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I. SZAKASZ. 

F e l v é t e l és b e i r a t á s . 

i- §• 

Azon tanuló ifjak, kik a theologiai tanintézetbe rendes hallga-
tókul felvétetni kivánnak, feljogosító bizonyítványaikkal a beiratás 
idején az intézet igazgatójánál a végre jelentkeznek, hogy neveik a 
tanintézet anyakönyvébe jegyeztessenek. 

2. §• 

Eendes hallgatóul az anyakönyvbe az jegyezhető , ki , ha pálya-
kezdő, sikeresen kiállott érettségi vizsgálatról szóló bizonyítványt, ha 
pedig már tanult theologiai tudományokat, ezen tanulmányait igazoló 
bizonyítványt mutat elő. 

3. §. 

Más testvérintézetekből tanulmányaik folytatása végett ide jövő 
theologusok mult félévi tanulmányaikról szóló bizonyítványaik alapján 
vétetnek fel a következő felsőbb tanfolyamba. 

Oly egyének, kik időközben tanítóságot, nevelőséget vagy más 
tisztes hivatalt viseltek; a tanulmányi bizonyítványon kivül azon hi-
vatalviselésről szóló bizonyítványt is kötelesek előmutatni. A tan-
folyamot pedig ott kezdik, hol azt előbb megszakasztották. 

5. §• 

A felvétel ideje a tanév kezdete. Ki a tanév megnyílta után 
15 nappal későbben jelentkezik, annak az utólagos felvételért külön 
kell folyamodni. Későbbi folyamodásokat a tanári testület és a tan-
ügyi senatus a legszigorúbb vizsgálat alá vesz és csak akkor ad enge-
délyt, ha a folyamodó mellett világos méltányossági .tekintetek szólnak, 
különösen lia a kérelmező általa nem okozott elkésésének kétségtelen 
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okait képes kimutatni és a felolvasások még nem haladtak annyira, 
midőn már kellő sikerű hallgatásukat várni nem lehet. 

6. §• 

A tandíj és az alumneumi járandóság félévenként előre fizettetik. 

7- §• 

Az anyakönyvbe iratás alkalmával a belépő theologus kéznyuj-
tással az intézet törvényeinek hű megtartására s kötelmeinek pontos 
teljesítésére kötelezi magát, s ezzel viszont biztosítékot is nyer, hogy 
ily magaviseletnek megfelelő akadémiai bánásmódban fog részesülni. 

8. §. 

Ennek biszonyságául a theologus felvételi jegyet kap, melylyel 
minden theologiai tanárnál, kinek előadásait a tanrend szerint hallgat-
ni fogja, a hallgatói névsorba iratás végett személyesen jelentkezik. 

9. §. 

A rendkívüli hallgató annak indokolt nyilvánításával, hogy mint 
ilyen akar előadásokat hallgatni, jelentkezik az igazgatónál és az illető 
tanároknál. Neve a rendkívüli hallgatók sorába jegyeztetik. A tandíjt 
és a többit úgy fizeti, mint a rendes. 

II. SZAKASZ. 

T a n r e n d . 

10. §. 

A theologiai tanpályának az egyetemes egyházgyülés által meg-
határozott szervezete és szabályozott tanfolyamai levén ; minden belépő 
theologus köteles a fennálló tanrendhez alkalmazkodni és a tanfolyam-
hoz tartozó valamennyi tudományt a kitűzött rendben hallgatni. 

11. §• 

A nyilvános előadások folytonos látogatása, a figyelmes, munkás 
részvét, mint a sikeres haladásnak mellőzhetlen feltétele, minden 
theologusnak kötelessége, melynek miképen teljesítése a tanulmányi 
bizonyítványban külön jeleztetik. 



12. §. 

Naponkénti rendes tanulmányozás és gondos előkészülés nélkül 
sikert senki sem reményelhetvén, a folytonos készülés a theologusok-
nak különösen ajánltatik. 

13. §. 

Ismétléseknél, vizsgálatokon és szigorlatokon megjelenni s fel-
szólítva a feltett kérdésre felelni mindenki köteles, ezen feleletek 
képezvén az előmeneteli osztályzatnak alapját. 

14. §. 

Ki alapos ok nélkül a vizsgálatra meg nem jelenne, az e l é g t e -
len osztályzatba esnék. 

15. §• 

E l é g t e l e n osztályzattal felsőbb tanfolyamba senki sem léphet, 
ha csak a jövő félév elején e hiányt javító vizsgálat által ki nem 
pótolja. 

III. SZAKASZ. 

I s t e n i t i s z t e l e t . 

16. §• 

Vasárnapokon és a főünnepeken az isteni tiszteleten való megje-
lenés s időnként az úrvacsorában való részvét, mint szintén az intézet 
körében előforduló ünnepélyek alkalmával a templomba menetel a 
theologus ifjaknak jelen és jövő hivatásukból folyó vallásos kötelessége. 

IY. SZAKASZ. 

F e g y e l e m . 

17. §• 

A lelkészi pályára készülő hivatva levén az emberiség legszentebb 
ügyeinek előmozdítására ; kötelességének ismerje a jogot és erényt, a 
nemesebb erkölcsöt és jellemet mind másokban tisztelni és becsülni, 
mind pedig életének minden mozzanatában tettel is tanusítni. 
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18. §. 

Egyházi és tanodai elöljáróik iránt a theologus ifjak tisztelettel 
és engedelmességgel viseltessenek. 

19. §. 

A tanáraihoz vagy az igazgatóhoz jönni felszólított theologus az 
illető helyen és időben köteles megjelenni. 

20. §. 

Pályatársaikkal a theologusok testvéri viszonyban éljenek, a 
lyceum többi tanulóinak pedig jó példát adjanak. 

21. §• 

Nemzetiségi, vallásfelekezeti s egyéb, a kedélyeket felizgató, 
ingerkedések úgy az intézeten belül és annak polgárai közt, mint az 
intézeten kívül gondosan kerülendők. 

22. §. 

Az önbíráskodás tilos. A bántott fél sérelme orvoslását az igaz-
gatónál keresse. 

23. §. 

Szállást fogadni csak tisztességes magánházaknál szabad. A 
felfogadott lakást az igazgatónál kell bejelenteni. 

24. §. 

A karácsoni, húsvéti s " egyéb tanszüneteket korábbi elmenet 
vagy későbbi visszajövet által meghosszabítani, a városból a szorga-
lomszak alatt hosszabb időre igazgatói engedély nélkül eltávozni, a 
tanépületekben dohányozni tilos. 

25. §. 

A mi a köztörvények és a városi rendőrségi szabályok által tiltva 
van, az annál inkább tilalmas a theologusra nézve. 



12. §. 

Az intézet polgárai, mint olyanok külön önálló testületet nem 
képezhetvén, testületileg nem léphetnek fel és minden őket netalán 
összesen illető érintkezésök vagy közlekedésök bárminemű hatóságok-
kal vagy testületekkel csak a tanári kar közbenjöttével történhetik. 

27. §. 

Hogy a theologusok magok között tudományos és jótékonysági 
köröket alakíthassanak, ahhoz a tanügyi hatóság elé terjesztett s általa 
jóváhagyott szabályok kívántatnak meg. 

28. §. 

A mívelt közönség által látogatott, tisztességes közhelyeken 
megjelenés s múlatás nem tiltatik ugyan, de mindenesetre csak úgy 
engedhető meg, hogy az érdeklettek erkölcsi és anyagi kára, tanul-
mányaik hátramaradása nélkül illő mérséklettel s az illedelmes maga-
viselet szabályainak megtartásával történjék. 

29. §. 

Ellenben a roszhírű és gyanús helyeknek látogatása, hol sze-
mérmet és erkölcsöket sértő dorbézolások, nyerészkedésre számított 
játékok stb. űzetnek, az intézetből leendő eltávolítás büntetése alatt 
tilos. 

30. §. 

Általában mindenki iránt, kivel érintkeznek, a theologusok azon 
figyelmet, műveltséget és tiszteletet tanúsítsák, mely valódi akademi-
cus tanuló ifjak jelleméből önként következik. 

V. SZAKASZ. 

E l m e n e t e l . 

31. §. 

A pályavégzett vagy más intézetbe szándékozó theologusok a 
tanév végén akkor kapják meg bizonyítványaikat, ha tandíji, alumne-
umi s egyéb törvényes tartozásaiknak már eleget tettek. 
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