
A magyarhoni ág. hitv. evang. keresztyén egyház 1894. évi november 
hó 8-ik, 9-ik, 10-ik és 11-ik napján Budapesten tartott egyetemes 

közgyűlésének 

JEGYZÖKÖNYVE. 
Ezen közgyűlés br. Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és 

a távollévő Karsay Sándor után hivatalra nézve legidősb püspöknek, Zelenka Pálnak, elnöksége 
alatt tartatott meg. 

Jelen voltak : 

az egyetemes közgyűlés következő tagjai: 

A) Hivataluknál fogva mh 

Báró Prónay Dezső, egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő. 

Dr. Győry Elek, a tanügyi bizottság elnöke 
s egyetemes főjegyző. 

Zsilinszky Mihály, a tanügyi bizottság al-
elnöke. 

Schneller István, az egyet, theol. akadémia 
igazgatója. 

az egyházegyetem tisztviselői: 

Zelenka Pál, mint hivatalra nézve legidősb 
püspök és egyetemes gyámintézeti elnök. 

Dr. Schreiner Károly 
Beniczky Kálmán 
Lányi Bertalan 
Nádosy Kálmán 
Dr. Láng Lajos 
Matuska Péter 
Szentiványi Árpád 
Poszvék Sándor, tanár 
Csecsetka Sámuel tanár 
Böhm Károly » 
Pákh Károly • » 
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Kund Samú lelkész 
Ritter Károly » 
Török József lelkész 
Terray Gyula » 
Stettner Gyula » 
Bodiczky Kálmán lelkész 
Svehla János » 
Glauf Pál » 
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Dr. Zsigmondy Jenő } ^ ,. „, 
Sztehló Kornél \ e ^ e t 

Dr. Liedemann Károly, egyet, ügyész. 
Bendl Henrik, egyet, pénztárnok. 
Röck Géza, egyet, ellenőr. 
Gobi Jmre, egyet, könyv- és levéltárnok. 

Farbaky József leik., egyet, főjegyző. 
Trsztyénszky Ferencz leik., egyet, aljegyző. 
Gvurácz Ferencz leik., egyet, aljegyző. 



2 

B) Hivataluknál fogva mint egyházkerületi képviselők: 

Fabiny Teofil, a bányai kerület felügyelője. 
Radó Kálmán, a dunántuli kerület felügyelője. 
Mayer Endre, theologiai dékán. 

Baltik Frigyes, a dunáninneni egyházkerület 
püspöke. 

Sárkány Sámuel, a bányai kerület püspöke. 

Ruprecht Tasziló. 
Ihász Lajos. 
Nagy János. 
Barcza Géza. 
Perlaky Elek. 
Berzsenyi Dezső. 
Bélák István. 

C) Egyházkerületi küldöttek : 

I. A dunántuli egyházkerületből. 

a) Megbizó-levéllel : 

Renner Henrik lelkész 
Laucsek Jónás » 
Nagy Sándor » 
Német Pál » 
Mészáros István » 
Bognár Endre » 
Horváth Sámuel » 
Horváth Sándor (paksi) lelkész. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Marhauser Imre. 
Türinger Lajos. 
Dr. Berzsenyi Jenő. 
Kapi Gyula. 
Dr. Ajkai Béla. 
Dr. Purgly Sándor. 
Dr. Károlyi Antal. 
Andorka Gyula. 
Fischer Imre. 

Sántha Károly lelkész. 
Szarvassy Sámuel » 
Madár Mátyás » 
Vágner Sámuel » 

II. A dunáninneni egyházkerületből. 

A dunáninneni egyházkerület nem küldött ki senkit. 

III. Â bányai egyházkerületből. 

Laszkáry Gyula. 
Báró Podmaniczky Géza. 
Kosztolányi Sándor. 
Rohonyi Gyula. 
Szontagh Pál, (nógrádi). 
Farbakv István. 

n) Megbizó-levéllel: 

Áchim Ádám lelkész. 
Bachát Dániel » 
Belohorszky Gábor lelkész. 
Kramár Béla 
Raab Károly 
Moczkovcsák János 
Händel Vilmos 
Lauko Károly 
Horváth Sándor 
Veress József 
Scholtz Gusztáv 
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b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Haviár Dániel. 
Báró Kaas Ivor. 
Báró Radvánszky János. 
Andaházy László. 
Báró Podmaniczky Gyula. 
Vasskó Endre. 
Báró Buttler Ervin. 
Dr. Kern Lajos. 
Földváry Miklós. 
Oszroluczky Miklós. 

Schranz János lelkész. 
Simkó Frigyes 
Thebusz János 
Jezsovics Pál 
Melczer Gyula 
Moravcsik Mihály 
Gerengay Pál 

IV. A tiszai egyházkerületből. 

a) Megbizó-levéllel : 

Szontágh Pál (gömöri). 
Radványi István. 
Kubinyi Géza. 
Dr. Markó Sándor. 
Fabiny Ferencz. 
Kubinyi Aladár. 
Berzeviczy Egyed. 

Moor Gyula lelkész. 
Dianiska Andor » 
Strauch Béla » 
Chotvács Endre » 
Csiskó János » 
Ujágh Károly » 
Balthazár Antal » 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Dr. Zelenka Lajos. ! Materny Lajos, lelkész. 
Dr. Brósz László. 
Kullmann János. 

V. Fögymnasinmok küldöttei : 

a) A dunántuli kerületből: Gombócz Miklós és Fejér Lajos. 
b) A dunáninneni kerületből: Zorkóczy Sámuel. 
c) A bányai kerületből: Benka Gyula és Jezsovics Károly. 

1. (Gy.) Az egyetemes gyűlés tagjai buzgó isteni tisztelet után, az ülésteremben 
egybegyűlvén, az egyetemes felügyelő szivélyes szavakkal üdvözölte őket; kiemelte ezután, 
hogy az ország törvényhozásánál tárgyalt egyházpolitikai javaslatok ellen, melyek közül a 
házassági javaslatra nézve a zsinaton is kimondatott, hogy a házassági ügy rendezése első 
sorban állami feladat, nem foglaltunk állást; kétségtelen azonban, hogy életbeléptetésük nagy 
hatással lesz egyházunkra is, és kettőztetett buzgóságra és tevékenységre lesz szükség, hogy 
egyházunk hazánkban eddig bírt állását megtarthassa. 

Kiemelte továbbá, hogy midőn ekkép kettőzött mérvben kívánatos az egység és 
összetartás, itt az egyetemes gyűlésben sem láthatjuk mindazokat, kiket az egyházunk érde-
kében való nemes küzdelemben, szívesen látnánk munkatársakul ; minek azonban egyúttal 
arra kell buzdítani, hogy végezzük annál fokozottabb odaadással, egyházunk közérdekében, 
mi a munkát, kik arra készek vagyunk. 

Tegyük ezt egyszersmind abban a reményben, hogy valamint azok, kik korábbi 
időkben különállási hajlamnak engedtek, belátva tévedésüket, egyházunkhoz újra csatlakoztak ; 
úgy azok is, kik most a közös munkában részt nem vesznek, annyival inkább igyekezni 

1* 
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fognak a közös munkában, kötelességükhöz képest, ismét résztvenni, mivel arra ma már a 
zsinati törvényekben oly alappal bírunk, a melyet senki kétségbe nem vonhat. 

Jelenti ezután egyetemes felügyelő, hogy a gyűlés hivatalbeli tagjaival együtt meg-
jelent kerületi és főgymnasiumi küldöttek megbízó levelei bemutattattak s a gyűlést tör-
vényszerűen megalakultnak nyilvánítja. 

Végül előterjeszti következő elnöki jelentését. 
1. Az 1893. évi május 23—24. napjain tartott rendkívüli egyetemes közgyűlé-

sünk jegyzőkönyve a nmlt. vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz fölterjesztetett. 
2. Kötelességemnek tartom a Tt. egyetemes közgyűlés figyelmét fölhívni arra, 

hogy néhai Dr. Samarjai Károly elhunyta következtében az egyetemes egyházi törvényszékhez 
egy tag választandó a dunáninneni egyházkerület köréből. 

3. Tisztelettel bemutatom a dunáninneni egyházkerület Tt. Püspökének az egye-
temes gyűléshez intézett jelentését a dunáninneni egyházkerület f. é. augusztus 16. és 17-én 
Turócz-Szt.-Mártonban tartott közgyűlésének a zsinati törvények 23. §-a értelmében történt 
berekesztéséről. 

4. A zsinati elnökség néhány zsinati képviselőnek ezen állásukról való lemondá-
sára vonatkozó átiratát mellékleteivel együtt tisztelettel bemutatom. 

5. Ez évben is jelen voltam a bányai egyházkerület által föntartott aszódi leány-
nevelő-intézet egy vizsgáján és örömmel győződtem meg az intézet fejlődéséről. 

6. Jaus Vilmos tanárjelölt a theologiai tanári vizsgájára jelentkezvén, a vizsgát az 
1888. évi egyetemes gyűlés által megállapított szabályok értelmében f. hó 10-re d. e. 9 órára 
tűztem ki. 

7. Az ösztöndíjak szabályszerűen kiosztattak. 
8. Az egyetemes egyházi törvényszék két ügyben bíráskodott és még négy pörös 

ügy lesz az egyetemes gyűlés folyama alatt elintézendő. Az egyházi bíróságok elé utalt 
ügyek száma évtizedek óta nem volt ilyen nagy. Midőn erre az egyetemes gyűlés figyelmét 
felhívom, köteleségemnek tartom összes egyházi hatóságainknak figyelmébe ajánlani, hogy a 
vitás ügyeket, különösen a kisebb jelentőségűeket lehetőleg békés úton kiegyenlíteni, vagy 
közigazgatási úton elintézni mindenkor igyekezzenek. 

Az eddigi gyakorlatot követve, bemutatom az egyetemes egyházi törvényszék követ-
kező ítéleteit: 

a) Stelczer Frigyes lelkész, 
b) Zaboji Gyula tanító, 
c) Lukács András gondnok, 
cí) Jeszenszky Pál gymnasiumi tanár ügyében. 
A Jeszenszky Pál gymn. tanár ügyében hozott ítéletet az 1883. évî  XXX. tr. 

39. §-a értelmében fölterjesztettem a nmélt. vallás- és közoktatásügyi minister Úrhoz, a ki 
34,939. sz. leiratával értesített, hogy az ítéletet tudomásul vette. Ezen ministeri leiratot az 
ítélethez csatolva tisztelettel bemutatom. 

9. Mendelényi Ede felsőszeli tanító ügyében, melyben az egyetemes egyházi tör-
vényszék új tárgyalást rendelt el, ezen új tárgyalás alkalmával a panaszok visszavonatván, az 
ügy a zsinai törvények 356. §-a értelmében békés úton intéztetett el. 

Ezen elnöki jelentés, elismerés nyilvánítása mellett tudomásul vétetik azzal, 
hogy annak külön határozatot igénylő pontjai, külön fognak fölvétetni. 

2. (Szt.) Fölvétetvén az elnöki jelentés 2-ik pontja, mely szerint dr. Samarjay 
Károly egyetemes törvényszéki biró elhalálozása folytán a megüresedett hely betöltése 
szükséges ; 

miután szavazást senki sem kívánt, közfelkiáltással Dr. Láng Lajos pozsony-
városi esperességi felügyelő választatott meg egyetemes törvényszéki bírónak a 
dunáninneni kerületből, ki is a választást elfogadván, a törvényben előírt esküt a 
gyűlés színe előtt nyomban letette. A választás sorrendje meg lévén tartandó, ki-
jelenti a gyűlés, hogy a dunáninneni kerület másik világi birája Beniczky Kálmán 
dr. Samarjay Károly helyébe és dr. Láng Lajos Beniczky Kálmán helyébe lép. 
Ennélfogva az 1893. évi október 4-én és következő napjain, a jkv. 5-ik pontja 
szerint megválasztott s ezúttal kiegészített egyetemes törvényszék bírói tagjai, az 
alábbi sorrend szerint, a következők: 
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Bánó József, Lányi Bertalan, Beniczky Kálmán, dr. Schreiner Károly, 
Szentiványi Árpád, Nádosy Kálmán, dr. Láng Lajos és Matuska Péter, világiak; 
Kund Sámuel, Terray Gyula, Ritter Károly, Török József, Glauf Pál, Bodiczky Kál-
mán, Svehla János és Stettner Gyula, egyháziak ; Pákh Károly, Böhm Károly, Cse-
csetka Sámuel és Poszvék Sándor, tanárok. 

3. (Szt.) Az elnöki jelentés 3-ik pontja kapcsán felolvastatott a dunáninneni kerület 
püspökének az egyetemes közgyűléshez intézett jelentése, a mely szerint a f. évi augusztus 
16. és 17. napjain Turócz-Szt-Mártonban tartott egyházkerületi közgyűlést, miután annak 
többsége részéről oly indítvány terjesztetett elő, hogy az egyetemes közgyűlésre képviselőket 
nem küld, az első napon felfüggesztette s miután a közgyűlés a második napon is ehhez a 
törvényellenes állásponthoz ragaszkodott : ezen közgyűlést berekesztette. Felolvastatott továbbá 
Dohnányi Lajos egyházkerületi helyettes elnöknek az egyetemes- közgyűléshez beadott jelen-
tése, a melyben saját álláspontját igyekszik igazolni. 

Az egyetemes gyűlés, a dunáninneni kerület püspökének ezen jelentésében 
részletezett eljárását, helyeslőleg tudomásul veszi és az egyházkerületi elnökséget 
utasítja, hogy a kerületek arányosításáról szóló zsinati törvény rendelkezéseinek figye-
lembevételével és ezek alapján, mielőbb új kerületi közgyűlést hívjon össze és 
ezen a törvényben előírt intézkedéseket foganatba vétesse. 

4. (Szt.) Telenti ezután az elnökség, hogy a klenóczi papválasztás ügyében a tiszai 
kerület 1894. évi május 16-án tartott közgyűlésének 10. pontja, továbbá az orosházi ág. 
hitv. evang. egyházközség részéről, az 1893. évi egyetemes közgyűlésnek 63. pontjában foglalt 
határozata, végre az ó-budai leányegyháztól a bányai kerületnek f. évi őszi közgyűlésén hozott 
határozata ellen érkeztek be felebbezések. 

Ezen felebbezések megvizsgálására és véleményes jelentéstételre bizottság 
küldetik ki, melynek tagjai Laszkáry Gyula elnök, továbbá Händel Vilmos, Bo-
diczky Kálmán, Farbaky István és Rohonyi Gyula. 

5. (Gy.) Egyetemes felügyelő bemutatja a beszterczebányai és pozsonyi gym-
nasiumok államsegély iránti kérvényeit. 

Kiadatnak a tanügyi bizottságnak azzal, hogy jelentését lehetőleg az ülés 
folyama alatt terjeszsze elő. 

6. (T.) Olvastatván az 1893. évi okt. 4., 5. és 6-ik napján tartott egyetemes köz-
gyűlés jegyzőkönyve, annak 28-ik pontjánál olvastatott a theol. akadémiai nagybizottság 
f. év november 7-én tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint néhai Doleschall Sándor és 
Samarjay Károly helyét a k i s b i z o t t s á g b a n Bachát Dániel és dr. Samarjay Emil egy-
hangú megválasztásával betöltötte; a pozsonyi egyházközség pedig f. é. október 7-én tartott 
közgyűlésében néhai Samarjay Károly helyére a nagybizottságba dr. Dobrovits Mátyást köz-
felkiáltással beválasztotta. 

Tudomásul vétetik. 

7. (T.) U. a. jkv 29-ik pontjánál jelenti a theol. akad. nagybizottság, hogy az akadémia 
pénztárosának Kesztler Tivadarnak, 1893/4-ik évi számadására vonatkozólag, a szokott óvások 
fentartásával a fölment vényt megadta. 

Tudomásul szolgál. 

8. (T.) A theol. akad. nagybizottság ugyanazon jegyzőkönyve szerint a theol. akad. 
költségvetése az 1894/5. tanévre következőleg állapíttatott meg: 
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I. S z ü k s é g l e t . 

1. Öt rendes tanár fizetése és lakbére . . . . 7,500 frt 
2. Két magántanár fizetése 1,200 » 
3. Énektanító díja 150 » 
4. Bibliai tót nyelv tanítására 200 » 
5. Intézeti szolga fizetése 450 » 
6. Könyvtárra 200 » 
7. Fűtésre 150 » 
8. Szertárra 80 » 
9. Könyvtárosnak tiszteletdíja 50 » 

10. Vegyesekre 420 » 
11. Drágasági pótlék 1,400 » 

Összesen . 11,800 frt. 

II. F e d e z e t . 

1. Egyetemes theologiai alapból 1,727 frt 
2. Kerületek járuléka 1,350 » 
3. Pozsonyi egyházközség járuléka 3,100 » 
4. Zelenay-alapból 500 » 
5. Zsedénvi-alapból 250 » 
6. Gr. Pálffv-alapból 800 » 
7. Reischl-alapból 1,500 » 
8. Tandíjból 540 » 
9. Failletékből 150 » 

10. Szertári illetékből 72 » 
11. Iparbanki tőke kamatjából 40 » 
12. Theologiai akadémiai forgó tőkéből . . . . 1,000 » 
13. Reisehl-tartaléktőkéből 400 » 
14. Egyetemes pénztárból a mult évben megszava-

zott, de ki nem utalványozott 268 » 
Összesen . 11,697 fr t 

A szabályszerűen megállapított költségvetés helyeslő tudomásul vétetik, egyúttal 
kimondatik, hogy a 103 frt fedezeti hiány az egyetemes pénztárból lesz fizetendő. 

9. (T.) A mult évi egyet. gy. jkvének 31. pontjánál jelenti a theol. akad. nagy-
bizottság, hogy a theologiai akadémiára adakoztak : a körmöczbányai gyülekezet 5 frt 9 krt, 
a bazini gy. 5 frtot, a felsőszelii gy. 4 frtot, a pilisi gy. 10 frtot, a szentpéteri gy. 4 frt 
2 krt, a szentgyörgyi gy. 10 frtot, Hollerung Károly modori lelkész, pályadíjúi 2 aranyat, 
Baltik Frigyes püspök több prédikácziós könyvet adtak a theologusok számára. 

Midőn ez adományokért köszönetet mond a gyűlés, theologiai akadémiáját 
továbbra is úgy egyes híveink, mint gyülekezeteink buzgó pártfogásába ajánlja. 

10. (T.) Ugyanazon évi egyet, gyűlés jkvének 32. pontjánál a nagybizottsági 
jegyzőkönyv köszönetet mond dr. Dobrovits Mátyásnak, ki a theologiai akadémián a köz-
egészségtant már második éve díjtalanúl szép sikerrel adja elő. 

Az egyetemes gyűlés hálás elismeréssel csatlakozik a nagybizottság 
köszönetéhez. 

11. (T.) U. a. jkv 33. pontjánál a nagybizottság azon kérelmét terjeszti elő, hogy 
az egyetemes gyűlési jkv ezen 33-ik pontjában előforduló sajtóhibát, mely szerint az aka-
démiai pénztárban 7000 frt volna, holott az csak 3000 frt, kijavíttatni óhajtja. 

A sajtóhiba ezennel kijavíttatik. 
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12. (T.) U. a. jkv 34. pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, hogy a Reischel 
Károly-alapítványt kezelő dunáninneni kerületi bizottság elnöke, Baltik Frigyes püspök a 
Reischel Károly alapítványra vonatkozó alapokiratot, kezelési szabályzatot és számadásokat 
beküldötte, melyekből a nagybizottság meggyőződött, hogy a hagyományozó végrendeletében 
csak «theologiai akadémiát» ismer és sem «Pozsonyban», sem «pozsonyi»-t nem említ; hogy 
az eredetileg 112,584 frt 74 krnyi vagyon részint a kamatjövedelem előnyösebb állása, 
részint conversio útján 152,410 frt 30 krra emelkedett, mely összegben azonban benfoglal-
tatik az akadémia felállításának idején rögtön be nem töltött tanszékeknek fizetéséből gyűlt 
s kizárólag a theologiai akadémia tulajdonát képező 5400 frt 30 kr., a fenmaradó 147,010 frt 
pedig oly közös törzsvagyon, melynek V4 része a végrendelet értelmében a theologiai aka-
démiát illeti. 

Miután az 5400 frt 30 krnyi összeg nem tartozik a végrendeleti törzsvagyonhoz 
s a felett, mint kezelési eredmény felett az egyetem szabadon rendelkezhetik: 

az egyetemes gyűlés helyesli a nagybizottság azon intézkedését, hogy a 
theol. akadémia folyó évi költségvetésében ez összegből fedezetűi 400 frtot vett 
fel és Baltik Frigyes püspököt, mint a Reischel Károly-bizottság elnökét fölkéri 
ezen összeg folyóvá tételére s az akadémia pénztárába való beszolgáltatásának 
elrendelésére. 

13. (T.) A theol. akadémiai nagybizottság jelenti, hogy az akadémia igazgató-
jának, Schneller Istvánnak, az igazgatói pénztár kezelését illetőleg az 1893/94. évre a fel-
mentést köszönettel megadta. 

Tudomásul vétetik. 

14. (T.) Jelenti továbbá ugyanazon bizottság, hogy nagyméltóságú Pálffv János 
gróf úr ez évben is egy szegény beteg theologusnak 50 irtot kegyeskedett adományozni. 

A közgyűlés hálás köszönettel fogadja akadémiánk nagylelkű pártfogó-
jának kegyet tanúsító nemes tettét. 

15. (T.) Ugyancsak a theol. akad. nagybizottság azon kérelmet terjeszti elő, hogy 
tekintve az akadémia tanárainak tarthatlan anyagi helyzetét s azon veszélyt, mely a tanárok 
elkedvetlenedéséből s kivágyódásából hárulhat az intézetre, e nagy bajon segíteni méltóztassék. 

Az egyetemes gyűlés szükségesnek ismeri el, hogy az akad. tanárok 
fizetése emeltessék, s ezen kérdést, az országos segély ügyében a folvó 1894. évi 
máj. 23. és 24-én tartott egyetemes gyűlésen, a jkv 14-ik pontja alatt kiküldött 
bizottsághoz utasítja azzal, hogy ezen kérdést az egyetemes egyház szükségleteinek 
megállapításánál első sorban vegye tekintetbe. 

16. (Szt.) A m. é. egyet. gyűl. jkv 27-ik pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, 
hogy az oroszvári párbérsérelmi ügyben a vallás- és közoktatásügyi ministerhez folyamo-
dott, tőle azonban mai napig választ nem kapott. 

Tudomásul szolgál. 

17. (Gy. T.) A mult évi egyet. gyűl. jkv 40-ik pontjánál előterjeszti az egyetemes 
felügyelő, hogy az 1893. évi október 4., 5. és 6-ik napján tartott egyetemes közgyűlésen, a 
jkv 13-ik pontja szerint, a dunáninneni egyházkerületnek azon kérelme, hogy tóttannyelvű 
algymnasiumnak Turócz-Szt.-Mártonban leendő felállítását tárgyazó határozata hagyassék 
helyben, az egyidejűleg bemutatott iratokkal együtt véleményes jelentéstétel végett a tanügyi 
és pénzügyi bizottságoknak adatván ki: a tanügyi bizottság véleményes jelentésével elkészült 
s azt bemutatta. Úgy találván pedig, hogy a jelentés kimerítő s a mennyiben az anyagi erő 
tanügyi szempontból is fontos, a tárgy ezen oldalára is kiterjedő, nem látta egyelőre szüksé-
gesnek a pénzügyi bizottság részéről való tárgyalást s a tanügyi bizottság jelentését ezennel 
a közgyűlés elé terjeszti. 

Olvastatván erre a bemutatott véleményes jelentés, ebben a hozzá áttett iratok csa-
tolása mellett előadja a bizottság, hogy a dunáninneni kerület részéről a kérelem támoga-

I 



8 

tására bemutatott iratok legnagyobb része nem tekinthető okiratnak, miután csak a szándékolt 
iskola javára befizetett összegekre vonatkozó két takarékpénztári kimutatáson van eredeti alá-
írás, az A) alatti aláírási iven nincsenek eredeti aláírások, s az csupán a «kerületi gymnasiális 
bizottság» aláírását viseli, a többin pedig nincs semmi aláírás, mely okoknál fogva a kérelem 
nem is tekinthető kellően felszereltnek; mind a mellett halogatások elkerülése végett, érdemi-
leg is kellvén a fenforgó kérdéssel foglalkozni, e tekintetben az iratok azt mutatják, hogy 
az «alapszabályok» szerint a Turócz-Szt.-Mártonban felállítani tervezett tóttannyelvű algym-
nasiumból egyelőre csak a két alsó osztály állíttatnék fel, a többi pedig később, a «körül-
ményekhez képest», mi pedig az évről-évre folytonos fejlesztést rendelő, 1886: XXX. t.-cz. 
2. §-ának intézkedésével ellenkezik; a «gymnasiális bizottság» által aláírt gyűjtőív szerint 69.940 
frt van aláírva, mire nézve azonban az eredeti aláírások nincsenek bemutatva s ezen összegből 
csupán 9262 frt 05 kr. van befizetve, a többiről pedig az mondatik, hogy szabályszerű alapító-
levelekkel van biztosítva, melyek szintén nem mutattattak be; sőt a lakhelv sincs mindegyik 
aláíró neve mellett kitéve, viszont kitűnik, hogy némely aláíró, kik pedig az alapszabályok 
szerint «alapítók», külföldi. 

Előadja továbbá a bizottság, hogy az iratok szerint, a tervezett algymnasiumra volna 
fordítandó a korábbi feloszlatott turócz-szt.-mártoni gymnasium vagyona, mi pedig emléke-
zete szerint, «nationale hungaricum» intézetre rendeltetett; a tót nyelven bemutatott tanterv-
hez semmi szertári kimutatás nincs csatolva, — a tervezett algymnasium a volt turócz-szt.-
mártoni iskola örökösekép tekintetvén, csupán az mondatik, hogy van a könyvtárban 2068 
kötet, de nincs említve, hogy ezek mily nyelvűek, mily szelleműek s mely szakmához tartoznak. 

Az «alapszabályok» szerint a tervezett algymnasium ügyeinek vezetése első fokban 
a tanári testületet, másod fokban az igazgatóságot illetné, legfelsőbb forum pedig a «gymna-
sialis tanács» lenne. A tanulók fegyelmi ügyeiben az igazgatóság, felsőbb fokon a gymnasialis 
tanács határozna s az igazgatóság hatásköréhez tartoznék az igazgatónak a tanárok kebeléből 
való megválasztása, a tanárok választása és «elmozdítása». 

Mind az igazgatóságnak, mind a gymnasialis tanácsnak tagjait, az alapszabályok 7. 
és 14. §. értelmében, a dunáninneni egyházkerület, a turócz-szt.-mártoni egyházközség s az 
alapítók választanák. Alapító lehetne minden á. h. evangelikus, ki legalább 100 frtot fizet 
egyszerre, vagy jelzáloggal 6%-os kamatot biztosít, vagy 10 évig évenként 12 frt fizet, s a 
ki 6 % kamatot jelzálogilag biztosít, sem maga, sem örököse nem kötelezhető a tőke meg-
fizetésére. 

Az ekkép tervezett intézet felett az egyházi főfelügyelet az «alapszabályok» szerint 
a dunáninneni egyházkerület püspökét, a világi pedig Ö Felségét illetné. 

Minthogy az ekkép tervezett intézetre nézve, már a megfelelő anyagi erő hiányánál 
fogva sincs nemcsak biztosíték, de valószínűség sem arra, hogy oktatásra hivatott, kellően 
díjazott, kellő számú és jövendőjük felől biztosított tanerők legyenek alkalmazhatók, hogy az 
intézet bírjon kellő s egészséges helyiségekkel, továbbá a szükséges felszereléssel s általában 
azon feltételekkel, melyek mellett egy tanintézet kulturális rendeltetésének megfelelhet; 

minthogy tóttannyelvű gymnasiumra egyházunkban nincs is szükség s e mellett a 
tervezett algymnasiumnál, sem a czélba vett igazgatóság és gymnasialis tanács, sem ezeknek 
hatásköre, sem pedig alakításuk módozata nem illeszkedik egyházi szervezetünkbe, sőt egye-
nesen egyházi alkotmányunkba ütközik; 

minthogy a tervezet szerint, az iskola még az egyház főfelügyelete alól is el vonat-
nék s így egyházunktól, annak irányától, szellemétől és többi iskoláink helyzetétől való ide-
genkedést mutat; egyszersmind pedig az alapítók s egy egyházkerület, valamint egy egyház-
község döntő befolyásának tervezése által azt jelzi, hogy az iskola vezetése, iránya és szel-
leme s úgy a tanárok és tanulók sorsa egészen egyházi alkotmányunkkal ellentétes tényezőkre 
volna bízva; és — 

minthogy ezek szerint a Turósz-Szt.-Mártonban felállítani szándékolt, tóttannyelvű 
algymnasiummal, egyházunk védszárnyai alatt oly iskola terveztetik, mely sem a köztörvény, 
sem egyházi törvényeink, sem egyházunk és közoktatásunk kereteibe nem illeszkedik, meíy 
idegenkedést s elszakadási vágyat jelez, melynél a hazafias és evangéliumi vallásos szellemben 
való működésre nincs semmi biztosíték s a melyért, mégis egyházunk viselné, bár kezei meg-
volnának kötve, ország-világ előtt a felelősséget: 

ezeknél fogva a tanügyi bizottság véleménye és javaslata odaterjed, hogy a dunán-
inneni kerület azon határozatától, melynek értelmében Turócz-Szt.-Mártonban tóttannyelvű 
algymnasium volna felállítandó, tagadtassék meg, az intézet felállításához a zsinati törvények 
értelmében szükséges helybenhagyás. 

Az egyetemes gyűlés a tanügyi bizottság javaslatát elfogadván, a dunán-
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inneni kerületnek azon határozatát, melylyel elhatározta, hogy Turócz-Szt-Márton-
ban tóttannyelvű algymnasiumot állít fel, nem hagyja jóvá s annak felállítására nem 
ad engedélyt. 

18. (Zs.) Előterjeszti ezután az' egyetemes felügyelő, hogy a protestáns irodalmi 
társaság elhatározta, miszerint évi közgyűléseit ezentúl felváltva az egyik évben az ev. réf., 
a másik évben pedig az ág. hitv. evangélikusok egyetemes gyűléseinek idejében kívánja meg-
tartani és hogy ezen határozat folytán már az idei közgyűlését f. évi nov. hó 10-én d. u. 
5 órakor fogja az evang. főgymnasium dísztermében megtartani, a melyre egyházunk 
tagjait meghívja. 

Tudomásul szolgál. 

19. (Zs.) Előterjeszti továbbá az egyetemes felügyelő, hogy: Az egyházkerületek 
arányosításáról s az ezzel kapcsolatos intézkedésekről «Az egyetemes evang. egyházi ^gyám-
intézetről» s «A magyarországi ág. hitv. evang. egyetemes nyugdíjintézetről)) szóló, O Fel-
sége által együttesen megerősített s a zsinat folyó évi november 6-diki ülésében kihirde-
tett törvények eredeti példányát, a zsinat elnöksége neki átadta s azt ezennel bemutatja. 

Tudomásul vétetvén, a törvények bemutatott eredeti példánya, az egye-
temes levéltárban való elhelyezés és megőrzés végett a gyűlés színe előtt, az 
egyetemes levéltárnoknak átadatott 

20. (Gy. F.) Ezen előterjesztések után olvastatott a tanügyi bizottságnak követ-
kező évi ielentése. 

Midőn a lefolyt iskolai évben végzett munkánkról a Méltóságos és Főtisztelendő 
Egvetemes Közgyűlésnek beszámolunk, az általunk, hatáskörünkhöz képest, elintézett ügyeket 
két csoportba összefoglalva terjesztjük a mélt. és főtiszt, egyetemes közgyűlés elé. Egyfelől 
ugyanis a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 13. 40. és 54-dik pontjaiban a tan-
ügyi bizottsághoz utasított ügyekben van szerencsénk véleményünket tiszteletteljesen felter-
jeszteni; másfelől iskoláink életéből azon főbb mozzanatokat állítottuk össze, melyek tanügyünk 
jelenlegi állását főbb vonásaiban feltüntetik s ezeket is, a részletes statistikai adatokkal együtt, 
hozzuk a mélt. és főtiszt, egyetemes gyűlés becses tudomására. 

I. Utasítva lettünk véleményt mondani: 1. a Turócz-Szt.-Mártonban felállítani szán-
dékolt algymnasium ügyében beadott kérvényről; 2. a tanítói képesítő vizsgákra vonatkozó 
szabályzatról; 3. a gymnasiumi óraszám leszállításáról; 4. felhivattunk a tanügyet illető sza-
bályrendelet előkészítésére. Mindezekről egyenként a következőket van szerencsénk jelenteni. 

1. A mult évi egyetemes gyűlés jkvének 13. pontjára vonatkozólag, mely szerint a 
Turócz-Szt.-Mártonban felállítandó gymnasium ügyében benyújtott kérvény a tanügyi és pénz-
ügyi bizottsághoz utasíttatott, jelentjük, hogy a tanügyi bizottság a kérvényt beható vizsgálat 
tárgyává tette, erre vonatkozó előterjesztését és véleményét külön jelentésbe foglalta s ezen 
jelentését egyetemes felügyelő úr ő méltóságához benyújtotta. 

2. A soproni tanítóképzőintézet tanári karának a népiskolai t a n k é p e s í t ő v i z s -
g á k tárgyában készült javaslatát a mult évi egyet, gyűlés jkvének 40. c) pontja szerint az 
egyes tanítóképzőintézetek tanári testületeivel közöltük. A tanári testületek által beküldött 
vélemények alapján jelenthetjük, hogy azok többsége a dolgozatot általánosságban elfogadja, 
a részletekben azonban egyes módosításokat kívánnak eszközölni. Az általánosítással járó szer-
kezeti változtatásokon kívül az ajánlott módosítások közül, gyakorlati értéküket tekintve, a 
következőket tartjuk elfogadhatóknak: 

2. § a) így tejezendő ki: «mindazok, kik valamely magyarhoni ág. h. evang., vagv 
más, magyarországi akár állami, akár felekezeti tanítóképzőben az összes tanfolyamokat lega-
lább elégséges eredménvnyel végezték»; 

2. §. b) ennek folytán elmarad: «a tanítóképzői tanfolyamot másutt végezték, vagy»; 
3. §. így kezdődnék: «azon jelöltek, kik valamely tanítóképzőintézetné] az összes 

tanfolyamokat elvégezték»; 
4. §. a) így: «18. életévöket betöltötték»; 
4. §. b) így: «ha úgy egészségük, mint erkölcsük tekintetében . . . . » ; ' 
8. §. 4-dik kikezdése: «minden osztályvizsgálat díja evang.-nak és ev. ref.-nak 12 

frt, más felekezetűeknek 20 frt» ; 
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11. §. végén 18. 20. «német nyelv» helyett teendő «más» nyelv; 
13. §. eleje így kezdődnék: «Az írásbeli vizsgálatok a tanári testület és a vizsgáló 

bizottság elnöke által meghatározandó napokon tartatnak, lehetőleg akkép, hogy az írásbeli 
vizsgálat után a szóbeli lehetőleg minél előbb megtartandó»; 

16. §. elején beszúrandó: «minden» (írásbeli dolgozata); 
u. o. «de vizsgálata szigorúbb megítélés tárgyát képezze»; 
22. §. 2-dik kikezdésben: «a következő deczember hóban» helyett: «három 

hónap múlva» ; 
23. §. 2-dik kikezdésébe beszúrandó: «másolata»; 
26. §. «Az egész vizsgálat ismétlése esetén 5 frt, illetőleg 20 frtnyi díj fizetendő». 
A tanügyi bizottság ezen módosításokat az eredeti szöveggel összeegyeztette s az 

ily módon megállapított szöveget van szerencsénk mellékelve a mélt. és főt. egyet, gyűlésnek 
helybenhagyás végett tisztelettel beterjeszteni. 

Ezen dolgozattal kapcsolatban az eperjesi tanítóképzőnek tanári kara azon kívánságát 
fejezte ki, adassék meg az érdekelt intézetek igazgatóinak mód és alkalom arra, hogy a sza-
bályzat helyi vonatkozású részleteit közös értekezletben megbeszélhessék. Az egyet, tanügyi 
bizottság azonban ezen kívánságot teljesíthetőnek nem tartja, minthogy egyetemes szabályzat 
megalkotásánál a helyi érdekek befolyását helyén valónak nem találja. 

3. Ugyanazon jkv. 40. b) pontjában a tanügyi bizottság fel lett híva, hogy a közép-
iskolák által benyújtandó vélemény alapján a gymnasiumi óraszám leszállítása iránt javaslatot 
tegyen. Minthogy azonban a középiskolák véleményüket ez alkalommal nem küldötték be, 
a tanügyi bizottság felkéri a mélt. és főt. egyetemes gyűlést, méltóztassék a középiskolákat 
utasítani, hogy dolgozataikat a jövő tanév folyamán okvetlen beadják, hogy ekkép feladatunk-
nak mi is megfelelhessünk. 

4. Ugyanazon jkv. 54-dik pontjában tanügyünkre vonatkozó szabályrendelet elő-
készítésére lettünk felhíva. A tanügyi bizottság, a feladat fontosságához képest, szükségesnek 
találta, hogy a szabályrendelet végleges megállapítását a felveendő részleteknek gondos al-
bizottsági tárgyalása előzze meg, s e czélból kebeléből három tagú albizottságot küldött ki, 
felhatalmazván ezen albizottságot arra, hogy magát, belátása szerint, öttagúvá egészítse ki. 
Kérjük a mélt. és főt. egyetemes gyűlést, hogy ezt tudomásul venni méltóztassék. 

II. Áttérve már most a tanügyi bizottság által kifejtett további tevékenységre, tisz-
telettel jelentjük, hogy a tanügyi bizottsághoz a lefolyt iskolai évben 3 munka került meg-
bírálás végett. Bereczkv Sándor, budapesti hitoktató úr egyik könyvét: «A keresztyén egyház 
rövid története», a bizottság nagytiszt. Scholz Gusztáv, budai lelkész úr bírálata alapján eíemi, 
polgári iskoláinkban s középiskoláink alsó osztályaiban használhatónak véleményezi s az egyet, 
gyűlésnek e czélból elfogadásra ajánlja. Ugyanezen szerző másik könyvének, melynek czíme : 
«Keresztyén hittan és erkölcstan», ujabb megbírálására nagytiszt. dr. Masznyik Endre, theol. 
akad. tanár urat kértük fel, kinek ítéletét bevárandónak tartottuk, mielőtt a bizottság nyi-
latkoznék. 

Ellenben nagytiszt. Farkas Gevza, nagyszombati ev. lelkész úr azon kérelmét, hogy 
«Dr. Luther Márton» czímű, «a nép számára» készült életrajzi művét a középiskolákban tan-
könyvül ajánljuk, teljesíthetőnek nem találtuk, minthogy Luther élete középiskoláinkban külön 
tantárgyat nem képez s így erre nézve külön tankönyv sem hozható be. 

Iskoláink beléletében oly mozzanatot nem tapasztaltunk, mely a mélt. és főt. egyet, 
gyűlés részéről külön intézkedést igényelne s azért ez alkalommal csupán arra szorítkozunk, 
hogy a beküldött adatok alapján a következő fővonásokat hozzuk az egyet, közgyűlés becses 
tudomására. 

Iskoláink látogatottsága ez évben is örvendetes emelkedést mutat. Elemi iskoláinkat 
az 1892—93-dik évben 148,508 tanköteles gyermek látogatta, tehát 3469-czel több, mint a 
megelőző évben. Az iskolába járók százaléka 89*1 vagyis 1'08%-kal több. mint tavaly. Közép-
iskoláinkba az 1893—94-diki iskolai évben 4639 tanuló iratkozott be, tehát 166-tal több, 
mint a megelőző évben. Ugyanilyen örvendetes gyarapodást észleltünk az eperjesi jogakadé-
miánál is, melynek ez évben 105 hallgatója volt, tehát a megelőző évnél ismét 11-gyei több. 
Ellenben csökkenés állott be a tanítóképzőkben, melyeket ez évben 35-tel kevesebben láto-
gattak, s a theol. intézetekben, hol a hallgatók száma 4-gyel megapadt. 

Az intézetek vagyoni állapota is javult, mennyiben elemi iskoláinkban a vagyon 
110,277 frttal, a középiskolákban a vagyon 166,611 frttal, a jövedelem pedig 72,774 frttal 
emelkedett. 

A görög pótló tanfolyamot a lefolyt iskolai évben az illető V—VIII. osztályok 1067 
tanulója közül 415 tanuló hallgatta, azaz ezen osztályok 38'8%-a (a megelőző évben 37*8%). 
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Értesítőt ez évben valamennyi iskolától kaptunk. Ezen 19 értesítőben összesen 12 
dolgozat közöltetik, melyeknek egy része tudományos tartalmú, nagyobb része azonban actualis 
kérdésekkel foglalkozik. Van pedig: magyar irodalomtörténeti dolgozat 2 (Rozsnyó és Rima-
szombat ; ez utóbbiban ezenfelül Baksay István tanár 50 éves jubileumáról is történik meg-
érdemlett terjedelmességgel említés); társadalomtudományi dolgozat 1 (Eperjes); classika-phi-
lologiai 1 (Budapest); történelmi 2 (Felső-Lövő); nummismatikai 1 (Pozsony); paedagogiai 
1 (Bonvhád); ünnepi beszéd és elmélkedés 3 (Késmárk, Szarvas, Budapest); emlékbeszéd 1 
(Selmeczbánya, Bellus János lyceumi tanár halálára). Külön megemlítendőnek tartjuk «A kés-
márki lyceum történetét», melyet Palcsó István tanár nagy szorgalommal összeállított s mely 
1893-ban tekintélyes kötet alakjában befejezetten látott napvilágot 

Az egyetemes gyűlés ezen jelentést tudomásul vévén, egyszersmind a 
következő további határozatokat hozta: 

a) a bizottság javaslata értelmében, a soproni tanítóképző-intézet tanári 
karának, az elemi népiskolai tanító-képesítő vizsgálatokra vonatkozó szabályzati 
javaslata, a bizottság által ajánlott módosításokkal elfogadtatik ; a tanügyi bizottság 
jelentéséhez mellékelt szövegben megállapíttatik s az ekkép megállapított szabály-
zatnak, a jelen jegyzőkönyv függeléke gyanánt való kinyomatása elrendeltetik; 

b) utasíttatnak a középiskolák, hogy azon eltérésekre nézve, melyeket a 
maximalis óraszám keretén belül a helyi viszonyok igényelnek, illetőleg a tanórák 
megfelelő leszállítására nézve, a jelen tanév folyamán, okvetlenül adják be javas-
lataikat az egyetemes tanügyi bizottsághoz ; 

c) Bereczky Sándor «A keresztyén egyház rövid története» czímü könyve, 
középiskoláink alsóbb osztályaiban használható tankönyvül, elfogadtatik; Farkas 
Gézának «Dr. Luther Márton» czímű életrajzi művére nézve, a hasonló ajánlat 
azért mellőztetik, mivel Luther élete középiskoláinkban nem képez külön tantárgyat. 

21. (Gy. F.) A tanügyi bizottság fenti jelentése kapcsán bemutatja összes iskoláink 
állapotára vonatkozólag a statistikai táblázatok és kimutatások alapján összeállított követ-
kező jelentését. 

I. Az egyetemes tanügyi bizottsághoz az egyes egyházkerületek részéről beküldött 
s a tisztelettel mellékelt két táblázaton összeállított adatok szerint a népiskolai viszonyok az 
egyes egyházkerületekben az 1892— 93—ik iskolai évben következőkép állottak: 

A) A bányai egyházkerületben volt 400.259 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
28.197, leány 27.03Í, összesen 55.228 tanköteles gyermek; 13—15 éves fiú 10.816, leány 
10.269, összesen 21.085 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 39.013, 
leány 37.300, összesen 76.313 tanköteles gyermek. A tanköteles gyermekek a lélekszám 
19-06 %-át teszik. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába: fiú 21.501, leány 20.913, összesen 42.414 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 5146, 
leány 5035, összesen 10.181 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 5461, leány 4952, összesen 
10.413 gyermek; idegen ismétlő iskolába: fiú 1231, leány 977, összesen 2208 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába: fiú 611, leány 513, összesen 1124 gyermek; magánintézetbe: 
fiú 210, leány 336, összesen 546 gyermek; középiskolákba: fiú 950. Iskolába járt tehát: fiú 
35.110, leány 32.726, összesen 67.836 gyermek vagyis a tankötelesek 88-8%-a (3-4%-kal 
több, mint a megelőző évben). Iskolába nem járt: fiú 3903, leány 4574, összesen 8477 tan-
köteles gyermek, vagyis a tankötelesek 11'1%-a (3-5%-kal kevesebb, mint a megelőző évben). 
A gyermekek mulasztottak összesen 554.044 félnapot s így mindennapi elemi iskolába járt 
42.414 gyermek mindegyike mulasztott átlag 13 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 494 
szülő. A kerületbeli elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 888, leány 900, 
összesen 1788 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben: 573 (nyolczczal több, min ta megelőző évben; 
ezek közül képesített 506, nem képesített 67; rendes tanító 506, segédtanító 67. Egy-egy 
tanítóra esett a mindennapi elemi iskolában: 74 gyermek. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 510, községi vagy állami 29. Az egyház tulajdonát 
képezte 490, bérelt volt 20. Jó karban volt 476, rossz karban 34. Az iskolák épületeiben 
volt: tanterem 556, iroda 2, tanítólak 458; az iskolai épületek mellett volt: faiskola 219, 
testgyakorló 61. 

A népiskolák taneszközei közül volt: fekete írótábla 787, fali olvasótábla 8242, 
2* 
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fali térkép 1511, földgömb 361, természetrajzi eszköz 10.869, természettani eszköz 1849 
kötet könyv 20.142. 

À kerület elemi iskoláinak összes vagyona: 1,206.194 frt, miből esik: ingatlanokra 
1,091.890 frt, tőkepénzekre 114.304 frt. 

Az iskolák évi jövedelme tett: készpénzben 187.850 frtot, terményekben pénzértékre 
véve 141.513 frtot, összesen 329.363 frtot. Származott pedig ezen jövedelem: az ingatlan 
vagyonból 66.828 frt (az ingatlanok 6-1%-ot jövedelmeztek); tőkepénzekből 6246 frt (a tőkék 
5-4° /o -o t kamatoztak); tandíjakból 44.071 frt; állami segélyből 445 frt, községi segélyekből 
28.965 frt, egvházi segélyekből 168.768 frt, egyebekből 14.040 frt. Az összes évi jövedelem 
volt tehát 329.363 frt. 

Az iskolák évi összes kiadása 3 2 7 . 4 5 5 frt. Ebből fordíttatott: rendes tanítók fize-
tésére 2 6 5 . 7 6 0 frt, segédtanítók fizetésére 1 8 . 2 3 9 frt. Egy rendes tanító átlagos évi fizetése: 
5 2 5 frt 2 1 kr., egy segédtanítóé 2 7 0 írt 7 1 kr. Javításokra fordíttatott 1 8 . 6 1 7 frt, tanszerekre 
3 3 1 8 frt, egyebekre 2 1 . 5 2 1 frt. A kiadások összege 3 2 7 . 4 5 5 frt s így feleslegül mutatkozik 
1908 frt. A kiadások szerint a mindennapi iskolába járó gyermekek közül egy-egynek évi 
kiképeztetése belekerül 7 frt 7 2 krba. 

B) A dunáninneni kerületben volt 157.945 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
20.047, leány 9916, összesen 19.963 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 3723, 
leány 3630, összesen 7353 tanköteles gyermek. Volt tehát összesen 6 —15 éves tanköteles 
fiú 13,770, leány 13.546, összesen 27.316 tanköteles gyermek, azaz a lélekszám 17'3%-a. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekeken kívül, az elemi 
iskolába : fiú 8385, leány 8141, összesen 16.526 gyermek; ismétlő iskolába fiú 1464, leány 
1412, összesen 2876 gyermek; idegen elemi iskolába fiú 498, leány 492, összesen 990 
gyermek; idegen ismétlő iskolába fiú 192, leány 104, összesen 296 gyermek; felső- vagy 
polgári iskolába fiú 127, leány 152, összesen 279 gyermek; magánintézetbe fiú 5, leány 70, 
összesen 75 gyermek; középiskolába fiú 176, leány 1, összesen 177 gyermek. Járt tehát 
iskolába: fiú 10.847, leánv 10.372, összesen 21.219 gyermek vagyis a tankötelesek 77'6%-a 
(0-410/ o -ka l kevesebb, mint tavaly). Iskolába nem járt: fiú 2923, leány 3174, összesen 6097 
gyermek vagyis a tankötelesek 22'4%-a. A gyermekek mulasztottak összesen 273.875 fél-
napot, vagyis a mindennapi iskolába járók mindegyike 16'5 félnapot. Mulasztásért megbün-
tettetett 397 szülő. A kerületbeli elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású járt : fiú 459, 
leány 378, összesen 837 gyermek. 

A tanítók száma a kerületben volt 253; ezek közül képesített 179, nem képesített 
74: rendes 193, segédtanító 60. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában átlag 65*3 
gyermek. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 203, községi vagy állami 9 ; a felekezetiek 
közül az egyház tulajdona 186, bérelt 17. Jó karban volt 178, rossz karban 2 5 ; új iskola 
épült 9, javíttatott 13. Az iskolák épületében volt: tanterem 249, tanítólak 204. Egy-egy 
tanteremre esik 66*3 gyermek. Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 82, testgyakorló 62. 
A népiskolák taneszközei: fekete irótábla 371, fali olvasótábla 3144, fali térkép 610, föld-
gömb 150, természetrajzi eszköz 3601, természettani eszköz 754, könyv 6504 kötet. 

A kerületi elemi iskolák összes vagyona volt: 211.468 frt, miből esik ingatlanokra 
160.664 frt, tőkepénzekre 50.804 frt. 

Az iskolák jövedelme volt: készpénzben 75.836 frt, terményekben pénzértékre nézve 
37.323 frt, összesen 113.159 f r t Ezen jövedelem származott: az ingatlanok évi használatából 
7672 frt (azaz 4-7%); a tőkepénzekből 2792 frt (azaz 5 '4%); tandíjakból 18.805 frt ; állami 
segélyből 1341 frt; községi segélyekből 7195 frt; egyházi segélyből 73.503 fr t : egyebekből 
1851 frt. Ezen jövedelmek összege 113.159 frt. 

Az iskolák évi kiadása volt: 113.159 frt. Kiadatott pedig: rendes tanítók fizetésére 
93,295 frt (egy-egy rendes tanító átlagos fizetése 483 frt 39 kr.); segédtanítók fizetésére 
6581 frt (egy segédtanító átlagos évi fizetése 109 frt 68 kr.); javításokra 8801 frt; tanszerekre 
1084 frt; egyebekre 3398 frt. Ezen kiadások összege 113.159 frt s e szerint a mindennapi 
iskolába járó gyermekek közül egy-egynek kiképeztetése átlag 6 frt 84 kr.-ba kerül évenként. 

C) A dunántúli egyházkerületben volt 208.051 lélek után 6—12 éves tanköteles fiú, 
14.694, leánv 14.106, összesen 28.800 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 4823 
leány 4551, összesen 9374 gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 19517, leány 
18.657, összesen 38.174 gyermek (azaz a lélekszám 18'3°/o-a). 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével; az elemi 
iskolába: fiú 13.840, leány 13.466, összesen 27.306 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 4096, 
leány 4011, összesen 8107 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 410, leány 605, összesen 
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1015 gyermek; idegen ismétlő iskolába: fiú 105, leány 56, összesen 161 gyermek; felső 
vagy polgári iskolába: fiú 28, leány 58, összesen 86 gyermek; magánintézetbe: fiú 9, leány 
13, összesen 22 gyermek; középtanodába: fiú 113. Járt tehát iskolába: fiú 18.601, leány 
18.209, összesen 36.810 gyermek, vagyis a tankötelesek 96'4%-a (a tavalyihoz képest 1'4%-
kal több). — Iskolába nem járt: fiú 9Í6, leány 448, összesen 1364 gyermek vagyis a tan-
kötelesek 3'6%-a. A gyermekek mulasztottak összesen 181.288 félnapot, vagyis a mindennapi 
iskolába járók mindegyike 6*6 félnapot. Mulasztásért megbüntettetett 281 szülő. A kerületbeli 
elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 1071, leány 854, összesen 1925 gyermek. 

A kerület tanítóinak összes száma volt: 423. Ezek közül: képesített 395, nem képe-
sített 28; rendes 378, segédtanító 45. Egy-egy tanítóra esett átlag 64-5 gyermek. 

A kerületnek volt felekezeti iskolája 330, — községi —. Ezek közül az egyház 
tulajdona volt 329, bérelt 1. Jó karban volt 305, rossz karban 25; új iskola épült 5, javítta-
tott 25. Az iskolai épületekben volt tanterem 425, tanítólak 393; faiskola 179, testgyakorló 
114. A mindennapi iskolába járók közül egy-egy tanteremre esik 64*2 gyermek. Taneszkö-
zökben volt: fekete írótábla 644, fali olvasótábla 6426, fali térkép 1130, földgömb 298, 
természetrajzi eszköz 4779, természettani eszköz: 1323, könyv 19,023 kötet. 

Az iskolák összes vagyona volt: 840.538 frt, miből esik ingatlanokra 768.485 frt, 
tőkepénzekre 72.053 frt. 

Az iskolák összes évi jövedelme: 232.820 frt; még pedig készpénzben 147.168 frt, 
terményekben pénzértékre véve 85.652 frt. Származott pedig ezen jövedelem: az ingatlan 
vagyonból 39.726 frt (az ingatlanok 5 2%-ot jövedelmeztek); a tőkepénzekből 4206 frt (a 
tőkék 5'8%-ot jövedelmeztek), tandíjakból 21.962 frt; állami segélyből 148 frt; községi 
segélyekből 13.308 frt; egyházi segélyből 6901 frt; egyebekből 146.569 frt. Ezen jövedelmek 
összesen tesznek 232.820 frtot. 

Az iskolák összes kiadásai voltak 230.584 frt s így 2236 frt felesleg mutatkozik. 
Kiadatott pedig: rendes tanítók fizetésére 184.205 frt, segédtanítókéra 9023 frt Egy-egy 
rendes tanító évi fizetése átlag 487 frt 31 kr. ; egy-egy segédtanítóé 200 frt 51 kr. Fordít-
tatott továbbá: javításokra 13-540 frt, tanszerekre 1442 frt, egyebekre 22.374 frt. A kiadások 
összesen tesznek 230.584 frtot s így a mindennapi iskolába járó gyermekek közül egynek-
egynek kiképeztetése kerül évenként 8 frt 44 krba. 

D) A tiszai egyházkerületben volt 153.049 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 9148, 
leány 8957, összesen 18.105 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 3434, leány 
3230, összesen 6664 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 12'582, leány 
12,187, összesen 24.769 tanköteles gyermek (a lélekszám 16-1 %-a). 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába: fiú 6907, leány 6923, összesen 13.830 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 1757, leány 
1720, összesen 3477 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 1604, leány 1543, összesen 3147 
gyermek; idegen ismétlő, iskolába: fiú 747, leány 459, összesen 1206 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába: fiú 152, leány 251, összesen 403 gyermek; magánintézetbe: fiú 12, leány 
56, összesen 68 gyermek; középtanodába: fiú 510, leány 2, összesen 512. Járt tehát iskolába 
összesen: fiú 11.688, leány 10.954, összesen 22.643 gyermek, azaz a tankötelesek 91'3%-a 
(a tavalyihoz képest 1.6%-kal több). Iskolába nem járt: fiú 914, leány 1212, összesen 2126 
gyermek (a tankötelesek 8'6%-a). A gyermekek mulasztottak összesen 87.898 félnapot, s így 
a mindennapi iskolába járók mindegyikére esik 6'3 félnap. Mulasztásokért megbüntettetett 265 
szülő. A kerületbeli elemi iskolába járt idegen illetőségű vagy vallású fiú 1356, leány 1230, 
összesen 2586 gyermek. 

A kerület tanítóinak összes száma volt: 330, ezek közül képesített 275, nem képe-
sített 55; rendes 290, segédtanító 40. Egy-egy tanítóra esett átlag 41-9 tanuló. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 277, községi 13, összesen 290 iskola. A fele-
kezeti iskolák közül az egyház tulajdonát képezte 275, bérelt volt 2; jó karban volt 237, 
rosszban 40; új iskola épült 5, javíttatott 31. Az iskolák épületeiben volt: tanterem 331, 
tanítólak 270. Egy-egy tanteremre esett 41-8 gyermek Az iskolai épületek mellett volt: fa-
iskola 150, testgyakorló 30. 

A taneszközöket tekintve volt az iskolákban: fekete írótábla 555, fali olvasótábla 
4425, fali térkép 927, földgömb 211, természetrajzi eszköz 7210, természettani eszköz 1461, 
könyv 19.250 kötet. 

A kerületi iskolák összes vagyona volt: 574.358 frt, miből esett ingatlanokra 353.659 
frt, tőkepénzekre 220-699 frt. 

Az iskolák összes jövedelme volt 163,860 frt, még pedig készpénzben 120.813, 
terményekben pénzértékre véve 43.047 frt. Származott pedig ezen jövedelem : az ingatlanok-
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ból 21.470 frt (az ingatlanok 6-07%-ot jövedelmeztek); a tőkepénzekből 12.339 frt (a tőkék 
5 '5%-ot jövedelmeztek); tandíjakból 30.451 frt; állami segélyből 695 frt; községi segélyekből 
28.824 frt; egyházi segélyből 58.469 frt; egyebekből 11.612 frt. Ezen jövedelmek összege 
163-860 frt. 

Az iskolák évi kiadása összesen 163.860 frt. Kiadatott pedig: rendes tanítók fize-
tésére 133.147 frt, segéd tanítókéra 9483 frt. Egy-egy rendes tanító évi fizetése átlag 459 frt 
13 kr.; egy-egy segédtanítói 237 frt 7 kr. Fordíttatott továbbá: javításokra 4451 frt, tan-
szerekre 1627 frt, egyebekre 15.152 frt. Ezen kiadások tesznek összesen 163.860 frtot s így a 
mindennapi iskolába járó gyermekek közül egynek-egynek évi kiképeztetése kerül 11 frt 85 krba. 

E) Oss^ege^és. Az egyházkerületek által beküldött s fent részletesen közölt adatok 
szerint volt az ág. h. ev. egyházegyetemben 919.304 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
62.086, leány 60.010, összesen 122.096 gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 22.796, leány 
21.680, összesen 44.476 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 84.882, 
leány 81.690, összesen 166'572 tanköteles gyermek vagyis a lélekszám 18'1%-a. 

Iskolába járt, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi iskolába: 
fiú 50.633, leány 49.443, összesen 100.076 gyermek (az összes iskolába járó gyermekek 
67-4%-a); ismétlő iskolába: fiú 12.463, leány 12.178, összesen 24.641 gyermek (azaz az 
iskolába járók 16'6%-a); idegen elemi iskolába; fiú 7973, leány 7592, összesen 15.565 gyer-
mek (azaz 10'5%); idegen ismétlő iskolába: fiú 2275, leány 1596, összesen 3871 gyermek 
(azaz' 2'6%); felső vagy polgári iskolába: fiú 918, leány 974, összesen 1892 gyermek (azaz 
1 '3%); magánintézetekbe: fiú 236, leány 475, összesen 711 gyermek (azaz 0-5%); közép-
tanodába: fiú 1749, leány 3, összesen 1752 gyermek (azaz 1'2%). Járt tehát összesen isko-
lába: fiú 76.247, leány 72.261, összesen 148.508 gyermek, vagyis a tankötelesek 89'1%-a 
(1'08%-kal több, mint tavaly). Iskolába nem járt: fiú 8656, leány 9408, összesen 18.064 
gyermek (azaz a tankötelesek 10'9%-a). A mindennapi iskolába járó gyermekek mulasztottak 
összesen 1,097.105 félnapot (esik egyre 10*9 félnap). Mulasztásokért megbüntettetett 1437 szülő 
(260-nal kevesebb mint a megelőző évben) A helybeli elemi iskolákba idegen illetőségű vagy 
vallású járt: fiú 3774, leány 3362, összesen 7136 gyermek. 

Az egyházegyetem iskoláinál működött összesen 1579 tanító, kik közül képesített 
1355 (85-8%), nem képesített 224 (14-2%; rendes 1367 (86'6%), segédtanító 212 (13'4%). 
Felekezeti iskolája volt az egyházegyetemnek 1320, községi vagy állami 51; a felekezetiek 
közül az egyház tulajdonát képezte 1280, bérelt volt 40. Jó karban volt 1196, rossz karban 
124; új iskola épült 28, javíttatott 222. 

Az iskolai épületekben volt: tanterem 1561 (és 2 iroda), tanítólak 1325, s így a 
mindennapi iskolában egy tanteremre esett 64-1 gyermek. Az iskolák épületei mellett volt: 
faiskola 630, testgyakorló 267, (53-mal több, mint tavaly). 

Az iskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 2357, fali olvasótábla 22.237 (931-gyel 
több, mint tavaly), fali térkép 4178, földgömb 1020; természetrajzi eszköz 26.459 (2161-gyel 
több, mint tavaly), természettani eszköz 5387 (347-tel kevesebb, mint tavaly), könyv 64.919 
kötet (4064-gyel több, mint tavaly). 

Az egyházegyetem iskoláinak összes vagyona volt: 2,832.558 frt (110.277 frttal több 
mint tavaly); ebből esett ingatlanokra 2,374.698 frt, tőkepénzekre 457.860 frt. 

Az összes iskolák évi jövedelme volt: 839.202 frt; még pedig készpénzben 531.667 
írt, terményekben pénzértékre véve 307 535 frt. Származott pedig ezen jövedelem: az ingat-
lanokból 135.696 frt (ezek tehát 57°/ o - o t jövedelmeztek); a tőkepénzek kamatjaiból 25.583 
frt (ezek 5-b%-ot jövedelmeztek). Az ingatlanok jövedelme az összes jövedelmek 16-2%-át 
teszi, a tőkepénzek jövedelme az összes jövedelmek 305%-át . Származott továbbá: a tan-
díjakból 115.289 frt (az összes jövedelmek 13-7%); állami segélyből 2629 frt (azaz 0-3%); 
községi segélyekből 78.292 frt (azaz 9-3%); egvházi segélyből 307.641 frt (36%); egyebek-
ből 174.072 frt (20-7%). 

Az összes évi kiadások tettek 835.058 frtot s így 4144 frt többlet mutatkozik. A 
kiadások közül fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 676.407 frt (az összes kiadások 801%-a) ; 
segédtanítók fizetésére 43.326 frt (az összes kiadások 5-2%-a); javításra 45.409 frt (azaz 
5-4%); tanszerekre 7471 frt (azaz 0-9%); egyebekre 62.445 frt (azaz 7-5%). 

Ezen kiadások összege $35.058 frt s így a mindennapi iskolába járók közül egynek-
egynek évi kiképeztetése 8 frt 34 krba kerül. 

II. Az egyházegyetemnek a tisztelettel mellékelt 5 táblázatos kimutatás szerint, 5 
tanítóképző intézete van, melyek közül a selmeczbányai és szarvasi, bizonyos tekintetben a felső-
lövői is, szoros kapcsolatban áll a mellettök fennálló középiskolákkal, a mennyiben az igazga-
tók, tanárok, helyiségek, tanszerek és könyvtárak a kettős intézetekkel közösek s külön szak-
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tanárok csak egyes tantárgyakra alkalmaztatnak, sőt az évi költségvetés is, a szoros kapcsolat 
miatt, Szarvason külön össze nem volt állítható ez évben sem. Az eperjesi és soproni tanító-
képzők a mellettök fennálló iskoláktól aránylag függetlenek, bár egyes tanerők s "a tápintéze-
tek is mindkettejükben közösek. 

1. A soproni tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szerezve. Tanterme volt 6, ter-
mészettud. kísérleti terem 1, tanszerterem 1; 1 tanári és igazgatói szoba és 1 gyakorló kert, 
az intézet czéljaira szolgáit ezenkívül: 15 lakószoba, 1 gyakorló iskolai tanszerszoba, 1 méhes, 
1 igazgatói, 2 tanári s 1 házmesteri lakás. A tanárok száma összesen 8, kik közül: rendes 3, 
más intézeti óraadó 5. Az intézet oktatási vagy gazdasági czéljaira szolgált ezen felül még: 
a soproni torna- s tűzoltóegylet tornacsarnoka; a házi iparegyesület kézügyességi iskolája; 
a köztartás czéljaira a lyceumi tápintézet. A növendékek száma volt: az év elején összesen 71, 
még pedig az 1. tf.-ban 21; a II. tf.-ban 14, a III. tf.-ban 22, a IV. tf.-ban 14; az év végén 
összesen 69, még pedig: az I. tf.-ban 21, a II. tf.-ban 13, a III. tf.-ban 21, a IV. tf.-ban 14. 
A növendékek közül jótéteményben részesült 41, ösztöndíjat kapott 37; a jótétemények és 
ösztöndíjak értéke összesen 2183 frt. A tanítás a képezdében és a gyakorló iskolában 
magyarul folyt. A képezdével kapcsolatban áll 4 tanfolyamú gyakorló iskola 69 tanulóval, 
melvben 1 tanító tanított. 

Az intézet fentartására fordíttatott 11.237 frt s abban volt: egyházi segély 3367 frt, 
saját alapítványból 3975 frt. más vegyes forrásokból 3895 frt. Az év folyamán általános 
tanítói oklevelet kapott: 18, még pedig mint épen végző növendék 17, magánúton végezte 
1 (lelkész). Az intézet tannyelve a magyar, a képesítés is magyar nyelven történt. Az intézet 
igazgatója Kapi Gyula gondosan szerkesztett külön Értesítőben közli az intézet életére s beren-
dezésére vonatkozó adatokat. 

2. Az eperjesi tanítóképző 3 tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira szolgál : 
tanterem 3, téli torna 1 (nem saját), tanári szoba 1 (n. s.), nyári tornatér 1 (n. s), gya-
korló kert 1, tápintézeti helyiség 1 (n. s.), 7 szoba a bennlakó tanulók számára, 4 szoba s 
mellékhelyiség az igazgató számára. A tanárok száma összesen 4, kik közül rendes 3, más 
intézeti óraadó 1. Az intézet czéljaira szolgál azon felül: méhes 1, kert 1. A növendékek 
összes száma volt: az év elején 37, még pedig az I. tf.-ban 16, a II. tf-ban 8, a Ill-ban 13. 
Ezen rendes növendékeken kívül volt 55 magántanuló, legnagyobbrészt hivatalban levő tanítók. 
Az év végén volt összesen 36 növendék, még pedig: az I. tanfolyamban 15, a II. 
tl.-ban 8, a III. tf.-ban 13; ezen rendes növendékeken kívül volt 55 magántanuló. A növen-
dékek közül jótéteményben részesült 32, ösztöndíjban 5, mik együttvéve kitesznek 2505 frtot. 
A tanítás a képezdében és a gyakorló iskolában magyar nyelven folyt. Külön gyakorló iskola 
nincsen. Az intézet fentartására fordíttatott összesen 6556 frt, s abban volt: egyházi segély 
400 írt, saját alapítványból 5906 frt, más vegyes forrásból 250 frt. Az' év folyamán általános 
tanítói oklevelet kapott 36. Még pedig gyakorlat után 22, olyan, a ki képezdei tanulmányait 
magánúton végezte 10, képezdét nem végzett, hosszas gyakorlat után 4. Az intézet tannyelve 
magyar, a képesítés is magyar nyelven történt (német és tót tannyelvű iskolákra is). Az intézet 
igazgatója Gamauf György külön Értesítőben közli az intézetre vonatkozó adatokat. 

3. A felső-lövői tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Czéljaira szolgál: 
saját tanterem 3, természetrajzi terem 1, rajzterem 1, téli torna 1, igazgatói szoba 1, tanári 
szoba 1, nyári tornatér 1, tápintézeti helyiség 7, 1 gyakorló kert, mik a középiskolával közösek, 
benlakásul a tanulók részére van 4 dolgozó szoba, l háló terem, 1 ebédlő, o zongora szoba, 
1 orgona szoba, 1 díszterem, 1 konyha és mellékhelyiségek. Van azonkívül: méhes 1, kert 1. 
A tanárok száma 11, kik közül rendes 4, más intézeti óraadó 7. A rendes növendékek száma 
volt: az év elején 35, még pedig az I. tf.-ban 7, a II.-ban 15, a III.-ban 6, a IV.-ben 7; 
az év végén : összesen 35, ugyanazon növendékszámmal az egyes tanfolyamokban. A növen-
dékek közül jótéteményben részesült 21, még pedig 870 frt pénzértékben. A tanítás a képez-
dében magyar-német a gyakorló iskolában német-magyar nyelven folyt. A képezdével köz-
vetlen kapcsolatban volt a gyakorló iskola, mely 7 tanfolyamban 252 növendéket számlált, 
3 tanítóval. Az intézet fentartására fordíttatott 6710 frt, s abban volt egyházi segély 4 50 frt, 
saját alapítványból 108 frt, más vegyes forrásból 6152 frt. Általános tanítói oklevelet kapott 
az év folyamán 8. Ezek közül mint épen végző növendék 6, két évi gyakorlat után 2. 
Képezdei tanulmányait magánúton végezte 1; nem magyar ajkú tanító képesíttetett az 1879. 
évi XVIII. t.-cz. értelmében 6; ezek közül intézeti volt 6. Az intézet tannyelve magyar-német; 
a képesítés is ezen nyelveken történt. A tanintézetek Értesítője szerint képezdei főnök Ebenspanger 
János tanár volt. 

4. A szarvasi tanítóképző 4 tanfolyamra van szervezve, melyek közül az I.-ben a 
leíolvt iskolai évben egy növendék sem volt. Két külön tantermen kívül a többi helyiségek 
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mind a szarvasi főgymnasiummal közösek voltak. Ugyanezen közösség folytán, mely a 
tanárokra és a fentartási költségekre is kiterjed, az intézet fentartására fordított összeg kimu-
tatható nem volt. A tanárok összes száma volt 5, s közöttük rendes 4, segédtanár 1. Az 
intézet a szarvasi méhészeti szövetkezetnek volt részvényese, melynek 140 kaptára tanítási 
czélokra is rendelkezésre állott. A növendékek összes száma volt: az év elején 15, még pedig 
az I. tf.-ban — a Il.-ban 7, a III.-ban 6, a IV.-ben 2; az év végén 14, még pedig az I. 
tf.-ban —, a Il.-ben 7, a III.-ban 5, a IV.-ben 2. Jótéteményben részesült 7, ösztöndíjban 
még pedig 200 frt értékig. A tanítási nyelv a képezdében magyar volt; külön gyakorló iskolája 
nincs, kisegítőnek azonban az egyház közeli népiskoláit használták, melyekben a tanítás nyelve 
magyar és tót. Mint épen végző növendék az iskolai év folyamán tanítói oklevelet kapott 1. 
Az intézet tanítási s képesítési nyelve a magyar. Igazgatója Benka Gyula, a szarvasi fő-
gymnasium igazgatója. 

5. A selmeczbányai tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Czéljaira szolgál 2 
külön, 4 közös tanterein, 2 term. tud. kísérleti, 1 rajz-, 1 téli tornaterem, 1 igazgatói, 1 tanári 
szoba, 1 nyári tornatér. 1 gyakorlókert, 1 tápintézeti helyiség, melyek a főgymnasiummal 
közösek. A tanárok száma 12, ezek közül rendes 8, segéd 1, más intézeti óraadó 1, hitoktató 
2; ezen tanárok közül azonban csak 2 a tanítóképzőé, a többi a gymnasiummal közös. 
A növendékek száma volt: az év elején összesen 22, még pedig az I. tf.-ban 2, a Il.-ban 5, 
a III.-ban 7, a IV-ben 8; az év végén összesen 21, még pedig az I. tf.-ban 1, a Il.-ban 5, 
a III.-ban 7, a IV.-ben 8. Jótéteményben részesült 22, ösztöndíjban 4, miknek összege 920 frtot 
tett ki. Külön gyakorló iskolája nincs; a tanítóképzőben a tanítási nyelv volt a magyar. Az 
intézet fentartására fordíttatott összesen 1760 frt, még pedig csakis egyházi forrásból. Általános 
tanítói oklevelet kapott az évfolyamán 8. Ezek közül mint épen végző növendék 8. Az 
intézet tannyelve magyar, magyar nyelven történt a képesítés is. A tanítóképzőnek vezetője 
Micsinay János, lyceumi tanár. 

6. Összegezés A tanítóképzőkre vonatkozó főbb adatokat összegezve, volt az egyház-
egyetemnek 5 tanítóképzője, még pedig 4 négytanfolyamú, 1 háromtanfolyamú. Ezek közül 
o szoros kapcsolatban áll a mellettök fennálló középiskolákkal, miért is a tanárok, helyiségek 
és felszerelések nagyrészt közösek; egynél ezen közösség folytán a fentartási költség sem 
volt külön kimutatható. A tanítóképzők czéljaira szolgált: tanterem 16, term. tud. kísérleti 
terem 4, rajzterem 2, téli torna 3, tanszerterem 2, igazgatói szoba 3, tanári szoba 3, nyári 
tornatér 3, gyakorlókert 4, tápintézeti helyiség 9. Szogált ezen felül a tanítóképzők czéljaira: 
22 lakószoba, 1 hálóterem, 1 ebédlő, 3 zongoraszoba, 1 orgonaszoba, 2 méhes s több igaz-
gatói és tanári lakás. A tanárok összes száma volt: 31, még pedig rendes 15, segédtanár 2, 
más intézeti óraadó 14. Növendék volt a tanév elején összesen 180 rendes (35-tel kevesebb, 
mint a megelőző évben) és (Eperjesen) 55 magántanuló; még pedig az I. tf.-ban 46, a II. 
tf.-ban 49, a III. tl.-ban 54, a IV. tf.-ban 31. Az év végén volt összesen 175 növendék, 
még pedig az I. ti.-ban 44, a Il.-ban 48, a III.-ban 52, a IV.-ben 31. Jótéteményben részesült 
123, ösztöndíjban 49 növendék, 6678 frt értékben. A tannyelv 4 képezdében magyar, l -ben 
magyar és német; a gyakorló iskolák közül 2-ben magyar, l -ben német és magyar, 2-ben 
magyar és tót. Külön gyakorló iskola volt 2, még pedig 11 tanfolyammal, 4 tanítóval és 
321 tanulóval; a többi képezdék a közeli ág. h. ev. elemi iskolákat használták gyakorlóul. 
Az intézetek fentartására fordíttatott összesen 26.263 frt, miben volt egyházi segély 5977 frt, 
saját intézeti alapból 9989 frt, vegyes más forrásból 10.297 frt. Az év folyamán általános 
tanítói oklevelet kapott: 71, még pedig mint épen végző növendék 32, egy vagy két évi 
gyakorlat után 24, magánúton végezte képezdei tanulmányait 17; nem magyar ajkú tanító 
képesíttetett az 1879. évi XVIII. t.-cz. értelmében 6. Az intézetek közül a képesítés 4-ben 
magyar nyelven, l -ben magyar és német nyelven történt. 

III. A tisztelettel mellékelt 17 táblázatos kimutatás szerint a magyarhoni ág. h. ev. 
egyházegyetemnek az 1893—94-diki iskolai évben összesen 17 középiskolája volt; még pedig 
11 nyolczosztálvú főgymnasium, 1 hatosztályú gymnasium, s 4 négyosztályú algymnasium 
és egy négyosztályú alreáliskola Felső-Lövőn. Ezen tanintézetek közül a tannyelv tisztán 
magyar 12-ben, magyar mellett a német használtatik segédtannyelvül 5-ben. Ezen taninté-
zetek közül csak az egyházi hatóságok által tartatik fenn 12, szerződésszerű állami segélyben 
részesül 5 (ideiglenes állami segélyt élvezett ez évben is Szarvas 2000 frtig). Párhuzamos 
osztályt az I. mellett a budapesti és iglói főgymnasiumok rendeztek be. 

A tanulók összes száma volt a tanév folyamán 4639 (166-tal több, mint a meg-
előző évben), kik közül vizsgát tett az év végén 4434 tanuló (195-tel több, mint tavaly). 
Még pedig az I. osztályba felvétetett az év folyamán 1021, vizsgát tett 962; a II.-ba felvéte-
tett 748, vizsgát tett 727; a III.-ba felvétetett 667, vizsgát tett 640; a IV.-be felvétetett 606, 
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vizsgát tett 587; a V-be felvétetett 453, vizsgát tett 435; a VI.-ba felvétetett 420, vizsgát 
tett 398; a VII-be felvétetett 363, vizsgát tett 339; a VIII.-ba felvétetett 361, vizsgát tett 
346. A vizsgát tett összes tanulók közül rendes volt 4326, magántanuló 108 (21-gyel több, 
mint a megelőző évben) vagyis a tanulók 2'4%-a; ismétlő volt az év végén összesen 227. 
A vizsgát tett tanulók közül a tandíjat megfizette egészen 4018. felmentetett egészen 221, 
felmentetett részben 195. A tandíj 10 és 50 forint között ingadozik s átlag véve 23 frt 
77 krt tesz ki, mihez felvételi díj fejében átlag 2 frt 46 kr. szedetik mindenütt, Budapestet 
kivéve. A görög pótló tanfolyamot hallgatta 8 középiskolánál, az illető V., VI., VII., VIII. osz-
tályok 1067 tanulója közül, 415, vagyis az illető V—VIII. osztályú tanulók 38'8%-a. 

A vizsgát tett 4434 tanuló közúl vallásra nézve volt: ág. h. ev. 2036 (azaz 45-9%); 
ev. ref. 577 (13%); unitárius 6; róm. k. 867 (19 5%); gör kath. 35 (0"8%); g. kel. 31 
(0'8%); izraelita 882 (19'9%). Anyanyelvre nézve pedig volt: magyar 3258 (73-5%), német 
821 (18-7%), román 4, olasz 9, "tót" 330 (7-4%), szerb-horvát 9, más nyelvű 3. Csakis 
magyarul beszélt 1536 (34'6%), csakis tótul 5, csakis németül 11. Magyarul tudott 4413. 

A tanulók szülői közül polgári állásra nézve volt: nagybirtokos és bérlő 186 (4*2%), 
kisbirtokos és bérlő 669 (15'1%), alkalmazott 107 (2"4%); nagyiparos 117 (2"6%), kisiparos 
658 (14-8%), alkalmazott 43 (0-9%); nagykereskedő 85 (1-9%), kiskereskedő 422 (9*5%), 
alkalmazott 22 (0*570); köztisztviselő 592 (13'3%), magán- és társulati 275 (6*4%); katona 
22 (0'5%); más értelmiségi (ügyvéd, orvos, tanító stb.) 917 (20'7%); személyes szolgálatból 
élő 158 (3-5%); magánzó 161 (3'5%> 

A tanulók életkorát tekintve volt az év végén 10 éves 197 (4'4d/0); 11 éves 469 
(10'5°/o); 12 éves 622 (14%), 13 éves 673 (15-3%), 14 éves 581 (13'1%), 15 éves 530 
(11-9%), 16 éves 451 (10*1 %), 17 éves 385 (8'7%), 18 éves 263 (5 9%), 19 éves 150 
(3-4%), 20 éves 85 (1'9%), 21 éves 19 (0'4°/o), 21-nél több éves 9. Az egészségi állapotot 
tekintve volt: nem járványos betegségi eset könnyű 6066, súlyos 217, járványos 78; meg-
halt 11 tanuló. 

A tanulók közül illetőségre nézve volt: helybeli 1541 (34'7%), megyebeli 1042 
(23-5%), más megyebeli 1796 (40'5%), fiumei 7, horvát-szlavon 2, más állambeli (osztrák, 
német, franczia, bolgár, szerb) 46 (1%). 

Az erkölcsi magaviseletből a 4326 rendes tanuló közű] kapott: jó jegyet 3349 
(77-4°/ o), szabályszerűt 929 (2T5%), kevésbbé szabályszerűt 45 (1'4%), rosszat 3 tanuló. Az 
igazgató által megrovatott 228 (5-2%), a tanári kar által 139 (3-2%); tanács folytán eltávozott 
18 (0-4%), kizáratott 7 tanuló (0T%). 

A nyilvános tanulók mulasztottak összesen 99.637 igazolt, 1261 nem igazolt, összesen 
tehát 100.898 órát. Ebből esik az I-ső osztályra 19.333 igazolt, 345 nem igazolt óra: a IL-ra 
14.835 igazolt, 40 nem igazolt óra: a III.-ra 13.343 igazolt, 226 nem igazolt; a IV.-re 12.867 
igazolt, 79 nem igazolt; az V.-re 11.383 igazolt, 80 nem igazolt; a VI.-ra 8323 igazolt, 110 
nem igazolt; a VIL-re 9661 igazolt, 267 nem igazolt; a VIII.-ra 9892 igazolt, 114 nem igazolt 
óra. Nem mulasztott egy órát sem 810 (18-7%), igazolatlanul mulasztott 360 tanuló (8*3%). 
A nyilvános 4326 tanulóból a nem mulasztó 810-et levonva, esik a hátramaradt 3516 tanuló 
mindegyikére az összes mulasztásokból 28 7 mulasztott óra. 

A rendes tantárgyakban tett előmenetelt tekintve a vizsgát tett 4434 tanuló közül 
tanulmányait végezte: jelesen 428 (9-6°/0), jól 1047 (23'6%), elégséges eredménynyel 2031 
(45-8%), egy tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 452 (10-2%), kettőből 246 (5-5%), 
több tantárgyból 230 (51%). Sikerrel végezte tehát tanulmányait 3506 (79°/o), megbukott 
928 (21%). 

A rendkívüli tárgyak közül tanulta a franczia nyelvet 142 (a nyilvános tanulók 
3-370-a); reáliskolában a latin nvelvet 1 ; a tót nyelvet 118 (2-7°/o); a rendkívüli rajzot 518 
(11-9%); a gyorsírást 434 (10%); a műéneket 1217 (28*1%); a vívást 87 (2%); a zenét 
252 (5-8%); az egészségtant 63 (1-4%). 

A\ egyesületi életet tekintve volt a középiskoláknál 12 ifjúsági magyar önképző 1140 
taggal, 1 olvasóegylet 71 taggal, 3 német önképző kör 143 taggal, 3 ifjúsági segélyző egyesü-
let 785 taggal, 4 dalegylet 289 taggal, 5 zeneegyesület 163 taggal, 2 vívóegylet_ 49 taggal, 
2 tornaegylet 76 taggal, 1 gyámintézet 296 taggal, 5 gyorsírói kör 316 taggal. Összesen 33 
egylet 3328 taggal. 

A\ érettségi vizsgálathoz ez iskolai évben első ízben jelentkezett összesen 332 tanuló, 
kik közül minden írásbeli dolgozatát legalább elégséges eredménynyel elkészítette 294, elég-
telen írásbeli dolgozata alapján ismétlő vizsgálatra utasíttatott 8. A szóbeli vizsgálathoz bocsát-
tatott 315. Ezek közül a vizsgát megállotta: jelesen 32 (10'1%), ' jól 93 (29*5%), elégséges 
eredménynyel 142 (45%), összesen 267 tanuló (a vizsgázók 84'7%-a). Megbukott 48 (a vizsgá-

3 
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zók 15-2° /o-a) , még pedig javítóra utasíttatott 3 9 (12'4°/o), ismétlő vizsgálatra utasíttatott 9 
( 2 # 9 0 / o ) . Javító vizsgálatra jelentkezett 8 , megállotta 7 ; latinból pótolt 1 0 . Ismétlő vizsgára 
jelentkezett 14 , letette 8. Az összes vizsgálatok közül, kik a vizsgát sikerrel megállották 
( 2 6 7 + 1 5 — 2 8 2 ) pályát választott: theologiait 2 7 ( 9 ' 5 ° / 0 ) , bölcsészit 14 ( 5 ° / 0 ) , jogit 6 0 ( 2 1 ' 2 ° / o ) , 
orvosit 2 4 ( 8 - 3 ° / o ) , mérnökit 2 1 ( 7 - 4 % ) , építészit 1 , vegyészit 3 ( 1 ' 0 6 ' V o ) , gazdászatit 4 0 
( 1 4 - 2 ° / o ) , erdészit 8 ( 2 - 8 % ) , bányászit 8 ( 2 - 8 % ) , kereskedőit 5 ( l - 7 ° / o ) , alsóbb hivatalnokit 42 
( 1 4 - 9 ° / o ) , katonait 1 6 ( ö ^ / o ) , művészit 2 , bizonytalanul távozott 1 1 ( 3 9 % ) . Az első ízben 
az érettségihez bocsátottak közül a VIII. osztálvt ez iskolai évben végezte 3 0 7 . egy megelőző 
évben 8 ; magántanuló volt 4 . 

Középiskoláinkban ez iskolai évben működött összesen tanár 258. Ezek közül volt: 
rendes 138 (53*5%), helyettes tanár 25 (9'6%); csakis vallástant tanító, az intézetnél alkal-
mazott 15 (5'8%), bejáró vallástanító 43 (16'6%); más rendes tárgyat tanító bejáró óraadó 
17 (6 '4%); csakis tornát tanító 8 (3 1%), csakis rendkívüli tárgyat tanító 12 ( 4 ' 6 ° / o ) . A rendes 
tárgyat (a vallástantól eltekintve) tanítók közül a magyar nyelvet beszélte: tökéletesen 184, 
csakis félig 4. A tanárok képesítését tekintve volt: a rendes tanárok közül állami oklevele 
58-nak. íelekezeti oklevele 42-nek, a középiskolai törvény 29. §-a értelmében el volt ismerve 
37, sem oklevele, sem elismerése nem volt l-nek- A helyettesek közül volt: okleveles 3, 
nem okleveles 23; a bejáró óraadók közül: okleveles 56, nem okleveles 14; a rendes tárgyat 
tanító bejáró óraadók és tornatanítók közül volt: okleveles 17, nem okleveles 7. Volt ennél-
fogva a rendes tárgyat (a vallástanítástól eltekintve) tanítók közül okleveles 123 (65'4°l0), 
nem okleveles 6 5 (34-6° j 0 ) . A tanári fizetés, iskolák szerint, 800 és 1600 frt között válta-
kozik; a helyettes tanároké 600 és 980 frt között ingadozik. Átlag egy-egy rendes tanár 
fizetése 1463 frt 64 kr. ; a helyettes tanár évi átlagos fizetése 763 frt 8 kr. Ötödéves pótlék 
(50 frt) volt 3, tízéves pótlék (50 frt) 1 intézetnél. Próbatanárjelölt működött 3. 

A középiskolák ezéljaira szolgált összesen 458 helyiség. Ezek közül volt: osztály-
vagy tanterem 126, természetrajzi terem 19, physikai 16, chemiai 7, rajzterem 14, téli torna-
terem 11, könyvtári 35, tanári és tanácskozási 15, igazgatói 12, érem- és régiséggyűjtemény 
terme 1, történelmi szertár 1, levéltár 1, földrajzi szertár 1, díszterem 3, ifj. olvasóterem 1; 
a 12 tápintézetnek ezéljaira szolgált 58, 2 internatusnak 22 helyiség. Egyéb helyiségek 
száma 115. 

A tanítási eszközöket tekintve volt: az állattanhoz fali ábrákban 1081 (138-czal több 
mint a megelőző évben), állatokban és ismertető alkatrészekben 51.726 drb (342-vel kevesebb), 
a növénytanhoz fali kép 743 (62-vel több), szárított gyűjteményekben 53.645 drb és 40 
praeparatum (3077-tel kevesebb); az ásványtanhoz mintákban és képekben 3332 (13-mal 
több), ásványokban 25.241 (1512-vel kevesebb), vegyes apróságokban 3436 (90-nel több). 
À természettanhoz volt: fali kép 209 (14-gyel több), eszközökben 4607 (222-vel több); a 
vegytanhoz vegyszerekben 2742 (129-czeí több), eszközökben 2446 (329-czel kevesebb), a 
földrajzhoz térkép 978 (53-mal kevesebb), földgömb 64 (1-gyel több), egyebekben 459 drb. 
A 15 éremgyűjteményben volt: 33.169 drb (496-tal több); a 15 történelmi és philologiai 
gyűjteményben 2761 drb (218-czal több), egy pecsétgyűjteményben 240 drb, egy geologiai 
gyűjteményben 305 drb. Van továbbá: a szabadkézi rajzhoz rajzminta 11.020 (681-gyel több), 
modell 745 (556-tal kevesebb); a mértani rajzhoz rajzmintákban 2572, modellekben 756, 
eszközökben 593 (16-tal több). A testgyakorlathoz volt a tornateremben 1538 (279-czel 
több), a szabadban 1096 drb (177-tel kevesebb). 

A könyvtárak állapotát tekintve volt: a tanári könyvtárakban önálló szakmunka 
96.605 mű (170.797 drb); tudományos folyóirat 1282 (7913 drb); vegyes 13.804mű(40.339 drb). 
Az ifjúsági könyvtárakban volt: tankönvv 4989, ifj. olvasmány 40.402. Volt tehát a könyv-
tárakban 157.082 mű (264.439 drb); a megelőző évben 156.875 mű (260.423 kötetben). 
A gyarapodás e szerint 207 mű (4016 drb). 

A tanulók segélyezését illetőleg a 13 tápintézet ellátott 1402 tanulót, évi átlagos 
43 írt 5 krért (tehát a nyilvános tanulók 32 '4%-át) ; az internátusokban volt 101 tanuló, 
az egyikben fizettek lakásért 30 frtot, a másikban teljes ellátásért 265 frtot évenként. Intézeti 
ösztöndíjas volt 373, külső ösztöndíjas 71; jutalmazott 224, segélyezett 575 tanuló. Az ösztön-
díjak összege 9922 frt, a segélyezések összege 66.973 frt. 

Á középiskolák vagyonának teljes összege 3,177.553 frt (a tavalyihoz képest ismét 
166.611 írt gyarapodás!). Ezen vagyont képezi: az intézeti saját házak becsértéke 703.352 fr t ; 
(tavaly 585.379 frt) ; a középiskolák tulajdonát képező egyéb ingatlanok (bérházak, földek sb.) 
becsértéke 302.213 frt; a tőkepénzek, pénzbeli alapítványok, értékpapírok stb. becsértéke 
1,416.586 frt; az ösztöndíjalapok értékpapírjainak becsértéke 165.638 frt ; a segélyalapok tőke-
pénzeinek. értékpapírjainak stb. becsértéke (beleszámítva a külön tanári nyugdíjalapokat) 
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252.146 f r t ; intézeti felszerelések 205.716 fr t ; egyéb vagyon, névszerinti új gymnasiumi 
épület tőkéje 12,255 frt, vásárjog 9000 frt, kórházi alap 1070 frt, közös egyházi tőke 42.780 frt, 
gazdasági felszerelés 12.500 frt, önsegélyző tankönyvei 200 frt, pályadíjalap 1242 frt, ideiglenes 
kölcsön 4605 frt, egy tanár fizetésére szolgáló esperességi tőke 48.250 frt. Mindezeknek együttes 
összege 3,177.553 frt. 

A középiskolák ez évi összes jövedelme: 518.222 frt, (72.774 frttal több, mint a m e g -
előző évben). Származott pedig ezen jövedelem : 1. az intézeti házakból, melyeknek béregyen-
értéke 33.810 frt, (az összes jövedelmek 6'50 | (-a); 2. másnemű ingatlanok 12.895 frt (az 
összes jövedelmek 2'50í0-a); az ingatlanok e szerint 4'2°|0-ot jövedelmeztek. Származott továbbá 
3. a tőkepénzek, értékpapírok stb. évi jövedelméből 64.485 frt (az összes jövedelmek 12'40 |0-a); 
a tőkepénzek 4'5°|0-ot jövedelmeztek; 4. az állami pénztárból 52.714 frt (a jövedelmek 10-l°|0)-a); 
5. vallási országos alapokból (Pozsonyban) 150 f r t ; 6. tanulmányi alapokból (Selmeczbányán) 
150 f r t ; 7. városi segélyekből 7696 frt (a jövedelmek 1 *5 !0-a) ; 8. megyei segélyből 1564 frt 
(a jövedelmek 0-3°|0-a); 9. egyházi segélyekből 62.986 frt (a jövedelmek 12-l0 |0-a); 10. bejáró 
hitoktatók intézeti jövedelme 2646 frt (a jövedelmek 0'5° 0-a); 11. rendkívüli tárgyakat tanítók 
intézeti jövedelme 3459 frt (a jövedelmek 0 7°| - a ) ; 12. felvételi díjakból 14.641 frt (a jöve-
delmek 2-8°|0-a); 13. tandíjakból 93.861 frt (a jövedelmek 18'l° |u-a) 14. adományokból 
13.173 frt (a jövedelmek 2-ö°|0-a); 15. alumneumi díjakból 43.238 frt (a jövedelmek 8:30l0-a); 
16. pénztári készlet és befizetett tőke 13.254 frt (2'5n |0); 17. nevelőintézeti jövedelem 25.360 frt 
(a jövedelmek 4'9ö |0-a); 18. vásárjogból és egyebekből 2038 frt (a jövedelmek 0'4°|0-a); 19 
az ösztöndíjalapok tőkepénzeiből 5651 frt (a jövedelmek l '9°í0-a); 20. a segélyalapok tőke-
pénzeiből 8132 frt (a jövedelmek l-5°j(,-a); 21. idegen ösztöndíjakból 3798 frt (a jövedelmek 
0 7°|0-a); 22. másnemű segélyekből (supplicatio, nyugdíjalap stb.) 52.521 frt (a jövedelmek 
10-l°|o-a). Mindezen jövedelmek tesznek 518.222 frtot. 

A középiskolák fentartására fordított kiadások összege 518.222 frt. Ebből fordít tatott : 
I. Személyi illetmények cz ímén: igazgatóknak és rendes tanároknak 201.982 frt (a kiadások 
38-9°|0-a); helyettes tanároknak 19.077 frt (a kiadások 3'7°í0-a); rendes tárgyat tanító bejáró 
óraadóknak 3278 frt (a kiadások 0-6°|o-a); tornát tanítóknak 6633 frt (a kiadások l '2° |0-a); 
rendes hitoktatóknak 1565 frt (a kiadások 0*3°|0—a) ; bejáró hitoktatóknak 2896 frt (a kiadások 
O ' ö ^ - a ) ; csakis rendkívüli tárgyat tanítóknak 3753 frt (a kiadások 07°|0-a); szolgáknak 6352 
frt (a kiadások l-2°|0-a); zongorahangolónak 110; egyházi más tisztviselőknek 2310 frt (a 
kiadások 0-4%-a); kegydíj és nyugdíjra 9245 frt (a kiadások l-8°|0-a) ; orvosnak és beteg-
ápolónak 405 frt. Ezen kiadások összege 257.606 frt, azaz az összes kiadások 49'5°0-a. 
II. Dologi szükségletekre, még pedig: fűtés, világítás, tisztogatásra 8087 frt (a kiadások l*5°|0-a); 
kisebb javításokra 4481 frt (a kiadások 0"8°|0-a); taneszközökre és szertárakra 5565 frt (a ki-
adások l'7°|0-a); könyvtárakra 4208 frt (a kiadások 0'8°j0-a); irodai apróbb dolgokra (értesítők 
s egyéb nyomtatványok stb.) 4294 frt (a kiadások 0'8°|0-a); házbérre és adóra 6897 frt (a 
kiadások l '3°|0-a); házbér-egyenérték czímén 32.770 frt (a kiadások 6-3°J0-a); az illető pénz-
tárba beszolgáltattatott 15.247 frt (2-9''|0); vegyesekre 5531 frt (a kiadások l°|„-a). Dologi 
szükségletekre fordíttatott tehát összesen 87.080 frt, vagyis a kiadások 16-8°|0-a. III. Átmene-
tiekre még pedig ujabb beszerzésekre 1800 frt (a kiadások 0'3°|0-a); ujabb építkezésekre 
45.585 frt (a kiadások 8'8°|0-a); befektetésre, tőkésítésre, törlesztésre 48.256 frt (a kiadások 
9-3°i0-a). Átmenetiekre fordított összeg 95.641 frt, azaz az összes kiadások 18-4°|0-a. IV. Ösz-
töndíjakra és segélyre: a saját ösztöndíjalapokból 5554 frt (a kiadások l '7° |0-a); idegen ösz tön-
díjakból 4368 frt (a kiadások 0-8°|0-a); segélyezésre (tápintézetek stb.) 66.973 frt (a kiadások 
12-9°|0-a); jutalmazásra 1000 frt (a kiadások 0'2°|0-a). Ösztöndíjakra és segélyezésre fordít ta-
tott összesen 77.895 frt, vagyis az összes kiadások 15°|0-a. Mindezen kiadások tesznek összesen 
518.222 frtot. 

IV. A mellékelt három táblás kimutatás szerint az egyetemes egyház kebelében három 
hittani intézet állott fenn, úgymint az egyetemes egyház theologiai akadémiája Pozsonyban, 
és az eperjesi és soproni hittani intézetek. 

1. A pozsonyi theologiai akadémia négy tanfolyamra oszlik s az egyetemes egyház theol. 
akadémiai pénztárából tartatik fenn. Hallgatóinak száma volt összesen 46, valamennyien ág. 
h. evangélikusok. Anyanyelvét tekintve volt ezek közül: magyar 22, német 15, tót 9 ; nyelv-
ismeretét tekintve: magyarul és németül beszélt 18, magyarul és tótul 10, csakis magyarul 2 ; 
hazai más 2 nyelvet 15, hazai 3 más nyelvet 1. Honosságot tekintve dunáninneni egyház-
kerületbeli volt: 12, más egyházkerületi 34, valamennyi magyarországi. Előmenetelre nézve: 
jelesen végzett 2, egyszerűen 12, a többi vizsgát nem tett. Mindannyian lelkészi pályára készültek-
A működő tanárok összes száma volt : 10; ezek közül: igazgató 1, rendes tanár 6, helyettes 
tanár 2, kisegítő tanár 1; egyházi volt 4, világi 6. Anyanyelvre nézve a tanárok közül volt : 

1* 
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magyar 8, német 2 ; nyelvismeretre nézve: magyarul és németül beszélt 5, hazai más 2 — 3 
nvelvet 5, más európai nyelvet 3 tanár. 

2. Az eperjesi hittani intézet négy tanfolyamra oszlik s az ev. Tiszakerület pénztárából 
tartatik fenn; különben az eperjesi ev. kerületbeli collegiumnak egyik kiegészítő részét képezi. 
Hallgatóinak száma volt 19, valamennyi ág. h. ev. Anyanyelvet tekintve volt a tanulók közül: 
magyar 6, német 7, tót 6 ; nyelvismeretet tekintve magyarul és németül beszélt 6, magyarul 
és tótul 7, hazai 2 más nyelvet 5, más európai nyelvet 1. Honosságra nézve volt: a tiszai 
kerületből 12, más egyházkerületből 7, általában magyarországi 19. Előmenetelre nézve: 
jelesen végzett 1, egyszerűen 1, jól 2, vizsga nélkül eltávozott 15. Valamennyien lelkészi 
pályára készültek. A működő tanárok összes száma volt 7, még pedig: igazgató 1, rendes 
tanár 3, kisegítő tanár 3; egyházi volt közülök 3, világi 4. Anyanyelvre nézve a tanárok 
közül volt : magyar 5, német 2; nyelvismeretét tekintve beszélt magyarul és németül 4, hazai 
más 2 — 3 nyelvet 2, más európai nyelvet 1 tanár. 

3. A soproni hittani intézet három tanfolyamra oszlik s a dunántuli ág. h. ev. egyház-
kerület pénztárából tartatik fenn. A 4-dik kötelező tanfolyamot hallgatói vagy más hazai 
theologiai intézetben vagy külföldi theol. fakultáson végzik. Az intézet tanulóinak száma 
volt 16, mindannyian ág. h. evangélikusok. Anyanyelvre nézve volt közülök: magyar 6, 
német 7, tót 3; nyelvismeretre nézve: magyarul és németül beszélt 10, magyarul és tótul 3, 
más európai nyelvet 3. Honosságra nézve volt: a dunántuli kerületből 8, más egyházkerület-
ből 8. valamennyi 16 magyarországi. Előmenetelre nézve : jelesen végzett 2, egyszerűen 11, 
ismétlésre utasíttatott 1, vizsga nélkül eltávozott 2. Lelkészi pályára készült 14; bizonytalan 
volt kettőnek pályája. A működő tanárok összes száma volt : 6, még pedig igazgató 1, rendes 
tanár 3, kisegítő tanár 2 ; egyházi volt 5, világi 1. Anyanyelvre nézve a tanárok közül volt : 
magyar 6 ; nvelvismeretet tekintve beszélt magyarul és németül 6, más európai nyelvet 
2 tanár. 

Az adatokat összegezve állott a hittani intézet közül. 1 az egyházegyetem, 2 az illető 
egyházkerületek gondozása alatt s 2 négy, 1 három tanfolyamra oszlik. À tanulók összes 
száma volt 81 (négygvel kevesebb, mint a megelőző évben), valamennyien ág. hitv. evan-
gélikusok. Anyanyelvre nézve volt közülök: magyar 34, német 29, tót 18. Nyelvismeretet 
tekintve beszélt: magyarul és németül 34, magyarul és tótul 20, hazai más 2 nyelvet 20, 
hazai más három nyelvet 1, más európai nyelvet 4, csakis magyarul 2. Honosságra nézve 
volt: illető egyházkerületbeli 32, más egyházkerületből 49 ; általában magyarországi volt 81. 
Előmenetelre nézve: jelesen végzett 5, egyszerűen 24, jól 2, ismétlésre utasíttatott 1, vizsga 
nélkül eltávozott 49. Lelkészi pályára készült 79, bizonytalan volt 2-nek a pályája. A működő 
tanárok összes száma volt : 23 ; még pedig: igazgató 3, rendes tanár 12, helyettes tanár 2, 
kisegítő tanár 6; egyházi volt közülök 12, világi 11. x \ n y a n y e l v r e nézve a tanárok közül 
v o l t : magyar 19, német 4. Nyelvismeretet tekintve: magyarul és németül beszélt 15, hazai 
más 2 — 3 nvelvet 7, más európai nyelvet 3 tanár. 

•V. Az eperjesi ág. h. ev. kerületi Collegium jogakadémiájában az 1893—94-diki 
iskolai évben volt 11 tanár; ezek közül nyilvános rendes tanár 5, nyilvános rendkívüli tanár 
2, magántanár 4. A nyilvános rendes tanárok átlagos 14 heti óra után 1000 frt fizetésben, 
200 frt lakáspénzben, tandíjosztalékban és a megfelelő vizsgadíjakban részesülnek. A tandíj-
osztalékra nézve megjegyeztetik, hogy a befolyó tandíj 5°|0-ja előadási óraszámuk szerint osz-
tatik fel a tanárok között. Dékáni tiszteletdíj 100 frt. A ny. rendkívüli és magántanárok az 
átlagos heti óraszám után óránként 70 frtban és tandíjosztalékban részesülnek; egy magán-
tanár, ki a 2-dik félévben a közegészségtant tanította ; a minisztérium által fizetett 100 frt 
díjazást húzott ; — egy magántanár ingyenes előadásokat tartott a törvényszéki elmekórtan-
ból. Vallásra nézve volt a tanárok közül: ág. h. ev. 6, ev. ref. 2, róm. k. 1, izraelita 2. Mint 
tanár működik: 20 év óta 1, 17 év óta 2, 16 év óta 1, 11 év óta 1, 10 év óta 1, 9 év 
óta 2, 3 év óta 2, 2 év óta 1. Az előadás nyelve a magyar. Előadás volt a téli félévben: 
kötelezett tantárgyakból 14, special-collegium 6; a nyári félévben: kötelezett tantárgyakból 9, 
special-collegium 14. 

A hallgatók száma volt az első félévben 105 (11-gyel több, mint a megelőző évben), 
a második félévben 102 (10-zel több, mint a megelőző évben). Még pedig az első félévben 
volt: az I. tanfolyamban rendes 39, rendkívüli 3, összesen 42 hallgató; a II. tf.-baji 29, a 
IV. t., a III. évf.-ban 15, a IV. évf.-ban 12; tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott az első 
íélévben 7. A második félévben volt : az I. tf.-ban 37 rendes, 2 rendkívüli, összesen 39 hall-
ga tó ; a II. évf.-ban 30, a III. évf 14, a IV. évf. 12; tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázott 7. 

Származásra nézve volt az I. félévben: magyar 104, osztrák 1 ; a 2. félévben 
magyar 101, osztrák 1. Anyanyelvre nézve volt az 1. félévben: magyar 89, német 11, tót 5, 
a 2. félévben: magyar 91, német 6, tót 4, ruthen 1. Vallásra nézve volt az 1. félévben: 
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ág. h. ev. 39, ev. ref. 10, róm. k. 35, g. kath. 9, gör. kel. 1, izraelita 11; a 2. félévben: 
ág. b. ev. 37, ev. ref. 9, róm. k. 37, g. kath. 9, gör. kel. 1, izr. 9. Tanpénzét megfizette az 
1& félévben: egészen 91, felében 10, negyedében 4,"a 2. félévben: egészen 83, félig 13, 
negyedében 6. Ösztöndíjas volt az 1. félévben 4 és pedig 295 frt erejéig; a 2. félévben 16 
és pedig 720 frt 10 kr erejéig. 

Leczkekönyv aláírása teljesíttetett: az első félévben 90-nek, felfüggesztetett 5-nél, 
megtagadtatott 2-től, a 2. félévben teljesíttetett 91-nek, megtagadtatott 1-től. Akadémiai vise-
letet az 1. félévben: a törvényekkel teljesen megegyezőt 84, kevésbbé megegyezőt 21, a 2. 
félévben teljesen megegyezőt 77, kevésbbé megegyezőt 18. Absolutoriumot (tanulmánybefejezési 
záradékot) kapott: az első félévben 3, a 2. félévben 8. Fegyelmi büntetés alatt volt: az 1. fél-
évben 21, a 2. félévben 18; kimaradt az 1. félévben 1, a 2. félévben 3. 

Az 1-ső alapvizsgára jelentkezett 27, kik közül képesíttetett : kitűnően 4, egyszerűen 
22, felfüggesztetett 1, összesen 27. A megvizsgáltak közt volt: rendes joghallgató 25, ministeri 
engedély alapján 2. A vizsgálati díjat lefizette egészen 27. A II—dik alapvizsgára jelentkezett 
25, kik közül képesíttetett 23. felfüggesztetett 2; a megvizsgáltak közt volt: rendes joghallgató 
24, ministeri engedélv alapján 1. A vizsgálati díjat lefizette 24, háromszoros összegben 1. 
Az államtudományi államvizsgálatra jelentkezett 3, kik közül képesíttetett egyszerűen 3, még 
pedig ministeri engedély alapján vizsgáltatván, a vizsgálati díjat lefizette felében 1, há rom-
szoros összegben 2. A jogtudományi államvizsgálatra jelentkezett 6, kik közül egyszerűen 
képesíttetett 3, felfüggesztetett 2, visszavettetett l. A megvizsgáltak közt volt : rendes jog-
hallgató 5, ministeri engedély alapján 1. A vizsgálati díjat lefizette egészen 5, háromszoros 
összegben 1. lelentkezett e szerint vizsgálatra összesen 61; kik közül képesíttetett: kitűnően 
4-, egyszerűen 51, összesen 55; felfüggesztetett 5, visszavettetett 1, összesen 6. A megvizs-
gáltak közt volt: rendes joghallgató 54, ministeri engedély alapján 7. A vizsgálati díjat le-
fizette egészen 56, felében 1, háromszoros összegben 4. 

A jogakadémiai könyvtárban volt 785 kötet, jelen évi gyarapodás 85. A könyvtárt 
használta 65 joghallgató. A jogászsegély-egylet alaptőkéje volt: a tanév elején 4215 frt 23 kr, 
a tanév végén 4325 frt 58 kr. Segélyül kapott 12 tanuló 202 frt 35 kr segélyt. A jog-
akadémiai beadványok és kiadványok száma az igtatókönvv szerint 1682; miniszteri szabály-
rendelet érkezett a tanév folyamán 3; tanári értekezlet tartatott 15. A jogakadémiára vonat-
kozó részletes adatok a Collegium közös évi Értesítőjében közöltetnek. 

Az egyetemes gyűlés ezen részletes, és tanügyi viszonyainknak hű rajzát 
mutató jelentést tudomásul veszi s a bizottság jegyzőjének ügvbuzgó munkás-
ságáért elismerését nyilvánítja. 

22. (Zs.) Olvastatott a tanügyi bizottságnak jelen jegyzőkönyv 5-ik pontja alatt hozzá 
áttett kérvényekre vonatkozó jelentése, mely szerint a pozsonyi egyházközségnek a vallás-
és közoktatásügyi ministerhez negyvenezer frtnyi építkezési és 12,350 frtnyi évi államsegély 
iránti folyamodványát' pártolandónak és az egyházközségnek az államsegély kérelmezhetése 
iránti engedélyt megadandónak véli; ellenben a pozsonyi egyházközségnek azt a kérelmét, 
hogy az eddigi az egyetemes pénztártól adott 210 frtnyi évi adomány a pozsonyi evang. 
lyceumi főgymnasium részére állandó évi járadékul leköttessék, teljesíthetőnek nem tartja. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatait elfogadja és megadja az 
engedélyt arra, hogy a kérvényező egyházközség az államsegélyért folyamodhassák, 
illetve az államsegély iránti szerződést a bemutatott tervezet értelmében megköt -
hesse,, ellenben az egyetemes pénztártól adott 210 frtnyi évi adománynak állandó 
évi járulékul való lekötését teljesíthetőnek nem találja. 

(Zs.) Ugyancsak a tanügyi bizottság a beszterczebányai egyházközségnek al-
gymnasiuma részére 5075 frtnyi évi államsegély iránti folyamodványt pártolandónak és az 
egyházközségnek az államsegély kérelmezhetése iránti engedélyt megadhatónak véli. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest megadja az enge-
délyt arra, hogy a kérvényező egyházközség az államsegélyért folyamodhasson, 
illetve az államsegély iránti szerződést a bemutatott tervezet értelmében megköthesse. 

24. (Zs.) Olvastatván a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve, annak 41-ik 
pontjánál egyetemes felügyelő felveti azon kérdést, vájjon az egyetemes egyházi törvényszék 
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ítéletei, tekintettel az új zsinati törvény rendelkezésére, ezentúl is kihirdettessenek-e az egye-, 
temes gyűlésen? 

Az egyetemes gyűlés nem tartja szükségesnek ezentúl az ítéleteknek az 
egyetemes gyűlésen való kihirdetését, mert a zsinati törvény ezt nem rendeli el, 
ellenben utasítja az egyetemes felügyelőt, hogy úgy, mint eddig, elnöki jelentésében 
említse fel azon ügyeket, a melyek az egyetemes törvényszék által ítéletileg eldön-
tettek és egyszersmind röviden jelezze az ítéletek tartalmát. 

25. (Szt.) U. a. jkv. 42-ik pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, hogy Jeszenszky 
Pál iglói tanár ügyében az egyetemes egyházi törvényszék 1894. évi május 22-én kelt íté-
letét a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez beterjesztette, ki is az ítéletet tudo-
másul vette. 

Tudomásul szolgál. 

26. (F.) Olvastatott Góbi Imre egyetemes könyv- és levéltárnoknak jelentése, 
mely szerint: 

a) az egyetemes könyv- és levéltárat m. é. október végén az átadásra kiküldött 
bizottságtól átvette s azt haladék nélkül a régi helyiségből az új helyiségbe átszállíttatta; 

b) az oklevelek rendezését 1887-ig bezárólag a jelenlegi könyv- és levéltárnok elődje 
végezvén, ő maga átvette Gvőry Elek egyetemes főjegyzőtől az 1888—1892. években tar-
tott egyetemes közgyűlések jegyzőkönyveinek egy-egy eredeti példányát mellékleteikkel 
együtt, összesen 141 darabot, valamint a zsinat tárgyalásaira vonatkozó iratokat és nyomtat-
ványokat, összesen 73 darabot és csomót; 

c) az egyetemes könyvtár az új helyiségbe átszállításkor az egyet, gyűlés utólagos 
jóváhagyásának reményében megrendelt új szekrénybe lett elhelyezve; 

d) ezen alkalommal kiderült, miszerint a könyvtári katalógusban felsorolt könyvek 
közül 11 mű 12 kötetben hiányzik; 

e) a jelenlegi könyv- és levéltáros hivatalba lépésének ideje óta az egvetemes 
könyvtár 6 művel szaporodott 5 kötet és 3 füzetben s hogy ugyancsak az egyetemes könyv-
tár részére 4 lap, illetve folyóirat jár. 

A jelentés tudomásul, különösebben pedig az új levéltári szekrénynek az 
egyet, felügyelő úr által történt megrendelése jóváhagyó tudomásul vétetik. 

27. (Zs.) A mult évi egyetemes gyűlési jegyzőkönyv 44-ik pontjánál olvastatott a 
bányai egyházkerület 1894. okt. 10—12. napjain tartott rendes évi közgyűléseinek jegyzőkönyvéből 
a jegyzőkönyvi kivonattal közölt 17-ik pont, a mely szerint a kilencz horvát-szlavonországi 
ev. egyháznak küldöttei Zágrábban 1893. okt. 4. és 5. napjain tartott ülésükben elhatározták, 
hogy Horvát-Szlavonországban önálló, minden más egyházi kapcsolattól független tarto-
mányi egyházat alakítanak, s egyúttal a tartományi egyház képviseletére ideiglenes választ-
mányt választottak. — Ez a választmány a bács-szerémi egyházmegyét a független horvát-
szlavon tartományi egyház alakulásáról azzal értesítette, hogy a horvát-szlavon országos 
kormány az ev. független országos egyház megalakulását tudomásul vette. — Ez értesítés 
folytán a bács-szerémi egyházmegye 1893. évi közgyűlésében kimondta, hogy az ideiglenes 
választmány átiratát tudomásul nem veheti, — a szerémi és szlavóniai ev. egyházaknak ki-
válását, mely az illetékes egyházi főhatóságok értesítése és jóváhagyása nélkül határoztatott 
el, helyteleníti, s egyúttal felhívta a hatósága alá tartozó szlavóniai ev. egyházakat, hogy 
vessék magukat eddigi egyházi hatóságaiknak s azok határozatainak alá. Erre az említett 
ideiglenes "választmány a bácsszerémi egyházmegyéhez újabb átiratot intézett, melyben vonat-
kozással az egyházmegyei közgyűlésnek a hatósága alatt álló szlavóniai ev. egyháziakhoz 
intézett felhívására — ezt a felhívást, mint a tartományi egyházi választmány hatáskörébe 
való illetéktelen beavatkozást visszautasítja, s egyúttal felkéri az egyházmegyét, hogy ezentúl 
egyházi ügyekben ne az egyes egyházakkal, hanem magával a választmánynyal érintkezzék. 
— Felolvastatott továbbá u. a. ülés jegyzőkönyve 55-ik pontja, a mely szerint Abafy Miklós 
surcsini lelkész a mult évi kerületi gyűíés által elrendelt fegyelmi vizsgálat folytán, nyilat-
kozattételre felhivatván, válaszában kijelenté, hogy az ő felettes hatósága a horvát-szlavon 
országos egyház választmánya, miért a bács-szerémi főesperes illetékességét el nem ismer-
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heti. A -bányai egyházkerület mindkét ügyet, azok közjogi jelentőségénél fogva az egyetemes 
közgyűléshez terjesztette föl. 

Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy a magyar kormányhoz felter-
jesztés intéztessék, a melyben törvényes jogaink kimutatásával kéressék az fel, mi -
szerint a horvát kormánynál oda hatni kegyeskedjék, hogy a zsinati törvényeink 
adta jogaink Horvátországban is érvényesüljenek. Egyúttal felhivatik a bányai egy-
házkerület, hogv a Horvát-Szlavonországban előállott mai állapotának eredetét és 
fejlődését tegye beható vizsgálat tárgyává és egyszersmind világosítsa fel az ottani 
községeket a czélba vett elszakadás helytelen voltáról és azzal járó veszélyeiről és 
minderről tegven a legközelebbi egyetemes közgyűlésnek jelentést. 

Végül a bányai és a dunántúli egyházkerületek felhivatnak, hogy a zsi-
nati törvények 27-ik §-a értelmében foganatosítsák a szükséges lépéseket abban az 
irányban, hogy a horvát-szlavonországi missiók és diasporák anyaegyházközségek-
hez beosztassanak. 

A kormányhoz intézendő felterjesztés kidolgozásával dr. Győrv Elek 
főjegyző bizatik meg. 

Abafv Miklós ügyét illetőleg felhivatik a bányai egyházkerület, utasítsa 
a bács-szerémi esperességet, hogy nevezett ellen a törvény értelmében járjon el. 

28. (Szt.) Ugyanazon jegyzőkönyv 45-ik pontjánál olvastatott a stipendiális bizott-
ság jelentése, mely szerint a gróf Teleki Róth Johanna-féle ösztöndíjakat, számszerint hat-
vanat az 1893/9'í-ik tanévre 35 frtjával kiosztotta. 

A közgyűlés az ösztöndíjaknak szabályszerűen történt kiosztását tudo-
másul veszi. 

29. (F.) U. a. jkv 46-ik pontjánál olvastatott Tornyos Pál váczi ág. h. ev. lelkésznek 
jelentése, mely szerint az ottani állami siketnéma-intézetnek az elmúlt tanévben 9 ág. h. ev. 
növendéke volt, kiket is a vallásos oktatásban ő részesített. 

E jelentése kapcsán felhívja a nevezett lelkész az egyetemes gyűlés figyelmét arra 
is, hogy az 1869-ik évi márczius hó 20-án Váczon elhúnyt Káldy Miklós egy ág. h. ev. 
siketnéma fiúnak a váczi siketnéma-intézetben való nevelésére végrendeletileg 2000 frtot 
hagyományozván, miután az alapítványi tőke egy-egy gyermek után a nevezett intézetnél a 
vallás- és közoktatásügyi minister által időközben 4000 írtra emeltetett, ennélfogva a hagyo-
mányozónak kegyeletes szándéka nem volt ugyan azonnal megvalósítható, de 1870 óta a 
hagyomány folyvást tőkésíttetvén, azóta már bizonyosan elérte sőt esetleg mégis haladta az 
életbeléptetéshez szükséges 4000 frtot. 

A jelentés tudomásul vétetvén, határoztatott, hogy a Káldy Miklós-féle 
alapítvány ügyében felterjesztést intéz az egyetemes gyűlés a vallás- és közokta-
tásügyi ministerhez megtudandó, vájjon nem érte-e már el a kamatokkal s azok ka-
matjaival öregbedett tőke azon összeget, mely az alapító kegyes szándékának 
életbeléptetéséhez megkívántatik. 

80. (Zs.) U. a. jkv 47-ik pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 1894. febr. 
16-án tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint a bizottság Jurenák József p.-sápi föld-
birtokosnak az egyetemes egyházat követelőleg illető 22,000 frt vételár-hátralék 5000 frtnyi 
részösszegének lefizetése ellenében a t.-nagyrévi 250. és 166. számú tkjvben foglalt ingat-
lanoknak tehermentesítését és a néhai Szinovicz Lajos utáni örökség után kiszabott illetékből 
még hátralékos 25 frtnak kifizetését a vételárba annak idején leendő betudás mellett 
engedélyezte. 

Jóváhagyólag tudomásul vétetik. 

81. (Zs.) Jelenti ugyancsak a pénzügyi bizottság, hogy a Bendl Henrik egyetemes 
pénztáros által 1893. jan. 1- től decz. 31-ig vezetett számadást megvizsgálta és rend-
ben találta. 

Ezen számadás szerint: 
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07 kr. 

— kr. 
63 » 

a) Az egyetemes egyház folyó számláján, a melyen az egyetemes egyházi alap és 
a Bauhoffer-féle alapítvány jövedelmei is elszámoltattak, volt 
az összes bevétel . . 6144 frt 15 kr. 
» » kiadás . 2769 » 27 » 

a pénztári maradvány pedig 3374 frt 88 kr. 
3) A gróf Teleki-Róth Johanna alapítványnál a bevétel . . . 2287 frt 75 kr. 

ellenben a kiadás 59 ösztöndíjra és értékpapir vásárlásánál felmerült ár-
folyam külömbözetért 2172 » 6 8 » 
s pénztári maradványként mutatkozott 115 frt 

c) A theologiai akadémia-alaphoz tartozó protestáns theologiai 
intézeti tőkék utáni bevétel 1610 frt 
a kiadás pedig 1738 » 
lévén, a theologiai akadémia tartalékalapjából 128 frt 63 kr. 
volt pótolandó. 

d) A Zelenay Gedeon alapítvány bevétele volt 627 frt 52 kr. 
ebből tőkesíttetett 100 frt, akadémiai járulékra fordíttatott 500 frt, ár-
folyam külömbözetekre 10 frt 63 kr., úgy hogy az összes kiadás . . . 610 frt 63 kr. 
volt, s pénztári maradványként mutatkozott 16 frt 89 kr. 

e) A Lissovényi-alap bevétele 50 frt — kr. 
mely új számlára vitetett át. 

/ ) A Szinovicz-féle alapítvány folyó számláján a bevétel volt . 1879 frt 73 kr. 
a kiadás értékpapirvásárlásnál felmerült árkülömbözet czímén 36 » 75 » 
a pénztári maradvány 184 2 frt 98 kr. 
volt, mely szabályszerűen tőkesíttetett. 

A vagyonállás 1893. deczember 31-én következő volt : 
I. Az egyetemes egyház tőkeszámláján : 

1. Az egyetemes egyház tőkéje . . . . 44.651 frt 79 kr. 
Az egyetemes egyházi alap . . . . 777 » 04 » 

3. Bauhoffer György-féle alapítvány . . 151 » 31 » 
összesen 45.580 frt 14 kr. 

Ebből elhelyezve volt kötvényekben . . 4470 frt 
pesti magy. keresk. bank záloglevelekben 3000 » 
magy. jelz. hitelbank záloglevelekben . . 13.500 » 
kisbirtokosok orsz. földhitelintézeti zálog-
levelekben ' 24.600 » 

kr. 

takarékpénztárban 10 » 14 » 
összesen 45.580 frt 14 kr. 

II. Gróf Te l ek i -Ró th Johanna alapítványi 
tőkéje 
és pedig kötvényekben 8400 frt — 
magy. földtehermentesítési kötvényben . 11.700 » — 
pesti magy. keresk. bank záloglevelekben 5200 » — 
magy. jelz. hitelbank záloglevelekben . 
kisbirtokosok orsz. földhitelintézeti zálog-
levelekben 14.000 

kr. 
» 
» 

5600 » — » 

takarékpénztárban 196 » 50 » 
összesen 45.096 frt 50 kr. 

45.096 frt 50 kr. 

III. Protestáns theologiai intézet tőkéje . . 
és pedig : magy. földhitelintézeti zálog-
levelekben 
pesti magy. keresk. bank záloglevelekl 
magy. jelz. hitelbank záloglevelekben . 
kisbirt. orsz.földhitelintézeti záloglevelekben 
takarékpénztárban 

3200 frt — kr. 
1000 — » 

5.100 — » 

22.600 — » 

68 78 » 
összesen 31.968 frt 78 kr. 

31.968 frt 78 kr. 
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IV. A Zelenay Gedeon-féle alapítvány tőkéje 
és pedig: kisbirtokosok orsz. földhitelinté-
zeti záloglevelekben 
magy. jelz. hitelbank záloglevelekben . . 
készpénzben 

11.615 frt 50 kr. 

11.100 frt — kr. 
500 » — » 

15 » 50 » 
összesen 11.615 frt 50 kr. 

V. A IJssovényi László-féle alapítvány tőkéje 
pedig: kisbirtokosok orsz. földhitelinté-

1.150 frt — kr. 
es 
zeti záloglevelekben 1.000 frt 
takarékpénztárban 50 
készpénzben 100 

» — 

összesen 1.150 Irt 

kr. 
» 
» 

VI. A Szinovicz Lajos-féle alapítvány tőkeszámláján nyilvántar-
tásban van 45.496 frt 12 kr., melyből a Prikkel Mária 
halála után befolyandó és hagyományokra kifizetendő 6000 frt 
levonatván, a tőke tulajdonképen 39.496 frt 12 kr. 

ebből Jurenák Józsefnél vételárhátralékképen 
kisbirtokosok orsz. földhitelintézeti zálog-
levelekben 
magy. jelz. hitelbank záloglevelekben . . 
takarékpénztárban 
készpénzben 

22.000 frt — kr. 

12.500 
4.000 

950 
46 

» — 

12 
összesen 39.496 frt 12 kr. 

VII. Az egyetemes egyházi közalap tőkéje 
és pedig: magyar földhitelintézeti zálog-
levelekben 
takarékpénztárban 

3.000 frt —- kr. 
293 » 62 » 

összesen 3.293 frt 62 kr. 

VIII. Adományi tőke a brassói magy. egyház 
javára 

IX. Az egyetemes egyház tartalékalapja . . 
és pedig: a bányai ág. egyházkerületnek 
adott kamattalan kölcsönben . . . . 
kisbirtokosok orsz. földhitelintézeti zálog-
levelekben 
takarékpénztárban 
készpénzben 

3.000 frt kr. 

200 » — » 
211 » 05 » 
156 » 38 » 

összesen 3.567 frt 43 kr. 

X. A theologiai akadémia tartalékalapja . . 
és pedig: a kisbirtokosok orsz. földhitel-
intézeti záloglevelekben 
takarékpénztárban 
készpénzben . 

. . . 2.400 frt — kr. 

. . . 190 » 80 » 

. . 20 » 15 » 
összesen 2.610 frt 95 kr. 

XI. A gróf Teleki Róth Johanna-alapítvány 
tartalékalapja 

pedig: kisbirt. orsz. földhitelintézeti es 
záloglevelekben 
takarékpénztárban 
készpénzben 

. . . 800 frt — kr. 

. . . 134 » 78 » 

. . 89 » 34 » 
összesen 1.024 frt 12 kr. 

Az összes tőkék főösszege volt tehát 1893. 
év végén 

3.293 frt 62 kr. 

300 frt — kr. 
3.567 » 43 » 

2.610 frt 95 kr. 

1.024 frt 12 kr. 

185.703 frt 16 kr. 
4 
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A bizottság a bemutatott számadást megvizsgálta, az igazoló okmányokat tételről-
tételre összehasonlította, s azt rendbenlevőnek találta, miért azt az erre vonatkozó záradékkal 
ellátva, azzal a javaslattal terjeszti az egyetemes gyűlés elé, hogy az egyetemes pénztárosnak 
az 1893. évi számadásra a felmentvényt adja meg. 

Az egyetemes közgyűlés Bendl Henrik pénztárost a pénzügyi bizottság 
előterjesztése alapján az 1893. január 1- tő l deczember 31-ig terjedő szabályszerűen 
megvizsgált számadásra nézve, a szokott óvások fentartása mellett, a további felelősség 
alól felmenti. 

32. (Zs.) Olvastatván ezen tárgyakkal kapcsolatban a f. évi május hó 23. és 24-én 
tartott ülés jegyzőkönyve, ennek 4-dik s ugyancsak a múlt évi közgyűlés 4-dik pontjára 
vonatkozólag, előterjesztetett a pénzügyi bizottság 1894. márczius 17-én tartott ülésének jegyző-
könyve, a melyben a pénztári kulcsoknak és a pénztárban őrzött értékeknek dr. Győry 
Elek volt egyetemes ellenőrtől való átvétele és dr. Rock Géza újonnan választott egye-
temes ellenőrnek való átadásáról a következő jelentést teszi: A bizottság a pénztári helyi-
ségben levő tűzmentes pénztári szekrénynek legfelsőbb trezorjában őrzött, az egyetemes egy-
ház, valamint a kezelése alatt álló alapítványok tulajdonát képező értékeket az 1893. évi zár-
számadásban kitüntetett mérleg alapján egyenként átvizsgálta és konstatálta, hogy a mérlegben 
kitüntetett értékek a hozzájuk tartozó szelvényekkel együtt, a következő, időközben kisor-
solás és beváltás okozta eltérésekkel megvannak és pedig: 

a ) Az egyetemes egyház szabad rendelkezési tőkéinél a pesti kereskedelmi bank 
5%-os 1000 forintos, 3166. és 3169. számú záloglevelei helyett a kisbirtokosok orsz. föld-
hitelintézetének 2 drb 4 7 í % - o s 1000 forintos, 551. és 552. számú záloglevelei. Ugyanitt a 
Kroll Vilmos-féle 1000 frtos kötvényt, illetőleg dr. Győry Elek téritvénye találtatott, melv 
szerint ezen kötvény általa kivétetett. 

b) A gróf Teleki Roth Johanna-féle alapítvány tőkéinél a pesti kereskedelmi bank 
5%-os 1000 frtos, 6991. és 6992. számú záloglevelei helyett a kisbirtokosok orsz. földhitel-
intézetének 2 drb 472%-OS 1000 frtos, 553. és 554. számú záloglevelei. 

c) A theologiai akadémia tőkéjénél a pesti magy. kereskedelmi bank 5 % - o s 
1000 forintos, 4062. számú záloglevele helyett a kisbirtokosok orsz. földhitelintézetének 
egy drb 4 7 2 %-os 1000 frtos, 549. számú záloglevele. 

d) A Szinovicz Lajos-féle alapítványnál Jurenák József 22,000 frtnyi birtokvételári 
hátralékára időközben 5000 frtot befizetvén, az 1893-ik év végén kimutatott értékpapirokon 
kívül a kisbirtokosok orsz. földhitelintézetének 472 %-os 5000 forintos, 408. számú zálog-
levele találtatott. Ellenben az ugyanezen alaphoz tartozó 550 forintos betetről szóló 64231/g. 
számú első hazai takarékpénztári betétkönyvecske dr. Győry Elek elismervénye szerint ő 
neki a Szinovicz-féle alapítványnál fölmerült költségei fedezésére elszámolásra kiadatott. 

e) A Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványnál a pesti magyar kereskedelmi bank 
5 % - o s 10Ó0 frtos, 7343., 9506. és 9507. számú záloglevelei helyett a kisbirtokosok országos 
földhitelintézetének 4 72 %-os 1000 frtos, 557., 558. és 559. számú záloglevelei. 

/ ) Az E. E. E. tőkéjénél a pesti magy. kereskedelmi bank 5 % - o s 1000 frtos, 
2808. számú záloglevele helyett a kisbirtokosok orsz. földhitelintézetének 4 % % -os 1000 frtos, 
550. számú záloglevele. 

A vagyonállagot nem érintő eme eltéréseken kívül konstatáltatott, hogy a 
következő értékek is át lettek adva és pedig: a vallás- és közöktatásügyi minister által 
a közalap gyarapítására utalványozott 50.000 frton vásárolt, a kisbirtokosok, orsz. föld-
hitelintézetének 47*%-os 5000 forintos 10 darab 143., 378., 379., 380., 381., 382., 383., 384., 
385. és 386. számú záloglevelei, továbbá az egyetemes közgyűlés rendelkezésére utal-
ványozott 24,000 frtnyi államsegélyt tartalmazó pesti hazai első takarékpénztári 88146/g. 
számú hasonösszegről szóló betéti könyvecske, végűi egy darab pesti hazai első takarék-
pénztári 8558l /g . számú könyvecske, 4011 frt 55 krnyi betéttel. 

Az itt felsoroltakon kívül az átadás tárgvát képezték még : 
a ) gróf Pálffynak 16,000 forintos eredeti alapítólevele, a pozsonyi theologiai 

akadémia javára; 
b) a Lissoványi Lajos-féle alapítványra vonatkozó Lissoványi Vilmos által aláírt 

eredeti alapítólevél; 
c) a néhai Hrabovszky Zsigmond eredeti végrendelete 2 példányban; 
d) t a néhai Hrabovszky Zsigmond alapítványához tartozó ingatlanra vonatkozó 

eredeti adás-vevési szerződés és ehhez tartozó egyéb iratok; 
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e) az E. E. E. tulajdonát képező következő okiratok és pedig: báró Prónay Gábor 
és báró Radvánszky Béla alapítólevelei eredetiben, a Királyföldi Péter és Autzendorfer 
Péter-féle alapítványokra vonatkozó okiratok és a Reischel Károly-féle alapítványra vonat-
kozó jegyzőkönyvi kivonat; 

f ) egy csomag az egyetemes egyház rendelkezése alatt álló alapokra vonatkozó 
régi iratok ; 

g) a budapesti esperességi gyámintézet egy csomója, 1500 forint névértékű érték-
papírral, a melyek azonban az egyetemes egyház kezelésére és őrizetére nem bízatván, 
azokért az egyetemes egyházat semminemű felelősség nem terhelheti. 

Ezzel az átvétel, illetve átadás befejeztetvén, a bizottság dr. Győry Elek eddigi 
ellenőr úrnak sok évi buzgó, odaadó és fáradságos tevékenységeért teljes elismerését és 
köszönetét kifejezve, minden további felelősség alól felmenti. 

Az újonnan választott ellenőr dr. Röck Géza úr jelen jegyzőkönyv aláírásával, úgy 
a fentiekben megjelölt összes értékeknek, valamint a pénztári szekrény legfelső trezorjához 
tartozó két kulcsnak két példányban való átvételét elismeri. 

Miről dr. Győry Elek volt ellenőr felmentésének igazolásáúl, dr. Röck Géza jelenlegi 
ellenőr pedig az általa átvett értékek bizonyításául jegyzőkönyvi kivonatban értesítendők. 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság intézkedését helyeslőleg 
tudomásul veszi és a maga részéről is dr. Győry Elek volt egyetemes ellenőrnek 
sok évi fáradhatatlan, buzgó és önzetlen tevékenységeért teljes elismerését és köszö-
netét fejezi ki. 

33. (Zs.) Ugyancsak a folyó évi május 23. és 24-én tartott közgyűlés jegyző-
könyvének 5-ik pontja kapcsán, az egyetemes felügyelő előterjeszti, hogy a 24,000 frtnyi 
országos segélynek jövőre mikép leendő elosztása és kezelése, valamint hovafordítása tárgyá-
ban a folyó évi tavaszi közgyűlés jegyzőkönyvének 14-ik pontja alatt, javaslattétel végett 
kiküldött bizottságot azon okból nem hívhatta egybe, mert a dunáninneni egyházkerületből, 
a kerületi közgyűlésnek ismeretes feloszlatása következtében sem az 1894-dik évre kiutal-
ványozott 6000 frtnyi országos segély hováfordításáról szóló részletes és okmányokkal fel-
szerelt számadásai, sem pedig az 1895. évben az országos segélyből fedezendő szükségleteknek 
megbírálhatására szolgáló költségvetés be nem érkezett. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottságnak a mondot t okból történt egybe 
nem hívását helyeslőleg tudomásul veszi avval, hogy a mint a szükséges adatok 
beérkeznek, a bizottság kezdje meg működését. 

34. (Zs.) Az előző pont kapcsán a bányai egyházkerület, tekintettel arra, hogy 
az országos segély hovafordítása iránt végleges határozat hozható nem volt, az 1895-dik 
évre adandó országos segély elosztása iránt ideiglenes intézkedést kér. 

Az egyetemes közgyűlés az egyházkerületek háztartása megzavarásának 
elkerülése ezéljából tett kérelmet indokoltnak látván, elhatározza, hogy a mennyi-
ben az 1895-ik évre is az országos segély az egyetemes felügyelő kezeihez utal-
ványoztatnék, úgy az 1895-iki évben is az országos segélyből 24,000 frt erejéig, 
mindegyik egyházkerület az eddigi gyakorlathoz képest, egyenlő arányban része-
síttessék és a megfelelő összeg részére az egyetemes pénztárból kiutalványoztassék 
akképen, hogy az egyházkerületek kötelesek lesznek a nyerendő országos segély 
hovaíordításáról szóló részletes és okmányokkal felszerelt számadásaikat intézkedés 
végett az egyetemes közgyűlés elé terjeszteni. 

35. (T.) A múlt évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének a theologusok számára 
a soproni ker. tanítóképzőintézetben szervezett póttanfolyamról szóló 50. pontjánál olvastatik 
a theol. akadémia nagybizottságának s a soproni tanítóképzőintézet igazgatójának jelentése, 
valamint a dunántúli egyházkerületi közgyűlés f. évi jegyzőkönyvének 17E pontja, melyekben 
a theologusok számára Sopronban szervezett tanfolyam eredményekép megállapíttatik, hogy 
abban 5-en, u. m. : Dér István, Dingha Sándor, Fadgyas Pál, Horváth István és Möhr Béía 
vettek részt s valamennyien «jeles» eredménynyel tették le a tanképesítő vizsgálatot s 
oklevelet nyertek; hogy az egyetemes gyűlés részérő] a dunántúli kerület számára kiutal-
ványozott 300 frtból még 39 forint megtakaríttatott s hasonló czélra való fordítás érdekében 
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gyümölcsözőleg elhelyezni rendeltetett ; hogy a theol. akadémia növendékei közül már e folyó 
tanévre is hatan jelentkeztek s így az egyetem részéről a 300 frtnak megajánlása kívánatosnak 
mutatkozik; a közreműködő tényezőknek köszönet kifejezése javasoltatik és végül, hogy az 
egyetemes felügyelő a theologiai akadémiának e tanfolyamon résztvevő növendékei számára 
újólag 300 frtot megajánlani kegyeskedett. 

Midőn az egyet, gyűlés a felmutatott eredményt örvendetes tudomásul 
veszi ; az egyetemes felügyelőnek nagylelkű áldozatkészségeért, a dunántúli egyház-
kerületnek kegyes intézkedéseért, a soproni tanítóképzőintézet igazgatóságának buzgó 
és eredménydús fáradozásaért őszinte köszönetet m o n d ; a póttanfolyam további 
fentartását szükségesnek jelenti ki, e czélra a dunántúli egyházkerület számára saját 
pénztárából, a folyó tanévre is 300 frtot utalványoz s a dunántúli kerületet fölkéri, 
hogy a póttanfolyamot engedélyezze, a soproni tanítóképzőintézet tanári karát pedig 
megkeresi, hogy azt vezesse. 

36. (F.) U. a. jkv 54. pontjánál, miután abba azon sajtóhiba csúszott be, hogy 
Pulszky Ágost helyett tévesen Pulszkv Károly van benne, mint a tanügyi bizottság egyik 
tagja megnevezve : 

ezennel kimondja az egyetemes gyűlés, miszerint a nevezett egyetemes 
tanügyi bizottság a következőleg lett megválasztva : 

Elnök dr. Győry Elek; alelnök Zsilinszky Mihály; jegyző Böhm Károly; 
többi tagjai : Schneller István, Bachát Dániel, Breznyik János, Lehr Albert, b. 
Prónay Gábor, Králik Lajos, Fabiny Gyula, Pulszky Ágost, Jeszenszky Danó, Schranz 
János, Hörk József, Matuska Péter, Bognár Endre, Horváth Sándor (budapesti), 
Szedenics János, dr. Vetsey István, Batizfalvy István, Ráth Arnold, Péterffy Sándor 
és Falvay Antal. 

37. U. a. jkv 56-dik pontjánál olvastatott a Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványt 
kezelő bizottságnak jelentése, mely szerint: 

a) a Bendl Henrik gondnok által beterjesztett 1893-ik évi számadást, mely fel-
tünteti, hogy az alapítvány tőkéje 

az 1892. évben volt 64,635 frt 07 kr. 
az 1893. évi szaporulat 2,055 » 60 » 

és így 1893. év végén a tőke 66,690 frt 67 kr, 

megvizsgálta, azt teljesen rendben találta s fentartván az egyetemes pénztárban őrzött érté-
keknek az egyetemes pénzügyi bizottság részéről való megvizsgálását, az alapítványi gondnok-
nak a felmentvényt megadta; 

b) az 1893—94-dik tanévre a szabályszerű 250 frt ösztöndíj Remete Dénesnek, a 
keszthelyi gazdasági intézet hallgatójának és Remete Aladár gymn. tanulónak — kiknek bizo-
nyítványai az alapítványi szabályoknak megfeleltek — kiadatott. 

A bizottsági jelentés tudomásul szolgál. 

38. (Zs.) Ugyancsak a Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványt kezelő bizottság 
jelentvén, hogy három évre szóló megbízatása lejárt, a bizottság újra alakítását kéri. 

Ezen jelentés folytán a Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványt kezelő 
bizottságba az alapítványi szabályzat értelmében három évi működési tartamra 
megválasztatnak elnökké: Győry Elek, bizottsági tagokká pedig: ifj. Bánó József, 
Perlaky Elek, Scholcz Gusztáv, Horváth Sándor (budapesti) és Böhm Károly. 

39. (F.) A múlt évi egyetemes gyűlés jkvének 57-dik pontjánál az egyetemes lel-
készvizsgáló bizottság következőleg lett újból megalakítva: 
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dunántúli kerületi osztályának tagjai, világiak: dr. Schreiner Károly és 
Haubner Rezső; egyháziak: Gyurácz Ferencz és Brunner János; tanárok: Poszvék 
Sándor és Bancsó Antal; póttagok, lelkészek: Kund Samu és Laucsek Jónás ; világiak: 
Hrabovszky István és Berzsenyi Dezső; 

dunáninneni kerületi osztálynak tagjai, világiak: dr. Samarjay Emil és 
Dohnányi Lajos; egyháziak: Ritter Károly és Minich Dániel; tanárok: Trsztyenszky 
Ferencz és Csecsetka Sámuel ; póttagok, lelkészek : Fürst János és Hollerung Károly ; 
világiak : Richter Ede és Michaelis Vilmos : 

bányai kerületi osztályának tagjai, világiak: Zsilinszky Mihály és Fabinvi 
Gyula; egyháziak: Bachát Dániel és Horváth Sándor; tanárok: Batizfalvy István és 
Böhm Károly; póttagok, lelkészek: Lauko Károly és Scholcz Gusztáv; világiak: 
Domanovszky Endre és Góby Imre; 

tiszakerületi osztályának tagjai, világiak : Bánó József és dr. Schmidt Gyula ; 
egyháziak: Sztehlo János és Csisko János; tanárok: Hörk József és dr. Szlávik 
Mátyás; póttagok, lelkészek: Nóvák Mihály és Fizely Frigyes; világiak: Benczúr 
Géza és Csengey Gusztáv. 

40. (F.) U. a. jkv. 58. pontjánál jelentik a püspökök, hogy: 
a dunántúli kerületben : Hafenseher Sándor, Hollósy Kálmán, Kovács Sándor, 

Kurz Sámuel, Petőcz Ferencz, Rácz Gyula, Seregély Dávid, Seybold Károly és Siftár Károly ; 
a dunáninneni kerületben: Wargha Emil Károly, Rájter János és Szlávik Ádám; 
a bányakerületben : Balthazár János, Laczko János, Ondrejovics Sándor, Wagner 

G. Adolf, Zsámbor Pál, Henriczy Béla, Koncsek László, Bella Method és Broschko Adolf; 
a tiszai kerületben: Walser Gyula, Moor Béla és Hajsó Gusztáv tettek lelkészi vizsgát. 

Tudomásul szolgál. 

41. (Gy. F.) Ugyanazon jzkv 59. pontjánál olvastatott az e. e. e. gyámintézet 
jelentése, mely szerint az evangéliumi jóltevő szeretet oltára körül munkálkodó ezen intézet 
Orosházán tartotta 34-dik évi közgyűlését és pedig nevezetes körülménynyel kapcsolatban. 

Orosháza meghívása folytán ugyanis magyarhoni e. e. e. gyámintézetünk évi 
közgyűlése összeesett Orosháza 150 éves fennállásának ünnepével. Magyarhoni e. e. e. 
gyámintézetünk működésének évi eredményét a következő forgalom mutatja. 

A bevétel a közpotban 5000 írt. A bánvai kerületnél 2794*76 frt. Dunáninnen 
2098-0272 frt. Dunántúl 2991 40 frt. Tiszainál 2570*78 frt. Női és ifjúsági egyleteknél 
2004-34 frt. Összesen: 17,459 frt 307» kr. A Gusztáv Adolf-egylettől jött 17,259 frt 
37 kr. És így az összes évi forgalom 34.718 frt 6 7 72 kr. E szerint mi magunk csak 
200 frttal gyűjtöttünk többet, mint a mennyit a német Gusztáv Adolf-egylet egymaga adott 
ez évben segélyül. Óhajtandó volna, hogy híveink a gyámintézet egyházmentő s egyházépítő 
nemes munkájában kivétel nélkül mind részt vennének s magyarhoni evang. egyházunknak 
kevés híján egy millió tagja közül mindegyik legalább is 5 krt adna ezen intézet czéljaira. 
Ez esetben gyámintézetünk évi eredményűi 50,000 frtot tudna felmutatni. Az orosházi 
gyűlés határozatai közül kiemelendő azon pont, mely szerint a kerületek elnökei, illetve a 
püspökök kéressenek fel az iránti intézkedésre, hogy Gusztáv Adolf svéd király születésének 
háromszázados évfordulója alkalmából evang. egyházaink f. évi deczember 9-én, azaz advent 
II—dik vasárnapján a protestántizmus hős védőjének emlékére oífertoriummal egybekötött 
isteni tiszteletet tartsanak. 

A gyámintézet jelentése tudomásul szolgál. Az egyházi élet terén oly 
magasztos hivatású gyámintézet ügye úgy az egyházközségeknek, intézetek, egyletek-
nek, mint egyeseknek továbbra is áldozatkész pártfogásába ajánltatik. 

42. (Gy. F.) Ugyanazon jzkv 60-ik pontjánál olvastatott a «Luther-társaság» évi 
jelentése. E szerint a tagok száma az idén 22 új taggal szaporodott, kik közül egy alapító 
tag, Busbak Adám losonczi felügyelő és így az alapító tagok száma jelenleg 32. A rendes 
tagoké 393. Összesen tehát a «Luther-társaság» 425 tagot számlál. 
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A társaság vagyona értékpapírokban és készpénzben az 1893-ik év végével 
9447 frt 31 kr., tagdíj-hátralékban 424 frt, nyomtatványokban 7586 frt 46 kr. Összesen 
17,457 frt 77 kr. A nvomtványokban fekvő érték azt tanúsítja, hogy a társaság kiadványai 
az eddig követett eljárás mellett nem örvendenek az óhajtott kelendőségnek. Azért az igaz-
gató-tanács 1894. november 8-án tartott gyűlésében azt határozta, hogy készletben levő ki-
adványainak úgy könnyíti meg terjedését, hogy részben elajándékozza vizsgák alkalmával az 
illető tanítók által erre méltóknak talált iskolás fiúknak, részben pedig bizományba adja azon 
lelkészek és tanítóknak, kik 5% árleengedés, illetve haszon mellett vállalkoznak a könyvek 
darusítására. Jövőre pedig a kolportage-intézményt készül kiadványaira nézve életbe léptetni. 
Évi munkássága közelebb abból állott, hogy egyes jelesebb munkákat kiadott, másokat ki-
adásra előkészített. Továbbá «A mi otthonunkat» évi 200 frttal segélyezte, egy létesítendő 
theologiai tudományos folyóirat ezéljaira 200 frtot tőkésített, a «héber grammatika» kiadha-
tására három éven át összesen 600 frtot előlegezett, azon reményben, hogy ezen összeget 
egyetemes egyházunk neki megtéríti; a «Könyves ház» kiadóit 200 frttal segélyezte, az 
«Evang. Glocken», hasonlóképen a «Strazna Sione» czímű egyházi lapnak 100—100 forint 
évi segélyt nyújtott. Legközelebbi terve a társaságnak, hogy protestáns népünk számára, 
főkép a téli hónapokban egy olyan néplapot adjon ki vallásos tartalommal, a mely a nép 
tudásszomját nemcsak felkelti, de ki is elégíti. 

A felolvasott jelentést a közgyűlés tudomásul veszi, egyszersmind a val-
lásosság és felvilágosodás ápolása körül buzgón munkálkodó társaságnak pártolását 
az egyházközségek és egyesek pártfogásába melegen ajánlja. 

43. (Zs.) U. a. jegyzőkönyv 61-dik pontjánál egyetemes felügyelő bemutatván a 
tiszai egyházkerületnek az eperjesi jogakadémia segélyezése iránt még a mult évben beadott, 
de csak 1893. évi deczember 14-én kezeihez érkezett, továbbá a tolna-baranya-somogyi 
egyházmegyének a bonyhádi gymnasium segélyezése iránt, az apatelki egyháznak a filloxera 
irtotta lelkészi szőllő kiültethetése czéljából segélyezés iránt, továbbá Hornyánszky Aladár 
papjelöltnek, végül Adorján Ferencz bölcsészethallgatónak segélyezés iránt beérkezett kérvényeit; 

e segélykérvények jelentéstétel végett azzal adatnak ki a pénzügyi bizottság-
nak, hogy a mennyiben a kérelmeket indokoltnak találja és a pénztár állapota 
megengedi, a megadható segélyösszeget állapítsa meg s utalványozza ki. 

44. (F . ) U. a. jkv 62-dik pontjánál jelenti az elnökség, hogy a hittanári vizsgára 
Jausz Vilmos jelentkezett, kitől is e f. hó 9-én délután fog ezen vizsga felvétetni. 

Tudomásul szolgál. 

45. (Szt.) U. a. jkv. 64-dik pontjánál a felebbezések megvizsgálására a jelen gyűlés 
jegyzőkönyvének 4. pontja szerint kiküldött bizottság beadja jelentését, mely szerint a kle-
nóczi papválasztást illetőleg javasolja, hogy a tiszai kerület 1894. évi május 16-án tartott 
közgyűlése jegyzőkönyvének 16. pontjában foglalt hatátozat helybenhagyassék. 

Az egyetemes gyűlés a bizottság javaslatához képest a határozatot hely-
benhagyja és a felebbezést visszautasítja. 

46. (Szt.) Ugyanazon bizottság beterjeszti véleményét az orosházi egyházközség 
folyamodványa tárgyában, melyben ez az 1893-dik évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 
63. pontjában foglalt határozatot módosíttatni kéri. 

Az egyetemes gyűlés — a bizottság javaslatától eltérőleg — a folyamodó 
egyház kérvényét elutasítja, mert a mult évi közgyűlés által ugyanazon ügyben 
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hozott határozat véglegesnek tekintendő és az egyik fél egyoldalú kérelmére újabban 
fel nem vehető. Egyébként fenhagyatik az érdekelt feleknek, esetleg az orosházai 
egyháznak, hogy netáni jogsérelmeik orvoslását a zsinati törvények 329. §. d), 
illetve g) pontja értelmében törvénykezési úton kereshessék. 

47. (Szt.) Ugyanazon bizottság az ó-budai leányegyház anyásítás iránti kérelmét 
illetőleg, ezen ügynek függőben tartását és újabbi adatok beszerzését hozza javaslatba. 

Az egyetemes gyűlés ettől eltérőleg, az ó-budai leányegyházat anyásítás 
iránti kérelmével elutasítja és a bányai egyházkerület f. évi közgyűlésének e tárgyban 
hozott határozatát helybenhagyja. 

48. (F.) A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 65-dik pontjánál jelenti a 
Zpevnik-bizottság elnöke Baltik Frigyes püspök, hogy a mult évi számadás rendben találta-
tott, mely számadás szerint a vagyon 1893-ik évi deczember 31-én 10.016 frt 96 krt tett 
ki, a szaporodás 232 frt 43 krt. Ezen számadás a jelentéssel együtt a három felügyelő püs-
pökhöz beterjesztetett. Az énekeskönyvnek 50 példánya ez évben a budapesti kerepesi-úti 
egyház templomának adatott; az ágostai hitvallás tótnyelvű szövege az evang. közönség 
javára a bizottság költségén második kiadásban jelent meg. 

Tudomásul szolgál. 

49. (F.) U. a. jkv 67-ik pontjánál jelentetik a dunántúli egyházkerület részéről, 
hogy a zsinati törvények 81. §-a értelmében a soproni és ruszti gyülekezetek a soproni 
felső, a győri gyülekezet a győri, a kőszegi gyülekezet a vasi felső egyházmegyékbe kebe-
leztettek be, míg a révkomáromi gyülekezet a zsinati törvényhozás intézkedése folytán a 
fehérkomáromi egyházmegyével együtt a dunáninneni egyházkerület kebelébe menvén át. 
ebből kifolyólag s magától értetődőleg a dunántúli egyházkerület fenhatósága alatt álló egy-
házmegyék egyikéhez sem csatlakozhatik. 

A zsinati törvénynek megfelelőleg tudomásul szolgál. 

50. (F.) Ezzel kapcsolatosan jelentetik a bányai egyházkerület részéről, miszerint 
Kis-Pest és Puszta-Szent-Lőrincz szórványhelyeket az illető két egyházmegye megállapodásához 
képest a pestmegyei egyházmegyéből a budapest-fővárosi egyházmegyébe kebelezte át s 
hogy a Kis-Pesten alakulóban lévő egyháznak fiók-gyülekezet gyanánt a pesti u. n. magyar 
egyházhoz történt átcsatoltatását tudomásul vette, a Kossuthfalván és Erzsébetfalván lakozó 
híveket illetőleg azonban, melyekre nézve a két fentnevezett egyházmegye egymás közt 
szintoly értelemben egyezett meg, minthogy azok még nem nyilatkoztak, felhatalmazta a 
kerületi elnökséget, hogy mihelyest azok magok az átcsatolás mellett fognak nyilatkozni, 
ezeket is átcsatolhassa a budapesti egyházmegyéhez. 

A zsinati törvény értelmében, jóváhagyás mellett, tudomásul szolgál. 

51. (Zs.) A mult évi jkv 69-dik pontjánál egyetemes felügyelő előterjeszti, hogy a 
bánsági lelkészek beadtak egy kérvényt, a melyben az életbelépendő új egyházpolitikai tör-
vényekre való tekintettel aggodalmaikat fejezik ki és a lelkészek jogainak megvédését kérik. 
Evvel kapcsolatban beterjeszti a dunáninneni kerület püspöke a pozsonymegvei esperesség 
1894. márcz. 7-én tartott ülésében jkvi 26-dik pont alatt hozott határozatot, a melyben az 
egyetemes gyűlést arra kéri, hogy a polgári házasság életbeléptetésekor az összes papság-
miheztartás végett utasítással láttassék el arra nézve, hogy mihez alkalmazkodjanak és mi-
ként járjanak el egyöntetűen ezután. 
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Az egyetemes közgyűlés, általában az úgynevezett egyházpolitikai törvény-
javaslatok életbeléptetése következtében felmerülő ügyek figyelemmel kisérésére és 
az egyház, valamint a lelkészek jogainak fentartása és megvédése érdekében bizott-
ságot küld ki, melynek jelentése a jövő egyetemes közgyűlésig elváratik. Ezen 
bizottság következőleg alakíttatott meg : elnök, az egyetemes felügyelő ; többi 
tagjai: az egyházkerületi felügyelők és püspökök, továbbá Bánó József, báró Pod-
maniczky Géza, Győry Elek, Pulszky Ágost, Stehlo Kornél és Horváth Sándor 
(budapesti). 

52. (Zs.) U. a. jkv 72-dik pontjánál a zsinati törvények életbelépése folytán szük-
séges intézkedések közül egyetemes felügyelő, utalva a zsinati törvények 150. §-ának v) pont-
jára, a mely szerint a tisztviselői tiszteletdíjak megállapítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik, 
első sorban a jegyzői tiszteletdíjak megállapítását szükségesnek jelzi. 

Az egyetemes közgyűlés egyetemes felügyelő javaslatára az egyetemes 
egyház pénzügyi viszonyai végleges rendezéseig, az eddigi jegyzői tiszteletdíjakat 
továbbra is fentartja, azokat megállapítja és utalványozza. 

58. (Zs.) Ugyancsak a m. é. jkv 72-dik pontjánál felvétetett a zsinati elnökségnek 
az egyetemes felügyelői jelentés 4-dik pontjában említett, 1894. évi június hó 9-én kelt át-
irata, a melyben a zsinat 1894. évi június hó 8-án tartott ülésében hozott határozata értel-
mében több zsinati tagnak beadványát, a melylyel állásukról lemondván, sértő és helytelen 
kifejezésekkel éltek, további intézkedés végett az egyetemes gyűléshez átteszi. 

Tekintettel arra, hogy a zsinat a beadványokban foglalt sértő és hely-
telen kifejezésekért az aláírókat már jegyzőkönyvileg megrótta, az egyetemes köz-
gyűlés további intézkedés szükségét fenforogni nem látván, napirendre tér át. 

54. (F.) Olvastatván a folyó évi május havában tartott egyetemes közgyűlés jegyző-
könyve, ennek 16-dik pontjánál, mely szerint a bányai kerület által bemutatott ügyrend s 
egy szabályrendelet tárgyalása, ezen gyűlésre tétetett át, egyetemes felügyelő bemutatja a tiszai 
kerület részéről beérkezett több szabályrendeletet. Ezekre nézve, valamint a tiszai kerület 
püspökének ezen előterjesztésekkel kapcsolatos indítványára az egyetemes gyűlés a követ-
kezőket határozta el: 

1. Utasítja a kerületeket, hogy az egyházi közalap létesítésének előkészítése 
czéljából hívják fel az egyházközségeket az egyházmegyék útján arra, miszerint a 
zsinati törvény 306. §-ának a) betűje alatti rendelkezéséhez képest mutassák ki a 
tagjaiknak egyenes állami adóját, mely adatok, kerületenként egybegyűjtve, az egye-
temes szabályrendeletek megalkotására kiküldött bizottsághoz lesznek átteendők. 

2. Utasítja ugyancsak az egyetemes szabályrendeletek megalkotására ki-
küldött bizottságot, hogy az egyetemes gyűlés számára ügyrendet készítsen. 

3. Ugyanazon bizottságot megbízza végül azzal is, hogy a kerületek 
részéről beérkezett szabályrendeleteket megbírálva, azokra nézve véleményes jelen-
tését, lehetőleg a jövő évi közgyűlésig, terjeszsze be. 

55. (F.) Indítvánvoztatván, hogy az egyházkerületek törvény által eszközölt ará-
nyosításának gyakorlati keresztülvitele s illetőleg az említett törvény végrehajtása érdekében 
tétessenek meg a megfelelő intézkedések, az ezekre vonatkozólag előterjesztett javaslat 
értelmében, 

az egyetemes gyűlés következőleg határozott: 
1. Utasíttatnak a kerületek, illetőleg azoknak elnökségei, hogy kerületeiknek 

zsinatilag rendelt újabb átalakulását vegyék azonnal foganatba, névszerint az egyes 
esperességek kibocsátása, illetőleg átvétele iránt intézkedjenek, a kerületi elnökségek 
pedig a folyó ügyeket az újabban illetékesekké vált kerületi elnökségeknek mielőbb 
adják át. 

2. Egyetemes felügyelő felkéretik, hogy az egyetemes gyűlés ezen hatá-
rozatáról a vallás- és közoktatásügyi ministert is értesítse. 
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3. Tekintettel arra, hogv az egyes kerületek eddigi törvényes hatáskörük-
ben a közigazgatás körébe tartozott oly határozatokat hoztak, melyek egyrészt kö te -
lezettségeket róvtak az egyes esperességekre, másrészt ezekből kifolyólag jogokat 
alapítottak meg az egyes kerületek részére, melyeknek rendezése a változott terü-
leti beosztás folytán elkerülhetlenné lőn : annálfogva minden már megállapított költ-
ségekre nézve, ezennel 1895-dik évi január elseje tűzetik ki, az elszámolás eszköz-
lésbe vételére nézve, határnapul. 

56. (F.) A fennebbi ponttól kapcsolatban a selmeczbányai lyceum felügyelőjének, 
Farbaky Istvánnak indítványa folytán, tekintettel arra, hogy az egyházkerületek arányosításáról 
szóló zsinati törvény életbe léptetése folytán a selmeczbányai ág. h. ev. főgymnasium (lyceum) 
a bányai egyházkerületből a dunáninneni egyházkerületbe helyeztetett át, valamint tekintettel 
az említett zsinati törvény 16. §-ára is, mely szerint a selmeczi lyceumra nézve a bányai 
egyházkerület segélyezésének helyébe az országos segélyből s a közalapból való anyagi 
támogatás lép, 

ezen intézet viszonyainak rendezése czéljából határozatilag kimondja az 
egyetemes gyűlés: 

a) hogy a 2500 frtos évi segély 1895-dik évi január hó 1-től félévi u tó-
lagos részletekben az egyetemes pénztárból fog mint állandó járandóság kiutalvá-
nyoztatni és folyóvá tétetni; 

b) hogy a nevezett iskola kormányzásával megbízott kerületi iskolai tanács 
a jövő 1895. évi egyetemes gyűlésig, továbbra is megbízatik a selmeczi lyceum bel-
ügyeinek intézésével, melyről szóló jelentését azonban most már az egyetemes 
gyűléshez fogja felterjeszteni s végül 

c) hogy az iskolai tanács felhivatik, miszerint az iskola kormányzására 
vonatkozólag megfelelő szabályzatot dolgozzon ki s terjeszszen az egyetemes 
gyűlés elé. 

57. (F.) Olvastatott a tiszai egyházkerületnek folyó évi szeptember 20., 21. napjain 
Kassán megtartott közgyűléséből kelt felterjesztése, melyben az általa népiskoláiban előzetes 
szigorú bírálat után, használatra elfogadott tankönyvekre vonatkozó határozatait, a lajstrom 
melléklésével s hivatkozással a zsinati törvény 194. és különösen 150. §§-aira, jóváhagyatni kéri. 

Véleményes jelentéstétel czéljából a tanügyi bizottságnak adatik ki. 

58. (Zs.) Bemutattattak a sorsjegy-kölcsön ügyében kiküldött bizottság tárgyalásaira 
vonatkozó jegyzőkönyvek és a pénzügyministeriumhoz e tárgyban intézett felterjesztések 
másolatai. 

Tudomásul vétetvén, az iratok levéltárba teendők. 

59. (Gy.) A tiszai egyházkerület, az egyházi alkotmányról szóló zsinati törvény 
114 §. g) pontja értelmében felterjeszti, f. évi szept. 20. és 21. napján tartott közgyűlésében 
— a jegyzőkönyv XXIV. pontja alatt — hozott, a késmárki lyceum tanári karának, az 
országos középiskolai nyugdíjintézetbe való beléphetés iránti kérvényére vonatkozó határozatát. 

Ezen határozat szerint, tekintettel arra, hogy az 1894. évi XXVII. t.-czikk a be-
lépést megengedi s ezzel az intézet autonom jellege nem érintetik; tekintve továbbá, hogv 
a csaknem azonos alapon létesített néptanítói országos nyugdíjintézet működése az egyházi 
önkormányzatra szintén nem találtatott sérelmesnek, tekintettel végre arra, hogy a zsinati tö r -
vény 4. §-a szerint az állami segély az önkormányzat keretén belől nemcsak igénybe vehető, 
de sőt a 196. §. a tanárok nyugdíjazásáról való gondoskodást, első sorban az állam köteles-
ségének tekinti; az egyházkerület helybenhagyta a lyceumi pártfogóság azon határozatát, 
melylyel az, a késmárki lyceum tanári karának az országos tanári nyugdíjintézetbe való be-
lépést megengedte. 
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Az egyetemes gyűlés a tiszai egyházkerületnek ezen határozatát, az abban 
foglalt okoknál fogva helybenhagyja s egyúttal kiemeli, hogy az országos nyugdíj-
intézetbe való beléphetéshez, az egyházi hatóságok beleegyezése levén szükséges, 
ezzel az autonom joghatóság s annak gyakorlása biztosítva van. 

60. (Gy.) A dunántuli egyházkerület javaslatot terjeszt elő a népiskolai statistikai 
minták módosítására nézve s indítványozza, hogy a módosítandó minták tétessenek mind a 
négy egyházkerületre nézve kötelezővé. 

Ezen javaslat s indítvány véleményes jelentéstétel végett kiadatik a tan-
ügyi bizottságnak. 

61. (Gy.)^A dunántuli egyházkerület indítványozza, hogy rendeltessék el összes 
középiskoláinkban O Felsége nevenapjának és koronázása napja évfordulójának megünneplése. 

Ezen indítvány összefüggésben állván a középiskolai rendtartással, jelentés-
tétel végett kiadatik a tanügyi bizottságnak. 

62. (Gy.) A bányai egyházkerület felterjeszti a békési egyházmegye azon kérelmét, 
hogy oly városokban, melyekben sok oly iskola van, mely nem egyházunkhoz tartozik és 
ennélfogva az ily tanintézetekben való vallásoktatás az egyházközségre elviselhetlen terhet ró, 
az egyházegyetem alkalmazzon vallástanítót, vagy nyújtson az egyházközségeknek e czélra 
segélyt. — 

Az egyetemes gyűlés, tekintettel pénztára állapotára, ezen kérelmet ezúttal 
nem teljesítheti, egyúttal azonban a békésmegyei egyházmegye eme kérelmét átteszi 
az országos segély tárgyában, az 1894. évi rendkívüli közgyűlésen, a jegyzőkönyv 
14-ik pontja alatt kiküldött bizottsághoz. 

63. (Gy.) Egyetemes felügyelő beterjeszti Sántha Károly tolna-szt.-lőrinczi llelkész 
abbeli írásban beadott indítványát, hogy a fölemelt államsegélyből, fő- és altanodáinkban, 
rendes, illetve segédvallástanárok alkalmaztassanak. 

Áttétetik a tanügyi bizottsághoz. 

64. (Gy.) Ugyanő bemutatja, ugyanannak azon további indítványát, mely szerint 
annak elhatározását kéri, hogy minden kerület egy vagy két tagot küldjön a tanítói karból 
az egyetemes gyűlésre megbízó levéllel. 

Az egyetemes gyűlés, tekintettel az egyházi alkotmányról szóló zsinati 
törvényre, ezen indítvány felett napi rendre tér. 

65. (Gy.) Egyetemes felügyelő bemutatja továbbá Schelken József kérvényét, mely-
ben . az egyetemes gyűlés, a levéltár és tanügyi bizottságnál végezni szokott kézbesítési és 
tisztogatási teendők fejében húzott bérének emelését kéri. 

Intézkedés végett kiadatik a pénzügyi bizottságnak. 

66. (Gy.) Indítványoztatván, hogy azon okiratok, melyek protestáns ifjak számára 
ösztöndíj vagy segélydíjak czéljára tett alapítvánvokra vonatkoznak és pedig úgy azok, melyek-
ben belföldön, valamint azok, melyekben külföldön tanulmányokkal foglalkozó magyar ifjak 
javára tétettek ily alapítványok, adassanak ki, kellő tájékoztatással kisérve, együttesen : 
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ezen indítvány elfogadtatott azzal, hogy a kivitel módozatainak megálla-
pításával a pénzügyi bizottság, a munka szerkesztésével pedig Zsilinszky Mihály 
bízatik meg. 

67. (Gy.) Jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes íelügyelő és Zelenka Pál püspök 
elnöklete alatti hitelesítésére, kiküldettek: Fabiny Teofil, Zsilinszky Mihály, Matuska Péter, 
Bachát Dániel, Szentiványi Árpád, Perlaky Elek, Scholcz Gusztáv és Melczer Gyula. 

68. (Gy.) Több elintézendő tárgy nem levén, az egyetemes felügyelő a gyűlés 
tagjainak, Zelenka Pál püspök pedig az egyetemes felügyelőnek mondott köszönetet, mire a 
gyűlés Zelenka Pál püspök buzgó imájával befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv a 67-ik pont értelmében hitelesíttetett. 

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

Zelenka Pál s. k, 
püspök, egyh. elnök. 

Jegyzették : 

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

Farbaky József s. k. 
egyet. egyh. főjegyző. 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k. 
egyet. vil. aljegyző. 

Sztehló Kornél s. k. 
egyet. vil. aljegyző. 

Trsztyénszky Ferencz s. k. 
egyet. egyh. aljegyző. 

Gyurácz Ferencz s. k. 
egyet. egyh. aljegyző. 

1* 



FUGGELEK 
A jelen jegyzőkönyv 20-dik pontja szerint megállapított 

SZABÁLYZAT 
az elemi népiskolai tanító-kepesítö vizsgálatokról. 

1. §. A magyarhoni ev. tanítóképző-intézetekben évenként rendesen egyszer, a 
tanév végén, tartatnak elemi iskolai, tanító-képesítő vizsgálatok. 

2. §. Ezen vizsgálatokra jelentkezhetnek: 
a) mindazok, kik valamely magyarh. ág. h. ev. vagy más, akár állami, akár fele-

kezeti tanítóképzőben, az összes tanfolyamokat legalább elégséges eredménynyel bevégezték, 
a gyakorló-iskolában megfelelő tanításbeli jártasságot szereztek s erkölcsi tekintetben is a 
tanítói pályára valóknak bizonyultak; 

b) oly egyének, kik magukat a tanítói pályára gyakorlatilag és magánúton elmé-
letileg képezték. 

3. §. Azon jelöltek, kik valamely tanítóképző-intézetnél az összes tanfolyamokat 
elvégezték, születési bizonyítványuk, valamint esetleg más képzőintézettől nyert tanulmányi 
bizonyítványaik beadása mellett, ápril hó végéig az igazgatónál jelentkeznek, és ha az előbbi 
§. a) pontjában foglalt követeimenyeknek megfelelnek, a tanári testület által a vizsgálatra 
bocsáttatnak. 

4. §. Magánúton vagy más tanítóképző-intézetben végzett jelöltek, képesítő vizs-
gálatra csak püspöki engedélylyel bocsáthatók a következő feltételek alatt : 

tf) ha a vizsgálat idején 18-ik életévöket betöltötték; 
b) ha a képzőintézetbe való felvételre nézve a törvény 86. §-ában előírt előkép-

zettséget, valamely nyilvános iskolai bizonyítvány nyal igazolhatják; 
c) ha legalább egy évig valamely nyilvános iskolában tanítással gyakorlatilag 

foglalkoztak ; 
d) ha úgy egészségük, mint erkölcsük tekintetében a tanítói pályára alkalmasak. 
ö. § Képesítő vizsgálatra nem bocsáthatók azok, a kik 
a ) ily vizsgálaton kétszer vettettek vissza; 
b) bűnvádi kereset miatt biróilag el voltak ítélve; 
c) a kiket valamely tanintézetből az illető hatóság erkölcsi kihágás miatt kizárt; 
d) a kik oly betegségben vagy fogyatkozásban szenvednek, hogy e miatt hiva-

taluknak megfelelni képesek nem lennének. 
6. §. A 4-ik §-ban felsorolt követelményeknek megfelelő magántanulók, köte-

lesek a képesítő vizsgálatra való bocsátás előtt, a képzőintézet egyes osztályaiban tanított 
anyagból, korukhoz mérten meghatározandó időközökben, osztály-vizsgálatokat tenni. 

7. §. A magánúton készült jelöltek a 4-ik §-ban felsorolt követelményeknek m e g -
felelően felszerelt folyamodványukat a képzőintézet igazgatójánál adják be, a ki azt vég-
eldöntés végett a tanári karnak az iránti véleményével, hogy a jelölt előzetesen mely osz-
tályokból s mely időközökben kötelezendő vizsgálatra, a püspöki hivatalhoz juttatja. 

8. §. Az osztály-vizsgálatok az igazgató elnöklete alatt, az illető osztályban tanító 
tanárok előtt tartatnak meg és kiterjednek az osztályban tanított mindazokra a tárgyakra a 
melyek a tanítóképző-intézet tantervében elő vannak írva. 
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Az osztály-vizsgálat eredményéről, a püspöki engedély számának és keltének idézé-
sével, rendes bizonyítvány adatik ki. 

A következő osztály-vizsgálatra a jelölt csak abban az esetben bocsátható, hogy ha 
a megelőzőt legalább elégséges sikerrel kiállotta. 

Minden osztály-vizsgálat díja ág. h. ev.-nak és ev. re f -nak 12 frt, más felekezetűek-
nek 20 frt, mely a vizsgálók között tantárgyaik arányában felosztatik, az igazgatóra, az őt, 
mint vizsgálót megillető részén felül, még egy részt számítván. 

9. §. A képesítő vizsgálat megtartásával felruházott vizsgálóbizottság, az egyház-
kerület elnökségének, vagy általa megbízott egyh. és világi helyetteseinek elnöksége alatt 
áll : a képzőintézeti tanári testületből és öt egyházkerületileg kiküldött bizottsági tagból. 

10. §. A képesítő-vizsgálat elméleti, gyakorlati és zenei részből áll, s kiterjed az 
1868. évi 38. t.-cz. 88. §-ában elrendelt minden tantárgyra, az intézet tantervében előírt 
terjedelemben. A képesítő-vizsgálaton egyetlen tárgyból sem menthető fel senki, semmi in-
dokból és semmi szín alatt. 

Az elméleti vizsgálat részben Írásbeli, részben szóbeli. 
A gyakorlati vizsgálat Írásbeli dolgozatból és gyakorlati tanításból áll. 
A zenei vizsgálat a népiskolai énektanításon felül kiterjed az evang. egyházban 

előforduló kántori teendők minden ágára, különösen az egyházi énekre s ezt kisérő orgonálásra. 
11. §. Az írásbeli vizsgálaton a következő dolgozatok készítendők: 
a) Értekezés magyar nyelven a neveléstan köréből választott valamely tárgyról, 

oly czélból, hogy egyfelől a jelöltnek alapos nyelvtani ismeretei, helyes gondolkodása, g o n -
dolatainak írásban való szabatos kifejezése, másfelől a neveléstan és segédtudományai körében 
való tájékozottsága is megítélhetők legyenek. Erre a dolgozatra n é g y óra időt kell adni. 

b) Fordítás magyarból németre szótár segítségével. Idő 4 óra. 
c) Két geometriai feladat megoldása, a melyekből a jelöltnek e tárgyban való 

tájékozottsága és a számvetésben való biztossága is kiderüljön. Idő 4 óra. 
d) A természettudományok és gazdaságtan köréből feladott apróbb kérdések közül 

legalább egy-egynek helyes megfejtése. Idő 4 óra. 
e) Valamely mértani test vagy egyszerű tárgy rajzolása látszat szerint szabad kézzel, 

árnyékolással. Idő 4 óra. 
f ) Valamely egyházi ének vegyes karra (orgonára) s férfi- vagy gyermekkara 

alkalmazása; vagy pedig valamely egyházi énekhez illő közép hosszúságú praeludium szer-
kesztése orgonára. Idő 2 óra. 

g) Egy lap szépírás. Idő 1 óra. 
Azon jelöltek, a kik a magyar nyelven kívül még más nyelven tanításra is kí-

vánják magukat képesíttetni, kötelesek az a) alatti értekezéshez hasonló dolgozatot ezen más 
nyelven is készíteni. Idő 4 óra. 

12. §. Az írásbeli dolgozatok feladatainak megállapíthatása végett az igazgató a 
vizsgáló tanároktól megfelelő feladványokat kér és pedig a magyar és német értekezésre, a 
fordításra s zenei munkálatra 3—3-at , a geometriából 8-at, a természettudomány- és gazda-
ságtanra 16—20-at. A feladványokat az igazgató a vizsgálatra jelentkezők névsorával együtt 
május 1-jéig a püspöknek elküldi, ki a magyar s német értekezésre, fordításra s zenei mun-
kálatra egy-egy feladványt, a mértanra a jelölt szabad választása szerinti kidolgozás végett négy, 
a természettudományokra és gazdaságtanra, szintén szabad választás szerinti kidolgozás végett, 
8—10 tételt kiválaszt. Azonban, ha a feladványokat nem helyeselné, azokat módosítja, vagy 
újakat tűz ki. Azután minden Írásbeli dolgozat feladványait külön borítékba zárva, pecsét 
alatt május 10-ig az igazgatóságnak visszaküldi. A rajzolási és szépírási feladványok kitűzése 
az igazgatóra és tanári testületre bízatik. 

13. §. Az Írásbeli vizsgálatok a tanári testület és a vizsgálóbizottság elnöke által 
meghatározandó napokon tartatnak, lehetőleg akkép, hogy az írásbeli vizsgálat után a szóbeli 
lehetőleg minél előbb megtartandó. 

A feladványt tartalmazó minden egyes zárt levelet az igazgató, a felügyelettel meg-
bízott tanár és a jelöltek jelenlétében, közvetlenül az írásbeli vizsgálat megkezdése előtt bontja 
íel és a feladványt kihirdeti. 

A kidolgozásra engedett idő elteltével, dolgozatát az eredeti fogalmazványnyal 
együtt mindenki beadni tartozik, még ha befejezetlen volna is. 

A jelöltek az Írásbeli vizsgálatra csupán író-, illetőleg rajzoló-eszközöket, a 
lordításhoz szótárt vihetnek, a zenei dolgozatnál a tanteremben levő orgonát vagy zongorát 
(harmoniumot) használhatják; munkaközben nem szabad egymással érintkezniök. A ki e 
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szabályt áthágja, a vizsgálat folytatásától eltiltatik. Erre a jelöltek a vizsgálat megkezdésekor 
komolyan figyelmeztetendők. 

Az írásbeli vizsgálatokról a felügyelő tanárok pontos jegyzőkönyvet vezetnek, melybe 
beigtatják a vizsgálat idejét, feladványát, a teremben dolgozó tanulók névsorát, a dolgozatok 
beadásának idejét s a figyelembe vételt érdemlő egyéb észrevételeket, valamint az őrködő 
tanárok névsorát felváltásuk sorrendjében. 

E jegyzőkönyvet az összes Írásbeli vizsgálatok befejezése után az igazgató saját 
aláírásával zárja le és mellékeli a vizsgálat ügyirataihoz. 

14. §. Az írásbeli dolgozatokat az illető vizsgáló tanárok (az értekezést a paedagogia 
tanárán kívül a magyar, illetőleg más nyelv tanára is) nézik át, a netalán előforduló hibákat 
megjelölik, s minden dolgozatra rövid, de indokolt ítéletet és megfelelő osztályzatot írnak. 

A dolgozatok átvizsgálása után az igazgató értekezletre hívja össze a tanárokat, 
hogy valamennyi dolgozatról kölcsönös értesülést szerezzenek. Ez értekezleten az illető tanárok 
jelentést tesznek az írásbeliek eredményéről, de a szóbeli vizsgálatra bocsátás felől határo-
zatot nem hoznak. E határozat a teljes vizsgáló-bizottság értekezletének van fentartva. 

15. §. A szóbeli és zenei vizsgálatok június havában tartatnak. E vizsgálatokat a 
vizsgáló-bizottság értekezlete előzi meg, mely 

. a) szótöbbséggel megállapítja az írásbeli vizsgálatok végeredményét s kimondja 
ennek következtében, kik bocsáthatók a szóbeli vizsgálatra; 

b) megállapítja, mely jelöltnél kívánatos valamely tantárgyból a részletesebb vizsgálat. 
Ha a bizottság elnöke valamely írásbeli dolgozat érdemjegyére nézve oly tárgvnál, 

mely a szóbelinek nem tárgya, nem ért egyet a bizottság többségével: követelheti, hogy az 
illető tanuló ama tárgyból szóbeli vizsgálat alá vétessék. 

Az elnök meghatározza a vizsgálat sorrendjét-és kijelöli a szóbeli vizsgálatok jegyzőit. 
16. §. Az a jelölt, kinek minden írásbeli dolgozata legalább is elégséges ered-

ményű, szóbelire bocsáttatik. A ki a neveléstani dolgozatból elégtelen érdemjegyet nyert, 
megbukottnak tekintendő és szóbeli vizsgálatra nem bocsátható. A többi írásbeli dolgoza-
tokból kapott legfeljebb három elégtelen osztályzattal a jelölt a szóbeli, illetőleg gyakorlati s 
elméleti zenei vizsgálatra bocsátható ugyan, de vizsgálata szigorúbb megítélés tárgyát képezze. 

Ha azonban a paedagogiai dolgozat be nem számításával háromnál több dolgozata 
elégtelen, a jelölt szóbeli vizsgálatra nem bocsátható. 

17. §. A szóbeli és zenei vizsgálatok időtartama akként állapítandó meg, hogy 
naponkint 8—9 óra jusson a vizsgálatra, mely idő alatt legfeljebb 10—12 tanuló tehet 
vizsgálatot. 

18. §. A szóbeli és zenei vizsgálat rendszerint csak a következő tantárgyakra terjed 
ki, a melyek az írásbeli vizsgálatnak nem képezték tárgyát: 

1. Vallási tárgyak: 
a) bibliaismeret, b) hit- és erkölcstan, c) egyháztörténet, 

2. Neveléstan. 
3. Oktatási módszertan. 
4. Magyar nyelv s irodalom. 
5. Hazai és világtörténelem. 
6. Hazai alkotmánytan. 
7. Földrajz. 

» 8. Számtan. 
9. Gyakorlati s elméleti vizsgálat az ének és zenéből; az egyházi énekekből, a 

hegedű- és orgonajátszásból. 
10. Gyakorlati vizsgálat a testgyakorlásból és vezénylésből. 
Azok a jelöltek, a kik magukat a magyar nyelven kívül más nyelven való taní-

tásra is képesíttetni kívánják, ezen nyelvből is tesznek szóbeli vizsgálatot. 
A vizsgálat terjedelmére nézve irányadó a tanterv. A vallási vizsgálaton mutassa 

ki a tanítójelölt, hogy a szentírás ismeretében, az ev. egyház tanaiban s történelmében, vala-
mint az ev. népiskolai vallásoktatás irodalmában s methodikájában kellő jártassággal bír; a 
paedagogiai vizsgálaton tüntesse fel, hogy tájékozva van a fontosabb lélektani törvényekre 
nézve és képes egyes esetekben alkalmazni; adja bizonyságát annak, hogy ismeri az okta-
tás- és módszertan törvényeit, egyes részleteit, a népiskola szervezetét, a népiskolai oktatás 
segédeszközeit és ezeknek alkalmazását. 

A többi tantárgyakból azok sarkalatos főtanainak és a közöttük levő összefüggés 
biztos tudása követelendő, aprólékos részletek és adatok mellőzésével, de főfigyelemmel az 
ev. néptanítói hivatásra. 



39 

19. §. A szóbeli s zenei képesítő vizsgálatok nyilvánosak. Azokon az illető tan-
tárgy tanára által összeírt és a tantárgy egész körét kimerítő tételek közül az elnök teszi 
fel a kérdéseket; azonban az elnöknek joga van más kérdéseket is tenni. A feltett kérdéseket 
a tanár fejtegetteti. 

A szóbeli vizsgálatról vezetett jegyzőkönyvbe a jegyző minden kérdést beigtat, a 
tanár által megállapítot érdemjegyekkel együtt. 

20. §. A gyakorlati vizsgálathoz egy nappal a tanítás előtt, minden tanítójelölt két 
tételt húz az igazgatónak s a gyakorlóiskola vezetőjének jelenlétében : egyet a népiskolai 
vallásoktatás, egyet a többi tárgyak köréből. A jelölt tartozik e két tanítás tervezetét Írásban 
kidolgozni és a tanítás megkezdése előtt az elnöknek átadni. 

A jelölt a gyakorlóiskola növendékeinek egy csoportját a bizottság előtt a két tárgy 
közül az elnök által megjelöltből, legalább egy negyed óráig, legfeljebb egy félóráig oktatja. 

Azon tanítójelöltek, kik más tannyelvű iskolák számára is képesíttetni akarják magu-
kat, az egyik tételt ezen más nyelven dolgozzák ki, s úgy a magyar, mint a más nyelvű 
tárgvakból végeznek gyakorlati tanítást. 

Ha a viszonyok kívánják, a gyakorlati tanítás a szóbeli vizsgálat előtt is megtartható. 
21. §. Az összes vizsgálat befejezése után a vizsgáló-bizottság értekezletet tart és 

szótöbbséggel megállapítja minden egyes jelöltre nézve: 
a) minden tantárgyból az osztályzatot; 
b) minden tanítójelölt általános osztályzatát. 
Az eredmény jelzésére kitűnő, jeles, jó, elégséges és elégtelen osztályzati jegyek 

használandók. 
Az általános képesség foka ugyanazokkal a jegyekkel, az egyes tantárgyakból nyert 

osztályzatok számtani középarányosa alapján állapítandó meg. A vizsgálat eredményét az 
elnök a bizottság jelenlétében hirdeti ki. 

22. §. Az oly jelölt, ki a képesítő vizsgálaton három vagy több tantárgyból nyert 
elégtelen osztályzatot, az összes tárgyakból tartozik egy év múlva a vizsgálatot ismételni. 

Az oly jelölt, a ki a képesítő vizsgálaton legfeljebb két tantárgyból elégtelen osz-
tályzatot nyert, három hónap múlva az illető tantárgyakból javító vizsgálatot tehet. Ha ez 
alkalommal a vizsgálat csupán egy tantárgyból nem sikerül, ebből a tárgyból a javító vizs-
gálatot a tanév végén még egyszer ismételheti; ha azonban vizsgálata mindkét tárgyból nem 
sikerült, akkor az egész képesítő vizsgálatnak még egyszer és utolszor leendő ismétlésére 
utasítandó. 

Azok, a kik a vizsgálat közben annak tovább folytatásától elfogadható okokból ön -
ként visszalépnek, nem osztályoztatnak és úgy tekintetnek, mintha egyáltalán nem tettek 
volna vizsgálatot. A ki azonban háromszor lépett vissza, többé vizsgálatra nem bocsátható. 

23. §. A 21. §. szerint megállapított osztályzatok az anyakönyvbe beirandók. Az 
anyakönyvet a vizsgálóbizottság összes tagjai aláírják. 

Az anyakönyvnek s a jegyzőkönyvnek az igazgató által hitelesített másolata a 
püspöki hivatalhoz felterjesztendő. 

24. §. Az elemi népiskolai tanítói oklevelek azok részére, a kik képesítetteknek 
nyilváníttattak, az anyakönyv alapján állítandók ki; azokat az elnökség s a bizottság összes 
tagjai írják alá és azok az intézet pecsétjével ellátandók. Az oklevelek bélyegmentesek. 

Az oklevélben megemlítendő, hogy a jelölt a képzői intézetet rendesen végezte, 
avagy magánúton készült. 

Oly jelölteknek, a kik a törvény szerinti életkort (19 évet) még nem töltötték be, 
az oklevél csak ama kor betöltése után szolgáltatható ki. 

25. §. Nem evang. tanítóképző-intézetnél képesített tanítók a püspök engedélyével 
külön vizsgálatot tehetnek a vallási s kántori teendőkre vonatkozó tárgyakból, melynek ered-
ményéről a vizsgálatot tevő külön bizonyítványt kap. 

26. §. A képesítő vizsgálat díja intézeti növendékektől 5 forint, magánúton készül-
tektől 20 forint. Az egész vizsgálat ismétlése esetén 5 forint, illetőleg 20 frtnyi díj fizetendő. 
Minden okieveiért, illetőleg bizonyítványért 1 frt díj jár. 

Ezek a díjak mindig előre fizetendők. 
Kelt Budapesten, az egyetemes tanügyi bizottságnak 1894. november 3-án tar-

tott üléséből. 

Győry Elek s. k., 
elnök. 

Böhm Károly s. k., 
jegyző. 
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43. Segélyezés iránti kérvények. 
44. Hittanári vizsga 
45. A klenóczi papválasztás ügye. 
46. Az orosházi egyházközség kérvénye. 
47. Az ó-budai lányegyház anyásítás iránti kérelme. 
48. Zpewnik-bizottság jelentése. 
49 A dunántuli kerület jelentése a városi gyülekezeteknek egyházmegyékbe bekeblezéséről. 
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53. Zsinati elnökség átirata. 
54. Szabályrendeletek elkészítése, s a közalap előkészítése iránt intézkedések. 
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60. Indítvány a népiskolai statistikai minták módosítása iránt. 
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Függelék : A népiskolai tanító-képesítő vizsgálatot tárgyazó szabályzat. 
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