényi László-féle alapítvány tőkéje takarékpénztárban 
van elhelyezve 1,050 frt — kr. 

VI. A Szinovicz Lajos-féle alapítvány számláján nyilvántar-
tásban van 37,080 frt 59 kr., melyből a Prikkel Mária halála 
után befolyandó s hagyományokra fordítandó 6000 frt le-
vonatván, a tőke tulaj donkép 31,080 frt 59 kr. 
ebből Jurenák Józsefnél vételár-hátralék . 22,000 frt — kr. 
kisbirt. orsz, földhitelint. zálogleveleiben . 8300 » — » 
takarékpénztárban 780 » 59 » 

összesen 31,080 frt 59 kr. 

VII. Adományi tőke a brassói magyar egyház javára . . . 300 frt — kr. 
VIII. Bauhofer György alapítványi tőkéje . . . . : . . 151 » 31 » 
IX. Egyetemes egyházi alap 742 » 04 » 
X. Tartalékalapok: 

a ) az egyetemes egyház tőkéinél . . . 2766 frt 92 kr. 
b) a theol. intézet tőkéinél 1749 » 96 » 
c) a gróf Teleky-Róth Johanna alapít-

ványnál 821 » 50 » 
összesen 5338 frt 38 kr. 

Az összes tőkék főösszege volt tehát 1888. deczember 31-én. 169,149 frt 39 kr. 
A pénzügyi bizottság ezen előterjesztése tudomásul vétetvén, 

Bendl Henrik egyetemes pénztáros, az 1888. január 1-től deczember 31-ig 
terjedő, szabályszerűen megvizsgált számadásra nézve, a szokott óvások 
fentartásával, a további felelősség terhe alól felmentetik. 

8* 
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38. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 33. és 34. pontjainál olvastatott a pénzügyi bizott-
ság említett jegyzőkönyvének 2. pontja, mely szerint az 1886. évi egyetemes gyűlés jegyző-
könyvének 35. pontjában foglalt felhatalmazás alapján s tekintettel a m. é. jegyzőkönyv 
34. pontjára, mely alatt kimondatott, hogy az egyetem szabad rendelkezése alatt álló alap-
jövedelmekből, évről-évre és a lehetőség szerint, csatoltassék egy bizonyos összeg a theol. 
akadémiai alaphoz azzal a rendeltetéssel, hogy az összegekből s azok jövedelmeiből a theol. 
akadémiai tanároknak fizetési pótlék nyujtathassék, a bizottság elhatározta, hogy az egyetemes 
egyház szabad rendelkezése alatt álló tőkék folyó számláján kitüntetett pénztári maradványból 
az 1889. évre az egyetemes egyház tartalékalapjába 300 frt, a theol intézeti alap tartalék-
alapjába 600 írt, és a gróf Teleky-Róth Johanna alapítvány tartalékalapjába 100 frt 
helyeztessék át. 

A pénzügyi bizottság intézkedése jóváhagyó tudomásul vétetik. 

39 (V.) A mult évi jegyzőkönyv 37. pontja alatt a dunántuli egyházkerületnek az 
az indítványa, hogy, miután a selmeczi lyceum államsegélyben részesül, attól az egyetem 
részéről eddig élvezett évi segély a jövőre vonassék meg, véleményezés és javaslattétel végett 
az egyetemes pénzügyi bizottságnak adatván ki, olvastatott e bizottságnak ugyanazon jegyző-
könyve 5. pontja alatt foglalt azon javaslata, hogy, miután az eddigi 168 frt évi segélyből 
42 frt a selmeczi lyceum zeneintézetét illette meg, e 42 frtnyi évi segély ezután is fizettessék 
ki, ellenben a további 126 frt kiszolgáltatása szüntettessék be azért, mert az államsegély 
élvezete folytán e segély feleslegessé vált. 

Az egyetemes gyűlés a javaslatot magáévá tévén, azt határozat erejére emeli. 

40. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 39. pontjánál olvastatott a Hrabovszky Zsigmond-
féle alapítványt kezelő bizottság jelentése, mely szerint : 

1. a Bendl Henrik gondnok által vezetett s bemutatott 1888. évi számadást meg-
vizsgálván, azt teljesen rendben levőnek találta és arra nézve az alapítványi gondnoknak 
a felmentvényt megadta. E számadás szerint az alapítvány tőkéje 1888. év végével 
55,308 frt 37 kr. volt; 

2. az alapítvány tőkéjéhez tartozott 9600 arany forint névértékű 5°/0-os magyar 
vasúti kötvények az állam részéről elhatározott conversió folytán folyó évi julius 1-én bevál-
tatván, a befolyt összegen 12,000 frt névértékű 5°/0-os kisbirtokosok orsz. földhitelintézeti 
záloglevelek vásároltattak ; 

3. a lefolyt tanévre a szabályszerű 200 frt ösztöndíj Hrabovszky Dénes közép-
iskolai tanulónak, az alapítványi szabályoknak megfelelő bizonyítvány benyújtása után kiadatott; 

4. Remete Dezsőnek, a soproni főgymnasium tanulójának, ki megbetegedése folytán 
a lefolyt iskolai év második felében a gymnasium látogatásában akadályozva volt, vizsgát 
sem tehetett s ennélfogva iskolai bizonyítványt sem mutathatott be, atyja folyamodására és 
a fennforgó szomorú viszonyokra való tekintettel, a szabályszerű 250 frt ösztöndíj kifizetése 
elrendeltetett. 

E jelentés tudomásul vétetik. 

41. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 40-ik pontjánál jelenti a tiszai kerület püspöke, 
hogy a magyar agendának első kötete már nyomtatásban megjelent, a második kötet is rövid 
idő alatt világot lát. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

42. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 41-ik pontjára vonatkozólag, jelentetvén az elnöki 
jelentés 14-ik pontjában, hogy a hit- és erkölcstan tanításának a kereskedelmi akadémiákban 
kötelezővé tétele tárgyában, a felterjesztés a vallás- és közoktatásügyi ministerhez beadott, 

tudomásul vétetik. 

43. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 43-ik pontjánál, az egyetemes lelkész vizsgáló-
bizottság, a legközelebbi rendes egyetemes közgyűlésen leendő új megalakításáig terjedő időre, 
következőleg alakíttatott meg. 
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Az egyetemes lelkészvizsgáló bizottság dunántúli kerületi osztályának 
tagjai: világiak: dr. Schreiner Károly és Haubner Rezső ; egyháziak: Gyurácz Ferencz 
és Brunner János ; tanárok : Poszvék Sándor és Bancsó Antal ; póttagok : lelkészek. 
Kund Samu és Laucsek Jónás; világiak: Hrabovszky István és Berzsenyi Dezső ; 

dunáninneni kerületi osztályának tagjai: világiak: dr. Samarjay Károly és 
Dohnányi Lajos; egyháziak: Ritter Károly és Baltik Frigyes; tanárok: Trsztyenszky 
Ferencz és Csecsetka Sámuel; póttagok: lelkészek: Fürst János és Freitag Viktor; 
világiak : Richter Ede és Jeszenszky József; 

bányai kerületi osztályának tagjai: világiak: Zsilinszky Mihály és Haviár 
Dániel ; egyháziak : Bachát Dániel és Doleschall Sándor ; tanárok : Breznyik János 
és Händel Vilmos; póttagok: lelkészek: Haan Lajos és Áchim Ádám; világiak: 
Horváth János és Vidovszky János; 

tiszai kerületi osztályának tagjai: világiak: Schmidt Gyula és Kubinyi 
Albert; egyháziak: Stehlo János és Nóvák Mihály; tanárok: Hörk Józsel és Szlávik 
Mátyás; póttagok: lelkészek: Urbán Adolf és Fábry János ; világiak: Csengey Gusztáv 
és Benczúr Géza. 

44. (H.) Ugyanazon jkv. 44. pontjánál jelenti a dunántúli kerület püspöke, hogy nála 
Bándy Endre, Frank Károly, Kovács Isván, Nagy György, Straner Vilmos és Szabó Lajos; 
a bányai kerületé, hogy nála Fuchs Samu, Holuby Vilmos, Szluka János, Mikler Sándor, 
Hrivnyák Samu, Valent Árnim, Schefer Lajos, Jausz Vilmos, Morhács Márton, Algöver István 
és Droba Sámuel ; a tiszai kerületé, hogy Thorn László, Pavlik János és Hornyánszky Gusztáv 
tették le a lelkészi vizsgát. 

Tádomásul szolgál. 

45. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 45-ik pontjánál, mely szerint kimondatott, hogy 
a zsinat számára tárgyalási alapúi szánt előmunkálat, egyetemes gyűlési tárgyalást nem 
igényelvén, a zsinat elé terjesztendő, a zsinati előmunkálatok körébe az egyházi törvénykezés 
is fölveendő s ennek a perrendtartási bizottsággal leendő együttes elkészítésével, valamint a 
zsinat előkészítéséhez szükséges egyéb intézkedésekkel a zsinati bizottság bizatik meg s a 
mely szerint a kerületek felszólíttattak. hogy a zsinat megtartásának ideje felől nyilatkozzanak 
s a zsinat költségeinek fedezéséről gondoskodjanak, — olvastatott a zsinati bizottság 1889. 
június 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve. 

Ezen jegyzőkönyv szerint, bár a perrendtartási bizottság, elnökének nagymérvű hiva-
talos elfoglaltsága, majd pedig megrendült egészségi állapota miatt működésében akadályozva, 
nem készíthetett az egyházi törvénykezésre nézve javaslatot ; a zsinati bizottság mindamellet t 
ezzel a munkálattal is elkészült. Egyik tagja, dr. Győry Elek ugyanis az egyházi törvényke-
zésre nézve tervezetet készítvén s azt szóbeli indokolással előterjesztvén, a zsinati bizottság e 
tervezetet, mint tárgyalási alapúi a zsinat elé terjesztendő előmunkálatot elfogadta; elhatározta 
továbbá, hogy az ekkép elkészült előmunkálatok, a zsinat összealkotására s alakulására 
vonatkozó, 1868-ban egyetemes gyűlésileg megállapított szabályzattal, előszó előrebocsátása 
mellett, tétessenek közzé s küldessenek meg a kerületeknek, végre mindezek eszközlésére 
dr. Győry Eleket kérte fel. 

Jelentvén ezután Győry Elek, hogy a zsinati bizottságnak eme megbízását teljesítette, 
előterjesztették a kerületek, a múlt évi egyetemes gyűlés felszólítása folytán, nyilatkozataikat. 
Kijelentették nevezetesen a dunántúli, bányai és tiszai kerületek, hogy a zsinatot 1891-ben 
kívánják megtartatni s a költség fedezéséről gondoskodtak, a dunáninneni kerület pedig, hogy 
a zsinat megtartását alkalomszerűnek nem tartja s a zsinat határidejére s eszközeire vonatkozó 
tárgyalásokat időelőttinek tekinti 

Ezekkel összefüggésben, a bányai kerület részéről javaslatképen előterjesztetett, hogy 
a zsinat szerkezetére s alakulására vonatkozó 1868-iki munkálat a változott viszonyoknak 
megfelelően módosíttassék, előterjesztetett pedig egy részről oly értelmezéssel, hogy e módo-
sításnál a népességi arány s a tanítók létszáma vétessék alapúi, más részről, hogy a mun-
kálat a változott viszonyoknak megfelelően, a korábbi alapelvek alkalmazása mellett s tekin-
tettel arra, hogy az utasíták adás többé nem korszerű, egészíttessék ki. 

Indítványoztatott ugyancsak, hogy a zsinati bizottság mutassa be az egyetemes 
gyűlésnek annak a kérvénynek tervezetét, mely a zsinattartásra vonatkozó legfelsőbb engedély 
iránt lesz benyújtandó. 

5* 
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Ezen előterjesztésekre vonatkozólag hosszabban folyt tanácskozás után, 
az egyetemes gyűlés következőleg határozott: 
a) A zsinati bizottságnak jegyzőkönyvében foglalt jelentése, mely szerint 

a zsinati előmunkálatokkal, az egyetemes gyűlés által meghatározott keretben elké-
szült s ezeknek, valamint a zsinat összealkotására s alakulására vonatkozó egyete-
mes gyülésileg megalkotott szabályzatnak közzététele iránt intézkedett, úgyszintén a 
közzététel megtörténte tuoomásúl vétetvén, a gyűlés Dolleschall Sándornak és Győry 
Eleknek, mint a kik a zsinati előmunkálatok elkészítésében kiváló részt vettek s 
utóbbi azok közzétételét is eszközölte, köszönetét nyilvánítja. 

b) Az egyházkerületek többségének nyilatkozata értelmében, a zsinat meg-
tartására, az 1891-ik év tűzetik ki, a dunáninneni kerület pedig, mint a mely a 
zsinattartás költségeinek fedezéséről eddig nem gondoskodott, fölhivatik, hogy erről, 
az 1868. évi egyetemes gyűlésnek a zsinat összealkotására vonatkozó szabályzata 
4. §-a értelmében gondoskodjék. 

c) Tekintve, hogy a zsinat összealkotására s alakulására vonatkozó sza-
bályzat megalkotása óta, egyházunk egy újabb esperesség hozzájárulásával s egy 
egyetemes tanintézet felállításával gyarapodott, némely esperességben pedig az egy-
házak száma szaporodott s hogy a szabályzat alapelvei ezekre is alkalmazandók 
lévén, az ily módon kiegészítendő: ennélfogva a zsinati bizottság megbizatik, hogy 
a zsinat összealkotására vonatkozó szabályzatnak ily értelemben való kiegészítése 
iránt készítsen javaslatot, közölje nyilatkozat végett a kerületekkel és terjeszsze 
megállapítás végett a jövő évi közgyűlés elé. 

d) Tekintve, hogy azon intézkedés, mely szerint a zsinati követek utasí-
tással láthatók el, ma már nem korszerű: felszólíttatnak a kerületek, hogy nyilat-
kozzanak a jövő évi közgyűlésen, hogy kivánják-e ezt fentartani. vagy ahhoz járul-
nak, hogy a zsinati követek utasításhoz kötve ne legyenek 

e) A zsinati bizottság fölkéretik, hogy a zsinattartási legfelsőbb engedély 
iránt benyújtandó kérvény tervét terjeszsze a jövő évi egyetemes gyűlés elé. 

46. (Gy.) A múlt évi jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál, a bányai kerület részéről 
indítványoztatott annak kijelentése, hogy az egyetemes gyűlés, erdélyrészi evangelikus testvé-
reinknek az országos egyetemes evang. egyházhoz való alkotmányos csatlakozását óhajtja és 
hogy ők a zsinatra hivassanak meg. 

Az indítvány elfogadtatván, az egyetemes gyűlés kijelenti, hogy erdélyrészi 
testvéreinknek az országos egyetemes egyházhoz való alkotmányos csatlakozását 
óhajtja s elhatározza, hogy őket a zsinatra meghívja. 

47. (Gy) Ugyané tárgygyal kapcsolatban indítványoztatván, hogy a zsinatra a hor-
vátországi egyházak is hivassanak meg, felhozatván azonban, hogy még kellőleg szervezve 
nincsenek : 

a meghívás nem találtatott időszerűnek. 

48. (Gy.) Ugyancsak a zsinat ügyével összefüggésben, az egyetemes felügyelő a 
következő indítványt terjesztette elő : 

Tekintve a magyarhoni ág. hitv. evangyeliomi és evang. ref. egyházak közt fennálló 
testvéri jó viszonyt, valamint a két evang. egyház alkotmányának fő elveiben való azonos-
ságát, mely már az 1791. évi zsinat kánonaiban, különösen a 3-ik kánonban is világosan ki 
van fejezve, 

tekintve továbbá, hogy a két evang. egyház 1791 óta számos éven át tartott közös 
egyetemes gyűléseket, melyek csak azért szűntek meg, mivel azokat a helytartótanács 
megtiltotta, 

tekintve, hogy a magyar protestantismusnak megerősödését semmi sem volna képes 
olyan hathatósan előmozdítani, súlyát és tekintélyét, sőt hatalmát emelni, mint ha a két evan-
gyeliomi egyház közt fennálló testvéri jó viszony külsőleg is, legalább az egyházi kormányzat 
főbb hatóságainak azonos szervezetében, valamint az 1791. évi zsinati kánonok szellemének 
megfelelőleg. a két egyház közötti viszony és kapocs kölcsönös egyetértéssel való szabályo-
zásában nyerne kifejezést, 
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tekintve, hogy ennek óhajtott megvalósítására az vezethetne, ha akkor, a mikor 
ág. hitv. evang. egyházunk 189 l-ben zsinatot fog tartani, az ev. ref. egyház is, zsinati törvé-
nyeinek 90. §-a szerint zsinatot tartana és a mint 1791-ben történt, a két zsinat egymással 
kölcsönös érintkezésbe lépne : 

mind ezekre utalva, határozza el az egyetemes gyűlés, hogy az ev. ref. egyház 
konventje, valamint öt egyházkerülete is értesíttessék arról, hogy egyházunk 1891-ben Buda-
pesten zsinatot kíván tartani. 

Ezen indítvány elfogadtatván, határoztatott, hogy arról, miszerint egyházunk 
1891-ben Budapesten zsinatot kiván tartani, a jelen határozat közlése mellett, az 
ev. ref. egyház konventje és mind az öt egyházkerülete értesíttessék. 

49. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 46-ik pontjánál olvastatott a Luther-társaságnak az 
egyetemes gyűléshez beterjesztett évi jelentése, melyben jelenti, hogy tagjainak száma örvendetesen 
szaporodik, hogy legközelebb, mint pályamunkát, kiadta Luther Mártonnak Szeberényi Lajos Zs. 
által szerkesztett életrajzát; pályázatot hirdetett a magyar reformatio történetéből merített 
erkölcsképző és hitfejlesztő elbeszélésekre s jövő évi munkássága programmjába fölvette első 
sorban a bibliai történet megírását ; megválasztott, munkásságának fejlesztése tekintetéből, négy 
szakbizottságot, végre pedig, hogy törzsvagyona 4081 frt 67 kr., évi jövedelme 2430 frt 75 kr., 
évi kiadása 1499 frt 94 kr. és így a pénztári maradvány 930 frt 81 kr. 

Örvendetes tudomásül szolgál s a társaság úgy a testületek, valamint az 
egyes hívek buzgó pártfogásába újonnan is melegen ajánltatik. 

50. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 49. pontj a alatt az eperjesi collegium pártfogóságá-
nak a jogakadémia részére több évre előre megállapítandó segélyösszeg iránt, és a tolna-
baranya-somogyi esperességnek a bonyhádi algymnasium segélyezése iránt beadott kérvényei 
jelentéstétel végett azzal adatván ki az egyetemes pénzügyi bizottságnak, hogy a mennyi-
ben az illetők kérelmét indokoltnak találja és a pénztár állapota megengedi, a megadhatónak 
vélt segélyösszeget ki is utalványozhatja, olvastatott a pénzügyi bizottság 1889. április 8-iki 
jegyzőkönyvének 4-ik pontja, mely szerint a bizottság több évre kiterjedő segély megszava-
zását, tekintettel az egyetemes pénztár sokoldalú igénybevételére, nem véleményezhetvén, az 
eperjesi jogakadémia részére a folyó évre 300 frtot, és a bonyhádi algymnasium részére 
100 frtot szavazott meg s ez összegeket a szabad rendelkezésű egyetemes alapok jövedel-
meiből kiutalványozta. 

Tudomásúl szolgál. 

51. (V.) Ennek kapcsán egyetemes felügyelő beterjesztvén az eperjesi collegium 
pártfogóságának az akadémia, és a tolna-baranya-somogyi esperességnek a bonyhádi algymnasium 
segélyezése iránti kérvényeit, 

e kérvények jelentéstétel végett kiadatnak a pénzügyi bizottságnak azzal, 
hogy a mennyiben a kérelmek indokoltak s a pénztár állapota megengedi, az általa 
megadhatónak találandó segélyösszeget ki is utalványozhatja. 

52. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 50-ík pontjánál, jelentetvén, hogy a lefolyt évben 
senki sem tett hittanári vizsgát, 

tudomásúl vétetik. 

53. (H.) Olvastatott ezután, a szarvasi ág. hitv. evang. főgymnasium állami segélye-
zése ügyében, a jelen jegyzőkönyv 6-ik pontja szerint véleményadással megbízott tanügyi 
bizottságnak jelentése, melyben előadja, hogy a folyamodvány tervezetéből s annak fölszere-
lését képező mellékleteiből meggyőződött arról, hogy a szarvasi főgymnasiumnak az állam 
részéről remélhető évi segélyre nemcsak szüksége van, hanem az adott helyzetben ezen segély 
az egyedüli mód arra, hogy ezen intézet a közoktatási törvény minden követelményeinek 
megfelelhessen, minél fogva azt az egyetemes gyűlésnek is ajánlja. 

E jelentés folytán a szarvasi ágostai hitv. evang. főgymnasiumnak, illetőleg 
az azt fentartó békési esperességnek az engedély arra, hogy az állami segélyt 
igénybe vehesse, megadatik. 

8* 
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54. (V.) A múlt évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 52-ik pontjánál olvastatott a 
jelen jegyzőkönyv 7-ik pontja alatt a beérkezett felebbezési ügyekre nézve véleményadás 
végett kiküldött bizottságnak jelentése a nyustyai egyház több tagjának felebbezése és kér-
vénye tárgyában. E jelentés szerint a tiszai egyházkerület püspöke Krizsán Zsigmond volt 
nyustyai segédlelkészt, a nyustyai lelkészi állásra való kijelölésből az 1882. évi egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvének 5-ik pontja alatt hozott határozat alapján kizárván, a nyustyai egyház 
tagjainak egy része e határozat ellen a tiszai egyházkerület közgyűléséhez s ugyanazon bead-
ványban az egyetemes gyűléshez felebbezést jelentett be s egyúttal az esetre, ha Krizsán 
Zsigmond a kijelölésből kizáratnék, a nyustyai egyháznak a tiszai egyházkerületből a dunán-
inneni egyházkerületnek turóczi esperességébe leendő átkebeleztetését kérte, míg a nyustyai 
tagok másik része a tiszai egyházkerülethez intézett s felebbezésnek nevezett beadványában 
Krizsán Zsigmond kijelölését mellőztetni kérelmezte. A tiszai egyházkerület, 1889. évi köz-
gyűlése jegyzőkönyvének 20. pontja alatt püspökének intézkedését jóváhagyó tudomásúl vette, 
az átkebelezési kérelmet pedig visszautasította. 

A bizottság véleményének felolvasása és az ügy beható tárgyálása után a közgyűlés 
következőleg határozott : 

Az egyetemes gyűlés a tiszai egyházkerületnek ama határozatát, melylyel 
helyeselte püspökének abbeli intézkedését, hogy Krizsán Zsigmondot a nyustyai 
lelkészi állásra való kijelölésből az egyetemes gyűlés 1882. évi jegyzőkönyvének 
5-ik pontjában foglalt határozata alapján kizárta, helybenhagyja; magától értetvén, 
hogy e határozat által nem érintetik Krizsán Zsigmondnak az a joga, hogy magát 
a terhére rótt tények alól a törvénykezési út igénybevételével tisztázhassa. 

A nyustyai egyháznak átkebeleztetésére vonatkozó kérelme, mint indoko-
latlan és egyházi szervezetünkkel ellenkező, visszautasíttatik. 

55- (V.) Ezután olvastatott ugyanazon bizottságnak a sidi leányegyház felebbezése 
tárgyában bejelentett jelentése, mely szerint az osgyáni egyház kötelékébe tartozó sidiek, 
miután Osgyánnal úgy a nagy távolság, mint a rossz utak miatt a közlekedés szerfölött nehéz, 
ellenben őket a közlekedési viszonyok Losoncz felé utalják, a losonczi egyházhoz leendő 
átkebleztetésükért folyamodtak, a tiszai egyházkerület részéről azonban, hivatkozással e kerület 
rendezetének 17-ik §-ára, melynek a folyamodó leányegyház nem tett eleget, kérelmükkel 
elutasíttattak. E jelentés folytán határozatilag kimondatott, hogy: 

Az egyetemes gyűlés a tiszai egyházkerület 1889. évi közgyűlésének jegyző-
könyve 59-ik pontja alatt hozott határozatát helybenhagyja, de nem lát akadályt 
abban, hogy a sidi leány egyház, pontosan teljesítve a tiszai kerület egyházi rende-
zetének 17. §-ában foglalt összes föltételeket, a fenforgó viszonyok alapján a losonczi 
egyházhoz leendő átkebleztetését szabályszerűen kezdeményezhesse. 

56. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 57-ik pontjánál, mely a papi özvegyeket s árvákat 
segélyező, valamint a tanári nyugdíjintézeteknek tőkekamatadóval történt sérelmes megterhel-
tetésére vonatkozik, elnöklő egyetemes felügyelő bemutatja Liptómegye királyi adófelügyelőjé-
nek hivatalos levelét, melyben hivatkozással a pénzügyi miniszterhez tett fölterjesztésre értesíti, 
hogy a liptómegyei evang. papi és tanítói özvegyek s árvák alapja terhére Verbicz-Husták 
községben az adókivető bizottság által, valamint a pótlólag kivetett tőkekamatadó, ezutáni 
általános pótadó s II. oszt. kereseti adó, összesen 239 frt 15 kr. pénzügyminiszteri rendelet 
folytán töröltetett. 

Jelentetvén ezzel kapcsolatban a bányai és tiszai kerületek részéről is, hogy hasonló 
esetekben a beadott kérelmekre ugyancsak ily kedvező válaszok érkeztek: 

a bemutatott értesítés a kapcsolatos jelentésekkel együtt örvendetes tudo-
másúl vétetik. 

57. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 59-ik pontjánál, mely szerint Ivrausz Imre 
vámosi lelkésznek csendőrökkel való bekisértetése folytán, fölkéretett az egyetemes felügyelő, 
hogy intézzen az igazságügyi miniszterhez fölterjesztést, jelentetvén az elnöki jelentés 6-ik pont-
jában, hogy ez megtörtént. 

A jelentés tudomásúl vétetik. 
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58. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 60-ik pontjánál, mely szerint a Gáspáry János 
eperjesi tanító által kidolgozott choralkönyv véleményadás végett Frühwirth Samu, Altdörfer 
Keresztéiy és Kapy Gyula szakértőknek kiadatott, olvastatott ezeknek az egyetemes gyűlés 
elébe beterjesztett véleménye, melyben elismerik ugyan a nevezett choralkönyv egyes előnyeit 
s méltánylattal szólanak a szerző szorgalmáról és ügyességéről, de mivel a melódiák 
itt-ott nagyon is eltérők a használatban levőktől s még egységes egyházi énekes könyveink 
sem lévén, variatiókban bővelkedő choralkönyveinknek egységesítése is kétes eredményű, a 
choralkönyvnek egyetemes költségen való kiadását nem ajánlják. 

A szakértők ezen véleménye alapján az egyetemes gyűlés a nevezett 
choralkönyvet az egyetemes pénztár költségén kiadni nem kívánja. 

59. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 61-ik pontjánál, mely szerint a tiszai kerület 
indítványa, hogy a felekezeti tanárok nyugdíjügyének országos törvénynyel való szabályozása 
sürgettessék meg, véleményezés végett a közoktatási bizottságnak adatott ki: olvastatott e 
bizottság 1889. október 14-én tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint véleménye az, hogy 
folyamatba tevén már ezt az ügyet a vallás- és közoktatásügyi miniszter, a törvényhozásnál 
való megsürgetés nem szükséges. 

Ezzel kapcsolatban előterjeszti a dunántúli kerület, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
minisztertől 1889. évi 17422. sz. a. országos tanári nyugdíjintézet szervezésének kezdemé-
nyezésére nézve érkezvén leirat, az eszmét helyesléssel togadta, de az ügyet olyannak tartja, 
mely iránt csak konkret javaslattal szemben lehet véglegesen nyilatkozni s a melynél, egye-
temes jellegénél fogva, a kerületek együttes eljárására s így az egyetemes gyűlés intézkedésére 
van szükség, miért is ennek kimondását s a megfelelő intézkedések megtételét indítványozza 
s a hivatkozott minszteri rendeletet bemutatja. 

Felolvastatott ezután a bemutatott következő leirat. 
«17422. sz. Méltóságos s Főtisztelendő Püspök Űr! A vezetésem alatt álló minisz-

térium folyó évi költségvetésének képviselőházi tárgyalása alkalmával tett nyilatkozatomhoz 
híven, ezennel megnyitom a tárgyalásokat arra nézve, hogy (a szerzetes rendi és püspöki 
intézetek kivételével) a felekezeti, továbbá a törvényhatósági, községi, alapítványi s általában 
a közvetlen vezetésem alatt nem álló középiskolák tanárai számára egy országos nyugdíj-
intézetet szervezzek. Boldogúlt hivatali elődöm szintén foglalkozott már ez ügygyei és 24323/83. sz. 
alatt kelt rendeletével felhívta valamennyi, autonómiával biró hazai egyháznak főhatóságát, 
úgy szintén a tankerületi főigazgatókat, hogy az illető fentartó testületek tüzetes meghallgatása 
alapján értesítsék őt, illetve tegyenek jelentést arról, hogy a jelelt egyes intézeteknél a tanárok 
nyugdíjazását, úgy szintén özvegyeik és árváik ellátását illetőleg miben van a tényleges állapot, 
s vájjon hajlandók-e az egyes fentartó testületek a helyi viszonyok által indokolt bizonyos 
módozatok mellett a tervezett országos nyugdíjintézethez hozzájárulni. A beérkezett válaszok 
és jelentések, a melyek úgy szólva egyhangú meleg elismeréssel és köszönettel üdvözölték e 
kezdeményezést, nyilván mutatják, hogy az ezen intézet létesítése czéljából időnkint tett egyes 
felszólalások a hazai tanügynek nagyjelentőségű érdekét tolmácsolták. Ily előzmények mellett 
én annál is inkább készséggel igyekszem ez intézetet megalapítni, mert tudom, hogy a jelölt 
számos ily középiskolában az anyagi eszközök korlátoltsága miatt a legjobb akarat és leg-
nagyobb igyekvés mellett sem képes a fentartó testület egy a tanári állás igényeinek megfelelő 
ily helyi intézetet létesíteni és mert teljesen át vagyok hatva azon, a nemzet méltánylására 
jogosan igényt tartó kitűnő szolgálatok tudatától, a melyeket e középiskolák a hazai közmű-
velődésnek a múltban tettek a jelenben is tesznek. Hogy azonban ezen felhívásomra ne 
csupán a terv iránti rokonszenvet kifejező nyilatkozatot, hanem a tervet a megvalósításhoz 
közelebb vivő konkrét választ kapjak, szükségesnek tartom, hogy közöljem azon vezérlő elve-
ket, melyek szerint ez intézetet létesíteni szándékozom, annál is inkább, mert erre nézve az 
iskolafentartók részéről kívánság is nyilvánúlt. A tervbe vett országos nyugdíjintézet rendes 
alkalmazásban levő tanároknak, úgyszintén özvegyeiknek és árváiknak minden tekintetben 
teljesen ugyanazon kedvezményeket nyújtaná, a melyeket a köztisztviselők nyugdíjazásáról 
szóló 1885. évi Xl-ik t.-cz. az állami, valamint a kormány által kezelt közalapokból fentartott 
középiskolák tanárai részére biztosít. Ez intézet jövedelmi forrásai pedig a következők volná-
nak: 1. Minden újonnan alkalmazott rendes tanár köteles volna egy évi törzsfizetésének, 
valamint törzsfizetése minden szaporulatának egy harmadát ez intézet pénztárába egyszers-
mindenkorra 12 havi részletben befizetni. A régebben alkalmazott rendes tanárok szintén 
tagjaivá lehetnének ez intézetnek, ha első évi fízetésöknek, úgyszintén e fizetés szaporulatának 
egy harmadát a már eltöltött szolgálati évek után számított 5% kamatokkal együtt hasonló 
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vagy még kedvezőbb módozatok mellett befizetnék. Ott, a hol már van helyi nyugdíjintézet, 
a befizetés érettük ennek tőkéjéből vagy kamatjaiból volna eszközölhető. Meg kell azonban 
jegyeznem, hogy ott, a hol az ily nyugdíjintézet továbbra is fentartatnék, azon tanárok, a 
kik annak vagy bármely más hasonló nyugdíjintézetnek tagjai maradnának, az országos nyug-
díjintézet tagjai nem lehetnének. 2. A mint a jelölt legtöbb középiskolánál eddig is szokásban 
volt, minden az országos nyugdíjintézet körébe bevont középiskola ifjúsága köteleztetnék az 
évi beiratáskor ez intézet ezéljaira némi csekély illetéket fizetni. 3. A fentartó testületek 
középiskolájok minden egyes, az országos nyugdíjintézet által biztosított tanára után egyszers-
mindenkorra vagy évenkint szintén kötelesek volnának az intézet ezéljaira némi hozzájárulást 
fizetni. E hozzájárulás ott, a hol már van helyi nyugdíj intézeti tőke, a mennyiben a helyi 
viszonyok azt megengedik, természetesen szintén abból vagy annak kamataiból volna vehető. 
4. A törvényhozástól ez intézet ezéljaira évi állami segélyt kérnék. Fölkérem Méltóságodat, 
hogy az illető fentartó testületeket részletes nyilatkozattételre hívja fel az iránt, vájjon haj-
landók-e a tervezett országos intézethez hozzájárúlni, továbbá, mi esetleges észrevételük van 
az előadott vezérlő elvek tekintetében, végűi pedig mi esetleges kívánságuk és megjegyzésök 
van a terv foganatba vételének részleteit illetőleg? Fölkérem továbbá Méltóságodat, hogy a 
2., 3. és 4. alatt megjelölt jövedelmi források számszerű pontos megállapíthatása végett hívja 
fel az illető fentartó testületeket arra is, hogy a kellő számban idecsatolt kérdőíveket töltsék 
ki. Méltóságod véleményével kisért szíves válaszát folyó évi október 1-ére várom el. A bekivánt 
adatok feldolgozása után fog aztán a nyugdíjintézet tervezete megállapíttatni, nevezetesen csak 
ekkor lesz majd kiszámítható, mekkora legyen a tanulók, mekkora az iskolafentarók és 
mekkora az állam hozzájárulása a nyugdíjalaphoz, mely tervezetet haladék nélkül közölni 
fogom az érdekelt iskolafentartókkal végleges nyilatkozatuk megtétele czéljából. Fogadja stb. 
Kelt Budapesten, 1889. június 30. Gf. Csáky. 

Az egyetemes gyűlés osztozván a dunántúli egyházkerület indítványában 
foglalt véleményben s a tanárok nyugdíjügyének országos rendezése kérdésénél 
szükségesnek ismervén el az egyöntetű eljárást, a tanári nyugdíj országos rendezé-
nek ügyét, a dunántúli kerület részéről bemutatott leirattal együtt, a közoktatási 
bizottsághoz teszi át és felhatalmazza a bizottságot, hogy figyelemmel kisérve ennek 
az ügynek további fejlődését, a szükségesnek talált intézkedéseket megtehesse s 
esetleg fölterjesztést intézhessen a kormányhoz vagy az országgyűléshez. 

Tekintettel egyszersmind arra, hogy az egyetemes gyűlés a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek eme kezdeményezéséről csak a dunántúli kerület előter-
jesztéséből értesült hivatalosan, ennélfogva elhatározta továbbá, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter erről, valamint arról, hogy a jelen határozattal az ügy a 
közoktatási bizottságnak adatott ki, fölterjesztés útján értesíttessék és kéressék fel, 
hogy ebben az ügyben az egyetemes gyűléssel lépjen érintkezésbe. 

60. (Gy.) Olvastatott a közoktatási bizottság 1889. október 14-én tartott üléséről 
fölvett jegyzőkönyvnek 1-ső pontja, mely szerint az eperjesi collegium pártfogóságának 1887-ben 
benyújtott s annak idején teendő jelentés végett hozzá utasított abbeli kérvényére, hogy a jogi 
szakoktatás törvényhozásilag akkép rendeztessék, miszerint a jogakadémiák, mint bevégzett fakul-
tások, tanügyi önállásukat visszanyer jék—a bizottság oda nyilatkozik : hogy nem tartja jelenleg 
idején valónak, hogy a jogi szakoktatás reformjának kérdésében, az egyetemes gyűlés akár 
a kormány, akár a törvényhozás elé járuljon, egy felől azért, mivel a kormány a kérdést 
folyamatban tartja, más felől, mivel a kérvényben nem látja részletesen kifejtve, hogy mily 
irányban véli a collegium pártfogósága a reformot keresztülviendőnek. Javasolja ezeknél fogva, 
hogy szólíttassék föl az eperjesi collegium tanári kara és pártfogósága, részletes és indokolt 
javaslat előterjesztésére és pedig 1-ször az iránt, miként kivánja a jogi szakoktatás reformját 
rendeztetni, hogy jogakadémiája önálló maradhasson, 2-szor az iránt, miként véli a jogaka-
démiát pénzügyileg is annyira önállóvá tenni, hogy annak fönnállása saját erőivel is bizto-
sítva legyen. 

A bizottság javaslata elfogadtatván, határozattá emeltetik. 

61. (Gy.) Olvastatott a közoktatási bizottság ugyanazon üléséről fölvett jegyző-
könyvének 2-ik pontja, mely szerint Schneller István theol. akad. igazgatónak protestáns 
tanárképző intézet felállítását sürgető, a jelen tanügyi állapotokat behatóan biráló memoran-
duma, véleményezés végett 1888-ban ennek a bizottságnak adatván ki, a bizottság kijelenti, 
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hogy az eszmét helyesli, a protestáns szellemtől áthatott kimerítő memorandumért köszönetet 
mond s fölkéri Schneller Istvánt, hogy az eszme életbeléptetése és gyakorlati keresztülvitelére 
vonatkozólag részletes javaslatot készítsen s azt további intézkedés végett egyenesen a köz-
oktatási bizottság elnökéhez terjeszsze be. 

Tudomásúl vétetik. 

62. (Gy.) Az egyetemes felügyelő előterjeszti, hogy 1887-ben a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter közölte vele annak a körrendeletnek tervét, melyet ezennel bemutat s felszólítá, 
hogy tudassa arra vonatkozó észrevételeit. 

A bemutatott s a pénzügyminiszter által kibocsátani szándékolt körrendeleti terv, 
mely a lelkészeket és tanítókat, javadalmaik után terhelő egyenes adók, vízszabályozási járu-
lékok és más az egyenes adók módjára beszedendő követeléseknek miként leendő behajtására 
vonatkozik, felolvastatván, ennek I-ső pontja szerint, a ref. egyházra nézve oly intézkedés 
terveztetik, hogy ily adók befizetése iránt, az adóbehajtó közegek első sorban az illető egy-
házak gondnokaihoz, mint az egyházak vagyonjogi képviselőihez fordúljanak s az esedékesség 
napján ezekhez intézzék a felhívásokat, ezeknek lévén kötelességök a belhivatalnokok által 
élvezett földek adóját akként beszedni, hogy az egyházi hivatalnokok díj levelében világosan 
kikötött földekről az adót s minden ilynemű közterhet mindenkor az illető egyházgyülekezet 
viselje, ellenben az egyházi hivatalnokok jövedelmének emelésére a tagosítás vagy úrbéri 
elkülönítés alkalmával, vagy másképen adományozott és díj leveleikben kitéve nem volt földek 
adójának viselésére az illető hivatalnokok köteleztetnek; hogy továbbá ha az egyház gond-
nokaihoz intézett felhívás sikertelen, azok intendők meg s a végrehajtás is ellenök vezetendő. 

Ugyanezen körrendeleti terv II. pontja szerint az ily adók, a többi hitfelekezeti 
lelkészek és tanítók javadalmai után, rendszerint a javadalmas lelkésztől vagy tanítótól 
követelendők. 

E körrendeleti terv felolvasása után előterjeszti továbbá az egyetemes felügyelő, hogy 
közölvén azt a püspökökkel és felügyelőkkel, nyilatkozataik alapján, melyek megfeleltek az eme 
kérdésre vonatkozólag az 1872. évi egyetemes közgyűlésen, a jegyzőkönyv 53-ik pontja szerint 
hozott s a körrendeleti tervezet I. pontjának megfelelő határozatnak, fölterjeszté észrevételeit, 
legutóbb azonban az egyetemes gyűlés e tárgyra vonatkozó véleményének közlése iránt keres-
tetett meg, s ennélfogva megtette jelen előterjesztését. 

Ezen előterjesztés folytán az egyetemes gyűlés kijelenti, hogy miután a kör-
rendeleti tervezetnek a reform, egyházra vonatkozó intézkedései megfelelnek azon 
álláspontnak, mely az 1872-ik évi egyetemes közgyűlésen már határozatilag meg-
jelöltetett, egyházunkra is a tervezet I. pontjának intézkedéseit, melyek ellen semmi 
észrevétele sincs, kívánja alkalmazni s elhatározza, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter erről fölterjesztés útján értesíttessék. 

68. (V.) A dunántúli egyházkerület azt az indítványt terjesztvén elő, hogy a hasz-
nálatban levő énekeskönyv reformálása tárgyában egyetemes intézkedés történjék s ennek 
kapcsán a bányai egyházkerület részéről, annak bejelentése mellett, hogy saját egyházai 
érdekében az énekeskönyvek tökéletesítése iránt intézkedett, hasonczélú indítvány tétetvén, 

az egyetemes gyűlés, bár teljesen méltányolja a bányai egyházkerület 
elhatározását, hogy saját vegyes nyelvű egyházainak sok .tekintetben megváltozott 
szükségletére való tekintettel, új énekeskönyv készíttessék, egy egyetemes érvényű 
énekeskönyv készíttetésének és a használatban levő énekeskönyvek reformálása tekin-
tetében egyetemes intézkedésnek szükségét ez idő szerint még nem látja. 

64. (V.) Ugyanazon kerület fölterjesztett indítványa, hogy az államsegélyt élvező 
tanintézetek az egyházi pénztárból segélyben ne részesüljenek, a selmeczi lyceumra nézve jelen 
jegyzőkönyv pontja alatt elntézést lelvén, 

az egyetemes gyűlés e tárgyban elvi határozatot szükségesnek nem tart. 
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