
A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1890. évi 
október hó 8-ik és 9-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 
Bauer Adolf, tolnai esperes 
Kund Sámuel, vasi középegyházm. esperes 
Stettner Gyula, vasi felsőegyházm. esperes 
Laucsek Jónás, soproni esperes 
Németh Pál, somogyi esperes 
Madár Mátyás, fehér-komáromi esperes 
Mód Lénárd, kemenes-aljai esperes 
Sántha Károly, sár-szt.-lőrinczi lelkész 
Szigethy Dániel, malomsoki lelkész 
Szarvasy Sámuel, lajos-komáromi lelkész 
Brunner János, soproni lelkész 
Stiegler Gusztáv, „ „ 
Bognár Endre, lovászpatonai lelkész 
Löw Fülöp, locsmándi 
Horváth Sándor, paksi „ 
Izsó Vincze, győri „ 
Hajas Endre, szt.-andrási „ 
Dubovay Béla, n.-magasi „ 
Reichert Gyula, dorogi „ 
Vagner Samu, varsádi „ 
Tomka Gusztáv, győrkönyi „ 
Gyurácz Ferencz, pápai „ 
Bancsó Antal, theol. dekán 
Poszvék Sándor, lyc. igazgató 
Kapy Gyula, képezdei igazgató 
Marhauser Imre, tanár 
Ebenspanger János, tanár 
Fadgyas Pál, tanár 
Pálmay Lajos, segédlelkész 
Szigethy Lajos, tanárjelölt 

Radó Kálmán, ker. felügyelő 
Nádosy Kálmán, esp. felügyelő 
Dr. Schreiner Károly, esp. felügyelő 
Dr. Fischer Kálmán, „ „ 
Barcza Géza, „ „ 
Andorka Gyula, „ ,, 
Hrabovszky István, „ „ 
Perlaky Elek 
Dr. Andorka Elek 
Dr. Ajkay Béla 
Id. Bélák István 
lfj. Bélák István 
Dr. Berzsenyi Jenő 
Berzsenyi Dezső 
Dr. Haubner Rezső 
Dr. Rácz Ottó 
Nagy József 
Kiss Jenő 
Szigethy István 
Váralj ay Pál 
Károlyi Antal 
Károlyi Endre 
Ihász Lajos 
Fördős Vilmos 
Dr. Láng Frigyes 
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a dunán innen i egyházkerüle tből : 

Bal tik Frigyes, püspök 
Leska János, nyitrai esperes 
Ritter Károly, pozsonymegyei esperes 
Trsztyenszky Ferencz, pozsonyvárosi esperes 
Polereczky András, neszpáli lelkész 
Schneller István, theol. akad. igazgató 
Michaelis Vilmos, lyc. igazgató 
Csecsetka Sámuel theol. tanár 
Dr. Masznyik Endre „ „ 

Dr Samarjay Károly, esp. felügyelő 
Dohnányi Lajos „ „ 
Mudron Pál „ „ 
Dula Máté, esp. másodfelügyelő 
Beniczky Mihály 
Mikó Péter 
Kulisek Miloszláv 
Vitalis Péter 

a bányai egyházkerü le tbő l : 

Belohorszky Gábor, bácsi főesperes 
Kramár Béla, bánáti főesperes 
Bachát Dániel, budapesti főesperes 
Áchim Ádám, békési 
Török József, pestmegyei 
Händel Vilmos, honti 
Raab Károly, barsi 
Moczkovcsák János, zólyomi 
Svehla János, nógrádi 
Dolleschall Sándor, egyet, levéltárnok, buda-

pesti lelkész 
Sárkány Sámuel, pilisi lelkész 
Horváth Sándor, budapesti lelkész 
Scholcz Gusztáv, „ 
Lauko Károly, kecskeméti 
Margócsy József, losonczi 
Moravcsik Mihály, aszódi 
Szeberényi Andor, n.-laki 
Veres József, orosházi 
Bakay Péter, orsovai 
Bierbrunner Gusztáv, ó-kéri 
Bujkovszky Gusztáv, lajosfalvi 
Dubovszky Nándor, rákos-keresztúri lelkész 
Holubi Adolf, csánki lelkész 
Kis Endre, albertii „ 
Thébusz János, zólyomi lelkész 
Vladár Miksa, sziráki „ 
Vladár Viktor, szügyi „ 
Böhm Károly, gymnasiumi igazgató 
Benka Gyula, „ „ 
Batizfalvy István, tanár 
Falvay Antal, igazgató tanító. 

Fabiny Teofil, ker. felügyelő 
Sárkány József, esp. felügyelő 
'Sembery Imre, „ „ 
Br. Podmaniczky Géza, esp. felügyelő 
B. Ambrózy Béla, „ 
Kosztolányi Sándor, „ 
Scultety Ede, „ 
Zsilinszky Mihály, „ 
Csipkay Károly, ,, 
Laszkáry Gyula, „ 
Szontagh Pál, ker. tszéki elnök 
Hunfalvy Pál, tanügyi biz. elnök 
Ivánka Imre 
Br. Podmaniczky Frigyes 
Ivánka Zsigmond 
Andaházy László 
Büsbach Péter 
Pulszky Ágost 
Halassy Gyula 
Matuska Péter 
Dr. Králik Lajos, ker. jegyző 
Földváry Mihály 
Földváry Miklós 
Gömöry Oszkár 
Br. Prónay Gábor 
Br. Podmaniczky Levente 
Görgey István 
Gr. Zay Miklós 
Nendtwich Károly 
Fabiny Gyula 
Br. Radvánszky János 
Laszkáry Pál 
Lehóczky Gyula 
Székács Ferencz 
Jeszenszky Danó 
Sréter Alfréd 
Zsigmondy Pál 
Cséry Lajos 
Henszelmann Kálmán 
Szedenics János 
Szontagh Ábrahám 
Nagy Lajos 
Pözel István 
Poszert Gyula 
Okolicsányi Gyula 
Belcsák László 
Bexheft Ármin 



Chován János 
Hegedűs Károly 
Fritz Hugó 
Gaál Jenő 
Fuszek Tódor 
Id. Petz Ármin 
Vaskó Endre 
Solymosi Lajos 
Städler Péter 
Vajda Pál 
Vidovszky János 
Bendl Henrik, egyet, pénztárnok 
Mikolik Gyula 

a tiszai egyházkerüle tből : 

Bánó József, esp. felügyelő 
Szentiványi Árpád, esp. felügyelő 
Szontagh Pál 
Kermeszky Mór 
Kubinyi Géza 
Dr. Lomniczy Vilmos 
Dr. Meskó László 
Sárkány Kálmán. 

Zelenka Pál, püspök 
Farbaky József, ker. főjegyző, főesperes 
Terray Gyula, főesperes 
Ujágh Károly, esperes 
Materny Lajos, esperes 
Liszkay János, rimabrezói lelkész 
Strauch Béla, felkai „ 
Hanesz Sámuel, tiszolczi ., 
Schréter Károly; olaszii ,, 
Bohán Lajos, nandrási „ 
Boross János, nagy-károlyi ,. 
Kemény Lajos, osgyáni „ 
Hazslinszky Frigyes, coll. igazgató 
Hörk József, theol. dekán 
Mayer Endre, theol. tanár 
Fischer Miklós, főgymn. igazgató 
Martinyi József „ „ 
Zachar Gusztáv, tanár 
Porubszky Pál, tanár 

s még számos tag ; továbbá dr. Győry Elek, ezen gyűlés világi, Haan Lajos, egyházi főjegyzője 
és dr. Vetsey István világi, Schranz János, egyházi jegyzője. 

1. (Gy.) A gyűlés tagjai buzgó isteni tisztelet után, összegyülekezvén az ülésterem-
ben, az egyetemes egyházi s iskolai felügyelő a következő beszéddel nyitotta meg az ülést. 

Főtisztelendő Egyetemes Gyűlés! 

Midőn magyarhoni evangelmi egyházunk négy kerületéből közös tanácskozásra 
ismét össze gyülekeztünk és körültekintünk e teremben, megujúl bennünk azon nagy veszte-
ségeknek tudata, melyek egyetemes egyházunkat ez évben érték. Mintha vihar dúlt volna 
fölöttünk ugy megritkultak soraink ; a kiket számos éveken át ezen tanácskozásainkban és 
egyházunk élén szoktunk volt látni, nincsenek többé közöttünk. Egyházunk három püspökének 
elhunytát gyászoljuk. Geduly, Czékus, Szeberényi nincs többé közöttünk. 

Dr. Geduly Lajos dunáninneni püspököt mély tudománya kiválóan alkalmassá tette 
állására ; békülékeny szellemével, keresztyéni türelmével valódi önfeláldozással fáradozott nehéz 
állásában azon ellentétek kiegyenlítésén, melyek kerületében nem egyszer ugy alakultak, hogy 
nehéz megpróbáltatásoknak tették ki egyházunkat. 

Czékus Istvánt, tiszai egyházkerületünk püspökét ritka erély, fáradhatatlan tevé-
kenység, evangéliomi buzgóság, rendíthetlen hazafiság jellemezték; rendkívül nagy veszteség 
érte egyházunkat e jelesünk elhunytával. 

Dr. Szeberényi Gusztáv bányai egyházkerületünk püspöke tudományos képzettséggel, 
szelid lelkülettel, igaz vallásos buzgósággal szentelte munkásságát legnagyobb kerületünk és 
egyik legnagyobb egyházunknak, és kiváló jeles tulajdonai méltóvá teszik őt kegyeletes meg-
emlékezésünkre. 

1* 



4 

Ez alkalommal nem lehet feladatom, hogy egyházunknak ez évben elhunyt ezen 
jeles férfiait kimerítően jellemezzem, avagy egész nagyságában föltárjam azon veszteséget, 
mely gyászos elhunytuk által egyetemes egyházunkat érte, de midőn négy egyházkerületünk 
képviseletében ezen egyetemes gyűlésünkön közös tanácskozásra össze gyűltünk, mélyen 
meghatva azon nagy veszteségek érzete által, melyek, rövid időközökben érték egyetemes 
egyházunkat, a közös gyásznak kellett mindenek előtt kifejezést adnom. Bizonyára jegyző-
könyvünkben is megkívánjuk örökíteni elhunyt jeleseinknek, Geduly, Czékus, Szeberényi püspö-
keinknek emlékezetét, és kifejezzük elhunytuk fölött érzett mély gyászunkat. 

Köztudomású, hogy a tiszai és dunáninneni egyházkerületekben a püspökválasztás 
megtörtént. 

Örömmel üdvözöljük körünkben a tiszai egyházkerületnek püspökét, Főt. Zelenka 
Pál urat, erélye, fáradhatlan munkássága, igaz hazafias lelkülete által a nagy emlékű Czékus 
méltó utódát 

Üdvözöljük Főt. Baltik Frigyes urat, mint dunáninneni egyházkerületünk megválasz-
tott püspökét, ő bírja felvidéki evangelmi népünk bizalmát és ezért kiválóan képesítve van 
arra, hogy a mutatkozó ellentéteket testvériesen, barátságosan kiegyenlítse. Adja Isten, hogy 
siker kisérje ezen működését, melyben kétségkívül számíthat egyetemes egyházunk készséges 
támogatására. 

Isten áldása kisérje újonnan megválasztott püspökeinket. 
Őszinte örömömnek kell kifejezést adnom, hogy Főt. Karsay dunántuli püspök urat 

körünkben üdvözölhetjük, hogy egészségi állapota megengedte, hogy velem az elnöki teendőket 
megoszsza és hogy megjelenésével bebizonyította, hogy tevékeny munkása marad egy-
házunknak. 

A mily fájdalommal nélkülözzük egyházunknak az élők sorából elköltözött jeleseit, 
nem csekélyebb örömmel látjuk körünkben egyházunk régi, edzett harczosait, tapasztalt vezetőit, 
tettre kész mukásait, mert nagy munkára készülünk. 

Nagy föladatok várnak reánk. Zsinatra készülünk, és a zsinat föladatai kiváló fon-
tosságúak és azoknak szerencsés megoldása nehéz, mert evang. egyházunk több mint három-
száz éves alkotmányának megőrzéséről, de egyúttal, fejlődésének biztosításáról is van szó. 

Engedjék meg nekem, hogy e tárgyról röviden elmondjam véleményemet. Természete-
sen csak egyéni nézeteim azok, melyeknek nem kívánok az által több súlyt, tulajdonítani, 
hogy ezen elnöki székből mondom el. 

Nézetem szerint a legközelebb megtartandó zsinatnak nem lehet az a föladata, hogy 
egyházunk egész szervezetét a legapróbb részletekig kidolgozza, hanem csakis egyházi 
alkotmányunknak alapelveit kell rendszeresen és szabatosan körülírnia, mert magok a legfőbb 
alapelvek adva vannak egyházunk múltja, történeti fejlődése által, és ezektől eltérnünk nem 
szabad, sőt azokat és egyházunknak azokból folyó sajátszerű intézményeit, azoknak jellegét 
igyekezzünk megóvni és harmonikus fejlődését biztosítani. 

Egyházunk szervezetének jellege democraticus, ennek minden előnyeivel és hát-
rányaival, de ez utóbbiak mérsékelésére a legalkalmasabb és a legszebb corectivummal bir, 
tudniillik, hogy a jogok gyakorlása mindig kötelességek teljesítésétől van föltételezve, hogy az 
egyházi ügyek intézésében és igazgatásában való részvét mindig az egyháznak tett szolgálat-
tól van függővé téve, és hogy az egyházi ügyek kormányzására hivatottak között mindenik 
saját körében csak «primus inter pares». 

Ezek a valódi önkormányzat elvei, ezek adják meg nemcsak egyházunk igazgatásá-
nak, alkotmányának külső alakját, ezek adják meg magyarhoni evang. egyházunk belső életé-
nek sajátszerű jellegét, ezek olyan szorosan összeforrtak egész egyházi életünkkel, hogy én 
csakis ezen alapelvek megóvása mellett várhatok üdvös eredményt a zsinattól és az ezektől 
való eltérést egy koczkáztatott és veszélyes kísérletnek tartanám. 

Azon alapelvek sértetlen megóvása, melyeken egyházunk szervezete nyugszik, és 
egyházi alkotmányunk ezen alapelveknek megfelelő és ezekből folyó jellegének föntartása az 
egyik föltétel, mely nélkül a zsinat tartását koczkáztatott kísérletnek tartanám. A másik föltétel 
arra, hogy a zsinatnak munkája üdvös legyen az, hogy ne kívánjuk azt, miszerint a zsinat 
az egyház minden viszonyaira, az egész egyházi életre kiterjeszkedjék, hanem tekintve a ren-
delkezésünkre álló idő korlátoltságát, szerény anyagi helyzetünket, nagyban és egészben 
ragaszkodjunk azon kerethez, melyet a zsinat munkálatai számára az egyetemes gyűlés már 
kijelölt, inkább kevesebb egyházi törvényt alkosson a zsinat, de ezek legyenek alaposan meg-
vitatva és ezért jók és állandóak, mintsem egy nagyszabású, mindenre kiterjedni akaró munká-
latba fogva azt vagy befejezetlenül félbe hagyja, vagy fölületesen tárgyalva megállapítsa és 
ezzel egy kétes értékű kísérletnek tegye ki egyházunkat. 
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Ismétlem, hogy ezek csak egyéni nézetek, de mivel a zsinattartás ideje közelget, 
szükségesnek tartottam ezeket ez alkalommal röviden elmondani. 

Ezek után üdvözölve magyarhoni evang. egyházunk négy kerületének ezen egyete-
mes gyűlésünkön megjelent összes képviselőit, a tanácskozást megnyitottnak nyilvánítom. 

Beszéde végeztével bemutatta az egyetemes felügyelő 1890 október 7-én kelt követ-
kező elnöki jelentését. 

Midőn szokott jelentésemet a főtiszt, egyetemes gyűlés elé terjesztem, mindenek előtt 
meg kell emlékeznem azon nagy veszteségekről, melyek egyetemes egyházunkat a lefolyt 
évben érték. 

Köztudomású, hogy dr. Geduly Lajos, a dunáninneni egyházkerület püspöke, Czékus 
István, a tiszai egyházkerület püspöke és dr. Szeberényi Gusztáv, a bányai egyházkerület 
püspöke kevesebb mint egy év lefolyása alatt rövid időközökben szólíttattak ki az élők sorából. 

Dr. Geduly Lajos mély tudománya, békességszerető, valódi keresztyén türelme által 
tündökölt, az egyházunkban mutatkozó veszedelmes ellentétek kibékítésén fáradozva, nehéz 
állásában való kitartása által nemcsak nagy érdemeket szerzett egyetemes egyházunk iránt, 
hanem annak valódi áldozatot hozott. 

Czékus Istvánt nagy tevékenysége, erélye, vallásos buzgósága és hazafias lelkesedése 
tette egyetemes egyházunk egyik kiváló férfiává. 

Dr. Szeberényi Gusztáv mély vallásossága, fáradhatlan munkássága, kitartása, leg-
nagyobb egyházkerületünk tapintatos vezetése által szerzett kiváló érdemeket. 

Méltó, hogy egyházunk ezen jeleseinek elhunyta felett érzett gyász, az irántuk való 
hála és elismerés jeléül, emlékezetüket egyetemes egyházunk jegyzőkönyvében megörökítse. 

2. Mély sajnálattal kell megemlékeznem Ostfí'y Pál kúriai biró elhunytáról, a ki több 
egyetemes bizottságunk tagja lévén, azokban ritka buzgósággal vett részt és mindenkor teljes 
készséggel működött közre. Végrendeletében a dunántuli egyházkerületről s egyetemes egy-
házunkról is megemlékezett, 1000 frtot hagyományozván az egyetemes egyház pénztárának. 
Végrendeletének a törvényszék által velem közölt hiteles másolatát további eljárás végett 
átadtam dr. Györy Elek egyetemes főjegyző és ügyész urnák. 

3. A tiszai egyházkerület püspökévé főtiszt. Zelenka Pál úr választatván meg, beig-
latásánál egyetemes egyházunk képviseletében megjelenvén, őt már ott is volt szerencsém 
üdvözölhetni, mint az érdemekben gazdag Czékus püspök úr méltó utódát. 

4. A dunáninneni egyházkerületben főtiszt. Bal tik Frigyes úr választatván meg püs-
pökké, beigtatásánál az egyházkerület meghívására jelen lévén, egyetemes egyházunk kép-
viseletében őt is üdvözöltem 

5. Mult évi egyetemes gyülésünk jegyzőkönyve a vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumhoz felterjesztetett. 

6. Mult évi egyetemes gyűlésünk 17. pontjában a pozsonyi lyceum tanári nyugdíj 
alapjának jogi természete tárgyában, 18. pontjában a theologiai akadémiánál a tanári 
vizsgákon tekintetbe veendő tantárgyak előadása tárgyában, 59. pontjában a tanári nyugdíj-
intézet tárgyában — 62. pontjában a leikészek és tanítók adótartozásainak behajtása tárgyá-
ban és 65. pontjában a íélső-lövői tanintézetnek eddigi állapotban való meghagyása tárgyá-
ban elrendelt felterjesztések megtörténtek. 

7. Az egyetemes egyház pénztárának számadásai megvizsgáltattak s rendben 
találtattak. 

8. Az ösztöndijak szabályszerűen kiosztattak. 
9. Károlyi Gáspár magyar biblia-fordító emlékszobrának leleplezési ünnepélyén Gön-

czön résztvettem; ez ünnepélyre örömmel utalhatok, mint a magyarhoni mindkét hitvallású 
evang. egyházak közt fennálló testvéri jó viszony egyik ujabb tanúságára. 

10. Az evang. réf. convent elnökségének az egyházi alapok szaporítására szánt 
sorsjegykölcsön létesítésére vonatkozó átiratát, az e tárgyban általam egybehívott értekezlet 
jegyzőkönyvével és a dunántúli evang. ref. egyházkerület főgondnokának, mint a sorsjegyköl-
csön tárgyában kiküldött evang, ref. conventi bizottság elnökének levelével együtt tiszte-
lettel bemutatom. 

11. Dr. Luther Márton kézirata: «Von der Freiheit eines Christenmenschen» a 
nagymélt vallás- és közoktatásügyi minisztérium megbízottja által jelenlétemben az egyetemes 
levéltárban ismét átadatott. 

12. Weizner Arnoldnak a báró Baldácsy-alapítvány s egyúttal az evang. egyetemes 
egyház és négy kerülete ellen intézett keresetét dr. Győry Elek egyetemes főjegyző és ügyvéd 
urnák adtam át és felkértem őt egyetemes egyházunk képviseletére. 
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13. Kihirdetés végett bemutatom az egyetemes törvényszék következő Ítéleteit: 
a) Mihályi Károly apáczai lelkész ügyében, 
b) Karner Mátyás kis-semlaki tanító ügyében. 
14. Jelentem, hogy az egyetemes törvényszék Marosy Sándor selmeczi tanár ügyé-

ben is hozott ítéletet, mely azonban a selmeczi lyceumnak adott állami segély iránt kötött 
szerződés értelmében a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz terjesztetett fel. 

Kelt Budapesten, 1890. október 7-én. 
Felolvastatván ezen elnöki jelentés, az újonnan választott püspökök nyilatkoztak 

az egyetemes gyűlés előtt. 
Először Zelenka Pál, a tiszai kerület püspöke szólalt fel s ekképen szólott: 
Egyetemes egyházunk, s benne kivált tiszai egyházkerületünk szempontjából fontos 

ezen helyre rendeltetvén : elfoglalom azt imént Isten segedelme hívásával és a méltóságos Báró 
Elnök úr és a tisztelt gyűlés testvéries jóindulatának kikérésével. 

Nagy elődök hirdették e helyről közegyházunk bajait, tanácskoztak egyházunk köz-
javán, munkáltak annak jövőjén. Azon egyháznagyok után én egyszerű munkás nyertem e 
fontos szerepre megbízatást. Elfogadtam azt, mert az egyház szava mindig parancs volt 
előttem, mert az egyházban az Ur szolgálatára szentelt életem minden törekvése egyházunk 
igaz javának áldozattal munkálására irányult, mert hiszem és igaz, hogy az Ur az erőtlenek-
ben is nyilvánítja az Ő kegyelmét. Elfogadtam és elfoglalom most e helyet annak kijelentésével, 
hogy a személy változott ugyan e helyen, de e szellem nem. Él bennem és éltet engem az a 
szellem, mely egyedül az Urat keresi, szolgálja és imádja az Ur egyházában, az a szellem tehát, 
mely nem bont, hanem épít, nem szór, hanem gyűjt, nem üldöz, hanem megnyer, nem ellenségeske-
dik, hanem szeret. Az a szellem, mely a részek alkotmányos szabadságának megóvása mellett 
evangyéliomszerii egyházunknak hazánkban egy voltát s annak egyetemes gyűlésén és zsinaton 
legfőbb hatalmát hirdeti. Az a szellem tehát, mely fajok és nyelvek különböző volta daczára 
egy Urat, egy mezőt, egy tűzhelyet, egy oltárt ismer s utóbbi előtt keresve az igaz békére 
valókat, vallja és munkálja hazánk sorsával összeforrt egyházunk elválhatlan egy voltát, ápolja 
az egyetértés s lelkes életáldozat által annak boldogulását. 

Ily meggyőződéssel és elhatározással Ígérek, magam és egyházkerületünk részéről 
közreműködést, kérvén a méltóságos Báró Elnök ur s a tisztelt közgyűlés atyafiságos jóindulatát. 

Utána Baltik Frigyes, a dunáninneni kerület püspöke intézte a gyűléshez a követ-
kező beszédet. 

A midőn a dunáninneni egyházkerület rendeletéből, mint annak uj püspöke, a főtisz-
teletü egyetemes gyűlés színe előtt megjelentem, ez által is akartam kifejezését adni annak, 
hogy én és az egyházkerület a többi testvérkerületekkel s hitsorsosainkkal egy test vagyunk 
s ezentúl is maradni akarunk, valamint, hogy az egyetemes gyűléssel az összetartást és 
egyetértést fentartani óhajtjuk, s egyházunk alkotmányának keretében egyházunk javára 
a közmunkát végezni megyünk. 

Bold. Geduly püspök örökségét átvettem: az ő nyomdokaiba lépni s azokban ma-
radni akarok, az ő apostoli szelídsége és türelme, szeretete s áldozatkészsége előttem min-
dég annak jelei valának, hogy az ő nyomdokai köztünk, Krisztus nyomdokai valának, a 
kinek ő hü követője vala. Itt őt követni fogom. Pótolni nem, őt a vezért, mert én gyarló-
ságomban egyszerű munkása maradok az én szeretett egyházamnak. 

E munkámat pedig olyképen akarom végezni, hogy én a békének olaj ágával és 
a szeretetnek zálogával viselni akarom a nap térhét s az urnák keresztjét, kötelességeimnek 
tudatában úgy az egyház, mint a haza iránt, mely kettőnek javát szivemen hordom. 

Tudom, hogy egyházkerületem és az egyetemes gyűlés közt ellentétek voltak eddig 
s vannak is. De ha annak előtte úgy látszott, mintha e testületek ellenséges harczvonalban 
állottak volna egymás ellen, igyekezni fogom az ellentéteket Isten segedelmével részünkön 
úgy kiegyenlíteni, hogy azok csakis a testvérek elvi ellentétei maradjanak, mindég azonban, 
oly békülékeny irányban, hogy az összetartás és a közmunka müve az által ne szenvedjen 
a mint némileg az ez évi kerületi gyűlés békülékenyebb jellegű határozatai is bizonyítják. 

S kell is, hogy mind, a mi elválaszt, tűnjék el, a mi pedig egyesít, mindinkább 
köztünk fejlődjék. Az idők jelei komolyak; ha körültekintünk, látjuk, hogy sok ellentétes 
áramlattal sikra kell szállani egyházunknak. Itt kell, hogy együtt legyünk s megvédjük apáink 
szent hitét. Isten és e főtiszteletü gyűlés előtt ünnepélyes fogadást teszek, hogy én az össze-
tartást és az egységet nem fogom megzavarni s ily értelemben a béke zálogául nyújtom job-
bomat a testvéreknek. 

Méltóságos báró egyetemes felügyelő urunknak pedig rólam való szives elnöki üd-
vözléséért hálás köszönetemet tiszteletteljesen nyilvánítom. 
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Az elnöki megnyitó beszédet s a püspökök eme nyilatkozatait közhelyeslés kisérte, 
melynek élénk nyilvánulásai után az egyetemes gyűlés ekképen határozott. 

Az egyetemes közgyűlés mélyen meghatva és teljes mértékben osztozván 
azon érzelmekben, melyeknek egyetemes felügyelője ugy megnyitó beszédében, 
mint elnöki jelentésében, egyházunk három érdemekben gazdag püspökének elvesz-
tése, három, hosszú időn át, s egészen összeroskadásukig, szilárd oszlopának kidőlte 
felett kifejezést adott és saját meggyőződése szavait ismervén fel ama szavakban, 
melyekben az egyetemes felügyelő az elhunyt jeles férfiak érdemeit emelte ki: dr. 
Geduly Lajosnak, Czékus Istvánnak és dr. Szeberényi Gusztávnak, — kiket egy év 
alatt ragadott el a halál oly hiven, buzgón, és nemes lélekkel betöltött pályájukról, 
egyházkerületeik éléről s egyetemes egyházunk kebeléből, — egyházunk e három 
jelesének elhunyta felett érzett gyászát, elvesztésük feletti fájdalmát jegyzőkönyvé-
ben is kifejezi s irántuk való elismerése és hálája jeléül, áldott emlékezetüket s 
érdemekben gazdag életük emlékét jegyzőkönyvében is megörökíti. 

Teljes mértékében csatlakozik az egyetemes gyűlés egyetemes felügyelőjé-
nek azon érzelmeihez is, melyekkel a tiszai és dunáninneni kerületeknek az 
elhunytak helyére választott püspökeit üdvözölte, s érzelmeinek ily hü kifejezőjét, a 
különben is gazdag tartalmú s emelkedett szellemű elnöki megnyitó beszédet, vala-
mint az újonnan választott püspökök fontos és szintén emelkedett szellemű nyilat-
kozatait, egész terjedelmükben jegyzőkönyvébe iktatja. 

Végül, annak kimondása mellett, hogy a 2-ik pont külön fog fölvétetni, a 
többi el nem intézett pontok pedig az illető jegyzőkönyvi pontoknál — az elnöki 
jelentés tudomásul vétetvén,, az egyetemes gyűlés egyetemes felügyelője irányában 
bizalmát, buzgó s erélyes működéseért és fáradozásaiért köszönetét és hálás elis-
merését nyilvánítja. 

2. (Gy.) Fölvétetvén az elnöki jelentés 2-ik pontja, melyben az egyetemes felügyelő 
egyházunk egy kiváló buzgalmú tagjának, Ostffy Pálnak, ki több egyetemes bizottságban is 
odaadással működött, elhunytáról emlékszik meg és jelenti, hogy a boldogult végrendeletében 
is megemlékezett egyházáról, 1000 frtot hagyományozván az egyetemes egyház pénztárának 

az egyetemes gyűlés Ostffy Pálnak, egyházunk e ritka buzgalmú tagjának 
elhunyta felett fájdalmát nyilvánítja, nemes lelkű hagyományáért hálás köszönetét 
fejezi ki s az igaz protestáns szellemű férfiú emlékét jegyzőkönyvében is megőrzi. 

3. (V.) A mult évi jegyzőkönyv egyes pontjainak felvétele előtt egyetemes felügyelő 
bemutatván a balassa-gyarmati egyháznak a közte és Záhora leányegyház között fenforgó 
ügyben a bányai egyházkerület határozata ellen beadott és szabályszerüleg felterjesztett 
felebbezését és indítványozván, hogy e felebbezés átvizsgálására és véleményadásra bizottság 
küldessék ki, 

ez indítvány elfogadtatott s Földváry Mihály és Sárkány Sámuel elnöklete 
alatt Szentiványi Árpád, Nádosy Kálmán és dr. Vetsey István tagokból álló bizott-
ság küldetett ki azzal, hogy jelentése a gyűlés folyama alatt elváratik. 

4. (V.) Nemkülönben bemutatván egyetemes felügyelő az aszódi algymnasiumnak, 
a bonyhádi gymnasiumnak és a felső-lövői gymnasiumnak az államsegély igénybevételére 
vonatkozó kérvényeit, 

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

5. (V.) Ezek után olvastatván a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve, annak 
5-ik pontja alatt felhivatott Beniczky Gyula, mint az ev. ref. és ág. hitv. evangelikus egyhá-
zak házassági bíráskodása kérdésében a testvéregyház conventi bizottságával együttes műkö-
désre kiküldött bizottság elnöke, hogy az együttes működés czéljából tegye magát Beöthy 
Zsigmonddal, mint az ev. ref. convent hasonczélú bizottságának elnökével érintkezésbe. — 
Előterjesztetvén, hogy a kiküldött bizottság elnökétől ez ideig jelentés még nem érkezett, 

ez előterjesztés tudomásúl vétetik. 
5* 
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6. (V.) Ugyanazon jkv. 8-ik pontja alatt, minthogy az egyetemes közgyűlés még 
1888. évben tartott közgyűlésében megbotránkozását fejezte ki a fölött, hogy 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 lépé-
seket tegye meg s eljárásáról tegyen jelentést, a dunáninneni egyházkerület azonban a sza-
vazatok többségével visszautasítá az egyetemes gyűlésnek azt az eljárását, hogy a kerület 
egyik tisztviselője ellen megbotránkozásának adott kifejezést, a sürgetett vizsgálatot el nem 
rendelte, hanem az egyetemes gyűlés megkeresését feljelentésnek véve, annak elintézését a 
nyitrai és turóczi esperességekre ruházta át, az egyetemes gyűlés kijelenté, hogy határozatát 
t'entartva, a mennyiben annak egy részét a dunáninneni egyházkerület visszautasítja, e jogo-
sulatlan visszautasítás felett rosszalását fejezi ki s egyébként az egyházkerület jelentését a 
hozzá intézett megkeresés végrehajtása tárgyában elvárja. 

A jkv. c) pontjánál olvastatott a dunáninneni egyházkerület 1890. évi közgyűlése 
jegyzőkönyvének 53. pontja, mely szerint a turóczi és nyitrai esperességekből jelentetvén, 
hogy a turóczi és nyitrai esperességi felügyelőben kiewi utja miatt semmi hibát, illetve e 
kiewi útban semmiféle büntetendő cselekményt nem láttak és ezért vizsgálatot tartani vagy 
rendelni szükségesnek nem találták, e jelentés tudomásúl vétetett. 

E felolvasott jegyzőkönyvi pont kapcsán ugy a dunáninneni egyházkerület püspöke, 
mint e kerület több küldötte előadván, hogy az esperességekben a nyitrai és turóczi espe-
rességi felügyelő ellen előnyomozás tartatott, s hogy az előnyomozás adatai alapján nem tar-
tották az esperességek közgyűlései a rendes vizsgálat elrendelését szükségesnek, beható vita 
után és a dunántúli egyházkerület felügyelőjének szövegezve benyújtott indítványához képest 
a felszólalók többségének nyilatkozata alapján, határozatilag kimondatik, hogy: 

Az egyetemes gyűlés, tekintettel a dunáninneni egyházkerület püspöke 
által az egyetemes felügyelő részéről történt üdvözlése alkalmából a gyűlés szine 
előtt elmondottakra és arra, hogy a nevezett egyházkerületnek püspöke és több 
küldötte az egyetemes közgyűlésen bejelentette, hogy a mult évi egyetemes köz-
gyűlési jegyzőkönyv 8-ik pontjában elrendeltekre nézve előnyomozás történt, a 
dunáninneni egyházkerület jelentését tudomásúl veszi. 

7. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 9. pontja alatt az egyetemes közgyűlés, még 
1888-ban hozott s az anyakönyveknek az állam hivatalos nyelvén leendő vezetését elrendelő 
határozatát, melyben egyúttal megengedtetett, hogy tekintettel a dunáninneni egyházkerület 
néprajzi viszonyaira és a méltányosságra — e kerület püspöke oly kerületbeli lelkészeknek, 
kik az állam hivatalos nyelvét kellő mértékben nem bírják s koruknál fogva azt elsajátítani 
nem képesek, az e határozatban foglalt szabály alól felmentést adhasson, — a dunáninneni 
egyházkerületnek azon kijelentése ellenében, hogy az anyakönyvek nyelvére nézve nem e 
határozatot, hanem az 1868. 44. t.-cz. 14. §-át ismerheti el egyedül jogérvényesnek és 
irányadónak, épségben fentartotta; mert a dunáninneni egyházkerületnek azt az álláspontját, 
hogy az anyakönyvek nyelvének meghatározása minden egyes egyházközség kizárólagos autonom 
joga volna, maga a hivatkozott törvényszakasz megczáfolja. 

Olvastatván e pontnál a dunáninneni egyházkerület 1890. évi közgyűlési jegyző-
könyvének 49. pontja, mely szerint e kerület a kebelbeli esperességek szavazatainak többsé-
gével kijelenté, hogy ez ügyben eddig elfoglalt álláspontját fenntartj a s az anyakönyvek 
vezetési nyelvének meghatározására az egyes egyházgyülekezeteket tartja jogosultaknak, 

az egyetemes gyűlés újból kijelenti, hogy 1888. évi jegyzőkönyvének 
42. pontja alatt hozott határozatát egész terjedelmében fentartja. 

8. (V.) Ugyanazon jkv. 10-ik pontjánál, mely alatt az egyetemes közgyűlés kimondta, 
hogy a dunáninneni egyházkerületnek azt a kívánságát figyelembe vehetőnek nem tartja, 
melynél fogva az 1882. évi egyetemes gyűlésnek jegyzőkönyve 5-ik pontja alatt foglalt ha-
tározata megváltoztattassék, olvastatott a dunáninneni egyházkerület 1890. évi közgyűlési 
jegyzőkönyvének 51. pontja, melyben az egyházkerület újból felkéri az egyetemes gyűlést, 
hogy ezen egyházalkotmányunkba oly mélyen beható kérdést a kerület kérelméhez képest 
intézze el. 

Az egyetemes közgyűlés a dunáninneni egyházkerület kérelmét teljesíthető-
nek nem tartván, mult évi határozatát fentartja. 
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9. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 14-ik pontjánál ujolag jelenti az egyetemes felügyelő, 
hogy a párbérsérelmek tárgyában ez ideig sem érkezett válasz. 

Tudomásul vétetik. 

10. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 15-dik pontjánál egyetemes felügyelő bemutatja 
a vallás- és közoktatásügyi miniszternek az illetéktelen keresztelések tárgyában 10086/890. 
sz. a. kelt következő leiratát és az annak kapcsán megküldött körrendeletet, melyek követ-
kezőleg hangzanak: 

Méltóságos Főfelügyelő Úr! 
Az illetéktelen keresztelésekből folyólag felmerült panaszok orvoslása tárgyában 

valamennyi keresztény hitfelekezet egyházi főhatóságaihoz kibocsátott körrendeletem másolatát 
ide zártan van szerencsém Méltóságodnak szives tudomás végett megküldeni. 

Ezen intézkedéssel Méltóságod 1887. évi május hó 19-én 35. sz. a. és 1888. évi 
október hó 8-án 80. sz. a. kelt becses átiratának is elég tétetett. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest, 1890. márczius hó 27-én. Gróf Csáky s. k. 
Az 1868. LUI. t.-cz. 12. §-a világosan és félreérthetetlenül a vegyes házasságból 

származó gyermekek tekintetében akként intézkedik, hogy ezek nem szerint követik a szülők 
vallását, kijelentvén egyúttal, hogy ezen törvénynyel ellenkező bármely szerződés, térítvény 
vagy rendelkezés ezentúl is érvénytelen és semmi esetben se birhat jogerővel. 

A törvény ezen félremagyarázhatatlan intézkedése daczára számos eset fordult elő 
és fordul elő folyton, melyekben ker. lelkész oly gyermeket is megkeresztelt, illetve megke-
resztel, ki a törvény ezen rendelkezése szerint más hitvalláshoz tartozik. Habár ezen eljárás 
teljesen meg nem felel az idézett törvény intentiójának, mégis felmerülhet oly eset, melyben 
ilyen ténykedés a szülők határozott kívánsága vagy a helyi viszonyok és egyéb körülmények 
miatt indokoltnak látszik, annál is inkább, mert a kir. Curia már ismételten az 1868. LUI. 
törvényczikkel szoros kapcsolatban álló 1879. XL. t.-cz. 53. §-ának oly birói magyarázatot 
adott, mely szerint maga a keresztelés ténye, még ha az 1868. LUI. t.-cz. intézkedései elle-
nére oly gyermekre vonatkozik, ki nemét tekintve a törvény értelmében más hitvalláshoz 
tartozik, nem képez büntetendő cselekményt, mivel a keresztelés ténye egymagában nem 
praejudical a törvény rendelkezésének. 

De mindamellett fennáll az 1868. LUI. t.-cz, 12. §-a, melynek intézkedése teljesen 
illusoriussá válik, ha rendelkezése nem foganatosíttatik, illetve lia a vegyes házasságból szár-
mazott gyermekek nemük szerint nem követik szülőik vallását. Ezen czélra pedig múlhatat-
lanul szükséges, hogy az illető hitvallás lelkésze," ha már a keresztelés lényét maga nem 
végzi, legalább a keresztelési bizonylat megküldése által ennek a saját anyakönyvébe való 
feljegyeztetése és későbbi intézkedés és nyilvántartás czéljából nem szerez tudomást. 

Hivatali elődöm még 1884. julius 11-én 24,727. számú köriratában aziránt intéz-
kedett, hogy mindannyiszor, valahányszor a lelkész oly gyermeket, ki a törvény rendelkezése 
szerint más hitvalláshoz tartozik, bármely okból megkeresztel, a keresztelési bizonylatot 
anyakönyvezés végett az illetékes lelkészhez a ténykedés után legfeljebb nyolcz nap alatt és 
az 1879. XL. t.-cz. 53. §-ában megszabott büntetés terhe alatt áttenni el ne mulaszsza 

Mivel azonban egyrészt a fentemlített közbejött birói magyarázat következtében ezen 
intézkedés alapja megváltozott és igy maga ezen intézkedés nagy részben tárgytalanná vált; 
másrészt pedig az anyakönyvvezetés körül felmerült sűrű panaszok orvoslást igényelnek, 
azért szükségesnek véltem a minisztertanács megállapodásai értelmében egy az összes törvé-
nyesen bevett keresztény hitvallások anyakönyvvezető lelkészeit egyaránt kötelező rendeletet 
kibocsátani, melyet egyidejűleg az összes törvényhatóságoknak is megküldök és melyet a 
következőkben van szerencsém a főtiszt. Főhatóságnak is tisztelettel megküldeni, sürgősen 
megkeresvén a főtiszt. Főhatóságot, méltóztassék az egyházi joghatósága alatt álló anya-
könyvvezető lelkészeket szigorúan oda utasítani, hogy a szóban forgó ügy szabályozására 
szükségesnek mutatkozott jelen rendeletemhez szorosan és pontosan alkalmazkodva, különösen 
nekik meghagyni, hogy: 

1. Mindannyiszor, valahányszor a lelkészek bármely okból oly gyermeket megke-
resztelnek, ki az 1868. LUI. t,.-cz. 12. §-ának rendelkezése szerint más hitvalláshoz tartozik, 
minden további megkeresés bevárása nélkül a ténykedés napját közvetlenül követő nyolcz 
nap leforgása alatt a keresztelési bizonylatot, az illetékes lelkésznek térti vevény vagy kézbe-
sítési könyv mellett hivatalból átküldeni tartoznak, tekintet nélkül minden bármely oldalról 
jövő intézkedésre vagy kívánatra. 

8* 
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2. Valahányszor bármely lelkész ilynemű itt körülirt ténykedést saját anyakönyvé-
ben feljegyzett, a keresztelési bizonylatnak az előző pontban meghatározott átküldetése előtt, 
ugy magán a keresztelési bizonylaton, mint a saját anyakönyvében a megfelelő helyen a 
«jegyzet észrevétel» (observatio-animadversio) rovatban múlhatatlanul felveendő és soha egyet-
len egy esetben el nem hagyandó a következő hozzáadás: «Hivatalból áttétetett az N. N. 
lelkészi hivatalnak, — hely — idő». 

3. Anyakönyvi kivonatok kiállítására akár magán, akár hivatalos használatra ki-
zárólagosan csak azon lelkész illetékes, kinek hitvallását az illető egyén a törvény értelmében 
követni tartozik. Azért az előbbi pontban köriilirt észrevétellel ellátott és az illetékes lelkész-
hez áttett anyakönyvi bejegyzés, mely bejegyzés az 1868. LIII. törvényczikk 12. §-ának ren-
delkezésén, hogy a gyermekek szülőik vallását nemük szerint követni tartoznak, mitsem vál-
toztathat és semminemű jogi érvénynyel vagy hatálylyal nem bir, csupán egyházi czélokra az 
illető hitvallás belső ügykezelésben használható fel. Ezen anyakönyvi bejegyzésekről sem 
magán, sem hivatalos megkeresésre, sem statisztikai, népszámlálási, ujonczállítási vagy egyéb 
hasonló adatok összeállítása, sem végre köz- vagy magánjogi kérdések körül felmerült p. o. 
házassági, örökösödési stb. ügyek érdekében kivonatokat kiállítani nem szabad. 

4. Ha a keresztelő lelkész az előbbi pontokban meghatározott rendelkezéseket vagy 
tilalmakat megszegi, a mennyiben cselekménye vagy mulasztása a törvények szerint súlyosabb 
büntetés alá nem esik, kihágást követ el és 10—50 írtig, ismétlés esetében 100 frtig ter-
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Ezen kihágásokban az 1880. XXXVIII. t.-cz.-ben, vala-
mint az ennek alapján 1880-ik évi augusztus hó 17-én 38547. sz. a. kiadott belügyminisz-
teri rendeletben megjelölt hatóságok az ott előirt eljárás szerint Ítélnek. 

Az ugyanezen rendelethez mellékelt utasítás irányadó a pénzbüntetések behajtására 
és kezelésére nézve is azon változtatással, hogy az utasítás 12. §-a értelmében vezetendő 
nyilvántartási könyvek, naplók és számadási okmányok az ott meghatározott időben és 
előirt módozatok szerint a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minisztérium számvevőségé-
hez küldendők be. 

5. Ezen intézkedéssel hivatalbeli elődöm 1884. évi julius hó 11-én 24,727. sz. a. 
kibocsátott szabályrendelete hatályon kívül helyeztetik. 

Bizton remélem, hogy ezen jelen rendeletemnek a főtiszt. Főhatóság saját hatás-
körében teljes nyomatékkal méltóztatik állandó érvényt szerezni, mert csak így remélhető, 
hogy a törvény intézkedéseinek pontos megtartása mellett hazánkban a különböző ker. hit-
vallások között az annyira kívánatos béke lesz fentartható annál is inkább, mert a törvény-
nek minden oldalról és mindenki által való szigorú megtartása mindenkinek egyformán köte-
lessége és egyaránt áldásává válik. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter ez intézkedése örvendetes tudomá-
súl vétetik. 

11. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 17-ik pontjánál, mely alatt tekintettel arra, hogy 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter országos tanári nyugdíjintézet fölállítását tervezi, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek fölterjesztés utján, arról való értesítése határoztatott el. 
hogy a pozsonyi lyceumi nyugdíjintézetnek jogi természete még nincs tisztázva, s így jöve-
delmeinek felajánlása a theol. akad. tanárok jogi igényeinek nem praejudikálhat, fölvétetett 
az elnöki jelentés 6-ik pontja, melyben előterjesztetik, hogy a fölterjesztés megtörtént. 

Tudomásúl vétetik. 

12. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 18-ik pontjánál, mely szerint a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, a theol. tanintézetek tantervének, azokra a tárgyakra nézve, melyek a 
középiskolai tanári vizsgáknál szóba jöhetnek, fölterjesztését kívánta, s a mely szerint elhatá-
roztatott, hogy theol. akadémia igazgatójának erre vonatkozó kimutatását az egyetemes felügyelő 
terjeszsze fel, jelentvén az egyetemes felügyelő, hogy a felterjesztés megtörtént: 

a jelentés tudomásúl vétetik. 
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13. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 21-ik pontjánál fölvétetvén a theol. akadémiai 
nagybizottság jelentése, jelenti ezen bizottság, hogy az akadémia számadásai megvizsgáltat-
ván, rendben találtattak; jelenti továbbá, hogy az 1890/91-ik tanévre a költség-előirány-
zatot következőleg állapította meg. 

I. Szükséglet. 
1. Öt rendes tanár fizetése és lakbére 7.500 frt. 
2. Két magántanár fizetése . 
3. Énektanító fizetése . . . 
4. Bibliai tót nyelv tanítása . 
5. Intézeti szolga fizetése . . 

j megrendelt mű-
vekért . . 

ujon rendelendő 
művekért . 

6. Könyvtárra 

7. Fűtésre 
8. Irodára 
9. Vegyesekre s értesítőre 

Összesen 

1,200 
150 
200 
450 

170 

97 
130 

70 
220 

10,187 frt. 

II. Fedezet. 
1. 
2. 
o. 
4. 
5. 
6. 

Az egyet, theol. alapból . . 
Kerületek évi járuléka . . 
A pozsonyi egyház járuléka 
A Zelenay alapból . . . . 
Zsedényi alapból . . . . 
Gr. Pálffy alapból . . . . 

7. Reischl alapból 
8. Tandíjból , 
9. Failletékből . . . . . . 

10. Irodai szükséglet czímén . 
11. Iparbanki tőke kamata . . 
12. br. Prónay Dezső könyvtári 

adománya 
Összesen . . 

1,727 
1,350 
3,100 

500 
250 
800 

1,500 
460 
120 

60 
150 

170 

frt. 

10,187 frt. 

Utalván ennek kapcsán a theol. akad. nagybizottság arra, hogy a könyvtár számára 
uj könyvek vásárlására csupán 97 frt előirányozható s ez is csak ugy, hogy br. Prónay Dezső 
egyetemes felügyelő, a pénztárnál mutatkozó 170 frt hiány fedezését magára vállalta, ennek 
folytán azzal a kéréssel járul az egyetemes gyűléshez, hogy a könyvtár szükségletének jövőre 
fedezhetése végett, a rendelkezésre álló alapokból a könyvtári illetéket emelni méltóztassék. 

Ezen jelentés tudomásúl vétetvén, az egyetemes gyűlés az egyetemes fel-
ügyelő szíves adományáért köszönetét nyilvánítja, a nagybizottság ama kérelmél 
pedig, hogy a könyvtári illeték a rendelkezésre álló egyetemes alapokból emeltessék, 
a pénzügyi bizottsághoz teszi át, oly felhatalmazással, hogy a mennyiben a pénztár 
állapotához képest a kérelmet teljesíthetőnek találja, a megállapíthatónak vélt összegei 
ki is utalványozhatja. 

14. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 3-ik pontjánál jelenti az akadémiai nagybizott-
ság, hogy gr. Pálffy János, egy jeles, beteg theologus segélyezésére ebben az évben is 
100 frtot adományozott és hogy Pávai Vajna Gábor főorvos, ki az akadémián a közegész-
ségtant több éven át díjtalanul tanította, leköszönvén, dr. Hollerung Edvin ezredorvos szintén 
díjtalanul vállalkozott a közegészségtan tanítására. 

Az egyetemes gyűlés gróf Pálffy Jánosnak, becses adományáért, úgyszintén 
Pávai Vajna Gábornak, éveken át önzetlenül tanúsított fáradozásáért, valamint dr. 
Hollerung Edvin ezredorvosnak, ki hasonló önzetlen fáradozásra készségét jelenté 
ki, hálás köszönetét nyilvánítja s a theol. akadémiát egyházunk tagjainak, külö-
nösen pedig a lelkészeknek buzgó támogatásába ajánlja. 

15. (Gy.) A theol. akadémia nagybizottsága előterjeszti továbbá, hogy a fennebbi 
költségvetés világosan mutatja, miszerint az akadémia a jelenleg rendelkezésre álló alapokból 
nemcsak, hogy nem fejleszthető, de jelenlegi állapotában is alig tartható fenn. Indítványozza, 
hogy a bányai és dunáninneni kerületek, mint a melyekre nézve ezen intézetünk egyszers-
mind kebelbeli intézetül is szolgál, szólíttatnának fel, amúgy is'csekély évi járulékaik emelésére. 

A nagybizottság indítványa elfogadtatván, a bányai és dunáninneni kerü-
letek felkéretnek, hogy évi járulékaikat fölemelni szíveskedjenek. 

16. (Gy.) Jelenti ezzel kapcsolatban a theol. akadémiai nagybizottság, hogy 
Pukánszky Béla tanár a héber nyelvtant elkészítette, a munka mintegy 20 ív terjedelmű, 
kiadása mintegy 600 frtba kerülne, de segélyezés nélkül meg nem jelenhetik. 
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Az elkészült nyelvtan segélyezésének ügye a pénzügyi bizottságnak adatik 
ki azzal, hogy a mű megjelenését, a mennyire a pénztár állapota megengedi, az 
ennek megfelelő összegű segély megszavazása és a megadhatónak talált összeg kiutal-
ványozása által támogassa. 

1?. (Gy.) A mult évi egyetemes gyűlési jegyzőkönyv 2ö-ik pontjánál, mely szerint 
tudomásul vétetett a theol. akad. nagybizottság abbeli határozata, hogy az egységes theol. 
tantervre vonatkozó munkálatnál, a tanítói oklevél megszerzésére nézve is javaslat készí-
tessék, jelenti ugyanazon bizottság, hogy a tanítói oklevél megszerzésére vonatkozó javaslat 
munkában van, de még nem készült el. 

Tudomásúl vétetik. 

18. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 26-ik pontjára vonatkozólag, jelenti a theol. 
akadémiai nagybizottság, hogy Zelenka Pál és Baltik Frigyes püspökké választásuk folytán 
hivatalból lettek a bizottság tagjaivá, Major Pál pedig elhunyt, s így három tag választandó. 

Ennek folytán a nevezett három, az egyetemes gyűlés által választott tag 
helyére megválasztattak a nagybizottságba: Farbaky József, Hollerung Károly és 
Kubinyi Árpád. 

19. (Gy.) Ugyanazon bizottság előterjeszti ezután és pedig pártolólag az akadémiai 
tanári kar abbeli kérelmét, hogy miután az egyetemes gyűlés e tanári karnak az egyetemes 
hivatalok választására nézve megadta a szavazati jogot, s a kerületi elnökségek egyszersmind 
egyetemes jelleggel bírnak, miután továbbá a kerületi főiskoláknak a kerületi elnökségekre 
nézve szavazati joguk van, mondassék ki, hogy az akadémia tanári kara a kerületi elnök-
ségek választásánál szavazati joggal bir. 

A jelen előterjesztésben és kérelemben foglalt kérdés a zsinati bizottság-
hoz utasíttatik. 

20. (Gy.) Jelenti végül a theol. akad. nagybizottság, hogy a kisbizottság elnöki helye 
Geduly Lajos elhunyta által megüresedvén, a kisbizottság elnökének Ritter Károly válasz-
tatott meg. 

Tudomásúl szolgál. 

21. (V.) A mult évi jegyzőkönyv 27-ik pontjánál, mely az egyetemes alap létesítésére 
vonatkozik, egyetemes felügyelő előterjeszti, hogy a magyarországi evang. ref. egyház conventje 
f. évi április havában tartott ülésében elhatározta, hogy ág. hitv. egyházunkkal együtt meg-
kísérli sorsjegy-kölcsön utján közalapja tőkéinek növelésére a kellő lépéseket megtenni s hogy 
a convent megbízásából b. Vay Miklós, mint a convent elnöke, f. évi április 24-én hozzá átiratot 
intézett, melyben egyházunkat a közös működésre felhívta. Előterjeszti továbbá, hogy ő erre 
a két protestáns egyház testvéri érzületét tanúsító átiratra azonnal köszönő irattal válaszolt 
s egyszersmind — tekintettel egyrészt arra, hogy az ügy sürgős intézkedést kivánt s az egyete-
mes közgyűlés idejéig halasztható nem volt, másrészt arra, hogy a 4 egyházkerületet egyetlen, 
noha fontos ügy miatt rendkívüli egyetemes közgyűlésre egybehívni czélszerűnek nem tartotta, 
— ugy a kerületek elnökségeiből, valamint az egyetemes alap létesítésére kiküldött bizottság 
tagjaiból, nemkülönben számos részint általa közvetlenül, részint a kerületi elnökségek utján 
meghívott egyháztagokból álló egyetemes értekezletet hívott egybe. 

Egyetemes felügyelő ez előterjesztés kapcsán ugy b. Vay Miklósnak átiratát, vala-
mint a f. évi junius 7-én tartott egyetemes egyházi értekezletnek jegyzőkönyvét bemutatván, 
olvastatott egyrészt a testvéregyház conventjének átirata, melyben közöltetett, hogy az evang. 
ref. egyház conventje a tervezett sorsjegy-kölcsön létesítésére szükséges lépések megtételére 
egy 17 tagból álló bizottságot, ez pedig saját kebeléből Tisza Kálmán főgondnok elnöklete 
alatt egy 5 tagból álló végrehajtó bizottságot alkotott, s melyben annak megjegyzése mellett, hogy 
a tervezett sorsjegykölcsön tiszta jövedelme a két egyház között a lélekszám aránya szerint 
fog megosztatni, az a felhívás intéztetett egyházunkhoz, hogy felhatalmazottait a közös működésre 
küldje ki. És olvastatott másrészt az egybehívott értekezletnek jegyzőkönyve, mely szerint az 
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értekezlet azt az eszmét, hogy egyetemes egyházi alapjaink gyarapítása végett, az evang. ref. 
testvéregyházzal karöltve és az annak átiratában különösen a sorsjegy-kölcsön tiszta jövedel-
mének felosztására nézve kifejtett elvek elfogadása s megtartása mellett sorsjegy-kölcsön 
létesíttessék, a felhívó testvéregyház iránti hálás köszönettel magáévá tette, a sorsjegy-kölcsön 
létesítésére az evang. ref. testvéregyház kiküldött bizottságával együtt leendő közreműködés 
czéljából, báró Radvánszky Béla és Zelenka Pál társelnökökből és Fabiny Teofil, Ivánka 
Imre, báró Radvánszky Géza, Dr. Samarjay Károly és Perlaky Elek tagokból álló bizottságot 
küldött ki s felkérte az egyetemes felügyelőt, hogy határozatáról ugy b. Vay Miklóst, mint 
Tisza Kálmánt értesíteni szíveskedjék. 

Egyetemes felügyelő jelentvén még, hogy ő e megbízásnak megfelelt, 
az egyetemes közgyűlés maga részéről is legmélyebb elismerését és köszö-

netét fejezvén ki az evang. ref. testvéregyház iránt hitrokoni szeretetének s testvéries 
érzületének ez ujabb fényes bizonyítéka folytán, kijelenti, hogy egyetemes felügyelő-
nek ez ügyben követett eljárását helyesli, a történt intézkedéseket jóváhagyólag 
tudomásul veszi s egyúttal az értekezlet által kiküldött bizottságot maga részéről 
is felhatalmazza, hogy az evang. ref. test véregyház kiküldötteivel együtt, a sorsjegy-
kölcsön létesítése czéljából az egyetemes egyház nevében minden szükséges lépést 
megtehessen s a sorsjegy-kölcsön tárgyában az egyetemes egyházat kötelezőleg 
szerződhessék s egyezkedhessék, azzal a világos megszorítással azonban, hogy ily 
szerződés vagy egyezkedés által egyetemes egyházunkra, annak egyes kerületeire, 
egyházaira vagy tagjaira bármi tekintetben sem fizetési, sem biztosítási kötelezettség 
nem hárítható. 

22. (Sch.) A m. évi jegyzőkönyv 28. pontjánál olvastatott az egyetemes levél- és 
könyvtárnok jelentése, mely szerint a foliansalaku, bekötött kéziratok és okmányok rendezéséhez 
fogott s azokat, a mennyiben az I.—IV. számú szekrények legalsó osztályában elhelyezve 
voltak s vannak, átnézte, a nyomtatványoktól elkülönítette s lehetőleg chronologikus rendben 
össze állította. 

Jelenti továbbá, hogy sok érdekes adatot tartalmaznak, különösen a 18-ik századra 
vonatkozólag, ezen iratok. Ezek köze tartozik az 1691. évi Leopoldina explanatioval kezdődő 
s az 1791-ik évi synodaliákkal végződő, több mint 150, részben vaskos kötetből álló okirat-
gyűjtemény, mely a III. Károly és Mária Terézia korával foglalkozó történetbuvárnak, az az 
időbeli «tristissima faciès ecclesiae» hü ecsetelésére bő anyagot nyújt. A számtalan hangya 
szorgalommal gyűjtött kormányrendelet, a százakra menő gravaminalis felterjesztések, az 
első vallásügynökök gondosan megőrzött levelei és felterjesztései, a Komann, Ottlik, Hru-
skovitz, Csernyánszky féle pöriratok, Gamaufnak 12, illetve 13 foliansból álló dunántuli s 
első sorban soproni okmánytára, oly nagy becsűek, hogy nem áldhatjuk eléggé egyházunk 
azon jóltevőit, kik, fáradságot s áldozatot nem kiméivé, egyetemünket e becses ereklyékkel 
gazdagították, melyeknél csak azt sajnáljuk, hogy eddig kellően elenchizálva nincsenek. 

Jelenti végre, hogy a könyvtár ez évben is tetemesen gyarapodott. Vétel utján meg-
szereztett Dr. M. Luthers Werke 8. és 13. kötete. Ajándékba kaptuk a következőket: Böhm 
Károly: Tapasztalati lélektan 1888, Logika 1889. Weber Sam. Monographie der evangelischen 
Gemeinde A. C. Béla 1888. Gyuratz Kézi Agenda 1889. Ugyanaz a szabad kőmivességről 
1886. Raab: A keresztény egyház rövid története 1888. Belohorszky G. Vallásoktatás 1890. 
Ifj. Jeszenszky Károly: Régi hangok 1890. Frühwirth Liturgia. Pukánszky, Héber olvasó 
könyv 1888. Szlávik M. Bölcsészettörténet 1889. A dunántuli kerül, zsinati előmunkálata 
1890. Kovács A. A budapesti reform, theol. akadémia törvényei 1889. A dunántuli gyám-
intézeti ünnepély utóhangjai 1888. Poszvék. Die Hilfsanstalt im Dienste der vaterländischen 
evang. Kirchenpolitik, Festrede 1888. 

Végül említi az egyet, levél- és könyvtárnok, hogy a protest, irodalmi társulat 
kiadványaiból mind eddig csak a következőket vette u. m. Protestáns szemle II. évfolyam 
1. és 2. füzet 1890. A m. prot. irodalmi társaság évkönyve 1890. Károli Emlékkönyv 1890. 

Az egyet, gyűlés fenti jelentést tudomásúí veszi s a levél- és könyv-
tárnoknak köszönetet szavaz. 

23. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 29. pontjánál az egyet, tanügyi bizottság beterjeszti 
következő általános évi jelentését: 

Az E. T. bizottság a mult 1889/1890-iki iskolai évben egyik legbuzgóbb tagját 
vesztette el, a mennyiben mélt. Ostffy Pál ur, kúriai biró, ki a bizottság tanácskozásaiban 
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a legnagyobb szorgalommal részt venni s gazdag tapasztalatával az ügyek elintézését 
támogatni szokta volt, időközileg elhunyt. A bizottság a veszteség feletti fájdalmának jegyző-
könyvileg is kifejezést adni határozta s Ostffy Pál ur elhunytát a méltóságos és főtisztelendő 
egyetemes gyűlésnek azon kérelemmel jelenti be, hogy a megüresedett helyet egy uj tag meg-
választásával betölteni méltóztassék. 

Az E. T. Bizottság a mult évi egyetemes gyűlés 29-dik főkönyvi pontja értelmében 
a helybenhagyott rajzoló geometriai tantervet 50 példányban sokszorosíttatta s azok közül 
az intézeteknek eddig 28 példányt az önköltségnek megfelelő árért elárusított. 

A rendtartásilag követelt rovatos iveket, melyekbe a gymnasiumokban a végzett 
tananyag havonként bejegyeztetik, az E. T. Bizottság ezen iskolai évben az egyes intézetektől 
még nem kívánta be, mivel a bizottsági jegyző jelentéséből arról értesült, hogy ezen ivek 
nyomatása, a budapesti főgymnasium kezdeményezésére, csak az iskolai év közepén készült 
el, minek folytán azokba havonként a végzett tananyagot bejegyezni nem lehetett. Szóba 
kerülvén, vájjon az államilag segélyezett gymnasiumoktól is kivántassék-e az ivek beküldése, 
a bizottság maga részéről azon megyőződésben van ugyan, hogy az ellenőrző iveket államilag 
segélyezett intézeteink is kötelesek beküldeni, mivel az állami segély és állami tanterv daczára 
felekezeti színüket megtartották. Minthogy azonban e felett véglegesen határozni magát feljogo-
sítottnak nem véli, az E. T. Bizottság az egyetemes gyűlést felkéri, hogy e kérdésben határozatot 
hozni méltóztassék. 

A gymnasiumok beléletében a bizottság figyelmét különösen két dolog vonta magára, 
úgymint 1. a VIII-dik osztály tanulási idejének túlságos megrövidítése és 2. a görög nyelv 
kérdése. A nm. vallás és közoktatásügyi minisztérium által kibocsátott érettségi utasítás 15 §-a 
ugyanis a gymnasiumi igazgatóktól azt követeli, hogy az írásbeli érettségi dolgozatokat 
Junius 1-jéig az egyházi főhatósághoz terjeszszék be. Ennek következtében az Írásbeli érettségi 
vizsgálatot május 20-dika körül kell megtartani, s mivel az ehhez való bocsátásnak feltétele 
a sikeresen megállott osztály vizsga, a VIII. osztály évi szigorlatait már május hó 2-dik hetében 
kell kezdeni. A VIII-dik osztály tanulási ideje ily módon, a közbeeső szüneteket is levonva, 
alig több 7 hónapnál. Minthogy pedig ezen időből egy jó rész az ismétlésre és kihallgatásra 
esik, a tanárokra nézve szinte lehetetlenné válik egyes, a VIII-dik osztályban elkezdett tan-
tárgyaknak alapos tárgyalása és elvégzése, milyenek pl. a magyarok története, a magyar 
irodalom története, hit- és erkölcstan, a logika stb. A tanügyi bizottság ezen bajokat azzal 
vélné legalább némileg orvosolhatni, ha az Írásbeli érettségi dolgozatok beküldésére vonat-
kozólag más határidő tűzetnék ki, ugy pl., hogy azok a szóbeli érettségi vizsgálat előtt 8 
nappal volnának az egyházi főhatósághoz felterjesztendők, a mikor május havának nagy 
részét a tanításnak meg lehetne menteni. A tanügyi bizottság ily értelemben felhívást intézett 
az egyes főgymnasiumokhoz, hogy a kérdést tanulmányozva, az egyetemes gyűlésen képviselőik 
által ez iránt véleményüket nyilváníthassák; most pedig az ügyet bejelentve a méltóságos és 
főtisztelendő Egyetemes Gyűlést arra kéri fel, hogy az érettségi utasítás 15. §-ának ily irányú 
módosítása iránt a nagymt. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz felterjesztést tenni 
méltóztassék. 

A görög nyelv kérdése is foglalkoztatta az E. T. Bizottságot. A bizottság szeme 
előtt lebegett egyfelől azon biztos anyagi megterhelés, mely az 1883-diki XXX. tcz. 3. és 
5. §§-ainak módosítása folytán a gymnasiumokat fentartó hatóságokra rá fogna nehezedni; más-
felől pedig felismerte azon kétségtelen veszélyt, mely a görög nyelv háttérbe szorítása vagy 
részleg elhagyása folytán gymnasiumaink tudományos jellemét s átalában egész közép-
oktatásunkat fenyegetné. Épen azért az E. T. Bizottság, maga részéről meg levén győződve a 
görög nyelv tanításának szükségességéről, azon pótolhatatlan szolgálatok miatt, melyeket e 
tantárgy a Protestantismus ügyének ez ideig is tett és ezentúl is tenni hivatva van, köteles-
ségeül tekinté a főgymnasiumok igazgatóságait felszólítani, hogy az Egyetemes Gyűlésnek e 
tárgyban hozandó határozatáig a gymnasiumi tantervben semmiféle módosítást ne eszközöljenek 
s felkéri a mélt. és főt. Egyetemes Gyűlést, hogy a görög nyelvre nézve kötelező határozatot 
hozni méltóztassék. 

Értesítőt ezen iskolai évről az összes intézetek tettek közzé; közülök 12-ben talál-
tatnak dolgozatok, melyek egyrészt tudományos tárgyakkal foglalkoznak, másrészt tanügyi 
kérdéseket fejtegetnek. Az iskolai értesítőket s a néhány iskolától már ez évben is beérkezett 
rovatos iveket átnézve, az E. T. Bizottság azt találta, hogy az Egyetemes Gyűlés által helyben-
hagyott tantervet némely iskola szigorúan követte; másoknál azonban kisebb nagyobb elté-
réseket vett észre, melyeknek megszüntetését az oktatás érdekében ismételten kéri a mélt. 
és főtisztelendő Egyetemes Gyűléstől. Ez eltérések főbbjei a következők. 1. A vallástanban 
az eltéréseket nagyrészt a combinativ tanítás okozta. így tanították a vallástant Aszód, Békés-
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Csaba, Nyíregyháza és Rimaszombat, az I. II. és III. IV. osztályokat kapcsolva; combinálva 
lett Eperjesen és Rozsnyón I. és II.; III. és IV.; V. és VI.; VII. és VIII.; — mi által az illető 
osztályokban a tantervileg megállapított természetszerű fokozatos haladás tökéletesen felfor-
gattatik. így tanították F.-Lövőn a Ill-ban a kátét, a IV-ben az egyháztörténetet, holott meg-
fordítva kívánja a tanterv; Rozsnyón ez évben egyháztörténet nem taníttatott; Rimaszombatban 
az V. VI-ban egyháztörténetet tanítottak, — a bibliai bevezetés elmaradt, — valamint a 
VH-ben «ker. erkölcstudományt» tanítottak, holott a magyar prot. egyház története az osztály 
pensuma; Selmezbányán pedig ez évben a VII. osztályban a magyar prot. egyház története 
elmaradt. — 2. Ép oly nagy eltérések észlelhetők a latin nyelv tanításában. Az Egyetemes 
Gyűlés tanterve a mondattani anyagot 6 osztályra osztotta be, mely eljárását azon körülmény 
indokolta, hogy a latin syntaxis abstract szabályai a tanulók által csak értelmi fejlődésük 
fokozatos haladásához mérten érthetők és gyakorolhatók be. A tanterv ezen intentióját a 
legtöbb intézet téveszté szem elől ; szorosan csak Beszterczebánya, Budapest és Szarvas tar-
tották meg a tantervet; ellenben Aszód, B.-Csaba, Bonyhád, Igló, Sopron már a IV-dik osztály-
ban befejezik a syntaxist; Pozsony befejezi ugyan a IV-dikben, de az V-től kezdve rendsze-
resen ismétli, Késmárk és F.-Lövő a VI-ban kezdik a mondattan ismétlését. Aszód ezen felül 
a prosodiát már a Ill-ban tanította, holott a tanterv a IV-be teszi. Az önálló olvasmányokat 
illetőleg a tanterv intézkedéseitől eltér: Sopron, mennyiben Caesar olvasását mellőzte; Igló, 
mennyiben a VH-ből Liviust elhagyta s az V-ben prózai olvasmányt nem vett tel. A római 
irodalomtörténet Iglón egy könyv szerint taníttatott, melyet az E. T. Bizottság iskoláinkban 
való használatra nem engedélyezett. — 3. A görög nyelv tanításánál csak az olvasmányok 
megválogatásában fordul elő csekélyebb eltérés, a mennyiben Sopron a VI-ban prózai olvas-
mányt nem vett fel, hanem a VII-be tartozó Odysseát olvasta, — s a VII-ben a VIH-dik 
osztályba felvett Iliast kezdé olvasni. — 4. A történelem tanításánál is szem elől tévesztette 
több iskola az Egyetemes Gyűlési tanterv intentióját, mely azt czélozta, hogy a classikus népek 
történelme lehető alaposan s terjedelmesen taníttassék. E tekintetben Budapest, Késmárk, 
Pozsony, Sopron és Szarvas a tantervet követik ; ellenben Aszód, B.-Csaba, Bonyhád, Beszter-
czebánya, F. Lövő és Igló a IV-ben a római császárság megalapításáig jutottak, tehát az 
V. osztálynak majdnem egész pensumát is a IV-ben ölelték fel, minek következménye egyebek 
között az lőn, hogy Iglón a VII. osztályból a történelem egyátalában elmaradt. — 5. A föld-
rajznál is kétféle irány észlelhető. Az egyik (Beszterczebánya, Budapest, Késmárk, F.-Lövő, 
Pozsony, Sopron, Szarvas) az Egyetemes Gyűlés által rendelt pensumot végzi, a mennyiben 
a IV. osztályban Magyarország politikai földrajzát külön tárgyul tanítják. Ellenben Aszód, 
B.-Csaba, Bonyhád, Igló egy megelőző osztályban veszik (felosztva a ráfordítandó óraszámot a 
történelem és földrajz között), mi által a tantárgynak kellő terjedelemben való elvégzése 
kétessé válik. — 6. A mathematiJcában hiány észlelhető Budapesten, Pozsonyban és Sopron-
ban, a hol a VI. osztályból a stereometriának ide eső része elmaradt. — 7. A physikában 
Igló tantervünktől eltérőleg a VII-ben veszi az akustikát és optikát. — 8. A pliilosophiában 
Igló tér el, a mennyiben a VII. és VIII. osztályra eső lélektant és logikát a Vlü-ban végzi 
egy év alatt, a mi az Egyetemes Gyűlési tantervnek e tárgyra fordított gondjával nem egyezik. 
— 9. A rajzoló geometria tanításánál Budapestet kivéve egy gymnasium sem követte az 
Egyetemes Gyűlés által helybenhagyott tantervet, hanem vagy az állami tanterv Utasításaihoz 
tartották magukat, vagy ettől is eltérőleg tanítottak. — 10. A magyar és német nyelv, vala-
mint a természetrajz tanítása minden gvmnasiumunkban az Egyetemes Gyűlés tanterve szerint 
halad. Ezen eltéréseken kívül megemlítendőnek találjuk az iglói Értesítő azon pontját, hogy 
az iglói gymnasiumban az 1890/91-diki iskolai évben, bár állami segélyben nem részesül, 
«teljes mértékben az állami tanterv» fog követtetni, a mi a gymnasiumi rendtartás 15 §-ával 
ellenkezik, mely egyenesen azt rendeli, hogy államilag nem segélyezett gymnasiumaink az 
Egyetemes Gyűlés által kiadott tantervet kötelesek követni. 

Tankönyvet ez iskolai évben az E. T. Bizottság hármat birált. Góbi Imre «Poétika» 
czimű iskolai könyvét a bizottság ugy a felölelt anyag módszeres kidolgozása, mint stílusának 
szabatossága és tősgyökeres magyarsága alapján középiskoláinknak ajánlhatónak találta. Ha-
sonlóképen engedélyezhetőnek találta a bíráló előadása alapján Böhm Károly «Logika» czimű 
munkáját a gymnasiumok számára, valamint Ebenspanger János «Kurze Kirchen- und Re-
form ationsgeschichte» czimű munkácskáját vezérfonalul a németajkú népiskolák számára. 

A megelőző évben s ez iskolai évben is több iskola azon kérelmének adván kifeje-
zést, hogy a gymnasiumi rendtartás kellő számú példányokban nyomattassék, az E. B. bizott-
ság azon kérelemmel fordul a mélt. és főt. Egyetemes Gyűléshez, méltóztassék a rendtartást 
2—300 példányban kinyomatni, hogy intézkedéseiről minden egyes tanár részletes tudomást 
szerezhessen. 

5* 
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Végül van szerencsénk a mellékelt 5 jelentést, melyekben I. az elemi iskolák, II. a 
tanítóképzők, III. a gymnasiumok, IV. a bittani intézetek, V. az eperjesi jogakadémia jelenlegi 
állapotára vonatkozó részletes adatok össze vannak állítva, a méltóságos és főtisztelendő 
Egyetemes Gyűlés elé terjeszteni. 

Beterjeszti továbbá a tanügyi bizottság az 1889/90. iskolai évre vonatkozó rész-
letes jelentéseit az iskolák állapotáról. 

I. Az egyes egyházkerületek részéről az egyetemes tanügyi bizottsághoz beküldött, 
s a tisztelettel ide mellékelt két táblázaton összeállított jelentések alapján népiskoláink 
viszonyai a következőképen állanak. 

Ä) A bányai egyházkerületben volt 390,378 lélek után: 6—12 éves tanköteles 
fiú 26,797, leány 25,765, összesen 52,562 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 
volt: 9680, leány 9401, összesen 19,081 gyermek; volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 36,477, 
leány 35,166, összesen 71,643 tanköteles gyermek. A tanköteles gyermekek az összes lélek-
számnak 18'3°/0-át teszik. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába: 23,559 fiú, 22,734 leány, összesen 46,293 gyermek; az ismétlő iskolába: 
5007 fiú, 5202 leány, összesen 10,209 gyermek; idegen elemi iskolába 1571 fiú, 1319 leány, 
összesen 2890 gyermek; idegen ismétlő iskolába 605 fiú, 200 leány, összesen 805 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába: 232 fiú, 479 leány, összesen 711 gyermek; magánintézetbe 
126 fiú, 170 leány, összesen 296 gyermek; középtanodába 906 fiú, 27 leány, összesen 933 
gyermek. — Iskolába járt tehát: 32,006 fiú, 30,131 leány, összesen 62,137 gyermek, vagyis 
a tanköteleseknek 86-7°/0-a, ugyanannyi, mint a megelőző évben. Iskolába nem járt 4471 fiú, 
5035 leány, összesen 9506 gyermek, vagyis a tanköteleseknek 13'3°/0-a. — A gyermekek 
mulasztottak: 500,442 félnapot, vagyis a mindennapi elemi iskolába járt gyermekek mind-
egyike 10"8 félnapot. 

Mulasztásokért megbüntettetett 854 szülő (744-gyel kevesebb, mint a megelőző 
évben). A kerületbeli elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású: 913 fiú, 913 leány, 
összesen 1826 gyermek járt. 

A tanítók száma a kerületben volt 611; ezek közül képesített 531, nem képe-
sített 80; rendes 516, segéd 95; egy-egy tanítóra esett a mindennapi elemi iskolában átlag: 
75-8 tanuló. 

Felekezeti népiskolája volt a kerületnek 495, községi vagy állami 61. A felekezeti 
iskolák közül az egyház tulajdona volt 456, bérelt 39. Jó karban 448, rossz karban 47; uj 
iskola épült 15, javíttatott 150. Az iskolák épületeiben volt: tanterem 575, s így egy-egy 
tanteremre esik a mindennapi elemi iskolások közül 80"5 tanuló. Tanítólak volt 493. Az 
összes kerületi népiskolák épületei mellett van: faiskola 208 (5-tel kevesebb), testgyakorló 68 
(kettővel több, mint a megelőző évben). 

A népiskolák taneszközei: fekete irótábla 878, fali olvasótábla 8411, fali térkép 
1494, földgömb 343; természetrajzi eszköz 10,721; természettani eszköz 1616; könyv 
17,878 kötet. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona 1.164,595 fr t ; miből ingatlanokra esik 
1.054,305 frt, tőkepénzekre 110,290 frt. 

Az iskolák jövedelme tett: készpénzben 171,241 frt 83 krt, terményekben pénz-
értékre véve 126,441 frtot, összesen 297,682 frt 83 krt. Származott pedig ezen jövedelem: 
az ingatlanok évi használatából 55,681 frt (az ingatlanok 5'2°/0-ot jövedelmeztek); a tőke-
pénzek kamataiból 7229 frt, (a tőkepénzek 6-5°/0-ot jövedelmeztek); tandíjakból 41,943 frt; 
állami segélyből 295 frt; községi segélyekből 31,973 frt 53 kr.; egyházi segélyekből 
150,645 frt 10 kr.; egyéb forrásokból 9916 frt 20 kr. Az összes évi jövedelem tehát 
297,682 frt 83 kr. 

Az iskolák évi kiadása tett összesen: 294,648 frt 78 krt. És pedig : rendes tanítók 
fizetésére 238,932 frt 10 kr.; segédtanítók fizetésére 18,578 frt. Egy rendes tanító átlagos 
fizetése tehát 463 frt 4 kr., egy segédtanítóé: 195 frt 55 kr. Javításokra fordíttatott 13,924 frt 
38 kr. ; tanszerekre 4064 frt 15 kr.; egyebekre 19,150 frt 15 kr. Összes kiadások: 294,648 frt 
78 kr. A kiadások szerint a mindennapi iskolába járó gyermek közül egy-egynek kiképezte-
tése évenként belekerül 6 frt 36 kr.-ba. 

B) A dunáninneni egyházkerületben volt 146,926 lélek után: 6—12 éves tan-
köteles fiú 9489, leány 9351, összesen 18,840 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 
volt 3764, leány 3791, összesen 7555 gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 13,253, 
leány 13,142, összesen 26,395 tanköteles gyermek. A tanköteles gyermekek a lélekszám 
17-9°/0-át teszik. 
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Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába: 7105 fiú, 6755 leány, összesen 13,860 gyermek; ismétlő iskolába 1439 fiú, 
1420 leány, összesen 2859 gyermek; idegen elemi iskolába 489 fiú, 495 leány, összesen 
984 gyermek; idegen ismétlő iskolába: 135 fiú, 97 leány, összesen 232 gyermek ; felső vagy 
polgári iskolába 96 fiú, 61 leány, összesen 157 gyermek; magánintézetbe 10 fiú, 60 leány, 
összesen 70 gyermek; középtanodában 167 fiú, 30 leány, összesen 197 gyermek. Iskolába 
járt tehát: 9441 fiú, 8918 leány, összesen 18,359 gyermek, vagyis a tankötelesek 69'5ü/0-a, 
azaz 7-5°/0-kal kevesebb, mint a megelőző évben. Iskolába nem járt 3812 fiú, 4224 leány, 
összesen 8036 gyermek, vagyis a tankötelesek 30*5 °/0-a- A gyermekek mulasztottak 168,172 
félnapot, s így, ha a mindennapi iskolába járó gyermekeket veszszük tekintetbe, egy-egy gyer-
mekre 12-1 félnap esik. Mulasztásért büntettetett 359 szülő. A kerületbeli elemi iskolákba 
járt idegen illetőségű vagy vallású 410 fiú, 294 leány, összesen 704 gyermek. 

A tanítók száma a kerületben volt 288 s ezek közül képesített 173, nem képe-
sített 55; rendes 184, segéd 44. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában átlag 
60'7 gyermek. 

Felekezeti népiskolája volt a kerületnek 208, községi vagy állami 4. Ezek közül az 
egyházközség tulajdonát képezte 195, bérelt házban volt 13. Jó karban volt 180, rossz karban 
28 iskola; uj iskola épült 10, javíttatott 13. Az iskolákban tanterem volt 238; egy tan-
teremre esik tehát a mindennapi elemi iskolások közül 58'2 tanuló; tanítólak az iskola épü-
letében volt 211. Az összes kerületi népiskolák mellett van: faiskola 73, testgyakorló 50. A 
népiskolák taneszközei: fekete irótábla 355, fali olvasótábla 3117, fali térkép 522, föld-
gömb 150; természetrajzi eszközökben 3813, természettani eszközökben 825, könyvekben 
5328 kötet. 

A kerületi elemi iskolák összes vagyona 196,634 frt; ebből esik ingatlanokra 
153,429 frt, tőkepénzekre 43,205 frt. 

Az iskolák jövedelme tett készpénzben 61,901 frtot, terményekben pénzértékre véve 
34,079 frtot, összesen 95,980 frt. Ezen jövedelem származott: az ingatlanok évi használatából, 
mely jövedelmezett 7563 frtot (vagyis 4 ,9°/0-ot); tőkepénzekből, melyek jövedelmezlek 
2812 frtot (vagyis 6"5°/0-ot); tandíjakból 16,162 frt; állami segélyből 141 frt; községi segé-
lyekből 5722 frt; egyházi segélyekből 60,470 frt; egyéb forrásokból 3110 frt. Ezen jövedel-
mek összege 95,980 frt. 

Az iskolák évi kiadása volt 95,980 frt. Kiadatott pedig: a rendes tanítók fizetésére 
82,065 frt (egy rendes tanító átlagos fizetése 446 frt): segédtanítók fizetésére 4162 frt (egy 
segédtanító átlagos fizetése 94 frt 59 kr.); javításokra 4377 frt; tanszerekre 639 frt; egye-
bekre 4737 frt. Ezen kiadások tesznek összesen 95,980 frtot. A kiadások szerint a minden-
napi iskolába járó gyermekek közül egy-egynek kiképeztetése évenként 6 frt 92 krba kerül. 

C) A dunántuli egyházkerületben volt 202,303 lélek után: 6—12 éves tankö-
teles fiú: 14,485, leány 13,956, összesen 28,441 tanköteles gyermek; 13—15 éves tankö-
teles fiú volt 4842, leány 4608, összesen 9450 gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles 
fiú 19,327, leány 18,564 összesen 37,891 tanköteles gyermek. A tanköteles gyermekek a 
lélekszám 18,7°/0-át teszik. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével az elemi, 
iskolába: fiú 13,750, leány 13,110, összesen 26,860 gyermek. Ismétlő iskolába 4150 fiú, 
3976 leány, összesen 8126 gyermek; idegen elemi iskolákba 326 fiú, 286 leány, összesen 
612 gyermek; idegen ismétlő iskolába: 78 fiú, 35 leány, összesen 113 gyermek; felső vagy 
polgári iskolákba: 39 fiú, 45 leány, összesen 84 gyermek; magánintézetekbe 9 fiú, 12 leány, 
összesen 21 gyermek; középtanodákba 99 fiú, 11 leány, összesen 110 gyermek. Iskolába 
járt tehát: 18,451 fiú, 17,475 leány, összesen 35,926 gyermek, vagyis a tankötelesek 
94-8°/o-a (1%-kal több mint a megelőző évben). Iskolába nem járt: 876 fiú, 1089 leány, 
összesen 1965 gyermek, azaz a tankötelesek 5'2°/()-a A gyermekek mulasztottak összesen 
123,911 félnapot, s így a mindennapi elemi iskolába járó gyermekek közül egyre 4'6 félnapi 
mulasztás esik. Mulasztásért megbüntettetett 467 szüle. Idegen illetőségű vagy vallású járt a 
kerület elemi iskoláiba: 877 fiú, 730 leány, összesen 1607 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben: 409; ezek közül képesített 400, nem képesí-
tett 9; rendes 369, segédtanító 40. Egy-egy tanítóra a mindennapi elemi iskolában esett 
6 5'6 gyermek. 

A kerületnek volt: felekezeti iskolája 346, községi vagy állami egy sem; s ezek 
közül az egyház tulajdona volt: 345, bérelt 1. Jó karban volt 328, rossz karban 18; uj iskola 
épült 7, javíttatott 28. Az iskolák épületeiben van: tanterem 411, s így a mindennapi elemi 
iskolások közül esik egy-egy tanteremre 65*3 tanuló. Tanítólak van 353. Az összes kerületi 
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népiskolák mellett van faiskola 320, testgyakorló 97. A népiskolák taneszközei: fekete író-
tábla 598, fali olvasó tábla 6153, fali térkép 1005, földgömb 897 ; természetrajzi eszköz 4354, 
természettani eszköz 1202, könyvek: 16,536 kötet. 

A kerületbeli elemi iskolák összes vagyona 650,058 frt, melyből ingatlanokra esik 
600,603 frt, tőkepénzekre 49,455 frt. 

Az iskolák jövedelme tett készpénzben 136,243 frtot, terményekben pénzértékre 
véve 77,305 frt, összesen 213,548 frt. Származott pedig ezen jövedelem: az ingatlanok évi 
használatából 34,343 frt (az ingatlanok 5'7%-ot jövedelmeztek); a tőkepénzek kamataiból 
2981 frt, (a tőkepénzek 6'02%-ot hoztak); tandíjakból 20,028 frt; állami segélyből 58 frt: 
községi segélyekből 13,417 frt; egyházi segélyekből 50.043 frt; egyéb forrásokból 92,678 frt. 
A jövedelmek összege 213,548 frt. 

Az iskolák évi kiadása tett összesen 212.456 frtot. És pedig kiadatott: a rendes 
tanítók fizetésére 161,997 frt, (egy-egy rendes tanító fizetése átlag 439 frt); segédtanítókra 
8791 frt (egy segédtanító átlagos fizetése 219 frt 75 kr.); javításokra 21,394 frt; tansze-
rekre 1808 frt; egyebekre 18,466 frt. A kiadások összege: 212,456 frt, s így marad felesleg 
1092 frt. A kiadások szerint a mindennapi iskolába járó gyermekek közül egy-egynek kiké-
peztetése 7 frt 91 krba kerül. 

D) A tiszai egyházkerületben volt 161,062 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
9440, leány 9110, összesen 18,550 gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú volt 3536, leány 
3322, összesen 6858 gyermek. Volt tehát: 6—15 éves tanköteles fiú 12,976, leány 12,432, 
összesen: 25,408 tanköteles gyermek. A tanköteles gyermekek a lélekszám 157%-át teszik. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába 7162 fiú, 7136 leány, összesen 14,298 gyermek. Ismétlő iskolába járt: 2038 fiú. 
2137 leány, összesen 4175 gyermek; idegen elemi iskolába 1425 fiú, 1327 leány, összesen 
2752 gyermek; idegen ismétlő iskolába 553 fiú, 394 leány, összesen 947 gyermek; felső 
vagy polgári iskolába 127 fiú, 340 leány, összesen 467 gyermek; magánintézetbe 20 fiú, 
40 leány, összesen 60 gyermek; középtanodába 628 fiú, 2 leány, összesen 630 gyermek 
Iskolába járt tehát 11,953 fiú, 11,376 leány, összesen 23,329 gyermek vagyis a tankötelesek 
91'8%-a. Iskolába nem járt 1023 fiú, 1056 leány, összesen 2079 gyermek, vagyis a tankö-
telesek 8'2°/o-a. A gyermekek mulasztottak összesen 90,678 félnapot, s így ha mindennapi 
elemi iskolába járó gyermekeket veszszük, egy gyermekre esik 6-3 félnapi mulasztás. Mulasz-
tásért megbüntettetett 132 szüle. A kerületbeli elemi iskolákba járt idegen illetőségű vagy 
vallású 1092 fiú, 1096 leány, összesen 2188 gyermek. 

A tanítók száma a kerületben volt 364; ezek közül képesített 319, nem képesí-
tett 45; rendes 331, segédtanító 33. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi elemi iskolában 
átlag 3 9 2 gyermek. 

Felekezeti népiskolája volt a kerületnek 274, községi vagy állami 24. A felekezeli 
iskolák közül az egyház tulajdonát képezte 270, bérelt volt 4. Jó karban volt 259, rossz kar-
ban 15; uj iskola épült 11, javíttatott 21. Az iskolákban tanterem van 367, s így egy-egy 
tanteremre a mindennapi elemi iskolások közül esik 39 gyermek. Tanítólak volt 287. Az 
összes kerületi népiskolák mellett volt 162 faiskola, 38 testgyakorló. A népiskolák tanesz-
közei: fekete irótábla 573, fali olvasótábla 4210, fali térkép 1038, földgömb 201; termé-
szetrajzi eszköz 8360, természettani eszköz 1397, könyv: 19,751 kötet. 

A kerületi iskolák összes vagyona 697,696 frt, miből esik : ingatlanokra 438,751 frt, 
tőkepénzekre 258,945 frt. 

Az iskolák jövedelme tett: készpénzben 109,082 frt, terményekben pénzértékre véve 
43,634 frt, összesen 152,716 frt. Származott pedig ezen jövedelem : az ingatlanok évi haszná-
latából 16,695 frt (az ingatlanok 3'8%-ot jövedelmeztek) ; a tőkepénzek kamataiból 14,216 frt ; 
(a tőkepénzek 5,4ü/0-ot hoztak); tandijakból 21,477 frt; állami segélyből 1077 frt; községi 
segélyekből 34,203 frt; egyházi segélyekből 56,541 frt; egyéb forrásokhói 8507 frt. A jöve-
delmek összege: 152,716 frt. 

Az iskolák évi kiadása tett összesen 151,881 frt. Még pedig kiadatott: a rendes 
tanítók fizetésére 129,204 frt (egy rendes tanító átlagos évi fizetése 390 frt 34 kr); a segéd-
tanítók fizetésére 3041 frt (egy segédtanító átlagos fizetése 92 frt 15 kr); javításokra 8596 frl ; 
tanszerekre 1601 frt; egyebekre 9439 frt. Mindezen kiadások összege 151,881 frt, s így marad 
felesleg 835 frt. Egy-egy gyermek kiképeztetése évenként 10 frt 62 krba kerül. 

E) Összegezés. Az egyházkerületek által beküldött s fent részletesen közölt adatok 
szerint volt a magyarkoni ág. h. ev. egyházegyetemben 900,669 lélek után: 6 — 12 éves 
tanköteles fiú 60,211, leány 58,182, összesen 118,393 gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 
21,822, leány 21,122, összesen 42,944 tanköteles gyermek. Az összes tankötelezettek száma 
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az egyházegyetemben volt 82,033 fiú, 79,304 leány, összesen 161,537 gyermek, vagyis a 
lélekszámnak 17*9 ° / o - a . 

A tanköteles gyermekek közül járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyer-
mekek kivételével, az elemi iskolákba: 51,576 fiú, 49,735 leány, összesen 101,311 gyermek 
(vagyis az összes iskolába járó gyermekek 72-4 %-a). Helyben az ismétlő iskolába járt 
12,634 fiú, 12,735 leány, összesen 25,369 gyermek (vagyis az iskolába járó gyermekek 
18'1%-a). Idegen elemi iskolákba járt 3811 fiú, 3427 leány, összesen 7238 gyermek (azaz 
az iskolába járó gyermekek 5-l°/0-a). Idegen ismétlő iskolába járt 1371 fiú. 726, leány, összesen 
2097 gyermek (az iskolába járók 1-5%-a). Felső vagy polgári iskolába járt 494 fiú, 925 leány, 
összesen 1419 gyermek (az iskolába járók l°/o-a). Magán intézetekbe járt 165 fiú, 282 leány, 
447 gyermek (az iskolába járók 0"3%-a). Középtanodákba járt 1800 fiú, 70 leány, összesen 
1870 gyermek (az iskolába járók l'30/0-a). Járt tehát összesen iskolába: 71,851 tanköteles 
fiú, 67,900 tanköteles leány, összesen 139.751 gyermek, tehát a tanköteles gyermekek 86'6%-a. 
Iskolába nem járt 10,182 fiú, 11,404 leány, összesen 21,586 gyermekv, agyis a tankötelesek 
13'4%-a. Első helyen áll az iskoláztatás a dunántúli kerületben, hol a tanköteles gyermekek 
94 8°/o-a járt iskolába; ezután következik a tiszai kerület 91-8°/o-kal, a bányai 86'7°/o-kal, a 
dunáninneni 69'5%-kal A mindennapi iskolába járók mulasztottak összesen 883,203 félnapot, 
vagyis egy-egy tanuló 8*7 félnapot. Mulasztásokért meg lett büntetve 1812 szüle. Az egyházegyetem 
népiskoláiba járt idegen illetőségű vagy vallású 3292 fiú, 3033 leány, összesen 6325 gyermek. 

Az egyházegyetemnek volt 1612 tanítója. Ezek közül képesített 1423 (88-2%), nem 
képesített 189, 11-80/,,); rendes 1400, (86-8%J; segédtanító 212, (13*2%). Egy-egy tanítóra 
esett a mindennapi iskolában 62*8 tanuló. Iskola volt összesen: 1412; ezek közül felekezeti 
1323, községi 89; az egyház tulajdonát képezte 1266, bérelt volt 57. Jó karban volt 1215, 
rossz karban 108 felekezeti iskola. Uj iskola épült 43, javíttatott 212. 

Az iskolai épületekben volt 1591 tanterem ; jutott a mindennapi iskolába járókköz ül 
egy-egy tanteremre 63'6 tanuló. Tanítólak az iskolaépületekben volt 1344. Az iskolai épüle-
tek mellett volt: 763 faiskola, 253 testgyakorló. Az iskolák taneszközei voltak: fekete iró-
tábla 2404; fali olvasótábla 21,891; fali térkép 4059; földgömb 1591; természetrajzi eszköz 
27,248; természettani eszköz 5040; könyv 59,493 kötet. 

Az egyházegyetem elemi iskoláinak összes vagyona 2.708,983 frt; miből ingatlanokra 
esik 2.247,088 frt, tőkepénzekre pedig 461,895 frt. 

Az összes iskolák évi jövedelme volt: készpénzben 478,467 frt; terményekben, pénz-
értékre véve 281,459 frt; összesen 759,926 frt. Származott pedig ezen jövedelem: az ingat-
lan vagyonból 114,282 frt, mely e szerint 5'08%-ot jövedelmezett, a mi az összes bevételek 
15:03°/o-át képezi. Származott továbbá ezen jövedelem a tőkepénzek kamataiból: 27,238 frt, 
melyek e szerint 5-9%-ot jövedelmeztek, a mi az összes jövedelem 3'6%-át képezi. Tandijak-
ból bejött. 99,610 frt, (az összes bevételek 13-1%-a); állami segélyből 1571 frt (a bevételek 
0-2°/o-a); községi segélyekből 85,315 frt (a bevételek 11-2%-a); egyházi segélyekből 317,699 frt 
(a bevételek 41-8%-a); egyéb forrásokból 114,211 frt (a bevételek 15%-a). Ezen jövedelmek 
összesen tesznek 759,926 frtot. 

A népiskolák ez évi kiadásainak összege 754,966 frt s igy 4960 frt többlet mutat-
kozik. A kiadások közül fordíttatott: a rendes tanítók fizetésére 612.198 frt (az összes kiadá-
sok 81-087 o-a). Egy rendes tanító átlagos évi fizetése az egyházegyetemnél 437 frt 28 kr. 
Segédtanítók fizetésére fordíttatott 34,572 frt (a kiadások 4*6%-a). Egy segédtanító átlagos 
évi fizetése tehát 163 frt 7 kr. Kiadatott továbbá: javításokra 48,291 frt (a kiadások 6'3%-a); 
tanszerekre 8112 frt (a kiadások 1'07%-a); egyebekre 51,792 frt (a kiadások 6'87o-a). Ezen 
kiadások összege 754,965 frt s igy a mindennapi iskolába járó egy-egy tanuló évi képeztetése 
átlag 7 frt 45 krba kerül. 

II. A tisztelettel mellékelt 5 táblás kimutatás szerint egyetemes egyházunk 5 tanító-
képző intézetet tart fenn, melyek közül a felső-lövői, selmeczbányai és szarvasi szoros kap-
csolatban áll a mellettük fennálló középiskolákkal, ugy hogy az igazgatók, tanárok, tanszerek, 
könyvtárak a kettős intézetekkel közösök s csupán egyes tantárgyakra alkalmaztatnak külön 
szaktanárok; az eperjesi és soproni tanítóképzők aránylag függetlenek a mellettük fennálló 
intézetektől, bár egyes tanerőket ezektől kölcsönöznek. 

a) A soproni tanítóképző négy tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira 
szolgál 4 tanterem (melyeknek egyike ugy van berendezve, hogy rajztermül is szolgál); 1 
természettudományi kísérleti terem; 1 nagyobb s 1 kisebb könyvtári helyiség; 1 igazgatói 
iroda, mely egyúttal tanári szobául is szolgál; 1 fa-, méh- és selyem-hernyótenyésztésre s szőlőmi-
velésre szolgáló kert; 14 lakószoba a benlakó növendékek számára; 2 gyakorlóiskolai osztály-
terem, 1 gyakorlóiskolai tanszerszoba. Az intézet oktatási s gazdasági czéljaira szolgáltak 
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ezen kivül a soproni*torna- s tűzoltó egyesület tornacsarnoka s tűzoltó szerei és a soproni 
ev. lyceum tápintézete. Az intézetben tanít 10 tanár, köztük rendes 3, más intézeti óraadó 7. 
Az intézetben volt a tanév elején összesen 48 növendék; és pedig az I. tanfolyamban 21, a 
H-ban 13, a Ill-ban 8, a IY-ben 6; a tanév végén volt összesen 47 növendék, még pedig 
az I. tanfolyamban 21, a II-ban 13, a IÍI-ban 8, a IV-ben 5. A növendékek közül jótétemény-
ben részesült 43 növendék, és pedig 1383 frt értékben. A tanítás mind a képezdében, mind 
a gyakorló iskolában magyar nyelven folyt. A képezdével közvetlen kapcsolatban van a gyakorló 
iskola 4 tanfolyammal 2 tanteremben. Egyik képezdei rendes tanár a gyakorló iskola vezetője 
volt, segédei pedig a ÍV. éves növendékek. A gyakorló iskolában volt 61 tanuló. Az tanító-
képző fentartására fordíttatott összesen 7283 frt, s abban volt egyházi segély 3242 frt, az 
intézet saját alapítványából 2281 frt, más forrásból 1760 frt. A.z intézetben lakást kap vala-
mennyi növendek; teljes ellátást kapott 7, árleengedéssel ellátást 30, ösztöndíjat 30. Általános 
tanítói oklevelet kapott az év folyamán 6 ; mint epen végző növendék kapott oklevelet 4, 
több évi gyakorlat után 1, magánúton végezte a képezdei tanulmányokat 1. A képesítés 
magyar nyelven történt. A tanítóképző intézet igazgatója Kapi Gyula külön értesítőben gon-
dos összeállításban nyújt képet az intézet állapotáról. 

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-
zeli helyiség, két épület 9 szobával az internátus számára. Az intézetben tanított összesen 
4 tanár, közülök 3 rendes, 1 más intézeti óraadó. Az intezétben növendék volt a tanév 
elején összesen 38, és pedig az I. tanfolyamban 16, a II-ban 10, a IÍI-ban 12; a tanév végén 
összesen volt 36 növendék, még pedig az I. tanfolyamban 16, a II-ban 8, a IÍI-ban 12. A 
növendékek közül jótéteményben részesült 37, még pedig 2122 frt értékben. A tanítás a 
tanítóképzőben magyar, a gyakorló iskolában magyar, német és tót nyelven folyt. Gyakorló 
iskolául szolgált az eperjesi két ev. egyház elemi iskolája 5 tanulóval. Az intézet fentartására 
fordíttatott összesen 6596 frt 44 kr. s abban volt egyházi segély 930 frt (lakás), saját ala-
pítványból 5644 frt 44 kr., más forrásból 22 frt. Az intézetben kapott lakást 29, teljes ellátást 
23, fél ellátást 6; ösztöndijat 4. Jótéteményes volt az intézet költségére 29. Az év folyamán 
általános tanítói oklevelet kapott 19; több évi tanítói gyakorlat után 19, olyan, ki a képezdei 
tanulmányokat magán uton végezte 5. A képesítés magyar nyelven történt. Az intézet igaz-
gatója Hörle József az eperjesi collegium közös értesítőjében tesz jelentést az intézet állapotáról. 

c) A felsőlövői tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Tantermei, tanszerei, 
torna-, tápintézeti s egyéb helyiségei a középiskolával közösök. Az intézetben tanít 7 tanár, 
s ezek között 3 rendes, 3 más intézeti óraadó, 1 hitoktató. Növendék volt a tanév elején 
összesen 22, még pedig az I. tanfolyamban 7, a II-ban 4, a IÍI-ban 5, a IV-ben 6; a tanév végén 
összesen 21, még pedig az I. tanfolyamban 7, a II-ban 4, a Ill-ban 4, a IV-ben 6. A növendé-
kek közül jótéteményben részesült 11, és pedig 613 frt értékben. A tanítás a tanítóképzőben 
magyar és német, a gyakorló iskolában német nyelven folyt. Gyakorló iskolájában 7 tan-
folyam van, 3 tanítóval és 230 tanulóval. Az intézet fentartására fordíttatott összesen 5715 frt, 
s ebben volt egyházi segély 250 frt, saját alapítványból 85 frt, más forrásból 5380 frt. Pénz-
segélyt kapott 11, lakást 8, teljes ellátást 8, ösztöndijat 11 növendék; jótéteményes volt az 
intézet költségére 11, magán segélyt kapott 6. Az év folyamán általános tanítói oklevelet 
kapott 7 ; mint épen végző növendék 5, több évi gyakorlat után 7, olyan, a ki a képezdei 
tanulmányokat magán uton végezte 1. A képesítés magyar és német nyelven történt. Az 
intézet állapotáról Höllig Károly, i. igazgató a felsőlövői közös évi értesítőben tesz jetentést. 

d) A szarvasi tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira szol-
gál 2 tanterem, a többi helyiségek az ág. ev. főgymnasiummal közösek. Az intézetben tanított 
összesen 4 tanár, közöttük 2 rendes, 2 segéd. Növendék volt a tanév elején összesen 15, és 
pedig az I. tanfolyamban 7, a II-ban 4, a IÍI-ban 1, a IV-ben 3; a tanév végén volt össze-
sen 14 növendék, és pedig az I. tanfolyamban 6, a II-ban 4, a IÍI-ban 1, a IV-ben 3. A 
növendékek közül jótéteményben részesült 4, és pedig 120 frt értékben. A tanítás a képzőben 
magyar, a gyakorló iskolában magyar és tót nyelven folyt, Gyakorló iskola külön nincsen; 
de az ág. h. ev. egyház közelében levő magyar és tót tanyelvü iskoláiban az arra alkalmasak 
próbálkoznak. A növendékek közül pénzsegélyt kapott 3, teljes ellátást 2, ösztöndijat 4. Okleve-
let mint épen végző növendék kapott 3, több évi gyakorlat után 4. A képesítés magyarul 
történik. Az intézet igazgatója a főgymnasium igazgatója Benka Gyula, ki a főgymn. évi 
értesítőjében tesz jelentést a tanítóképzésről az 1889—90-diki isk. évben. 

e) A selmeczbányai tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Az intézet összes 
helyiségei a lyceummal közösek. A növéndékek a latin és görög nyelvet kivéve a többit a 
lyceum V—VIII. oszt. növéndékeivel közösen, — külön a tót nyelvet, nevelés-, oktatás- és 
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módszertant, a zenét és éneket tanulják. A tanítóképzőben a lyceumi tanárok tanítanak. 
Növendék volt a tanév elején összesen 24, és pedig az I. tanfolyamban 9, a 11-ban 5, a 
III-ban 5, a IV-ben 5; a tanév végén összesen 21, és pedig az I. tanfolyamban 8, a II-ban 
5, a íll-ban 4, a IV-ben 4. A növendékek közöl jótéteményben részesült 22, és pedig 481 frt 
értékben. A tanítás a képzőben magyar, a gyakorló iskolában tót és magyar nyelven folyt. 
Külön gyakorló iskola nincs; de a képzősök gyakorlására szolgáltak a selmeczbányai evang. 
elemi iskolák. Az intézet fentartására fordíttatott összesen 1240 frt, s abban volt egyházi 
segély 1223 frt, más forrásból 17 frt. A növendékek közül ösztöndijat kapott 1, jótéteményes 
volt az intézet költségeire 21 (az élelmezőben láttattak el ebéddel és vacsorával). Az év 
folyamán általános oklevelet kapott 5; mint épen végző növendék kapott oklevelet 3, olyan, 
ki a képezdei tanulmá nyokat magán uton végezte 2. A képesítés magyar nyelven történik. 
A tanítóképző igazgatója a lyceum igazgatója Breznyik János, ki a közös lyceumi értesítőben 
tesz jelentést a tanítóképző ez évi állapotáról. 

A tanítóképzők igazgatói által beküldött főbb adatokat összegezve, van az egyház-
egyetemnek összesen 5 tanítóképzője, melyek közül négy 4, egy pedig 3 tanfolyammal van 
szervezve. A tanítóképzők közül három szoros kapcsolatban van a mellettök fennálló közép-
iskolákkal s összes helyiségeik és tanáraik azokkal közösek; kettőnek külön helyiségei és 
tanárai vannak. Tanított pedig összesen a tanítóképzőkben 30 tanár, kik közül rendes volt 
14, segédtanár 2, más intézeti óraadó 13, hitoktató 1. Növendék volt a tanítóképzőkben a 
tanév elején összesen 147, és pedig az I. tanfolyamban 60, a II-ban 36, a Ill-ban 31, a 
IV-ben 20; a tanév végén volt összesen 139 növendék, és pedig a I. tanfolyamban 58, a 
II-ban 34, a Ill-ban 29, a IV-ben 18. A növendékek közül jótéteményben részesült 117, és 
pedig 4719 frt értékben. A tanítás 4 képzőben magyar, egyben magyar és német nyelven 
folyt; a gyakorló iskolákban l-ben magyar, l-ben magyar-német, l-ben német, 2-ben tót és 
magyar volt a tanítási nyelv. Gyakorló iskolával külön csak egy intézet birt, a többi négy 
e czélra a helybeli evang. elemi iskolákat használta. A tanítóképzők fentartására fordíttatott 
összesen 20,834 frt 44 kr, s abban volt egyházi segély 5645 frt; az intézetek saját alapít-
ványaiból 8010 frt 44 kr; más forrásokból 7179 frt. Pénzsegélyt kapott 14, lakást 85, teljes 
ellátást 40, fél ellátást 36, ösztöndijat 50 növendék. Jótéteményes volt az intézet költségére 
61, magánsegélyt kapott 6 növendék. Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 35; 
oklevelet kapott mint épen végző növendék 17; egy vagy több évi tanítói gyakorlat után 31; 
olyan, ki a képezdei tanulmányokat magán uton végezte 9. A képesítés 4 intézetben magyar, 
egyben magyar és német nyelven történt. 

III. A tisztelettel mellékelt 16 táblázat szerint volt a magyarhoni ág. h. ev. egyház 
kebelében és felügyelete alatt az 1889—90-diki iskolai évben 11 nyolczosztályü főgymna-
sium, 1 hatosztályú, 4 négyosztályú gymnasium, 1 hatosztályú reáliskola, — összesen 17 
középiskola. Ezen tanintézetek közül 10-ben a tannyelv tisztán magyar, 4-ben az intézet 
tannyelv magyar, a segédtannyelv német, l-ben a tannyelv magyar, segédtannyelvek a tót 
és a német, 2-ben a tannyelv német, segéd tannyelvül a magyar használtatik. A 17 középiskola 
közül 12-t tisztán az egyházi hatóságok, illetőleg pártfogóságok tartanak fenn, államsegélyben 
részesül 5. A budapesti és iglói főgymnasiumnak az I-ső osztályhoz párhuzamos osztálya van. 

A középiskolákban a tanulók összes száma volt 4209 (161-gyel több, mint a meg-
előző évben), kik közül vizsgát tett az év végén 3997, (159-czel több, mint a megelőző év-
ben). Még pedig az I-ső osztályba felvétetett a tanév elején 915, vizsgálatot tett a tanév 
végén 846; a II-ba felvétetett 698, vizsgázott 682; a III-ba felvétetett 612, vizsgázott 596; 
a IV-be felvétetett 511, vizsgázott 492; az V-be felvétetett 409, vizsgázott 377; a Vl-ba fel-
vétetett 366, vizsgázott 356; a VII-be felvétetett 346, vizsgázott 321 ; a VIII-ba felvétetett 352, 
vizsgázott 327. — A vizsgálatot tett 3997 tanuló közül rendes tanuló volt 3887, magán-
tanuló 110 (38-czal kevesebb, mint a megelőző évben) vagyis az összes számnak 2'7°/0-a; 
ismétlő volt az év végén 250 (azaz 6-2%). A vizsgálatot tett tanulók közül az egész tan-
díjat megfizette 3599, felmentetett egészen 210, részben 188. A tandíj 5 és 50 frt között 
ingadozik s átlag az egyházegyetem középiskoláiban 21 frt 48 kr., mihez járul az átlag 
1 frt 79 krnyi felvételi dij, mely 50 kr. és 5 frt között ingadozik s a budapesti főgymna-
siumot kivéve, mindenütt szedetik. 

A vizsgálatot tett 3997 tanuló közül vallásra nézve volt: ág. h. ev. 1979 ( 4 9 * 5 °/o), 
ev. ref. 484 (121°/o), róm. k. 760 (19%), gör. kath. 40 (1%), gör. kel. 43 (1%), unitárius 1, 
izraelita 690 (17*2°/0). — Anyanyelvre nézve volt: magyar 2773 (azaz 69'4°/o), német 877 
21-9%), román 15 (0-3%), olasz 2 (0-05c/o), tót 321 (8%), szerb 8 '(0-2%), angol 1. Csakis 
magyarul beszélt: 1208 (30'27o), csakis németül 81 (2"2ü/o), csakis tótul 4 (01 %), a magyar 
nyelvet tudta 39 1 2 (97 1 70). 
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Polgári állásra nézve a tanulók szülei közt volt: nagybirtokos és bérlő 162 (4°/0), 
kisbirtokos és bérlő 572 (14'3%), alkalmazott őstermelő 64 (1-6%); nagyiparos 45 (l-l°/o), 
kisiparos 741 (18'5%), alkalmazott iparos 36 (0*9%); nagykereskedő 68 (l'7°/o), kiskeres-
kedő 377 (9-4%), alkalmazott 12 (0'3%); köztisztviselő 574 (14-3%), magán és társulati 
tisztviselő 261 (6'5°/0) ; katona 15 (03°/o); más értelmiségi 858 (21*2%); személyes szolgá-
latból élő 92 (2-3°/o); magánzó 120 (3%). 

A tanulók életkorát tekintve volt a tanév végén: 9 éves 4 (0*1 %); 10 éves 175 
4-4%); 11 éves 414 (10-3%); 12 éves 611 (15-3%); 13 éves 581 (14-5%); 14 éves 553 
(13-8%); 15 éves 467 (11-7%); 16 éves 374 (9*4%); 17 éves 331 (8-3%); 18 éves 219 
(5-5%); 19 éves 173 (4'3%); 20 éves 66 ( 1 * 7 % ) ; 21 éves 24 (0*6%); 21-nél több éves 
5 (0-1%). 

A tanulók között illetőségre nézve volt: helybeli 1351 (33-8%); megyebeli 989 
(24-7%); más megyebeli 1601 (40%); fiumei 1; horvát- és szlavonországi 13 (0'3%) ; más 
állambeli (cseh, steier, ausztriai) 40 (1%); bolgár 1, amerikai 1. 

A tanulók egészségi állapotát tekintve 3887 nyilvános tanuló között volt : könnyű 
betegségi eset 5228, súlyos 249, járványos 838, halállal végződő 11. 

A tanulók magaviseletét illetőleg a 3887 nyilvános tanuló közül: jó erkölcsi osz-
tályzatot kapott 2858 (73*5%); szabályszerűt 959 (24-6%), kevésbbé szabályszerűt 69 (1-7%), 
rosszat 1. Fegyelmi eset pedig volt: igazgatói megrovással sújtott 205 (5*2%), tanárkarival 
104 (2-6%) ; tanács folytán eltávozott 7 tanuló (0'2%), kizáratott 3. 

A nyilvános tanulók összesen mulasztottak: 89,455 igazolt, 1251 nem igazolt órát, 
összesen 91,706 órát. Ebből esik az I. osztálybeliekre: 16,076 igazolt, 308 nem igazolt; a 
II. osztályra: 13,805 igazolt, 104 nem igazolt; a III. osztályra: 12,633 igazolt, 134 nem iga-
zolt; a IV. osztályra: 10,667 igazolt, 87 nem igazolt; az V. osztályra: 8500 igazolt, 148 nem 
igazolt; a VI. osztályra: 8745 igazolt, 143 nem igazolt; a VII. osztályra: 9510 igazolt, 169 
nem igazolt; a VIII. osztályra: 9519 igazolt, 158 nem igazolt. Nem mulasztott 534 tanuló, 
vagyis a nyilv ános 3887 tanulónak 13'7°/o-a. Ha ezen 534 nem mulasztót a nvilvános 
tanulók 3887 főnyi létszámából levonjuk, esik egy-egy tanulóra 27'3 mulasztott óra. 

A rendes tantárgyak tanulásában tett előmenetelt tekintve a 3997 megvizsgált 
tanuló közül: minden tantárgyból jeles osztályzatot kapott 357 (8*9%), jót 984 (24*6%), 
elégségest 1784 (44-6%); egy tantárgyból elégtelen volt 416 (10*4%), kettőből 195 (4*9%), 
több tantárgyból 261 (6-5%). — A rendkivüli tantárgyak közül tanulta: a franczia nyelvet 
138 (a nyilvános 3887 3'5%-a), a tót nyelvet 35 (0-9%), a rendkivüli rajzot 397 (10-2%), a 
müéneket 1341 (34"5%), zenét 232 (5*9%), a gyorsírást 283 (7.3%), a kardvívást (Iglón 
és Késmárkon) 49 (1'2%). 

A tanulók egijesületi életét különben a következő adatok tüntetik fel. Magyar 
önképző kör középiskoláinkban volt 13, összesen 1017 taggal; német önképző kör volt 3, 
összesen 99 taggal; dalkör volt 7, összesen 422 taggal; zeneegyesület volt 5, összesen 112 
taggal; gyorsírói kör volt 4, összesen 148 taggal; vívó kör 2, összesen 64 taggal. Azonkívül 
segélyegylet volt 4; gyámegylet 5. 

Az érettségi vizsgálatra ez iskolai évben első izben jelentkezett 325 tanuló, kik 
közül az Írásbeli dolgozatokat legalább elégséges eredménynyel készítette 267, elégtelen Írás-
beli dolgozatai alapján ismétlő vizsgálatra utasíttatott 9. A szóbeli vizsgálathoz bocsáttatott 
összesen 292. Ezek közül érett lett: jelesen 29 (9.9%), jól 87 (29-8%), egyszerűen 132 
(45-2%); — összesen 248 (84*9%). Javító vizsgálatra utasíttatott 39 (13-3%), ismétlő vizs-
gálatra 5 (1'7%), — összesen 44 (15%). A vizsgálatot sikerrel megállott tanulók pályát 
következőképen választottak: theologiait 43, bölcsészetit 16, jogit 42, orvosit 17, mérnökit 16, 
gépészit 1, vegyészit 3, gazdászatit . 28, erdészetit 15, bányászatit 2, kereskedőit 6, alsóbb 
hivatalnokit 16, katonait 31, gyógyszerészit 2, határozatlanul ment el 10. — A szóbeli vizs-
gálathoz bocsátott tanulók közül a VIII. osztályt ez idén végezte 282, egy előbbi tanévben 8, 
magánúton készült 2. — Javító vizsgálatra jelentkezett 41, letette 27; ismétlő vizsgálatra 
jelentkezett 7, letette 5 ; véglegesen elutasíttatott az érettségi vizsgálattól 3 ; reáliskolai tanuló 
pótolt: latinból 1, görög és latinból 1. 

A középiskolák tanerőinek összes száma 244. Ezek köziil : rendes tanár 140 
(57*3%), helyettes tanár 19 (7'8%), csakis vallástant tanító, az intézetnél alkalmazott 12 
(4-9%), bejáró vallástanító 38 (15-6%), más rendes tárgyat tanító bejáró óraadó és torna-
tanító 20 (8-2%), csakis rendkivüli tárgyat tanító 15 (6~2%). A rendes tárgyat (eltekintve a 
vallástantól) tanítók közül a magyar nyelvet tökéletesen beszélte 173, csak félig 5, magyarul 
nem tudott 1. — A tanárok képesítését tekintve volt: a rendes tanárok közül állami okle-
vele 48-nak, felekezeti 45-nek, a középiskolai törvényczikk 29. §-a értelmében elismertetett 44. 
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sem oklevele, sem elismerése nem volt 3-nak; — a helyettesek közül: okleveles volt 7, nem 
okleveles 12; a bejáró óraadók és tornatanítók közül volt: okleveles 15, nem okleveles 5 ; a 
rendkivüli tárgyakat tanítók közül: okleveles 7, nem okleveles 8. A vallástant kivéve más 
rendes tárgyat tanítók közül volt: világi okleveles 112, nem okleveles 64, egyházi okleveles 3. 
A tanári fizetés az egyes középiskoláknál különböző, még pedig a rendes tanár fizetése 750 
és 1600 frt között, a segédtanári 500 és 980 írt között ingadozik. Átlag egy rendes tanár 
fizetése 1250 frt 73 kr.; egy-egy helyettesé 717 frt 84 kr. Ötödéves 50 frt pótlék van 3 
középiskolában, tandíj osztalék fennáll 3 középiskolában. -— A próbatanárjelöltek száma 3. 

A középiskolák ezéljaira szolgál összesen 423 helyiség, melyek közül volt: osztály-
vagy tanterem 119, természetrajzi terem 17, természettani 15, vegyészeti 7, rajzterem 11, 
téli tornahelyiség 7, könyvtári terem 31, tanári és tanácskozmányi 14, igazgatói helyiség 6, 
díszterem 1, tornaszertár 1, levéltár 1, földrajzi szertár 1, másezélu 1, ifjúsági olvasóterem 1; 
tanári lakásul szolgál 32 helyiség; a tápintézetnek van 55, az ínternatusnak 13 helyisége. 
Egyéb helyiségek száma 90. A nyári tornatér átlagos területe 1138 m2, az óraközi üdülő 
hely átlagos területe 1899 m2. 

A tanitási eszközöket tekintve volt a középiskolákban: az állattanhoz fali ábrák-
ban 861, állatokban és ismertető alkatrészekben 47,073; a növénytanhoz faliképekben 539, 
szárított gyűjteményekben 49,877 darab; az ásványtanhoz mintákban és fali képekben 3375, 
ásványokban 25,442 darab; vegyes apróságokban 2354 drb ; a természettanhoz fali képekben 
181, eszközökben 4154 db.; a vegytanhoz vegyszerekben 2192, eszközökben 2849 db.; a 
földrajzhoz térképekben 1063, földgömbökben 66, egyebekben 232 db. A középiskolák érem-
gyűjteményeiben van 31,296 db.; geologiai s régiségi gyűjteményeiben 723 db.; a történeti, 
régiségi és művészeti muzeumokban 2060 db. Van toA^ábbá: a szabadkézi rajzhoz rajzmin-
tákban 8597, természetes (gipsz, fa stb.) mintákban 1187: a mértanihoz rajzmintákban 
2012, modellekben 568, eszközökben 540 db.; a testgyakorláshoz a teremben 913, a sza-
badban 957 eszköz szolgál. 

A könyvtárak állapotát tekintve van a tanári könyvtárakban: önálló szakmunka 
94,596 mű (148,957 darabban), tudományos folyóirat 1000 mű (6233 darabban), vegyes 
11,027 mű (31,048 db). E szerint a tanári könyvtárakban van összesen 106,623 mű, 186,238 
kötet. — Az ifjúsági könyvtárakban van: 5557 tankönyv és 35,597 ifjúsági olvasmány. 
Mindezen könyvtárakban van tehát összesen 227,392 kötet. 

A tanulók segélyezését illetőleg: a tápintézetek elláttak 1218 tanulót, átlag 40 frt 
6 krért. Az internatusban volt 204 tanuló, kik átlag fizettek 118 frt 66 krt. Intézeti ösztön-
díjas volt összesen 289, külső ösztöndíjas 103; jutalmat nyert 217, segélyt 597 tanuló. 

Az intézetek vagyoni állapotát tekintve a középiskolák összes vagyona volt: 
2.493,786 frt. Ezen vagyont képezi: az intézeti házak becsértéke 519,852 frt; a középiskolák 
tulajdonát képező egyéb ingatlanok, úgymint: bérházak, szántóföldek stb. 275,625 frt; a tőke-
pénzek, pénzbeli alapítványok, értékpapírok stb. becsértéke 1.207,579 frt; az intézeti saját 
ösztöndijalap ingatlan vagyonának becsértéke 3825 frt; ezen ösztöndijalapok tőkepénzeinek, 
értékpapírjainak stb. becsértéke 132,769 frt; a segélyalapok tőkepénzeinek, értékpapírjainak 
stb. becsértéke 110,072 frt; az intézeti felszerelések becsértéke 103,685 fr t ; egyéb vagyon 
névszerint 1 tanári fizetés tőkéje 12,000 frt, vásári jog tőkéje 8400 frt, uj gymn. építésére 
9067, múzeumok, éremgyűjtemények stb. értéke 11,219 frt, tanári nyugdíjtőke 71,510 frt, 
magtárak, gépek, marka stb. értéke 13,500 frt, tanári segélyalapok 14,853 frt. összesen tehát 
egyebek: 140,379 frt. Mindezek annak összesen: 2.493,786 frt vagyont. 

A középiskolák fentartására fordított bevételek összege 385,918 frt. Származott 
pedig ezen jövedelem; 1. az intézeti házakból, melyeknek béregyenértéke 27,320 frt, (az 
összes jövedelem 7%-a); 2. származott másnemű ingatlanokból-, melyek 11,873 frtot 
(vagyis 4'3%-ot) jövedelmeztek (az összes bevételek 3%-a) ; — 3. származott a tőkepénzek, 
értékpapírokból s a többiből, melyek 63,163 frtot (vagyis 5'2%-ot) jövedelmeztek (az összes 
bevételek 16-3°/o-a); — 4. származott a jövedelem az állampénztárból 40,990 frt (az összes 
bevételek 10'60/o); — 5. a vallási országos alapokból (egy intézetnél, Pozsony) 100 frt; — 
6. a tanulmányi alapokból (egy intézetnél, Selmeczbánya) 150 frt; — 7 . a városok segélyeiből 
(8 intézetnél) 5994 frt (az összes bevételek l ' ö V a ) ; — 8. egyházi segélyekből 53,893 frt, 
(az összes bevételek 13-9°/0-a); — 9. a bejáró hitoktatók intézeti jövedelméből 2025 frt (az 
összes bevételek 0 ' 5 V a ) ; — 10. a rendkivüli tanárok intézeti jövedelméből 1796 frt, (az 
összes bevételek 0*4 V a ) ; — 11. a felvételi díjakból 13,006 frt, (a bevételek 3'3%-a); — 
12. a tandíjakból 77,508 frt, (a bevételek 20°/0-a); — 13. egyebekből, (úgymint vásári jog-
ból, gyűjtésekből, supplicatióból, tápintézeti díjakból, uj alapítványokból stb.) 64,220 frt, (a 
bevételek 16-6Va) ; — 14. az ingatlan intézeti ösztöndíjalapok évi jövedelméből 5621 frt, 
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(a bevételek 1'4%-a); — 15. az ösztöndíjalapok tőkepénzeinek s többi jövedelméből 5281 írt 
(a bevételek 1*3 %-a; az ösztöndíjalapok tőkepénzei 3'9%-ot jövedelmeztek) ; — 16. a segély-
alapok tőkepénzeinek slb. jövedelméből, (melyek 4'5%-ot jövedelmeztek), 4977 frt (vagyis a 
bevételek l"3°/o-a); — 17. másnemű idegen ösztöndíjakból 4745 frt, (a bevételek 1 -2%) ; — 
18. másnemű esetleges segélyekre és jutalmakra befolyt 3256 frt (a jövedelmek 0'8%-a). — 
Ezen tételek együttvéve adnak 385,918 frt jövedelmet. 

A középiskolák fentartására fordított kiadások összege 385,918 frt. Még pedig: 
1. személyi illetmények czímén: az igazgatóknak és rendes tanároknak 175,103 frt, (vagyis 
a kiadások 45'3%-a); a helyettes tanároknak 13,639 frt (a kiadások 3'5%-a); rendes tárgyat 
tanító bejáró tanároknak 2220 frt (a kiadások 0-6%-a); tornatanítóknak 5664 frt (akiadások 
lV/o-a); rendes hitoktatóknak 5199 frt (1*3%); bejáró hitoktatóknak 2245 frt (a kiadások 
0'6%-a); rendkivüli tárgyat tanítóknak 2627 frt (a kiadások 0-7%-a); szolgáknak 6837 frt 
(a kiadások l*8°/o-a); egyéb szolgálatokért (orvos, pénztárnok, zongorahangoló stb.), 791 frt. 
Összesen személyi illetmények czímén: 214,325 frt (a kiadások 55'5%-a); — 2. dologi 
szükségletek czímén: fűtésre, világításra, tisztogatásra 7354 frt (a kiadások 1'8%-a); kisebb 
javításokra 3366 frt (a kiadások 0 '9°/o); taneszközökre és szertári szükségletekre 5125 frt 
(a kiadások 1'3%-a); könyvtára 4101 frt (a kiadások l°/o); irodai s apró dolgokra 3047 frt 
(a kiadások 0-8%-a); házbér és adóra 6639 frt (a kiadások 1 7%-a); az intézeti helyiségek 
házbér-egyenértéke czímén 26,395 frt (a kiadások 6'8%-a) ; tandíjakból szállíttatott az illető 
pénztárakba 15,747 frt (a kiadások 4'1 %-a) ; vegyesekre (biztosítás, pénztárkezelés, tőketörlesz-
tés stb.) 13,285 frt (a kiadások 3-4 %-a). Összesen dologi szükségletekre 85,059 frt (a ki-
adások 22-1 %)• — 3. Átmeneti kiadások czimén: uj építkezésekre 12,456 frt (a kiadások 
3'2%-a); másnemű befektetésre, tőkésítésre 15,721 frt (a kiadások 4-1%-a); egyebekre 
1259 frt (a kiadások 0'3%-a). Átmenetiekre tehát összesen 29,436 frt (a kiadások 7'6%-a). 
— 4. Ösztöndíj és segély czimén: a saját ösztöndíjalapokból 5228 frt (akiadások 1'3%-a); 
másnemű idegen ösztöndíjakból 103 tanulónak 4745 frt (a kiadások l'20/o-a); a saját segély-
alapból 597 tanulónak 32,813 frt (a kiadások 8'5°/o-a); másnemű segély czímén 10,030 frt 
(a kiadások 2'6%-a); vegyes jutalom czímén 217 tanulónak 1351 frt (a kiadások 0 3%-a); 
nyugdíjakra 2242 frt (a kiadások 0'5%-a); pénztári maradvány 689 frt. Ösztöndíj és segély 
czimén összesen 57,098 frt (a kiadások 14'8%-a). Mindezen kiadások tesznek 385,918 frtot. 

IV. A mellékelt 3 táblás kimutatás szerint az egyetemes egyház kebelében 3 hittani 
intézet volt, ugy mint az egyetemes egyház theologiai akadémiája Pozsonyban és az eperjesi 
és soproni hittani intézetek. 

1. A pozsonyi theologiai akadémia, mely a theol. akadémiai pénztárból tartatik, 
4 tanfolyamra oszlik. Hallgatóinak összes száma volt 35, kik mindannyian ág. h. evangé-
likusok voltak. Anyanyelvre nézve volt köztük: magyar 11, német 9, tót 15. A hallgatók 
nyelvismeretét tekintve beszélt: magyarul-németűl 9, magyarul-tótul 11, hazai 2 más nyelvet 
14, más európai nyelvet 1. Honosságra nézve volt köztük: dunáninneni egyházkerületi 11, 
más egyházkerületi 24; általában magyarországi volt 35. A hallgatók előmenetelét tekintve, 
az 1888/9-dik évben vizsgázottak közül: jelesen végzett 3, egyszerűen 14, ismétlésre utasít-
tatott 1. A hallgatók mindannyian a lelkészi pályára lépnek. A tanárok száma volt összesen 
10; ezek közül: igazgató 1, rendes tanár 7, helyettes tanár 2, kisegítő tanár 1 ; egyházi volt 
4, világi 6. Anyanyelvre nézve volt a tanárok közül: magyar 8, német 2; nyelvismeretüket 
tekintve beszélt magyarúl-németűl 10, hazai más 2—3 nyelvet 4. Az akadémia igazgatója 
Schneller István külön értesítőt ad, melyben adatokat az akadémia történetéhez közül s az 
intézet belső szervezetét s iskolaévi életet ismerteti. 

2. Az eperjesi hittani intézet 4 tanfolyamra oszlik. Fentartátik a tiszai kerület 
pénztárából és saját alapjából, mely 1888 deczember 31-én 37,469 frt 46 krt tett. Az intézet 
hallgatóinak száma volt összesen 26, mindannyian ág. hitv. evangélikusok. Anyanyetvre nézve 
volt közülök: magyar 12, német 5, tót 9. A hallgatók nyelvismeretét tekintve beszélt: magyarúl-
németűl 6, magyarúl-tótúl 15, hazai 2 más nyelvet 4. Honosságukat tekintve volt: tiszai 
egyházkerületi L5, más egyházkerületi 11; általában magyarországi volt 26. A hallgatók elő-
menetelét tekintve az alap- és szakvizsgálatot letette: jelesen 6, egyszerűen 7, a vizsgálat 
ismétlésére utasíttatott 1; vizsgálat nélkül eltávozott 13 (az I. és III. tanfolyamb beliek, kik csak 
colloquiumokra köteleztettek). A 26 beirt hallgató közül a lelkészi pályára készül 23, a tanárira 3. 
Az intézet tanárainak száma összesen 5; ezek közül igazgató 1, rendes tanár 4, kisegítő 
tanár 1; egyházi volt 3, világi 2. Anyanyelvre nézve a tanárok közül volt: magyar 4, német 1. 
A tanárok nyelvismeretét tekintve beszélt: magyarúl-németűl 5, magyarúl-tótúl 3, hazai 
más 2—3 nyelvet 3. Az intézet dékánja Hörk József; a hittanintézet állapotáról az eperjesi 
ág. hitv. evang. kerületi collegium értesítője tesz jelentést. 
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3. A soproni hittani intézet, mely a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 
lyceumi pénztárából tartatik fenn, 3 tanfolyamra oszlik. Az intézet hallgatóinak száma volt 
összesen 32, mindannyian ág. hitv. evangélikusok. Anyanyelvre nézve volt közülök: magyar 
27, német 3, tót 2. A hallgatók nyelvismeretét tekintve beszélt: magyarúl-németűl 6, magyarúl-
tótul 2. Honosságra nézve volt: dunántuli egyházkerületbeli 24. más egyházkerületben 8; 
átalában magyarországi volt 32. A hallgatók előmenetelét tekintve: jelesen végzett 11, egy-
szerűen 18, eltávozott vizsgálat nélkül 3. A hallgatók valamennyien a lelkészi pályára készültek. 
A tanárok száma összesen volt 5; köztük: igazgató 1, rendes tanár 4, kisegítő tanár 1; 
egyházi volt 4, világi volt 1. Anyanyelvre nézve a tanárok közül volt: magyar 5. A tanárok 
nyelvismeretét tekintve beszélt: magyarúl-németűl 5. Az intézet igazgatója Poszvék Sándor, 
lyceumi igazgató, ki az egyházkerületi lyceum értesítőjében tesz jelentést a hittani intézet 
állapotáról is. 

A főbb adatokat összegezve a 3 hittani intézet közül 2 az egyházkerületek, 1 az 
egyetem gondozása alatt áll. Kettő 4, egy 3 tanfolyamra oszlik. Az intézetek hallgatóinak 
száma összesen 93, kik mindannyian ág. hitv. evangélikusok voltak. Anyanyelvre nézve a 
hallgatók közül volt: magyar 50, német 17, tót 26. A hallgatók nyelvismeretét tekintve beszélt: 
magyarúl-németűl 21, magyarúl-tótúl 28, hazai más két nyelvet 18, más európai nyelvet 1. 
Honosságra nézve a hallgatók közül volt : egyházkerületbeli 50, más egyházkerületbeli 43 ; 
általában magyarországi volt 93. A hallgatók előmenetelét tekintve: jelesen végzett 20, egy-
szerűen 39, ismétlésre utasíttatott 1, eltávozott vizsgálat nélkül 33. A hallgatók közül lelkészi 
pályára készült 90, tanárira 3. A hittani intézetekben a tanárok száma összesen volt: 20, 
köztük igazgató 3, rendes tanár 15, helyettes tanár 2, kisegítő tanár 3. Egyházi volt 11, 
világi volt 9. Anyanyelvre nézve a tanárok közül volt: magyar 17, német 3. A tanárok 
nyelvismeretét tekintve beszélt: magyarúl-németűl 20, magyarúl-tótúl 3, hazai más 2—3 nyelvet 8. 

V. Az eperjesi ág. hitv. evang. collegium jog akadémiájában volt az 1889/90-diki 
iskolai évben 10 tanár; és ezek közül nyilv. rendes tanár 5, nyilv. rendkívüli tanár 2, magán-
tanár 3. A nyilvános rendes tanárok közül négyen 14 átlagos óra után 980 frt évi fizetésben 
és tandijosztalékban részesültek. A dékáni tiszteletdíj 100 frt. Hasonló arányú fizetésben része-
sült a két nyilv. rendkívüli tanár és 1 magántanár. Egy magántanár, ki a 2-dik félévben a 
közegészségtant tanította, a vallás- és közoktatási minisztériumtól 100 frtot kapott. Egy ma-
gántanár fizetése nincs kitüntetve. A tanárok közül vallásra nézve volt: ág. h. ev. 3, ev. ref. 3, 
róm. k. 2, izraelita 2. Mint tanár működik 16 év óta 1, 13 év óta 2, 12 év óta 1, 7 év 
óta 2, 5 év óta 2, 3 év óta 1, 2 év óta 1. Az előadás nyelve a magyar volt. Volt pedig a 
téli félévben előadás: kötelezett tárgyakról 12, special collegium 7; a nyári félévben kötele-
zett tárgy 12, special collegium 10. 

A hallgatók száma volt: az I-ső tanfolyamban az 1-ső félévben 20 rendes, a 2-dik 
félévben ugyannyi; a II-dik évi tanfolyamban az első félévben 16, a 2-dik félévben 18; a 
III-dik évi v. államtudományi tanfolyamban az 1-ső félévben 14, a 2-dik félévben 13 rendes; 
a IV-dik v. jogtudományi tanfolyamban az 1-ső félévben 12, a 2-dik félévben 13 rendes. 
Volt tehát a négy tanfolyamban együtt: az első félévben 62, a 2-dik félévben 64 rendes hall-
gató. Tanfolyam-hallgatás nélkül vizsgázott 3. A hallgatók származásra nézve mind magya-
rok voltak; anyanyelvre nézve volt köztük az első félév végén magyar 61, német 1, a 2-dik 
félév végén magyar 63, német 1. Vallásra nézve volt az 1-ső félév végén : ág. h. ev. 24, ev. 
ref. 3, róm. kath. 17, gör. kath. 8, izraelita 10; a 2-dik félév végén: ág. h. ev. 24. ev. ref. 5, 
róm. kath. 17, gör. kath. 8, izr. 10. Tanpénzfizető volt az 1-ső félév végén 49, egészen men-
tes 2, felében mentes 11; ösztöndíjas 1, és pedig 75 frt értékben. A 2-dik félév végén tan-
pénzfizető volt 45, egészen mentes 3, felében 15; ösztöndíjas volt 6, és pedig 205 frt 8 kr. 
értékben. Leczkekönyv aláírása teljesíttetett az 1-ső félévben 61-nek; a 2-ik félévben teljesít-
tetett 61-nek, megtagadtatott l-nek. Akadémiai viseletet tanúsított a törvényekkel teljesen 
megegyezőt az 1-ső félévben 61, a 2-dik félévben 61; kevésbbé megegyezőt a 2-dik félév-
ben 1. Absolutoriumot (tanulmány befejezési záradékot kapott a 2-dik félévben 10). Fegyelmi 
büntetés alatt volt a 2-dik félévben 1; kimaradt az 1-ső félévben 1, a 2-dikban 1. 

Az első alapvizsgára jelenkezett 22 joghallgató, kik közül képesittetett : kitűnően 3, 
egyszerűen 14, együtt 17; nem képesittetett: felfüggesztetett 3, visszavettetett 2, együtt 5. A 
megvizsgáltak közt volt: rendes joghallgató 18, miniszteri engedély alapján 4. A vizsgálati 
díjat lefizette 22. — A második alapvizsgára jelentkezett 18 joghallgató, kik közül képesit-
tetett: kitűnően 3, egyszerűen 11, együtt 14; nem képesittetett és pedig: felfüggesztetett 3, 
visszavettetett 1, együtt 4. A megvizsgáltak közt volt: rendes joghallgató 18, miniszteri enge-
dély alapján 1. A vizsgálati díjat lefizette egészen 18. — Az államtudományi államvizsgá-
latra jelentkezett 1 joghallgató; visszavettetett 1, ki a vizsgálati díjat egészen lefizette. A jog-
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tudományi állam vizsgálatra jelentkezett 2 rendes joghallgató, kik mindketten egyszerűen ké-
pesítettek s a vizsgálati díjat egészen lefizették. Ezek szerint az alap- és államvizsgálatokra 
jelentkezett összesen 43, kik közül képesíttetett kitűnően 6, egyszerűen 27, együtt 33; nem 
képesíttetett és pedig: felfüggesztetett 6, visszavettetett 4, együtt 10. A megvizsgáltak közt volt 
rendes joghallgató 38, miniszteri engedély alapján 5. A vizsgálati díjat lefizette egészen 
mind a 43. 

A jogakadémiai ifjúság külön könyvtárában az év elején a leltár szerint volt 750 
darab. A könyvtár jelen évi gyarapodása 99. Az ifjúsági könyvtárt használta 50 joghallgató. 
Egyébként az ifjúság a collegiumi nagy könyvtárt is használta. 

Jogakadémiai egyesületek voltak: a joghallgatók testülete és becsületbirósága; 
továbbá a jogász-segély-egylet, melynek alaptőkéje volt: a tanév elején 2768 frt 42 kr., a 
tanév végén 3840 frt 89 kr. Segélyül kapott innen 7 tanuló 149 frtot összesen. 

A jogakadémiai beadványok és kiadványok száma az igtatókönyv szerint volt 1074 ; 
miniszteri szabályrendelet érkezett a tanév folyamán 5. Tanári értekezlet tartatott 18. — A 
jogakadémia dékánja, dr. Horváth Ödön az intézet ez évi állapotáról az eperjesi collegium ez 
évi közös értesítőjében tesz részletes jelentést. 

E kimerítő s gondosan összeállított jelentéseket az egyet, gyűlés köszö-
nettel tudomásul vévén, 

a) az Ostffy Pál elhunyta által megüresedett helyre Pulszky Ágostot 
választja meg; 

b) az államilag segélyezett intézetekre nézve is kimondja, hogy a rovatos 
kimutatási íveket ők is beküldeni tartoznak ; 

c) a VIII. osztály tanulási idejének túlságos megrövidítését illetőleg elfo-
gadja a tanügyi bizottság abbeli javaslatát, hogy az Írásbeli érettségi dolgozatok 
8 nappal a szóbeli érettségi vizsgálat előtt az egyházi főhatóságnak beterjeszten-
dők, mely értelemben felirat fog intéztetni a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumhoz ; 

d) a görög nyelv kötelező voltának kérdése tárgyalás és javaslattétel s 
esetleg a mennyiben szükségesnek vélné, intézkedés végett a közoktatásügyi bizott-
sághoz tétetik át: 

e) utasíttatnak az összes tanintézetek, hogy a mennyiben a tantervtől való 
eltérések mutatkoznának, az egyet, gyűlés által meghatározott tantervhez szorosan 
alkalmazkodjanak, végre a középiskolai rendtartás 300 példányban való kinyoma-
tása, s az egyes gymnasiumokhoz való szétküldése elhatároztatott. 

24. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 31. pontjánál bemutatván az egyetemes felügyelő 
kihirdetés végett az elnöki jelentése 13-ik pontja alatt felsorolt, egyetemes törvényszéki Ítéle-
teket, olvastatott 

a) a tiszai egyházkerületből felebbezett ügyekre nézve kiküldött egyetemestörvény-
széknek 1889. évi november 6-án hozott Ítélete, melylyel az ügy érdemére nézve helyben-
hagyva a kerületi törvényszék Ítéletét, Mihályi Károly apáczai lelkészt nagyfokú hivatali 
hanyagság, a felsőbbség iránt tartozó engedelmesség és tisztelet konok megtagadása, botrá-
nyos és állásához nem méltó magaviselet által elkövetett fegyelmi vétségekben bűnösnek ki-
mondotta és az apáczai egyházban viselt lelkészi hivatalától elmozdította, s az alsóbbfokú 
ítéleteket enyhítve, a 219 frt 83 krra leszállított per-és eljárási költségek viselésére kötelezte ; 

b) a bányai egyházkerületből felebbezett ügyekre nézve kiküldött egyetemes tör-
vényszéknek 1890. évi augusztus 6-án hozott Ítélete, melylyel — az alsóbbfoku ítéletekkel 
egybenhangzóan — Karner Mátyás kis-semlaki tanítót a bányakerületi perrendtartás I. 3. 
§-ába ütköző és annak c), d), /'), g), és h) pontjai szerint minősülő egyházi vétségek miatt 
a kis-semlaki tanítói állástól elmozdította és a 123 frtban megállapított költségek viselé-
sére kötelezte. 

Ezen Ítéletek, ekként törvényesen kihirdettetvén, tudomásúl vétetnek. 

25. Ugyanazon jegyzőkönyv 32. pontjánál az egyetemes törvényszék a következő 
évre ekkép alakíttatott meg: 

I. A dunáninneni egyházkerületből felebbezett 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 
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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 felebbezett perekre nézve: elnökség: a tiszai ke-
rület társelnökei; világi közbirák: Bánó József, Prónay Pál, Szentiványi Miklós, Szontagh Pál 
(tiszakerületi), Gál János, dr. Markó Sándor, Szontagh József, Szentiványi Árpád; egyháziak: 
Pékár Lajos, Bartholomeidesz Gyula, Fábry János, Balthazar Antal, Terray Gyula, Farbaky 
József, Glauf Pál; a tanári karból: Kramarcsik Károly és Hajcsi Sándor; póttagok: Márton 
János, Dianiska András, Mór Gyula, Kubinyi Géza. 

III. A bányai egyházkerületből felebbezett perekre nézve: elnökség: a dunáninneni 
kerület társelnökei; világi közbirák: Samarjay Károly, Chalupka Endre, Dohnány Lajos, 
Kalenda János, Richter Ede, dr. Stefanovits Milos; egyháziak: Mészáros István, Horváth 
Sámuel (téthi), Trsztyenszky Ferencz, Ritter Károly, Fürst János, Minich Dániel; a tanári 
karból: Csecsetka Sámuel és Michaelis Vilmos; póttagok: Hollerung Károly és Ebner Gusztáv. 

IV. A tiszai egyházkerületből felebbezett perekre nézve: elnökség: a dunántúli ke-
rület 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. 

26. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 33. pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, hogy 
a horvát-szlavonországi ág. hitv. ev. egyházaknak a magyarországi ág. hitv. egyetemes egy-
házhoz való viszonya és azon egyházak helyzetének tisztázására szolgáló intézkedések tár-
gyában a kormányelnökhöz benyújtott fölterjesztésre válasz ez ideig sem érkezett. 

Tudomásúl vétetik. 

27. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 34. pontjánál olvastatott a stipendialis bizottság 
1890, május 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint a Lissovényi László által 
alapított ösztöndíjat Raffay Sándor, a pozsonyi theol. akadémia hallgatója részére megsza-
vazta, akképen, hogy az alapítványi tőkének 1890. január l-ig felszaporodott 372 frt 66 krnyi 
kamatait utalványozta s kimondta, hogy mindaddig, míg Raffay Sándor igazolja, hogy tanári 
pályára készülés czéljából Németország valamelyik főiskoláját látogatja, az alapítványi tőké-
nek rendelkezésre állandó folyó kamatai ki fognak részére szolgáltatni; mely szerint továbbá 
a gróf Teleki-Róth Johanna-féle ösztöndijak az 1889—90. tanévre 38 frtjával kiosztattak. 

Az ösztöndíjaknak szabályszerűen történt kiosztása tudomásúl vétetik. 

28. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 35. pontjánál olvastatott Tornyos Pál váczi lelkész 
jelentése, mely szerint a siket-némák váczi országos intézetében az elmúlt évben 10 ág. h. 
növendéket részesített vallási oktatásban. 

Ugyanezen pontnál jelenti a dunántúli kerület, hogy Tornyos Pál díjazásának eme-
léséhez a mult évi jegyzőkönyv szerint reá eső összeggel hozzájárul. 

Tudomásúl vétetik. 

29. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 36. pontja alatt az egyetemes gyámintézetnek az 
az indítványa, hogy tőkevagyonát ezentúl az egyetem őriztesse és kezeltesse, véleményadás 
végett az egyetemes pénzügyi bizottsághoz tétetvén át, e bizottság, 1890. márczius 10-én fel-
vett jegyzőkönyvének 4-ik pontja alatt az egyetemes gyámintézet indítványának elfogadását 
ajánlja oly értelemben, hogy az egyet, gyámintézet tőkevagyona, az egyetemes alapokkal 
együtt, az egyetem pénztárában, az egyetemes pénztár ellenőrének ellenzára alatt őriztessék 
s a kezelés tekintetében a többi egyetemes alapokra nézve érvényben levő eljárás követtessék. 

A pénzügyi bizottság javaslata elfogadtatik s határozat erejére emeltetik. 

30. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 37. pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 
1890. márczius 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint Bendl Henrik egyetemes 

7 * 
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pénztáros által 1889. január 1-től deczember 31-ig vezetett számadás megvizsgáltatván, rend-
ben levőnek találtatott. E számadás szerint: 

a) az egyetemes egyház folyó számláján volt az összes bevétel 5713 frt 02 kr . 
az összes kiadás 4882 frt 15 kr., ugy hogy a pénztári maradvány 830 frt 87 kr., volt. 

Megjegyeztetik, hogy a 4882 frt 15 kr. kiadási összegből 300 frt az egyetemes 
egyház tartalékalapjára, 600 frt a theol. akadémia tartalékalapjára és 100 frt a gróf Teleky-
Róth Johanna-féle alapítvány tartalékalapjára vitetett át; hogy továbbá a bevételek, valamint 
a kiadások között előfordulnak a brassói magyar egyház javára kezelt 300 frt adományi 
tőkének a takarékpénztárból felvett és a nevezett egyház részére kiadott 12 frt 14 krnyi 
kamatai; és hogy végül a kiadások között 100 példány népiskolai tabella nyomtatási költ-
ségei czimén 10 frt szerepel, mely összeg a dunáninneni egyházkerület elhunyt püspöke által 
kivánt tabellákért előlegeztetett s a nevezett egyházkerület által megtérítendő lesz; 

b) a gróf Teleky-Róth Johanna alapítványnál a bevétel volt 2550 frt 42 kr., a ki-
adás volt ösztöndíjakra és új értékpapírok árfolyam-különbözete czimén 2655 frt 39 kr., úgy, 
hogy az alapítvány tartalékalapjából volt fedezendő 104 frt. 97 kr; 

c) a theol. akadémia-alaphoz tartozó prot. theol. intézeti tőkék után a bevétel 
1684 frt 25 kr., ellenben a kiadás 1808 frt 25 kr. levén, a theol. akadémia tartalékalap-
jából pótoltatott 124 frt; 

d) a Zelenay Gedeon-alapítvány bevétele volt 598 frt; ebből tőkésíttetett 100 frt, 
akadémiai járulékra azonban 500 frt s űj értékpapírok árfolyam-különbözetére 6 frt 25 kr., 
összesen tehát 606 frt 25 kr. adatván ki, pótoltatott az egyetemes egyház tartalékalapjá-
ból 8 frt 25 kr.; 

é) a takarékpénztárba elhelyezett Lissovényi alap már 372 frt 66 krra felszaporo-
dott kamatai nem vétetvén föl, ennél az alapnál 1889-ben sem bevétel, sem kiadás nem 
fordult elő; 

f) a Szinovicz Lajos-féle alapítvány folyó számláján a bevétel 1546 frt 88 kr. volt, 
mely szabályszerűleg tőkésíttetett. 

A vagyonállás 1889. deczember 31-én következő volt: 
I. Az egyetemes egyház tőkeszámláján . 

elhelyezve: kötvényekben 
magyar földhitelintézeti záloglevelekben 
kisbirtokosok » » » 
pesti magy. keresk. bank » » 
magy. jelzáloghitelbank » » 
takarékpénztárban 

6045 frt 
1000 

16,500 
5500 

14,600 
158 

kr. 

10 
összesen 43.803 frt 10 kr. 

Megjegyeztetik, hogy ez összegben bennfoglaltatik 
György-féle 151 frt 31 krnyi alapítvány: 

a Bauhofer 

II. Gróf Teleky-Róth Johanna alapítvány tőkéje 
és pedig: kötvényekben 
magyar földtehermentesítési kötvényben . 
pesti magy. keresk. bankzáloglevelekben . . 
kisbirtokosok orsz. földhit. » . . 
magy. jelzáloghitelbank » . . 
takarékpénztárban 

összesen 45,096 frt 50 kr. 

8400 frt — kr. 
11,700 
10,200 
12,500 

2100 
196 » 50 

43,803 frt 10 kr. 

45,096 frt 50 kr. 

III. A prot. theologiai intézet tőkéje 31,968 frt 78 kr. 
és pedig : magy. földhitelint. zálogleveleiben . 11,500 frt — kr. 
kisbirtokosok orsz. » » . 16,300 » — » 
pesti magy. keresked. bank » . 3000 » — » 
magy. jelzálog hitelbank » . 1100 » — » 
takarékpénztárban 68 » 78 » 

összesen 31,968 frt 78 kr. 
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IV. Zelenay Gedeon-féle alapítvány tőkéje 11,215 frt 50 kr. 
kisbirtokosok orsz. földhit. zálogleveleiben . 11,100 frt — kr. 
takarékpénztárban 115 » 50 » 

összesen 11,215 frt 50 kr. 

V. A Lissovényi László-féle alapítvány tőkéje takarékpénztárban 
van elhelyezve 1050 frt — kr. 

VI. A Szinovicz Lajos-féle alapítvány számláján nyilvántartásban 
van 38,627 frt 47 kr., melyből a Prikkel Mária halála után 
befolyandó s hagyományokra fordítandó 6000 frt levonatván, 
a tőke tulaj donkép 32,627 frt 47 kr. 

ebből Jurenák Józsefnél vételár hátralék . 22,000 frt — kr. 
kisbirtokosok orsz. földhit. zálogleveleiben . 8300 » — » 
takarékpénztárban 2327 » 47 » 

összesen 32,627 frt 47 kr. 

VII. Adományi tőke a brassói magyar egyház javára . . . 300 frt — kr. 
VIII. Egyetemes egyházi alap 777 » 04 » 
XII. Tartalékalapok: 
a) az egyetemes egyház tőkéinél . . . . 3148 frt 67 kr. 
b) a theol. intézet tőkéinél 2295 » 96 » 
c) a gróf Teleky-Róth Johanna alapítványnál 851 » 53 » 

összesen 6296 frt 16 kr. 
Az összes tőkék főösszege volt tehát 1889. deczember 31-én 173,134 frt 55 kr. 

Jelentvén egyúttal a pénzügyi bizottság azt az intézkedését, hogy az egyetemes 
egyház tőkéje, az egyetemes egyházi alap és a Bauhofer György alapítvány tőkéje ezentúl 
mint az egyetem szabad rendelkezési tőkéi együttesen, de külön összegekben könyveitesse-
nek el, s hogy mindezen alapok jövedelmei az egyetemes egyház folyószámláján számoltas-
sanak el, 

az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság előterjesztését és bejelentett 
intézkedését tudomásul veszi és Bendl Henrik egyetemes pénztárost az 1889. 
január 1-től deczember 31-ig terjedő, szabályszerűen megvizsgált számadásra nézve, 
a szokott óvások fentartásával a további felelősség terhe alól felmenti. 

31. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 38. pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 
említett jegyzőkönyvének 2. pontja, mely szerint a bizottság, az 1886. évi egyetemes gyűlés 
jegyzőkönyvének 35. pontjában nyert felhatalmazása alapján elhatározta, hogy az egyetemes 
egyház szabad rendelkezése alatt álló tőkék folyó számláján mutatkozó pénztári maradvány-
ból a folyó 1890. évre az egyetemes egyház tartalékalapjába 100 frt, a theol. akadémiai 
intézeti alap tartalékalapjába 300 frt és a gróf Teleky-Róth Johanna-alapítvány tartalékalap-
jába 100 frt helyeztessék el. 

A pénzügyi bizottság intézkedése jóváhagyólag tudomásúl vétetik. 

32. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 10. pontjánál olvastatott a Hrabovszky Zsigmond-féle 
alapítvány bizottságának jelentése, mely szerint: 

a) a gondnok által beterjesztett számadást, mely azt mutatja, hogy az alapítvány 
tőkéje az 1888-ik év végén volt 55,308 frt 37 kr. 
1889. évi szaporodás . 3138 » 01 » 
s így 1889. végén 58,446 frt 38 kr. 
megvizsgálta, teljesen rendben levőnek találta, s fentartván az egyetemes pénztárban őrzött 
értékeknek az egyetemes pénzügyi bizottság részéről való megvizsgálását, az alapítványi 
gondnoknak a felmentvényt kiadta; 

b) az 1889/90. tanévre a szabályszerű 250 frt ösztöndíj Remete Dezső főgymna-
siumi tanulónak, miután bizonyítványa az alapítványi szabályoknak megfelelt, kiadatott; 

c) jelenti végül a bizottság, hogy az 1887. évi közgyűlésen választatván meg, meg-
bízatása lejárt. 
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A jelentés tudomásul vétetvén, az alapítványi bizottság további három 
évre következőleg alakíttatott meg. Megválasztattak: elnöknek Győry Elek, tagok-
nak: báró Prónay Gábor, Doleschall Sándor, Scholcz Gusztáv. Vetsey István, ifj. 
Bánó József Böhm Károly és Posch Gyula. 

33. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 4. pontjánál jelenti az elnöklő püspök, hogy a 
magyar agenda ügye. három püspöktársa elhalálozásával, némileg megakadt, de folyamatban 
van és még az őszszel teljesen el fog készülni. 

Örvendetes tudomásúl szolgál. 

34 (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 42. pontjánál olvastatott a vallás és közoktatás-
ügyi miniszternek az egyetemes gyűlés felterjesztésére adott 1889. november 19-én 21,742. sz. 
alatt kelt válasza, melyben megemlítvén, hogy a kereskedelmi akadémiák egy részében a hit-
oktatás már folyamatban van, tudatja egyszersmind, hogy intézkedett, miszerint a kereske-
delmi középiskolák tanulóinak hittani oktatásban való részesítése, a hol a hitfelekezetek 
arról a magok körében gondoskodni kívánnak, az intézetek fentartói által akadálytalanul 
lehetővé tétessék, hogy azonban figyelemmel a középkereskedelmi iskolák szakiskolai jelle-
gére és az azokban tanított szaktárgyak nagy számára, a hittani oktatást nem tartja ezen 
iskolákban kötelezővé tehetőnek. 

Tudomásúl szolgál. 

35. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 43. pontjánál, az egyetemes lelkészvizsgáló bi-
zottság, a legközelebbi rendes egyetemes közgyűlésen leendő uj megalakításáig terjedő időre, 
következőleg alakíttatott meg. 

Az egyetemes lelkészvizsgáló bizottság dunántúli kerületi osztályának 
tagjai: világiak: dr. Schreiner Károly és Haubner Rezső; egyháziak: Gyurácz Fe-
rencz és Brunner János ; tanárok : Poszvék Sándor és Bancsó Antal ; póttagok : lel-
készek: 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 Minich Dániel; tanárok: Trsztyénszky 
Ferencz és Csecsetka Sámuel ; póttagok : lelkészek : Fürst János és Hollerung Ká-
roly ; világiak : Richter Ede és Michaelis Vilmos ; 

bányai kerületi osztályának tagjai: világiak: Zsilinszky Mihály és Haviar 
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 József és Szlávik 
Mátyás; póttagok: lelkészek: Urbán Adolf és Fábry János; világiak: Csengey 
Gusztáv és Benczúr Géza. 

36. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 44. pontjánál jelenti a dunántuli kerület püspöke, 
hogy az egyetemes lelkészvizsgáló bizottság dunántuli osztálya előtt a szabályszerű lelkészi 
vizsgát jó sikerrel letették: Balog István (büki), Balog István (kajári), Borbély Gyula, Drás-
kóczi Lajos, Kovács István, Nagy Lajos, Ritter István, Sass Béla, Szórády Lajos és Vojtko Pál. 

A tiszai kerületi püspök jelentése szerint, a bányakerületi osztály előtt Adamovics 
Sámuel, Szluha Sámuel. Schneider Viktor, Izák Pál és Melis János, 

a tiszai kerületi osztály előtt pedig Honiczy Pál, Kármán István, Kolbenheyer József, 
Kovács Andor, Fridrich Zsigmond, Viczian Lajos, Povázsay György és Knihár Károly. 

A dunáninneni püspök jelentése szerint az ottani kerületi bizottság előtt vizsga elő 
nem fordult. 

Tudomásúl szolgál. 
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37. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 45. pontjánál, mely szerint tudomásul vétetett, 
hogy a zsinati bizottság, a zsinat elé terjesztetni rendelt előmunkálatokkal, az egyetemes 
gyűlés által meghatározott keretben elkészült s azok, a zsinat összealkotására s alakulására 
vonatkozó, egyetemes közgyűlésileg megalkotott szabályzattal együtt közzé is tétettek, mely 
szerint továbbá a zsinat megtartása, az egyházkerületek többségének nyilatkozata alapján 
az 1891-ik évre tüzetett ki s a dunáninneni kerület, mint a mely a zsinattartás költségeinek 
fedezéséről nem gondoskodott, felhivatott, hogy erről, az 1868-iki egyetemes gyűlésnek a 
zsinat összealkotására vonatkozó szabályzata 4. §-a értelmében gondoskodjék, a dunáninneni 
kerület részéről előterjesztetik, hogy a kerület fentartván előbbi határozatát, tekintettel arra, 
hogy időközben közöltetett az egyetemes zsinati bizottság munkálata, és több oldalról mint 
olyan támadtatott meg, melynek alapján a zsinat meg nem tartható, a zsinati előmunkálatok 
kidolgozására bizottság küldetett ki s fentartatott a zsinat kérdésében való végleges határozat. 

Minthogy ezen előterjesztés szerint a dunáninneni kerület az egyetemes 
gyűlés felhívásának megfelelni elmulasztotta és minthogy részéről a zsinat tartása 
kérdésében, az egyetemes gyűlés határozata után. határozat hozatalnak nem lehet 
helye, utasíttatik a dunáninneni kerület, hogy a zsinattartás költségeinek fedezéséről 
haladéktalanul gondoskodjék. 

38. (Gy.) A mult évi egyetemes gyűlési jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál, mely 
szerint a határozat c) pontja alatt a zsinati bizottság megbízatott, hogy alkalmazva a zsinati 
szabályzat alapelveit, azokra az esperességekre, melyekben az egyházak száma szaporodott, 
arra a kerületre, melynél az esperességek száma szaporodott s az 1868. óta létrejött egye-
temes tanintézetre készítsen a zsinati szabályzat ily értelmű kiegészítése iránt javaslatot, 
közölje nyilatkozat végett a kerületekkel és terjeszsze megállapítás végett a jövő évi közgyűlés 
elé; a zsinati bizottság jelenti, hogy e megbízatásában eljárt és 1890. évi márczius 18-án 
tartott üléséről fölvett jegyzőkönyvében előterjeszti, hogy a dunáninneni és dunántuli kerüle-
teknél nincs 1868. óta oly változás, mely a zsinati szabályzat elveinek alkalmazása mellett, 
a követek számára kihatna, hasonlóképen nem fordult elő a tiszai kerület régi esperességeinél 
sem ily változás, szaporodott azonban az esperességek száma a brassói esperességgel, melyet 
11 egyháza után 2 követ küldésének joga illet meg; a bányai kerületnél pedig, a bánsági 
esperességnek az előbbi 17 helyett 23 egyháza levén, ezen esperességnek 2 követ helyett 
4 követet lesz joga küldeni; a mi pedig a theol. akadémiát illeti 1, a tanárikar kebeléből 
választott követ általi képviselete mutatkozik megfelelőnek. Javasolja tehát a bizottság, az 
1868. szabályzat következő kiegészítését: 

a) a tiszai kerülethez tartozó brassói esperesség küld 2 követet; 
b) a bányai kerülethez tartozó bánsági esperesség külcl 4 követet; 
c) a pozsonyi theol. akadémia küld 1 követet kit az akadémiai tanárok sorából, a 

tanári karral együtt a theol. akadémiai nagybizottság, mint a mely az összes kerületek kép-
viselőit magában foglalja, választ; mihez képest a zsinat állana hivatal szerinti 9 tagból 
esperességileg választott 98 tagból és tanodák választotta 9 tagból, összesen 116 tagból. 

Előterjeszti továbbá a bizottság, hogy indítványoz!atván a zsinati szabályzat 2. §-a 
2. pontjának, mely a kerületi tanodai követek választásáról szól, oly értelmű pótlása, mely 
meghatározná a választási eljárásnak, nevezetesen a szavazatok összegyűjtésének és megállapítá-
sának s az igazolvány kiállításának módját: e feletti határozatra nem érezte magát hivatva, 
mert ezen rendelkezések megtétele az egyes kerületek hatáskörébe tartozik s erre felhatal-
mazást nem nyert. 

Ezek előterjesztése után a tiszai kerület oda nyilatkozik, hogy a zsinati bizottság-
nak a szabályzat kiegészítésére vonatkozó javaslatát elfogadta, jelenti egyszersmind, hogy a 
közölt zsinati előmunkálatokra nézve észrevételeket dolgozván ki, melyeket ezennel bemutat, 
szükségesnek vélte nemcsak arra szorítkozni, a minek rendeltetése, hogy a zsinat tárgyalá-
sainak minél behatóbbá és sikeresebbé tétele végett a zsinat tagjainak tájékozásűl szolgáljon, 
hanem a zsinat összealkotására és alakulására vonatkozó szabályzatra is kiterjeszkedni; 
óhajtván, hogy ennek hézagai p. o. a választások módjára nézve pótoltassanak, s a napidíjak 
4 frtról, a jelen viszonyoknak megfelelőbb 5 frtra emeltessenek. 

A dunántúli kerület előterjeszti, hogy a zsinati bizottság javaslatát elfogadta és 
helyeselvén annak a választások módjának meghatározására vonatkozó nézetét is, a megfelelő 
intézkedéseket megtette; végre, hogy maga részéről is dolgozott ki előmunkálatokat a zsinat 
számára s azokat bemutatja. 

8* 



32 

A bányai egyházkerület oda nyilatkozik, hogy ő akkép értelmezvén a zsinati sza-
bályzatot, hogy 20 egyházig 2, azontúl 40-ig 4 követ esik az esperességekre, ennek folytán 
a nógrádi esperességnél is kiegészítés volna szükséges. Egyebekben elfogadván a zsinati 
bizottság javaslatát, kéri annak kimondását, hogy a nógrádi esperesség 4 helyett 6 követet 
van jogosítva küldeni. 

A dunáninneni kerület e tárgyban is a fennebbi pontban tett előterjesztésére utalt. 
Ezen előterjesztésekre nézve hosszabb tanácskozás után, 

az egyetemes gyűlés következőleg határozott : 
Tekintettel arra, hogy az 1868-ik évi zsinati szabályzat 1. §-nak, a vá-

lasztott tagokra vonatkozó a) pontjának második bekezdésében, az esperességi 
követekre nézve az mondatik, hogy minden esperesség, mely bezárólag 20 vagy 
kevesebb egyházból áll, két követet, 21 vagy annál több egyházból álló esperesség 
négy követet küld, s így egy-egy esperességre nézve négy követ maximumként van 
megállapítva; a bányai kerület értelmezése nem találtatván elfogadhatónak, a zsinati 
bizottság javaslata elfogadtatik s ehhez képest a zsinati szabályzat, akkép egészít-
tetik ki, hogy 

a) a tiszai kerülethez tartozó brassói esperesség küld 2 követet; 
b) a bányai kerülethez tartozó bánsági esperesség küld 4 követet; 
c) a pozsonyi theol. akadémia küld 1 követet, kit az akadémiai tanárok 

sorából, a theol. akadémiai nagybizottság a tanári karral együtt választ. 
A tiszai és dunántuli kerületek által bemutatott munkálatok a zsinati 

bizottságnak adatnak ki azzal, hogy azokat az egyetemes gyűlés eddigi határozatai 
által megállapított korlátok közt lehetőleg vegye figyelembe. 

39. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv ugyanazon pontjában, a határozat d) pontja alatt 
felszólíttatván a kerületek, hogy nyilatkozzanak, váljon kivánják-e a követi utasítást fen-
tartani, vagy ahhoz járulnak, hogy a zsinati követek utasításhoz kötve ne legyenek: erre 
nézve a dunántúli, bányai és tiszai kerületek kijelentették, hogy az utasítás-adást nem kívánják 
fentartani, a dunáninneni kerület pedig a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 45. 
pontjában foglalt összes határozatokat a jelen jegyzőkönyv 3. pontjában előterjesztett hatá-
rozatával intézte el. 

Az egyetemes gyűlés a kerületek eme nyilatkozatai folytán határozatilag 
kijelenti, hogy a követi utasítás mellőztetvén, a zsinati követek utasításhoz kötve 
nincsenek. 

40. ÍGy.) Ugyanazon jegyzőkönyvi pontnál, mely szerint a határozat e) pontja alatt 
a zsinati bizottság felkéretett, hogy a zsinattartási legfelsőbb engedély iránt benyújtandó kér-
vény tervét terjeszsze elő, bemutattatott s felolvastatott a benyújtandó kérvény szövege. 

Az előterjesztett kérvénytervezet helyeslőleg tudomásúl vétetik. 

41. (Gy.) E tárgyakkal kapcsolatban s egyszersmind vonatkozással a mult évi 
egyet, gyűlési jkv. 48-ik pontjára, mely szerint elhatároztatott, hogy eme határozat közlése 
mellett, értesíttessenek ev. ref. testvéreink arról, hogy egyházunk 1891-ben Budapesten zsi-
natot kiván tartani, olvastatott a magyarországi ev. ref. egyház egyetemes konventjének, ezen 
értesítésre 1890. ápril 15—23-ik napjain Budapesten tartott üléséből kelt válasza, melyben 
tudatja, hogy az értesítést s azon felhívást, hogy az ev. ref. egyház 1891-ben Budapesten 
szintén zsinatot tartson, kész örömmel tudomásúl vette, a zsinattartást elhatározta, a vonat-
kozó tárgyak előkészítésére bizottságot választott és megbízta a püspöki és főgondnoki kart. 
hogy ez ügyben a testvér ágost. ev. egyház főhatóságával együtt tanácskozva, egyetértőleg 
állapíttassék meg a zsinattartás ideje, és hogy az 1790/91. évi, magyar protestáns egyhá-
zunk életében oly kiváló korszakot és forduló pontot képező országos törvényczikknek 
évszázados emléke méltóan miként ünnepeltessék meg, szintén egyértelmüleg határoztassék 
meg, s a mely válaszát azzal végzi: «Istennek áldó kegyelme nyugodjék egyetemes pro-
testáns egyházunk egységén és a kölcsönös testvéri szeretet által sugalmazott munkálkodá-
sának megkezdésén s annak remélhető szép eredményein ! » 

Az egyetemes gyűlés a magyarországi ev. ref. egyetemes konventnek ezen 
igaz testvéri érzettől áthatott szives válaszát örvendetes tudomásúl vévén, teljes 
készséggel csatlakozik ahhoz, hogy a zsinattartás idejének közelebbi meghatározása. 



valamint az, hogy az 1790/91. évi korszakot alkotó törvényczikk százados évfor-
dulója méltóan miként ünnepeltessék meg, az ev. ref. egyház püspöki és főgond-
noki karával együttes tanácskozásban, egyetértőleg állapíttassék meg, s ezeknek ily 
módon való megállapításával a zsinati bizottságot bizza meg, mely különben is fel 
van hatalmazva a zsinati előkészületek megtételére és magában foglalja egyetemes 
felügyelőnkkel együtt püspökeinket és kerületi felügyelőinket. 

42. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 46. pontjánál, mely szerint kijelentetett, hogy az 
egyetemes gvülés erdélyrészi testvéreinknek az országos egyetemes egyházhoz való csatlako-
zását óhajtja s őket a zsinatra meghívja, olvastatott az erdélyrészi ág. hitv. evangélikusok 
főkonsistoriumának, e meghívásra 1890. évi aug. 27. kelt válasza, melyben tudatja, hogy sem 
egyházunk hitvallási irataiban, sem egyházuk jogi alapjaiban és történeti fejlődésében, mely 
a magyarországitól oly különböző volt, sem jelenlegi alkotmányos és kormányzati szerveze-
tükben, sem az ő egyházuk, valamint Magyarország evangelikus egyháza közérdekében, nem 
találnak elegendő okot, mely őket a zsinaton való részvételre bírhatná. 

Tudomásúl szolgál. 

43. (Gy.) Ugyancsak e tárgyakkal kapcsolatban bemutatja az egyetemes felügyelő 
Dohnányi Lajos beadványát, melyben a zsinati bizottságban való tagságról lemond. Ennek 
folytán és miután Ostffy Pál elhunyta következtében, helyére szintén egy tag választandó, a 
zsinati bizottság kiegészítése levén szükséges : 

Megválasztattak a zsinati bizottságba Pulszky Ágost és Csillagi Józseí. 

44. (Sch.) A mult évi jegyzőkönyv 49. pontjánál a Luther-társaság jegyzője élő 
szóval előadja, hogy a mult évi egyet, gyűlés óta a tagok száma 2 alapító (Radó Kálmán 
ker. felügyelő és a nyíregyházai evang. egyház) és 6 rendes taggal szaporodott. A társaság 
vagyona tőkében 5711 frt 5 kr., egyebekben 3000 frt értéket meghaladó. A társaság által 
ismételten kiirt azon pályázatra: írassanak kisebb elbeszélések a magyar reformátió történe-
téből a hitélet fejlesztése czéljából, 5 pályamunka érkezett s mind az 5 jutalomra méltónak 
találtatott. A társaság tisztviselőinek 5 éves mandatuma lejárván, mindannyian ujabb 5 évre 
megválasztattak. 

Örvendetes tudomásúl szolgál. 

45. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 51. pontjánál, mely alatt az eperjesi collegium 
pártfogóságának az akadémia és a tolna-baranya-somogyi esperességnek a bonyhádi algvm-
nasium segélyezése iránti kérvényei jelentéstétel végett azzal adattak ki a pénzügyi bizott-
ságnak, hogy a mennyiben a kérelmek indokoltak s a pénztár állapota megengedi, az általa 
megadhatónak találandó segélyösszeget ki is utalványozhatja, olvastatott a pénzügyi bizottság 
1890. márczius 10-én tartott ülése jegyzőkönyvének 3-ik pontja, mely szerint a pénzügyi 
bizottság, figyelemmel arra, hogy a zsinati előmunkálatok az egyetemes egyház pénztárára 
nagyobb terhet rónak, az eperjesi jogakadémia részére a folyó évre 200 frtot, a bonyhádi 
algymnasium részére pedig 100 frtot szavazott meg s utalványozott ki a szabad rendelkezési 
alapok jövedelmeiből. 

Tudomásúl szolgál. 

48. (V.) Ennek kapcsán egyetemes felügyelő beterjesztvén a tiszai egyházkerület-
nek az eperjesi jogakadémia, és a tolna-baranya-somogyi esperességnek a bonyhádi algym-
nasium segélyezése iránti kérvényeit, 

az egyetemes közgyűlés e kérvényeket jelentéstétel végett azzal adja ki a 
pénzügyi bizottságnak, hogy a mennyiben a kérelmek indokoltak és a pénztár álla-
pota megengedi, az általa megadhatónak találandó segélyösszeget ki is utalványozhatja. 

41. (V.) Olvastatott ezután az aszódi algymnasiumnak, a bonyhádi algymnasiumnak 
és a felső-lövői tanintézetnek államsegély iránti ügyében a jelen jegyzőkönyv 4. pontja szerint 
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véleményadással megbízott tanügyi bizottság jelentése, mely szerint az aszódi algymnasium 
hatósága 3000 frt évi segélyért s azonfelül rajzterem és tornacsarnok felépítésében gyámo-
lításért, — a bonyhádi algymnasiumot fentartó tolna-baranya-somogyà esperesség a felépí-
tendő gymnasiumi tornacsarnok költségeire egyszer s mindenkorra 8000 frt segélyért, s végül 
a dunántuli egyházkerület a felső-lövői tanintézetek részére 5000 frt évi segélyért s építke-
zésekre egyszer s mindenkorra 30.000 forint segélyért óhajt folyamodni s mely szerint a 
bizottság meggyőződvén arról, hogy e segélyek egyrészt szükségesek arra, hogy a nevezett 
tanintézetek a középiskolai törvény követelményeinek megfelelhessenek, másrészt az évi segé-
lyek az illető tanintézetek összkiadásaihoz oly arányban állanak, hogy azon tanintézetek fele-
kezeti jellege a törvény értelmében megmaradhat. 

E jelentés alapján az egyetemes közgyűlés az aszódi algymnasium ható-
ságának, a bonyhádi algymnasiumot fentartó tolna-baranya-somogyi esperességnek 
és a felső-lövői tanintézetek érdekében a dunántúli egyházkerületnek megadja az 
engedélyt arra, hogy az állami segélyt igénybe vehessék. 

48. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 52. pontjánál jelentetvén, hogy a lefolyt évben 
senki sem tett hittanári vizsgát; 

tudomásúl vétetik. 

49. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 54. pontjánál olvastatott a jelen jegyzőkönyv 3-ik 
pontja alatt a balassa-gyarmati anyaegyház és Záhora leányegyház közti ügyben felterjesztett 
felebbezésre nézve véleményadás végett kiküldött bizottság jelentése, mely szerint Záhora 
leányegyház az 1885-ben újonnan betöltött balassa-gyarmati segédlelkészi állással járó költ-
ségekhez hozzájárulását megtagadván, a nógrádi esperesség, valamint mindkét fél felebbezése 
folytán a bányai egyházkerület kimondta, hogy a balassa-gyarmati segédlelkész 300 frtnyi 
javadalmához Záhora 35 frttal, Balassa-Gyarmat és Szelesztény s Zsél leányegyházak 265 frttal 
tartoznak hozzájárulni, mely kötelezettség kezdetét a bányai egyházkerület Záhorára nézve 
1889. január 1-jében állapította meg. — A kerület határozata ellen egyedül Balassa-Gyarmat 
egyházközsége felebbezett. 

A bizottság véleménye felolvastatván s elfogadtatván, 
az egyetemes közgyűlés helybenhagyja a bányai kerület határozatát, mely 

szerint Záhora leányegyház 1889. január 1-től kezdve évenkint 35 frttal tartozik a. 
balassa-gyarmati segédlelkész fizetéséhez járulni. 

50. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 57-ik pontjánál, mely szerint Ivrausz Imre vámosi 
lelkész ügyében fölterjesztés adatott be, olvastatott az igazságügyi miniszternek 1890. jan. 23. 
22,057. sz. a. kelt válasza, mely szerint a beszterczebánvai kir. törvényszék elnöke által 
nyomozat tétetvén, ennek eredménye az, hogy a kir. bíróságok részéről szabálytalanság nem 
történt. Nevezett lelkész ugyanis súlyos természetű büntetendő cselekvények gyanúja miatt, királyi 
ügyészi indítványra szabályszerűen hozott vizsgálóbírói határozat alapján helyeztetett vizs-
gálati fogságba, a vizsgálóbírói határozat a letartóztattak előtt kihirdettetvén, a kirendelt 
csendőröknek meghagyatott, hogy kisérjék be őket a breznó-bányai kir. járásbírósághoz s 
velük a legkíméletesebben bánjanak, a késő esti bekisérés pedig azért történt, mivel a letar-
tóztatottak kocsikat kívánván, ezek előállítása alatt következett be az est. 

Tudomásúl vétetik. 

51. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 59. pontjánál, mely szerint a tanárok nyugdíj-
ügye országos rendezésének kérdésében felterjesztés határoztatott el, jelenti az egyetemes 
felügyelő, hogy a felterjesztés a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez beadatott, de válasz 
nem érkezett. 

Tudomásúl vétetik. 

52. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 61. pontjánál olvastatott az egyet, tanügyi 
bizottság Schneller István igazgató által készített, protestáns tanárképző tervezetére vonatkozó 
jelentése, mely szerint a bizottság önálló tanárképző intézetnek felállítását anyagi okból nem 
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tartja lehetségesnek, s ha felállíttatnék is, az csak csonka lenne, miért és a bizottság az előtte 
fekvő tervezet megvalósítását nem ajánlja, hanem azt javasolja, bizassék meg a tanügyi 
bizottság azzal, hogy az ügyet az egyetemes gyűlés intentiójának megfelelőleg tanulmányozza 
s annak idején indokolt véleményt terjeszszen az egyetemes gyűlés elé az iránt, lehetséges-e 
s mily módon, a theol. akadémiai tanítást olyképen berendezni, illetőleg kiegészíteni, hogy 
egyes tantárgyakban való csekélyebb pótlás mellett, a hallgatókat némely szakcsoportból, a 
tanári alapvizsgálatra képesítse. 

Az egyetemes gyűlés a tanügyi bizottság ez indítványát elfogadja, a ter-
vezet készítőjének pedig fáradságos munkájaért köszönetet mond. 

53. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 62. pontjánál, mely szerint a pénzügyminiszter 
által, a lelkészeket és tanítókat javadalmaik után terhelő egyenes adók s egyenes adók módjára 
beszedendő követelések behajtása tárgyában tervezett körrendeletre nézve kijelentetett, hogy 
a tervezet I. pontjának intézkedéseit egyházunkra is alkalmaztatni kivánja s elhatároztatott, 
hogy e nyilatkozat terjesztessék fel a valláss- és közoktatásügyi miniszterhez; az egyetemes fel-
ügyelő jelenti, hogy a felterjesztés megtörtént. 

Tudomásúl vétetik. 

54. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 65. pontjánál, mely szerint felterjesztés határoz-
tatott el, a felsőlövői tanintézetnek jelen állapotában még egy évig fentarthatása iránt, jelenti 
az egyetemes felügyelő, hogy a dunántnli kerület e kérelmét fölterjesztette. 

Tudomásúl vétetik. 

55. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 66. pontjánál, mely szerint a beszterczebányai 
egyháznak 6000 frt egyszer mindenkorra való államsegély iránti kérvénye a pénzügyi bizott-
ságnak adatott ki, jelenti az egyetemes felügyelő, hogy a kérvényt néh. dr. Szeberényi Gusztáv 
püspök, ki azt benyújtotta, visszakérvén, ugyanaz neki elküldetett s visszaadatott. 

Tudomásúl vétetik. 

56- (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 68. pontjánál, mely szerint elhatároztaiott, hogy 
az 1790/91. évi országgyűlés megnyitásának századik évfordulója emlékéül a reformatio 
emléknapján az összes egyházakban ünnepélyes isteni tisztelet tartassék, Zelenka Pál püspök 
előterjeszti, hogy a közbejött szomorú események miatt nem voltak a kellő intézkedések 
megtehetők és különben is helyesebbnek mutatkozik, ha ugy mint 1791-ben, a korszakot 
alkotó törvénvczikk meghozatala után tartatott május hó 1-én ünnepélyes hálaadó isteni tisz-
telet; a százados évforduló megünneplése is az 1790/1. törvényczikk meghozatalát követő 
egyházi ünnepélyek évfordulójára tétetik át. Indítványozza ennélfogva, hogy az 1790/91. 
törvényczikk meghozatalának százados évfordulója összes egyházainkban 1891. évi május 
havának első vasárnapján ünnepeltessék meg. 

Ezen indítvány elfogadtatik. 

57. (Gy.) Az egyetemes felügyelő bemutatja a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
1890. april 4-én 12,267 sz. a. kelt leiratát, melylyel megküldte az ugyanazon szám alatt 
kibocsátott, s az összes keresztény hitfelekezetek főhatóságaihoz intézett következő körrendeletet. 

«Az anyakönyvek feladata levén, a bejegyzett egyének személyi állapotát hiven és 
hitelesen tanúsítani, következőleg vallásukat is teljes hitelességgel feltüntetni, szükségesnek 
tartom czímedet, a f. évi 3565. számú körlevelem kapcsán tisztelettel felkérni, méltóztassék 
a joghatósága alatt álló anyakönyvvezető lelkészeket oda utasítani, hogy valahányszor vala-
mely keresztény hitvallásról egy más hitvallásra történik áttérés, az 1868. LUI. t.-cz. 7. §-nak 
határozataihoz képest erről értesített anyákönyvvezető lelkészek kötelességüknek ismerjék, 
hogy az illető áttért egyén születési anyakönyvének «Jegyzet» rovatában az áttérés meg-
történtét feljegyezzék és a mennyiben az altért más egvházközseg születési anyakönyvében 
volna bevezetve, ezen egyházközség anyakönyvvezető lelkészét, az említett bejegyzés foga-
natosítása czéljából hivatalból értesítsék». 

Közölve levén a kerületekkel e helyütt tudomásúl szolgál. 

58. (Gy.) Az egyetemes felügyelő bemutatja továbbá Stodach Gyula, pürkereczi 
iskolai tanítónak, a tiszai kerület püspöke által beadott felebbezését, a brassói esperességi és 
kerületi határozatok ellen. 
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Ezen felebbezés nem levén felszerelve, illetékes elintézés végett a tiszai 
kerülethez tétetik át. 

59. (Sch.) A dunáninneni egyházkerület püspöke jelenti, miszerint dr. Szeberényi 
Gusztáv, bányakerületi püspök elhunytával a Zpévnik-bizottmányának elnöki széke megürült, 
hogy továbbá a bizottmány kezelése alatt álló vagyon 8806 frt és 71 krt teszen, s hogy a 
boldogult püspök családja a Zpévnik-bizottmányra vonatkozó irományokat, pénzeket és köny-
veket hozzá beküldte; jelenti végre, hogy a fennálló szabályok szerint a bizottmány tagjait 
egybehivandja s az ellenőrzéssel megbízott három püspöknek a változott viszonyok rende-
zéséről a kellő hivatalos jelentést megteendi. 

Az egyetemes gyűlés e jelentést tudomásul veszi azzal, hogy a dunán-
inneni egyházkerület püspöke ez ügyről a jövő évi egyetemes gyűlésnek jelen-
tést tegyen. 

60. (V.) A bányai egyházkerület előterjeszti, hogy kerületi polgári leánynevelő 
intézetet óhajtván felállítani, arra az esetre, ha ez intézet Aszódon — az aszódi kastélyban 
állíttatnék fel, oly fényes adományok ajánltattak fel. hogy remélheti tervének mielőbi meg-
valósulását; egyúttal mivel egyrészt a leánynevelő intézeti helyiség megszerzési és első beren-
dezési költségei saját anyagi erejét túlhaladják, másrészt az aszódi kastély központi fekvésénél 
és nagyságánál fogva alkalmas egy az egész országra kiterjedő leánynövelde befogadására, 
felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy az egyetem tartalékalapjából a leánynövelde felállítását 
hathatósan elősegíteni szíveskedjék. 

Az egyetemes közgyűlés, érezve a leánynevelés fontosságát és teljesen 
méltányolva a bányai kerület törekvését, s különösen tekintettel az Aszódon fel-
állítani szándékolt leánynevelő intézet központi fekvésére, a benyújtott kérelmet azzal 
teszi át a pénzügyi bizottsághoz, hogy az egyetem szabad rendelkezési alapjaiból s a 
tartaléktőkékből, azok állásához és a lehetőséghez képest, nagyobb adományt esetleg 
kamat nélkül vagy előnyös feltételek mellett nyújtandó nagyobb kölcsönt szavazzon 
meg a bányai kerület által Aszódra tervezett leánynövelde felállítására, illetve az 
aszódi kastélynak e czélból leendő megvételére; felhatalmazván egyúttal a pénzügyi 
bizottságot, hogy a megszavazandó adományt vagy kölcsönt azonnal ki utal-
ványozhassa. 

61. (Sch.) A dunántuli egyházkerület beterjeszti az állami tanítóképző intézetekben 
a vallásoktatás körül felmerülő hiányok megszüntetését czélzó abbeli indítványát, melyben 
javaslatba hozza, hogy kérelem intéztessék a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
az iránt, hogy a ) a tanítóképző intézeti vizsgáknak a helyb. evang. lelkész illetőleg hitoktató 
közbejöttével a vallás is tárgyát képezze; b) az evang. vallású növendékek vallás-óráinak 
száma a következőleg állapíttassék meg: az I. és II. osztályban 3—3, a III. és IV. osztályban 
2—2 óra hetenként, az utolsó osztály órái gyakorlati kiképzésre fordíttatván; c) a kiszabott 
órák csakugyan tartassanak és meg ; d) oly intézetekbe, melyek távol esnek valamely evang. 
gyülekezettől, a felvett ifjakat egyházi dolgaikba beavatni nem tudják, evang. vallású ifjak 
ne vétessenek fel; e) az ifjak a kántori teendőkben alaposabb kiképeztetést nyerjenek. Végre 
kérelem intéztessék az egyetemes gyűléshez az iránt, hogy tanügyi bizottsága utján, de fele-
kezeti tanítóképzőink meghallgatásával, készíttessen az állami tanítóképzőkben működő vallás-
tanítók s a kántori teendőkbe beavató zeneoktatók számára részletes tantervet és utasítást 

A dunántúli kerület ez indítványa megfontolás és véleményadás végett 
a tanügyi bizottsághoz áttétetik. 

62. (V.) Indítvány tétetvén, hogy uj egyetemes névtár készíttessék is adassék ki, 
az egyetemes gyűlés az indítványt elfogadja s az uj egyetemes névtárnak 

lehetőleg a legközelebb megtartandó országos népszámlálás adatainak felhasználása 
mellett leendő szerkesztésével és az utolsó alkalomnal követett módozatok szerint 
leendő kiadásával megbízza Bachát Dániel budapesti esperest. 

63. (Gy.) A gyűlés folyama alatt nem hitelesített jegyzőkönyvi pontoknak az egye-
temes felügyelő elnöklete alatti hitelesítésére kiküldettek: Szontagh Pál (nógrádi), Szontagh 
Pál (gömöri), b. Podmaniczky Géza, Földváry Mihály, Halasy Gyula, Perlaky Elek, Scholz 
Gusztáv, Batizfalvy István és Zsigmondy Jenő. 
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64. (Gy.) Több elintézendő tárgy nem levén, az egyetemes felügyelő a gyűlés tag-
jainak érdeklődésükért és közreműködésükért köszönetét nyilvánítá, a dunántúli kerület püspöke 
pedig az egyetemes felügyelő irányában, a gyűlés tagjainak köszönetét s elismerését fejezte 
ki, a gyűlés tapintatos és szakavatott vezetéseért s ezzel a gyűlés befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv részint az ülés folyama alatt, részint a 63. pont értelmében 
hitelesíttetett. 

Báró Prónay Dezső s. k. 
egyet, felügyelő, vil. elnök. 

Karsay Sándor s. k. 
püspök, egyh. elnök. 

Jegyzették : 

Győry Elek s. k. 
egyet. vil. főjegyző. 

Haan Lajos s. k. 
egyet. egyh. főjegyző. 

Vetsey I s tván s. k. 
egyet. vil. jegyző. 

Schranz János s. k. 
egyet, egyh jegyző. 
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T A R T A L O M. 
1. Az ülés megnyitása, az elhunyt püspökök emléke, elnöki jelentés s az uj püspökeik nyilatkozatai. 
2. Ostffy Pál emléke. 
3. és 49. A balassa-gyarmati egyház felebbezése. 
4. és 47. Az aszódi, bonyhádi és felső-lövői gymnasiumok államsegély ügye. 
5. A házassági bíráskodás tárgyában kiküldött bizottság. 
6. A kiewi ünnepélyen való részvétel ügye. 
7. A határozat fentartása az anyakönyvek tárgyában. 
8. Az 1882. évi egyet, gyűlés jegyzőkönyvének 5-ik pontja alatti határozat fentartása. 
9. A párbérsérelmek ügye. 

10. Az illetéktelen keresztelések ügye. 
11. A tanári nyugdíjintézet ügyében tett felterjesztésről jelentés. 
12. A theol. tanintézet tantervének, a tanárképzésnél szóba jöhető tantárgyakra vonatkozólag megtörtént 

felterjesztése. 
13. A theol. akadémiai nagybizottság jelentése, az akadémia költségvetéséről. 
14. A theol. akadémia javára tett adományok. 
15. A theol. akad. nagybizottság indítványa, hogy a bányai és dunáninneni kerületek járulékaikat emeljék. 
16. A héber nyelvtan kiadásának segélyezése. 
17. A theol. tanterv ügye, tekintettel a tanítói oklevélre. 
18. A theol. akad. nagybizottság kiegészítése. 
19. A theol. akad. tanári kar szavazati jogának kérdése. 
20. A theol. akad. kisbizottság uj elnöke. 
21. Az ev. ref. convent átirata, sorsjegykölcsön fölvétele tárgyában s az ennek folytán tett intézkedések. 
22. Egyetemes levéltárnok és könyvtárnok jelentése. 
23. A tanügyi bizottság jelentése. 
24. ítéletek kihirdetése. 
25. Egyetemes törvényszék. 
26. A horvát-szlavonországi egyházak ügye. 
27. A stipendialis bizottság jelentése. 
28. Jelentés a váczi siketnéma intézetbeli vallásoktatásról. 
29. Az e. e. e. gyámintézet tőkevagvonának az egyetemes pénztárban őrzése. 
30. Egyetemes pénztári számadás. 
31. A pénzügyi bizottság jelentése a tartalékalapokba utalványozott összegekről. 
32. A Hrabovszkv Zsigmond-féle alapítványi bizottság jelentése s a bizottság újra alakítása. 
33. A magyar agenda ügye. 
34. Miniszteri válasz a vallásoktatásnak a kereskedelmi akadémiákban kötelezővé tétele tárgyában tett fel-

terjesztésre. 
35. Egyetemes lelkészvizsgáló bizottság. 
36. Jelentés a lelkészi vizsgákról. 
37. A dunáninneni kerület a zsinattartási költségekről való gondoskodásra utasíttatik. 
38. Az 1868-iki zsinati szabályzat kiegészítése. 
39. A zsinati követek utasítással ellátásának mellőzése. 
40. A zsinattartási engedély iránt benyújtandó kérvény. 
41. Az ev. ref. convent válasza, a zsinattartást illető értesítésre. 
42. Válasz az erdélyrészi evangélikusokhoz a zsinatra nézve intézett meghívásra. 
43. A zsinati bizottság kiegészítése. 
44. Jelentés a Luther társaságról. 
45. Segélyek utalványozásáról jelentés. 
46. Több tanintézet kérelme segélyezésért. 
48. Hittanári vizsga. 
50. Miniszteri válasz Krausz Imre ügyében. 
51. Az országos tanári nyugdíjintézet ügye. 
52. A tanügyi bizottság jelentése, a prot. tanárképző intézetre vonatkozó tervre nézve. 
53. Elnöki jelentés, hogy a javadalmak utáni adók mikénti behajtása tárgyában felterjesztés megtörtént. 
54. Jelentés, hogy a felső-lövői intézet érdekében a felterjesztés megtörtént. 
55. Jelentés, hogy a beszterczebányai egyház kérvénye visszavétetett. 
56. Az 1790/91. országgyűlés százados évfordulójának megünneplése. 
57. Miniszteri körrendelet, az áttérésről vett értesítésnek a születési anyakönyvbe bevezetése iránt. 
58. Stodach Gyula felebbezése. 
59. A Zpevnik. bizottmány ügye. 
60. Polgári leánynevelő intézet Aszódon való felállításának ügye. 
61. A dunántúli kerület indítványa, a vallásoktatás hiányos voltának az állami tanítóképzőkben megszünte-

tése tárgyában. 
62. Uj egyetemes névtár kiadása. 
63. Hitelesítő bizottság. 
64. A gyűlés befejezése. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA. 




