
A magyarhoni ág. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1887. évi október 
hó 5-ik és 6-ik napjain Budapesten tartott egyetemes egyházi közgyűlésének 

JEGYZÖKÖNYVE. 
Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai fölügyelőnek és 

dr. Geduly Lajos kir. tanácsosnak a dunáninneni egyházkerület püspökének társ-elnöklete alatt 
tartatott meg. 

Jelen voltak: 
a dunántúli egyházkerületből : 

Karsay Sándor, püspök 
Tatay Sámuel, veszprémi esperes 
Bognár Endre, lovászpatonai lelkész 
Gyurácz Ferencz, pápai » 
Horváth Sándor, paksi » 
Izsó Vincze, győri » 
Szarvassi Sámuel, lajoskomáromi » 
Szigethy Dániel, új-malomsoki » 
Szalay Ferencz, várpalotai » 
Bélák Géza, csabdi » 
Poszvék Sándor, theol. tanár 
Fadgyas Pál, igazgató tanár 
Kapi Gyula, tanitóképző igazgató 

alsó-káldi Káldy Gyula, kerületi fölügvelő 
Br. Prónay Gábor, esp. fölügyelő 
Nagy Pál, esp. fölügyelő 
Berzsenyi Dezső, esp. fölügyelő 
Bognár Géza 
Perlaky Elek 
Dr. Földvárv Elemér 
Dr. Haubner Rezső 
Andorka Gvula 
Györgyházi János 
Hrabovszkv István 
Bélák István 
Bélák Lajos 
Ihász Lajos 
Kiss Jenő 

a dunáninneni egyházkerületből : 
Dr. Geduly Lajos, püspök 
Ritter Károly, pozsonvmegyei esperes 
Trsztyénszky Ferencz, pozsonyvárosi esp. 
Fürst János, pozsonyi lelkész 
Laczó János, árva-nagyfalusi lelkész 
Schneller István, akad. igazgató 
Michaelis Vilmos, pozsonyi lyceumi igazgató 
Vasskó Gyula, theol. akad. tanár 
Dr. Masznyik Endre, theol. akad. tanár 

Szentiványi Márton, ker. fölügyelő 
Dr. Samarjay Károly, esp. » 
Mudronv Pál, » » 
Dulla Máté, » » 

a bányai egyházkerületből: 
Dr. Szeberényi Gusztáv, püspök 
Belochorszky Gábor, bács-szerémi főesperes 
Raáb Károly, barsi » 
Bachát Dániel, budapesti » 
Hrencsik Károly, honti » 
Lang Adolf, pestmegyei » 
Achim Ádám, békési » 
Moczkovcsák J. Tivadar, zólyomi » 

b. Ambrózy Béla, esp. fölügyelő 
Beniczky Gyula, » 
Skultétv Ede, » 
Zsilinszky Mihály, » 
Földvárv Mihály, » 
Hunfalvy Pál, tan. ü. b. elnök 
Ivánka Imre 
Dr. Kralik Lajos, ker. jegyző 



Bujkovszky Gusztáv, alesperes 
Haendel Vilmos, » 
Wladár Viktor, » 
Dolescball Sándor, lelkész 
Szlujka Mihály, » 
Simkó Gyula, » 
Fammler G. Adolf, » 
Róth Károly, » 
Greszler Gyula, » 
Gerengay Pál, » 
Zvarinvi János, » 
Jezsovics Károly, » 
Dubovszky Nándor, » 
Kiss Endre, » 
Kemény Ödön » 
Moravcsik Mihály, » 
Horváth Sándor, » 
Scholcz Gusztáv, » 
Korbélv Géza, s. lelkész 
Breznyik János, igazgató tanár 
Benka Gyula, » » 
Tatay István, » » 
Böhm Károly, » » 
Batizfalvy István, tanár 
Falvay Äntal, igazg. tanító 
Lux Ede, tanító 

Görgey István 
Pulszky Ferencz 
Pulszky Ágost 
Halassy Gyula 
Fuchs Gusztáv 
Zsigmondy Pál 
Jeszenszky Danó 
Henszelmann Kálmán 
Dr. Szontágh Abris 
Matuska István 
Domanovszky Endre 
Péterffy Sándor 
Bendl Henrik 
Mikolik Gyula 

a tiszai egyházkerületből : 
Czékus István, püspök 
Zelenka Pál, hegyaljai főesperes 
Terray Gyula, gömöri » 
Baltazár Antal, jolsvai lelkész 
Hörk József, eperj. hittanmtézeti dékán 
Kramarcsik Károly, rozsnyói tanár 
Flórián Jakab, eperjesi tanár 
Zimann János, igiói igazgató tanár 
Martinyi József, nyíregyházi igazgató tanár 

es 

fölügyelő Péchy Tamás, ker. 
Brósz Jonát, esp. 
Bánó József, egvh. 
Hámos László » 
Radvánszky Károly egyh. fölügyelő 
Probstner Arthur 

még számos tag; továbbá dr. Gvőry Elek, ezen gyűlés világi, Haan Lajos egyházi főjegyzői 
és dr. Vetsey István világi és Schranz János egyházi jegyzői. 

1. (V.) A gyűlés tagjai buzgó ima után az ülésteremben összegyűlvén, az egyete-
mes egyházi és iskolai fölügyelő szívélyesen üdvözölte a négy egyházkerület elnökségeit s 
megjelent küldötteit, kiknek tekintélyes számából azt az örvendetes következtetést vonja le, 
hogy az egyházi ügyek iránti érdeklődés nemcsak akkor élénk az egyháztagokban, midőn az 
egyetemes gyűlést rendkívüli, gyakran aggályt keltő események foglalkoztatják, hanem akkor 
is, midőn, mint örömünkre ezúttal is, munkásságunkat a folyó ügyek ellátása, intézményeink 
fokozatos fejlesztése veszi igénybe. 

Ezután kiemelvén az egyetemes egyházi közgyűlés nagy jelentőségét, mely eleinte 
magánjellegű tanácskozásokból fejlődvén ki, az idők folyamán az egyház alkotmányának egyik 
alapja lett s ilyenül a legnagyobb hatalom által, mely mindnyájunk fölött áll: az idő által 
szentesíttetett, fölsorolja, mily jelentékeny kérdések várnak még megoldásra; példaként említi 
a zsinat, egyetemes alap, missiók, a protestáns irodalom ügyét; kifejezi reményét, hogy ez 
ügyek rendezése egyetemünk hagyományos szellemében folyton haladni fog, mert egyházunk 
egyetemének mindig az volt törekvése, hogy a rohamos intézkedés helyett inkább lassan, de 
az összes egyházak megnyugvására fejleszsze intézményeit. 

Végűi utalva arra, hogy még számos gyülekezetünk van, mely anyagi szükséggel 
küzd s hogy az egyetem erejének legbiztosabb aíapja csak az lehet, ha az összes egyházak 
szellemileg s anyagilag erősek, hangsúlyozza újólag az egyetemes közalap megteremtésének 
fontosságát s a mult évi egyetemes gyűlésen e közalapra fölajánlott 30 frt évi járulék helyett, 



a megfelelő 600 frt tőkét ajánlván föl az egyetemes alapra, az ülést megnvitottnak nyilvánítja 
és bemutatja következő évi jelentését: 

1. 1886. évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumhoz fölterjesztetett. 

2. 1886. évi egyetemes gyűlésünk 9. számú határozatában elrendelt fölirat az állam-
segély fölemelése tárgyában a nagymélt. miniszterelnök úrhoz fölterjesztetett, mely fölira-
tunkra 1870. szám alatt érkezett miniszteri leiratot van szerencsém bemutatni. 

3. Ugvanazon egvetemes gyűlésünk 13. számú határozatánál íogva elrendelt fölirat 
az illetéktelen keresztelések tárgyában a cultusminiszterhez fölterjesztetett. 

4. Az egyetemes gyűlés mult évi 43. számú határozatánál fogva az anyakönyvek 
magyar nyelven való vezetése tárgyában a nagymélt. miniszterelnök úrhoz elrendelt fölirat 
fölterjesztetvén, az erre válaszúi érkezett 1871. számú leiratot van szerencsém bemutatni. 

5. Azon ünnepélyen, a melyet a dunántúli kerület főtiszt. Karsay Sándor püspök 
úr 50 éves lelkészi jubileuma alkalmából tartott, jelen lévén, szerencsém volt főtiszt. Karsay 
püspök urat egyetemes egyházunk nevében is üdvözölhetni. 

6. Dr. Kolatschek Gyula zágrábi ev. lelkész úr az 1886. évi egyetemes gyűlési 
jegyzőkönyv 60. pontjára vonatkozólag értesített, miszerint a zágrábi ev. egyház nem csat-
lakozott a bécsi superintendentiához és azon téves állításnak, mintha a zágrábi egyház a 
bécsi superintendentiához csatlakozott volna, egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvében való 
helyreigazítására kért íöl. 

7. Az egyetemes pénztár számadásai megvizsgáltattak és rendben találtattak. 
8. Az ösztöndíjak az arra hivatott bizottságok által szabályszerűen kiosztattak. 
9. A «magyar protestáns tudományos irodalmi társaság» megalakítására nézve tett 

lépések egyetemes egyházunk körében ismeretesek lévén, szükséges sem volna e tárgyra az 
egyetemes gyűlés figyelmét külön fölhívnom; mindazáltal ezen prot. tudományos irodalmi 
társaság megalakulását egyházunkra nézve oly fontos és örvendetes ténynek tekintem, hogy 
erről jelentésemben külön megemlékezni s a társulat pártolására az egyetemes gyűlést is föl-
kérni kedves kötelességemnek tartom. 

10. A pozsonyi theol. akadémia hallgatóinak szakvizsgáján jelen lévén, ez alkalom-
mal meggyőződtem arról, miszerint az egyik theol. tanintézetből a másikba átlépő ifjak érde-
kében kívánatos volna theologiai tanintézeteink tanrendszerében még nagyobb öszhangzat 
létesítése s különösen egyes tantárgyakra, mint pl. a héber nyelvre, továbbá a tananyagra és 
az ifjaktól kivánt ismeretek mértékére nézve létező úgy látszik, elég lényeges — eltérést 
legalább is csökkenteni. 

11. Sajnálattal kell megemlékeznem azon veszteségről, mely egyházunkat Mossóczv 
Lajos úr halálával érte, a ki nemcsak számos éven át buzgó fölügyelője volt a pozsonyi egy-
háznak, hanem egyetemes theologiai akadémiai bizottságunknak is egyik kiváló tagja volt 
Jacobey József egyetemes pénztárnok úr elhunytával is nagy veszteség érte egyházunkat. Nem 
kételkedem, hogy egyetemes gyűlésünk az elhunytak emlékét jegyzőkönyvében megörökí-
teni kívánja. 

12. Az egyetemes pénztárnoki állás megüresedvén, a pénzügyi bizottság a pénztár 
kezelését ideiglenesen Mikolik József ellenőrre bízta. 

13. Tisztelettel bemutatom kihirdetés végett az egyetemes törvényszék Ítéletét 
a) Gyura Elek bagyoni tanító és 
b) Jeszenszky Pál iglói tanár ügyében. 
14. Van szerencsém bemutatni az eperjesi kollégium két folyamodványát. 

Az elnöki jelentés, elnöklő egyetemes fölügyelő buzgó fáradozásának lel-
kesült elismerése mellett tudomásúl vétetik s a jelentés egyes pontjainak külön föl-
vétele elhatároztatván, az egyetemes gyűlés az egyetemes egyházi és iskolai föl-
ügyelőnek ismételve tanúsított áldozatkészségeért hálás köszönetét nyilvánítja s ezt 
jegyzőkönyvileg is kifejezni elhatározza. 

2. (V.) Fölvétetvén az elnöki jelentés 5—ik pontja, mely Karsay Sándor, a dunán-
túli egyházkerület püspöke 50 éves lelkészkedésének megünnepléséről emlékezik meg, 

az egyetemes gyűlés, magáévá tevén az egyetemes fölügyelő által már 
kifejtett üdvözletet, örömének ad kifejezést a fölött, hogy egyházunk e kiváló férfia 
50 éves buzgó lelkészi működésének ünnepélyét teljes erőben megérhette s áldást 
kiván további lankadatlan működésére. 

B. (V.) Ugyanazon jelentés 11-ik pontjánál, mely Mossóczy Lajos és Jakobey József 
elhunytáról szól, 
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az egyetemes gyűlés Mossóczv Lajosnak, ki évek hosszú során ;ít a 
pozsonyi egyház buzgó fölügyelője, a theol. akadémiai nagybizottságának megala-
kulása óta tagja volt, és Jakobev Józsefnek, az ernyedetlen szorgalmú egyetemes 
pénztárnoknak gyászos elhunyta fölötti részvétének jegyzőkönyvében kivan kifeje-
zést adni. 

(V.) Fölvétetvén ugyanazon jelentés 9—ik pontja, melyben egyetemes fölügyelő 
a «Magyar protestáns tudományos irodalmi társaság» alakítására vonatkozó mozgalomról tesz 
említést, egyetemes fölügyelő lelkes szavakban kiemeli az alakítandó irodalmi társaság nagy 
horderejét; minek folytán 

az egyetemes gyűlés, örömmel értesülvén az üdvös mozgalomról s haj-
landó lévén az alakítandó «Magyar tudománvos irodalmi társaság» működését 
erkölcsileg és anyagilag támogatni, a társaság czéljainak hathatós előmozdítását az 
összes egyházak és hitrokonok buzgóságába ajánlja s maga részéről a szabad ren-
delkezése alat1: álló alapból kifizetendő 500 írttal a társaság pártfogó tagjai közé belép. 

5. (V.) Ugyanazon jelentés 12-ik pontjában jelentetvén, hogy Jakobey József egve-
temes pénztárnok elhalálozása folytán az egyetemes pénztár kezelése ideiglenesen Mikolik 
Gvula ellenőrre bizatott, 

ez intézkedés jóváhagyólag tudomásúl vétetik. 

0. (V.) Egyetemes fölügyelő bemutatván az eperjesi ág. liitv. ev. kerületi kollégium 
pártfogásának kérvényét az iránt, hogy az eperjesi főgymnasium részére igénybe vett állam-
segélyre nézve kötött szerződés jóváhagyassék, 

a kérvény és szerződés kiadatik véleményezés végett a tanügyi bizottság-
nak, jelentése még a gyűlés folyama alatt elváratván. 

(V.) Olvastatván a mult évi közgyűlés jegyzőkönyve, annak 5 —ik pontjánál, mely 
szerint az egyetemes gyűlés az erdélyrészi ágostai hitvallású ev. egyházkerületből kivált s 
önálló esperességé alakult egyházaknak a tiszai egyházkerülethez s ez által egyetemes egy-
házunkhoz csatlakozását tudomásúl vette és a csatlakozásra nézve a tiszai kerülettel létesített 
megállapodást jóváhagyta, — a tiszai egyházkerület püspöke bemutatja a vallás- és közokta-
tásügyi m. kir. miniszternek 1887. évi szeptember hó 21-én 33613. sz. a. kelt és hozzá 
intézett következő leiratát: 

«O cs. és ap. kir. Fölsége f. é. augusztus 22-én Schönbrunnban kelt legfölsőbb 
elhatározásával legkegyelmesebben tudomásúl venni és megerősíteni méltóztatott az erdélyi 
brassómegyei ág. hitv. evang. magyarajkú tizenegy, névszerint: Hosszúfalu, Bácsfalu, Türkös, 
Csernátfaiu, Tatrang, Zajzon, Pürkerecz, Apácza, Krizba, Újfalu és Brassó-Belonva egyházköz-
ségek az erdélyi ág. hitv. ev. egyházkerület kapcsolatából kiválása és a tiszai ág. hitv. ev. 
egyházkerülethez való csatlakozása tárgyában, a magyar ág. hitv. evangélikusok négy egyház-
kerülete által 1886. évi október hó 13., 14. és 15. napjain tartott egyetemes közgyűléséből 
5. jegyzőkönyvi pont alatt hozott és a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület által 1886. évi 
augusztus hó 18. és 19. napjain tartott közgyűlés jegyzőkönyvének VII. pontja alatt foglalt 
határozatokat helybenhagyó határozatát, az említett egyházkerületi közgyűlés határozata azon 
részének kivételével, mely- a házassági fölmentvényekre és a házassági törvényszékek szerve-
zésére vonatkozik. 

Egyszersmind O Fölsége a föntebb érintett legfölsőbb elhatározással engemet leg-
kegyelmesebben fölhatalmazni méltóztatott, hogy a magvar minisztertanács 1887. évi április 
hó 2-án 8—ik jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata értelmében a szükségessé vált további 
teendők teljesítését eszközölhessem, jelesül, hogy a tiszai ág. hitv. ev. püspökséget a házas-
sági fölmentvények és a házassági törvénykezést illetőleg a megfelelő útbaigazítással elláthassam. 

A hivatolt minisztertanácsi határozathoz képest a következők közlését tartom 
szükségesnek. 

Midőn a Magyarország és Erdély egyesítésének részletes szabályozásáról szóló 
1868. XLIII. t.-cz. 14. "-a által a vallásfelekezetek, egyházak és egyházi hatóságok jogai fön-
tartattak, az evangelikus egyháznak csak az akkoron'hatályban volt törvényes jogai biztosít-
tattak; a brassómegyei magyar esperességnek a tiszai evangelikus egyházkerületbe történt 
bekebelezése által azonban ezen esperesség az erdélyi evangelikus egyház kötelékéből ki és 
a tiszai egyházkerület kiegészítő részévé válván; ennek folytán a brassómegyei esperesség 
hívei a magyarországi ágostai hitvallású evangelikus egyház híveinek és ezen egyház egye-
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teméhez tartozóknak tekintendők, és így ezen kiválás által egy egészen új, törvény útján 
tüzetesen nem szabályozott jogviszony keletkezett. 

Tekintve már, hogy ebből folvólag a magyarhoni egyetemes egyház kötelékébe 
fölvett brassómegyei esperességre nézve is az 1791. XXVI. t.-cz. határozmányai szolgálhat-
nak csak irányadóul, melyek 4. §-a szerint a zsinaton alkotott és O Fölsége által megerősí-
tett egyházi törvények bírnak törvény erejével, és e szerint a magyarországi evangélikusok 
zsinaton kívül és a zsinati határozatoknak O Fölsége általi megerősítése nélkül egyházi bíró-
ságokat semmi esetre nem szervezhetnek, ezen törvény 11. §-ában foglalt rendelkezéshez 
képest, házassági pereik a világi polgári bíróságok hatáskörébe tartozóknak nyilváníttattak; 

tekintve másrészről, hogy úgy a törvénykezési rendtartásról szóló 1868. LIV. t.-cz. 
22. §-ában, mint a vegyes házassági válóperekről szóló 1868. XLVIII. t.-cz. 2. §-ában csak 
a fönnálló egyházi törvényszékek hatásköre és illetékessége állapíttatik meg, és hogy az 1868. 
LIV. t.-cz. 36. §-a világos és határozott rendelkezése szerint az esetre, ha az evangélikusok 
egyházi biróságai rendezve nincsenek, azok válóperei a világi bíróságok hatáskörébe tartoz-
nak, ezen házassági ügyekre, valamint az eljárásra nézve pedig az 1791. XXVI. t.-cz. az 
1786. évi márczius hó 6-án kiadott utasítás irányadó; 

tekintve végűi, hogy a királyi Curia elnöke a föntorgó elvi kérdésnek a királyi 
Curia polgári tanácsainak elnökeivel történt megvitatása után azon egyetértő megállapodásra 
jutott, melynek az igazságügyminiszterhez 1887. évi február hó 13-án 125. ein. szám alatt 
intézett átiratában kifejezést adott, hogy azon esetben, ha a kormány a brassómegyei espe-
resség híveinek válópereit a királyi törvényszékek hatáskörébe utalná, nincs oka íöltenni, hogy 
a kormány ezen megállapodása és a királyi Curia által a birói hatáskör kérdésében konkrét 
esetekben hozandó határozatai között ellentét fejlődjék ki. 

Ebből folyólag, és O Fölségének elől idézett legfölsőbb elhatározása alapján a 
brassómegyei esperesség által szervezett és a tiszai ágostai hitvallású evangélikus egyház-
kerület által jóváhagyott egyházi bírósági szervezetet, és a fölmentésekre vonatkozó szabály-
zatot törvényesen fönnállónak tekinteni nem lehet. 

Ehhez képest tehát kénytelen vagyok, a nyert legfölsőbb fölhatalmazás alapján 
Főtiszteletűségedet a házassági fölmentvények adásának gyakorlásától — eltiltani és egyszers-
mind Főtiszteletűségedet, mint immár illetékes egyházhatósági közeget tisztelettel fölkérni, 
hogy a brassómegyei esperességet a házassági bíráskodástól azonnal eltiltani és tudtára adni 
szíveskedjék, hogy a mennyiben az újonnan alakult esperesség, és hívei házassági válópereikre 
nézve, az idáig t. i. az elválást megelőzőleg illetékes és törvény szerint fönnálló egyházi 
bíróságok hatáskörét el nem ismerné, a házassági válóperek az 1868. évi LIV. t.-cz. 22. és 
36. §-ai szerint illetékes polgári bíróságok elébe fognak tartozni. 

Megjegyzem végezetül, hogy az igazságügyi miniszter úr, a brassói királyi törvény-
szék elnökét már figyelmeztette, miszerint a nevezett új esperesség híveinek válóperei, a királyi 
törvényszékek hatásköréhez tartozóknak tekintendők és az 1868. évi LIV. t.-cz. 36. §-a szerint 
illetékes királyi törvényszékre nézve szintúgy,' mint a magyarországi királyi törvényszékekre 
nézve is ezen házassági ügyekben az 1786. évi márczius 6-án kiadott az 1791. XXVI. t.-cz. 
által törvényerőre emelt, és az 1868. LIV. t.-cz. 36. §-a által hatályában föntartott uta-
sítás irányadó. 

Az átmeneti intézkedések többi részeire észrevétel fönn nem forogván : a tiszai 
egyházkerület, és az egyetemes gyűlés elől idézett határozata következtében a jelen ügy tör-
vényes elintézést nyert autonom úton, és a nevezett tizenegy magyarajkú egyházközségnek 
az erdélyi ágostai hitvallású evangélikus egyházkerületből kilépése s a tiszai ágostai hitvallású 
evangélikus egyházkerületbe történt bekebelezése Ő Fölségének előldicsért legfölsőbb elhatá-
rozása folytán immár törvénvnyé válván, erről az erdélyi ágostai hitvallású evangélikus egy-
házkerület főkonsistoriumát is egyidejűleg értesítettem. 

A fölolvasott miniszteri leirat, a 11 erdélyrészi egyházközségnek a tiszai 
egyházkerülethez való csatlakozást megerősítő részében, tudomásul vétetvén, a leirat 
további tartalma íolvtán szükséges intézkedések megtételével a tiszai egyházkerület 
bizatik meg. 

8. (V.) A mult évi jegyzőkönyv 9-ik pontjára nézve, mely alatt az egyetemes 
fölügyelő fölkéretett, hogy az államsegély fölemelése tárgyában a kormányelnökhöz már 
beadott kérvényre a választ föliratilag sürgesse meg, egyetemes fölügyelő az elnöki jelentésnek 
2. pontja alatt jelentvén, hogy a sürgető fölirat fölterjesztetett, bemutatja a m. kir. miniszter-
elnöknek 1887. évi augusztus hó i -én 1870. sz. a. kelt leiratát, mely szerint a magy. kir. 
minisztertanács az államsegély fölemelése tárgyában a kormányhoz még 1885. évben benyújtott 
kérvénynyel foglalkozott ugyan, de miután a képviselőházhoz benyújtott hasonló tartalmú 
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föliratot a képviselőház pénzügyi bizottsága már tárgyalta volt, a minisztertanács ezzel a 
kormányhoz benyújtott föliratot is érdemlegesen elintézettnek tekintette. 

Tudomásul vétetik. 

9. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv n - i k pontjában foglalt s az egyetemes közoktatási 
bizottságra vonatkozó egyetemes egyházi szabályzatra nézve az egyetemes közoktatási bizott-
ság a következő indítványt terjeszti elő: 

((Miután a pót vizsgálati, osztályösszevonási és magánvizsgálati, továbbá valamely 
rendes tantárgy alóli fölmentési ügyek gyors elintézést kívánnak, az egyetemes közoktatási, 
illetve tanügyi bizottság pedig üléseit csak időnkint tarthatja: a szabályzat 9. E. a) pontja 
(határoz valamely rendes tantárgy alól való fölmentés tárgyában); — d) pontja (határoz a 
javító vizsgálatra bocsátás iránt s esetleg ennek más tanintézetben letehetése és a pót-
vizsgálatokra vonatkozó fölebbezések íölött); — é) pontja (határoz a fölvételt megtagadó 
határozatok elleni folyamodások fölött) és / ) pontjának következő része: a minisztériumhoz 
terjesztendő véleményt ad több osztályból való vizsgálatra bocsátás iránt s ide terjesztetnek 
föl a magánvizsgálatokra vonatkozó jegyzőkönyvek, — helyeztessék hatálvon kívül s az e 
pontokban foglalt ügyekben a püspökök ruháztassanak föl az intézkedés jogával.» 

Ennek kapcsán a tiszai egyházkerület részéről az az indítvány terjesztetik elő, hogy 
az egyetemes közoktatási bizottság, önkormányzati elveinknél fogva, csak az illető egyház-
kerületi főhatóság közvetítésével érintkezhessél a tantestületekkel és hogv ehhez képest az 
egyetemes közoktatási bizottságra vonatkozó szabályzat 18. pontja ekkép hangozzék, u. m. : 
18. A statisztikai adatok, eljárásához szükséges fölvilágosítások és fölebbezések tekintetében 
a bizottság a püspökök útján érintkezik; egyebekben előterjesztéseit, kérelmeit az egyetemes 
fölügyelőhöz intézi. 

Ez indítványok előterjesztése után, egyetemes fölügyelő — előre bocsátva azt, hogv 
az indítványok oly szabályzat módosítását czélozzák, mely mint javaslat az egyházkerületekkel 
előzetesen közöltetett, azok által külön tárgy altatott és a kerületeknek az egyetemes gyűlésen 
bejelentett nyilatkozatai alapján emeltetett szabályzat erejére — fölhívja az egyházkerületek 
küldötteit: nyilatkozzanak mindenekelőtt az iránt, vájjon a módosítási indítványok érdemleges 
tárgyalásába belebocsátkoznak-e, és nem tartanák-e szükségesnek, hogy az indítványok az 
egyházkerületekkel közöltessenek. 

Miután az egyetemes fölügyelő fölhívása folytán mind a négy egyházkerület püspöke 
a módosítási indítványok közvetlen tárgyalása mellett nyilatkozott s a közvetlen tárgyalás 
ellen a kerületek küldöttei részéről senki sem szólalt íöl: egyetemes fölügyelő a módosítási 
indítványokat érdemleges tárgyalás alá bocsátván, 

az egyetemes gyűlés az egyetemes közoktatási bizottság és a tiszai egyház-
kerület indítványait magáévá teszi és határozat erejére emeli azzal, hogv a pótvizs-
gálati, osztály összevonási és m agán vizsgálati, továbbá a rendes tantárgy alóli föl-
mentési ügyekben az intézkedés jogával a kerületi elnökségek ruháztatnak íöl. 
Egyúttal a módosított szabályzatot jegyzőkönyvébe iktattatni rendeli, mint következik : 

1. Az egyetemes közoktatási bizottság tagjai: 
a) elnök és jegyző ; 
b) a kerületek püspökei és fölügvelői; 
c) az alábbi módon szervezett tanügyi bizottság tagjai; 
d') a nyolez osztályú közép- s a fölsőbb iskolák tanári karainak küldöttei. 

2. Elnöke az egyetemes fölügyelő, akadályoztatása esetén a hivatala szerint 
legidősebb kerületi fölügyelő; ezeknek is akadálvoztatása esetén a tanügyi bizott-
ság elnöke. 

3. Jegyzőjét a bizottság ülésezése tartamára maga választja. 
4. Minden nyolez osztályú gymnasium és minden íölsőbb iskola tanári 

testülete egy-egy küldöttet választ, minden iskolai év elején egy évi időtartamra. 
A megválasztottak nevei a püspök útján az egyetemes fölügyelővel közlendők. 
Minden küldött az új választás bejelentéséig tagja a bizottságnak. 
5. Hatásköréhez tartozik egyházunk tanügyének fejlesztésére és tökélete-

sítésére közreműködni s tanügyünk terén autonomiánk sértetlen föntartása fölött 
őrködni. E vé^re : o 

a) véleményt ad az egyetemes gyűlés által hozzáutalt ügyekben ; 
b) az egyetemes fölügyelő fölhívására vagy más tagjai indítványára javaslatokat 

készít és terjeszt az egyetemes gyűlés elé; 
e) sürgős esetekben, midőn az egyetemes gyűlés össze nem hívható, intézkedik 

s erről a legközelebbi gyűlésnek jelentést tesz. 



6. A tanügyi bizottság áll: 
a) elnök- s elnökhelyettesből és jegyzőből; 
b) ezeken kívül 20 tagból, kiknek legalább fele budapesti lakos legyen. 

7. A tanügyi bizottság összes tagjait az egyetemes gyűlés választja. 
Az elhalt vagy kilépett tagok helyett a következő egyetemes gyűlés új 

tagokat választ. 
8. Hatásköréhez tartozik általában ugyanaz, mi az egyetemes közoktatási 

bizottság hatáskörébe van átalánosságban utalva, a mennyiben az eljárás a rendes 
administratio keretébe tartozik. 

9. Különösen pedig következők tartoznak a közoktatási bizottság ezen 
állandó működésű részének hatáskörébe: 

A) az egyetemes fölügyelőt és egyetemes gyűlést az elemi, közép- és felső 
iskolák fölötti fölügyelet hatályos gyakorlatában támogatni, s e végre elnökei vagy 
egyes küldöttei által az iskolákat meg is látogatni; 

E) az egyetemes gyűlés, közoktatási bizottság, egyetemes fölügyelő által hozzá-
utalt ügyekben véleményt adni ; 

C) tanügyi dolgokban javaslatokat készíteni; 
D) a tanügyi bizottság az elemi iskolákra nézve az eddigi hatáskörben műkö-

dik, különösen figyelemmel kiséri azok viszonyait, anyagi és kulturai állapotát, gyűjti 
s összeállítja a statisztikai adatokat, a mutatkozó hiányokra nézve javaslatokat tesz 
s ügyel a tankönyvekre; 

E) a középiskolák tekintetében eljár az 1883. 30. t.-cz. szerint a felekezeti főható-
ságot illető sürgős vagy más hatóságnak fönn nem tartott teendőkben. Nevezetesen : 

a) előterjesztéseket tesz a tanrendszer s tantervre szükségesnek látszó változ-
tatásokra nézve ; 

b) ügyel, hogy a tankönyvek egyház- és hazaelleneset ne tartalmazzanak s 
véleményt ad a tankönyvek megfelelő volta iránt. E czélra a használni kivánt tan-
könyvek a bizottságnak bemutatandók ; 

c) intézkedik a párhuzamos osztályok mellőzhetése tárgyában (törv. 17. §.) ; 
d) javaslatot készít a fegyelmi szabályrendeletről s azon időnként teendő vál-

toztatásokról (törv. 18. és 38. "§.); 
é) érettségi vizsgálatoknál a kormányképviselő általi bizonyítvány megtagadás 

esetén, eszközli a vizsgálatot s határoz a bizonyítvány kiadása vagy megtagadása 
iránt s határozatát fölterjesztés végett az egyetemes fölügyelőhöz teszi át; 

/ ) véleményezi, hogy a tanárok vállalhatnak-e olv tisztséget vagy megbízást, 
mely őket tanári hivatásuk betöltésében akadályozhatná (törv. 32. §.); 

g) államsegély iránti tárgyalásoknál közreműködik s ügyel az 1883. évi egye-
temes gyűlés jegyzőkönyvének 10. és az 1884. évi egyetemes gyűlés jegyző-
könyvének 14. pontjaiban foglalt föltételek megtartására A segélyezési ügy az ő 
útján, általa tüzetes vélemény kíséretében terjesztendő az egyetemes gyűlés elé ; 

h) gyűjti s összeállítja a statisztikai adatokat, mi végre az iskolai jelentések 
hozzá beküldendők; 

1) őrködik, hogy az 1883. 30. t.-cz. 71. §-ában és az 1868-iki föntartott tör-
vények s gyakorlat semmiben sérelmet ne szenvedjen s ha ilyet tapasztalna, az 
egyetemes fölügyelőnek bejelenti. 

10. A tanügyi bizottság a felsőbb iskolákra nézve figyelemmel kiséri azok 
állapotát, viszonyait, összeállítja s földolgozza a statisztikai adatokat, a szükségesnek 
vélt intézkedésekre nézve javaslatokat készít. 

11. A tanügyi bizottság az egyetemes közgyűlésnek működéséről, a tanügy 
állásáról, az összes iskoláknak állapotáról, viszonyairól és pedig külön az elemi, 
külön a közép és külön a felsőbb iskolákról évenként jelentést tesz. 

12. A tanügyi bizottság két szakosztályban, szükség esetén a két szak-
osztály teljes ülésében működik. 

A szakosztályok egyike az elemi, másika a többi iskolák ügyeit tárgyalja. 
13. A szakosztályi üléseknél, ha az elnök vagy helyettese akadályozva 

vannak a megjelenésben, vagy hasonló eset a bizottság jegyzőjére nézve áll elő, 
a jelenlevők az illető ülés tartamára elnököt s jegyzőt választanak. 

14. A tanügyet általában érdeklő ügyek, valamint az évi jelentés, min-
denkor a bizottság teljes ülésében tárgyalandók, úgyszintén azon ügyek, melyeket 
a szakosztály a teljes ülés elé utal, vagy melynél a teljes ülés a szakosztályt csak 
véleményadásra szólítja föl. 



— 8 — 

15. A szakosztály elé tartozó ügyek, a körülményekhez képest, teljes ülés-
ben is tárgyalhatók. 

16. Az évi jelentés tervének elkészítése s a statisztikai adatok gyűjtése s 
földolgozása a bizottsági jegyző íöladata. 

17. Ha a bizottsági jegyző állása megüresedik, jegyzőt a legközelebbi 
egyetemes gyűlésig, az elnök helyettesít. 

18. A statisztikai adatok, eljárásához szükséges felvilágosítások és föleb-
bezések tekintetében a bizottság a püspökök útján érintkezik; egyebekben előter-
jesztéseit, kérelmeit az egyetemes fölügyelőhöz intézi.)) 

10. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 12-ik pontjánál az egyetemes fölügyelő jelentvén, 
hogy a párbérsérelmek tárgyában az ev. ref. hitv. testvérekkel együttesen a kormányhoz még 
1884. évben fölterjesztett sürgető föliratra ez ideig sem érkezett válasz, 

egyetemes fölügyelő fölkéretik, hogy a választ föliratilag sürgesse meg. 

11. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 13-ik pontja alatt az illetéktelen keresztelési sérel-
mek tárgyában a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez kérvény intézése határoztatván el az 
iránt, hogy a miniszter vagy szerezzen 24727/1884. sz. a. kelt intézvényének teljes hatályt, 
vagy kezdeményezze az ily sérelmek megszüntetésére szükséges törvényhozási intézkedéseket, 
egyetemes fölügyelő jelenti, hogy fölterjesztésére még nem kapott választ. 

Minthogy a püspökök azt jelentik, hogy az illetéktelen keresztelési, sőt temetési 
esetek száma ismét emelkedett s hogy — bár minden tudomásukra jutott esetet föl is jelen-
tenek a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez — fölterjesztéseikre választ soha sem kapnak, 

az egyetemes gyűlés fölkéri egyetemes fölügyelőt, hogy a mult évi hatá-
rozat folytán benyújtott fölterjesztésre a választ a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternél föliratilag sürgesse meg. 

12. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 14. pontjánál olvastatott a theol. akadémiai nagy-
bizottság f. é. október 4-én Budapesten tartott gyűlésének jelentése, mely szerint néhai Mossóczy 
Lajos nagybizottsági tag helyére nagybizottsági s egyszersmind kisbizottsági tagnak is meg-
választatott Fürst János pozsonyi lelkész. 

A theol. akadémiának évkönyve az 1886/87. évről nyomtatásban megjelent, Schneller 
István és Pukanszky Béla munkáit és az elsőbbnek igazgatói jelentését foglalván magában. 
Azonkívül Pukanszky Bélának «a héber nyelv vázlata» czímű munkája immár kőnyomatban 
kiadatott, Dr. Masznyik Endre ág. hitv. ev. dogmatikája sajtókészen áll, Csecsetka Sámuel 
egyházjogtana legközelebb elkészül. Frühwirth Sámuel choralgyűjteménve nyomtatásban meg-
jelent; liturgikai formákat tartalmazó műve birálatra kiadatott. Az újszövetségi magyarázati 
állásra Stromp László, az akadémiának volt jelenes növendéke választatott meg. Krupecz 
István magántanárnak, ki a tót nyelvnek tanítását magára vállalta, fáradozásaiért 200 frt évi díj 
szavaztatott meg. 

A mult évi számadások, u. m. az akad. pénztáriak, az igazgatóiak és a könyvtáriak 
rendben találtatván, az illető kezelők az 1886/87. évre további felelősség terhe alul fölmentettek. 

A jövő évi költségvetési előirányzat következőleg állapíttatott meg: ) - Ö J — — 

I. S z ü k s é g l e t : II. F ö d ö z e t : 

I. öt rendes tanár fizetése és lakbére 7 )00 frt. i . egyetemes theol. alapból . . 1727 frt. 
2. két magántanár fizetése . . . 1200 » 2. kerületek évi járuléka . . . 1350 » 

énektanító fizetése . . . . 150 » 3- pozsonyi egyháztól . . . . 3100 » 

i' bibliai tót nyelv tanítása . . 200 » 4- Zsedényi-alapból 250 » 

5- intézeti szolga fizetése . . 450 » 5- gróf Pálffy-alapból . . . . 800 » 
6. könyvtárra 500 » 6. Zelenav-alapból 500 » 
7- fűtésre 150 » 7-

8. 
Reischel-alapból 1500 » 

8. irodai költségre 70 » 
7-
8. tandíjakból 570 » 

9- az évkönyv nyomtatási költsége 95 » 9- failleték 150 » az évkönyv nyomtatási költsége 95 
10. irodai szükségletek . . . . 70 » 
11. iparbanki tőke kamatja . . 120 » 

• 12. megtak. tőkéből (4091 frt 09 kr.) 178 » 
Összesen 10315 frt. Összesen 10315 frt. 

Marad megtakarított tőke 3913 írt 09 kr. 



Végre jelenti, hogy a theol. akadémiai tanároknak adandó oklevél és hivány szövege, 
úgy, a mint mellékletben beterjesztetik, megállapíttatott és hogy Schneller István igazgató az 
1886/7. tanévről egy terjedelmes jelentést terjesztett be, melyben többek közt részletesen 
megemlékezik azon vitás ügyről, mely a pozsonyi lyceumi tanári nyugdíjintézetre nézve a 
theol. akadémia tanárai és a lyceumi tanárok közt, a két intézet különválása óta létezik, mely 
utolsó dr. Győry Elek főjegyző és egyetemes egyházi ügynöknek véleményadás végett kiadatott. 

A terjedelmes jelentés helyesléssel tudomásúl vétetett. 

13. (H.) Ugyanezen jelentés kapcsán az akad. tanárok azon folyamodványa, mely-
ben fizetésemelésért esedeznek, a nagybizottág által az egyetemes gyűlés figyelmébe melegen 
ajánltatván. 

Véleményezés végett az egyetemes pénzügyi bizottságnak kiadatik. 

14. (H.) Ugyancsak a nagybizottság jelenti, hogy egyetemes fölügyelő a theol. aka-
démia hallgatói számára a mult tanévben is 20 darab aranyból álló pályadíjakat kegyeskedett 
kitűzni; dr. Pávay Vaj na Gábor kórházi főorvos a közegészségtant a mult éyben is minden 
díjazás nélkül tanította. 

Az egyetemes gyűlés a fönnebbi jóltevők irányában hálás köszönetét 
ezúttal is kifejezni kötelességének tartja. 

15. (H.) Ezzel kapcsolatban indítványoztatok, hogy a pozsonyi theol. akadémia és 
az eperjesi és soproni theol. intézetek közt lehető összhang elérhetése, nevezetesen az egyes 
tanintézetekből az átlépést lehetségessé tevő egységes tanterv dolgoztassék ki. 

Az egyetemes gyűlés fölhívja a theol. tanintézetek tanárait, miszerint ennek 
létesítése és kidolgozása végett egymással érintkezésbe lépvén, munkálatukat annak 
idejében az egyetemes fölügyelőnek küldjék be. 

16. (H.) Ugyancsak ezzel kapcsolatban olvastatott a nagybizottságnak az egyetemi 
theol. tanárvizsgáló bizottság alakítása tárgyában kidolgozott és az egyetemes gyűlés elébe 
beterjesztett következő javaslata: 

1. A magyarhoni ág. hitv. ev. egyház theol. tanárjelöltjeinek megvizsgálására Egye-
temes theol. tanárvizsgáló bizottság alakíttatik. 

2. Az Egyetemes theol. tanárvizsgáló bizottság elnöke az egyetemes fölügyelő; 
tagjai a püspökök és kerületi fölügyelők, továbbá a pozsonyi theol. akadémiának, a soproni 
és eperjesi theol. intézetnek minden rendes tanára. 

3. A theol. tanári vizsgálatok mindig az egyetemes gyűlés helyén és alkalmával tartatnak. 
4. A kik bármely hazai intézetünkön theol. rendes tanári állást kivánnak elfoglalni, 

azok tartoznak az Egyetemes theol. tanárvizsgáló bizottság előtt vizsgálatot tenni. 
5. Ezen vizsgálatra bocsáttatnak: theologiai, illetőleg bölcsészeti pályavégzett, fedd-

hetetlen erkölcsi életű magyarhoni ág. hitv. ev. polgárok, a kik az alap- és szakvizsgát jó 
sikerrel letették, tanulmányaikat a külföldön folytatták és már esetleg segédlelkészi, lelkészi, 
theol. intézet, illetőleg akadémiai magántanári alkalmazást nyertek s magukat valamely szakból 
theologiai tanárrá óhajtják képesíttetni. 

6. A vizsgálat Írásbeli és szóbeli. 
7. A vizsgálatra jelentkezők okirataikat, latin nyelven irott önéletrajzuk kíséretében 

a vizsgáló bizottság elnökénél nyújtják be. 
8. A vizsgáló bizottság elnöke az okmányokat a theol. intézetek (akadémia) egyi-

kének (a melyhez az illető alkalmazási viszonyban nincs) tanári karához teszi át véleményadás 
s kedvező ítélet esetén az Írásbeli vizsga thémáinak kitűzése végett. A tanári kar véleményét 
esetleg a kitűzött thémákat fölterjeszti az elnökhöz. 

9. Az Írásbeli vizsgálatra a jelentkező az elnök útján két föladatot kap; egyiket a 
paedagogiai tudomány köréből, főleg a fölsőbb szakképzésre való tekintettel; a másikat saját 
tudományszaka köréből. Több tudományszakra való képesíttetés esetén a paedagogikain kívül 
annyi föladatra készít dolgozatot, a hány szakra kívánja magát képesíttetni. 

A használt források szerzőre, műre, kötetre és részekre való hivatkozással idézendők 
a dolgozatban. 

10. Az Írásbeli dolgozatok beadásának határidejét a föladatokat kitűző tanári kar 
ajánlatára és az illető tanárjelölt kérelmének tekintetbe vételével az elnök állapítja meg. 

11. A munka megbirálásával a thémákat kitűző tanári kar, illetőleg annak kebelében 
a szaktanárok bízatnak meg (kiknek a bírálatra két hónapi idő engedtetik). A bírálat eredmé-
nyéről a tanári kar az elnököt értesíti. 
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12. Kedvező bírálat esetén, elnök a jelöltet meghívja szóbeli vizsgálatra. 
13. A szóbeli vizsga tárgyai: neveléstan, tekintettel főleg a fölsőbb oktatásra és a 

választott szaktárgy (szaktárgyak) a segédtudományokkal. 
14. A szóbeli vizsgán vizsgálók az illető szaktanárok, kik a thémákat kitűzték s a 

munkákat megbírálták; de kérdéseket a bizottság más tagjai is tehetnek. 
15. A ki a szóbeli vizsgálatot is megállotta, az leteszi az egyet, theol. akadémiai 

szerv, és ügyrend 108. pontjában foglalt tanári esküt és theologiai tanári oklevelet kap. 
16. Ha a tanárjelölt visszavettetik, a vizsgálat ismétlését egy év múlva még egyszer 

s utoljára kérelmezheti. 
17. A vizsgáló tanárok költségei, a mennyiben csak mint ilyenek utaznának az 

egyetemes gyűlés helyére, az egyetemes pénztárból megtéríttetnek. 
Mielőtt e javaslat fölött az egyetemes gyűlés véglegesen határozna, a 

kerületekhez hozzászólás végett leszállíttatik. 

17. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 21. pontjánál a négy kerületek püspökei által 
beterjesztetett jóváhagyás végett az általok kidolgozott lelkész-vizsgálati bizonyítvány formuláréja. 

Azon megjegyzéssel, hogy abból ama passusnak : ágostai hitv. ev. szülék-
től született, azon szavai: szüléktől született, kihagyassanak, helyesléssel tudomásúl 
vétetett s az egyetemes pénztár költségére ezer példányban kinyomatni rendeltetett, 
azon hozzáadással, hogy ezek egyenlő részletekben a négy kerületek püspökeinek 
átszolgáltassanak. 

18. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 22. pontjánál, mely szerint az egyetemes alap 
létesítése kérdésében kiküldött bizottság abbeli indítványa, hogy az egyetemes alap az egyes 
egyházaknak kötelező megadóztatásával létesíttessék és hogy az egyes egyházak arra hívják 
föl egyháztagjaikat, hogy önkényt bevallandó tiszta évi jövedelmük egy ezredrészével járul-
janak mint önkénytes adománynyal az egyetemes alap gyarapításához, nyilatkozat végett a 
kerületekkel közöltetett, az egyházkerületek részéről bejelentetik, hogy a dunáninneni egy-
házkerület az indítványt nem fogadja el; a dunántúli kerület melegen üdvözölte ugyan az 
eszmét, de az eszme kivihetősége tekintetében az ügy újabb tárgyalását tartja szükségesnek; 
a tiszai és a bányakerületek, végleges nyilatkozatuk előtt, részletesebb javaslat elkészítését 
tartják szükségesnek. 

Miután ekként három egyházkerület az egyetemes alap létesítésének további tárgya-
lása és a keresztülvitel részleteinek kidolgozása mellett nyilatkozott, 

az egyetemes alap létesítésére vonatkozó részletes javaslat elkészítésével 
az 1882. évi jegyzőkönyv 29. pontja alatt kiküldött bizottság bizatik meg; a bizott-
ság, melynek tagjai báró Prónay Dezső és Karsay Sándor társelnöklete alatt: OstíFy 
Pál, Zelenka Pál, Bánó József, Baltik Frigyes, Samarjay Károly, Földváry Mihály 
és Doleschall Sándor, ezúttal még báró Radvánszky Béla és Gyurátz Ferencz tagok-
kal egészíttetik ki. 

19. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 23. pontjánál, mely szerint a középiskolai suppli-
catiók ügye hozzászólás végett a kerületekre leszállíttatott, meghallgattatván a kerületek 
nyilatkozatai. 

Miután azok többsége az eddigi gyakorlat föntartása mellett nyilatkozott, 
az egyetemes gyűlés kimondja: hogy a supplicatiókra nézve az eddigi gyakorlat 
továbbra is föntartatik. 

20. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 24. pontjánál olvastatott az egyetemes levéltárnok 
évi jelentése, melyben előadja a következőket: a levéltár okmányait 1881. évig bezárólag 
átvizsgálta és rendezte; a múlt évi egyetemes gyűlés meghagyása értelmében fölhívta a kerü-
letek elnökségeit, hogy a levéltáraikban lévő, de az egyetemes levéltárban hiányzó, nyomta-
tásban megjelent hivatalos okmányaikat, jegyzőkönyveiket, névtáraikat beküldeni szíveskedje-
nek. Jelenti továbbá, hogv a levéltárnak egy érdekes ereklyéjét, t. i. Luther Márton eredeti 
kéziratát, mely a 109. zsoltár magyarázatát tartalmazza, a Luther-társaság évkönyvében közzé-
tette s ugyanazt, német élőbeszéddel ellátva, ezen czím alatt: «Eine aufgefundene Luther-
Reliquie» a külföldi közönség számára külön is kiadta. Úgyszintén, hogy a levéltár számára 
Tóth Gyula zalai esperes beküldötte másolatban I. Lipót királynak 1675. január 13-án kelt 
s a nagyvázsonyi evang. és reform, hitvallásuak részére szabad vallásgyakorlatot engedélyező 
leiratát. Azonkívül a könyvtárat beküldött munkáikkal a következők gyarapították: Batizfalvy 
István, Czinkotszkv Márton, Doleschall Ede, Ebenspanger János, Hörk József, Szlavik Mátyás, 



Török Gyula, Trsztyenszky Ferencz pedig az általa szerkesztett «Evang. egyház és iskola» 
czímű lapot ez idén ingyenesen juttatta a levéltárnak, valamint hogy Luther műveinek kiadója 
Knaake szives volt több, általa kiadott reformatori könyvekkel kedveskedni. 

Az egyetemes gyűlés meleg érdeklődéssel veszi tudomásúl az egyetemes 
levéltárnoknak ügybuzgóságáról tanúskodó jelentését. 

21. (H.) Ezzel kapcsolatban jelenti Czékus István püspök úr, hogy sikerülvén néhai 
nagynevű elődjének, Szontagh Sámuel superintendensnek olajfestésű arczképét megszereznie, 
azt az egyetemes levéltárnak adományozza. 

A becses adomány köszönettel fogadtatván, a többi arczképek közé elhe-
lyeztetni rendeltetik. 

22. (Sch.) A mult évi jegyzőkönyv 25. pontjánál olvastatott az egyetemes tanügyi 
bizottságnak az eperjesi főgymnasium, a tiszai egyházkerület beleegyezése mellett, az állam-
mal megkötött szerződéséről való véleményes jelentése. 

Az egyetemes gyűlés, tekintettel arra, hogy föntemlített szerződés értel-
mében az intézet felekezeti jellege a jövőre is érintetlenül érvényben marad s benne 
az 1883. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 10-ik és az 1884-ik évi egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvének 14-ik pontjában foglalt föltételek megtartatnak, az eperjesi 
kollégium pártfogósága által az állammal kötött szerződést a maga részéről is 
jóváhagyja. 

23. (Sch.) A mult évi jegyzőkönyv ugyanazon pontjára vonatkozólag olvastatott 
a tanügyi bizottságnak az 1886/7-ik iskolai évről szóló következendő jelentése: 

Az egyetemes tanügyi bizottság a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 
11-ik pontja értelmében az 1886-ik év deczember 29-én tartott teljes ülésében szervezkedett 
s megválasztotta két szakosztályát. Az azóta tartott 12 ülésen elintézte mindazon hatás-
körébe tartozó ügyeket, melyeket részint az egyetemes gyűlés utasított hozzá, részint melyeket 
az egyes tanintézetek terjesztettek eléje. 

így elkészítette véleményét a békés-csabai algymnasium alapítólevelének jogi termé-
szetét illetőleg és a tiszai kerület által az egyetemes gyűlés elé terjesztett középiskolai rend-
tartáshoz, mely véleményeket külön-külön az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének illető pontjai 
mellett fog beterjeszteni. 

Megbiráltatta azon tankönyveket, melyeket evang. szerzők ajánlás czéljából a tan-
ügyi bizottsághoz küldtek be. A bírálók véleményének alapján dr. Török József «Magyar-
ország története, a középiskolák alsó osztályai és polgári iskolák számára» czímű tankönyvét 
ajánlhatónak nem tartja. — Az Ebenspanger János által hazai viszonyainkhoz alkalmazott 
Haestersféle német Abéczé és Olvasókönyveket csak azon esetben tarthatná ajánlhatóknak, 
ha szerző protestáns egyházunk szellemének megfelelő olvasmányokkal is ellátná. 

Az egyetemes tanügyi bizottság bekérte a középiskolák igazgatóitól a jelenben használt 
tankönyvek jegyzékét. A beküldött könyvjegyzékekből kitűnik, hogy a használt tankönyvek legna-
gyobb részben olyanok, melyeket a közoktatási kormány jóváhagyott, kisebb részben pedig olyanok, 
melyeket protestáns tanférfiak irtak. Általában véve egyházi vagy nemzetiségi szempontból a 
használt tankönyvek ellen kifogás nem tehető. Egyébiránt ajánlja az egyetemes tanügyi bizott-
ság, hogy a magyar nyelv és irodalomra, valamint a történelemre, s a mennyire lehetséges 
a többi tantárgyakra nézve is, gymnasiumainkban protestáns szerzők által irt tankönyvek 
használtassanak. Az egyetemes tanügyi bizottság föladatának fogja tekinteni, hogy a jövő 
egyetemes gyűlésig a különböző tanszakokra nézve kiszemelje azon protestáns szerzők által 
irt tankönyveket, melyeket az egyetemes gyűlés által középiskoláinknak az oktatás czéljára 
egyetemes gyűlésileg ajánlani lehetne. 

Az egyetemes tanügyi bizottság átvizsgálta a magánvizsgálatokról az egyes tan-
intézetek igazgatóitól beküldött jegyzőkönyveket és azok mellékleteit, s meggyőződött arról, 
hogy ezen magánvizsgálatok mindenütt szabályszerűen tartattak meg. A magánvizsgálatokra 
vonatkozólag tárgyalta a bizottság az iglói főgymnasium tanári testületének abbeli kérelmét, 
hogy az egyetemes tanügyi bizottság a magántanulók vizsgálatait illetőleg egy utasítást készít-
sen, különösen pedig ezen testület azon kérelmét, mely szerint utasítást kért arra nézve, hogy 
hány tárgyra terjedjen ki az Írásbeli vizsgálat, s mennyi idő engedtessék az Írásbeli dolgo-
zatok elkészítésére? A tanügyi bizottság ezen alkalomból azon határozatot hozta, hogy a 
szóbeli magánvizsgálatnak minden köteles tantárgyra ki kell terjednie, az írásbeli magánvizs-
gálatot illetőleg azonban az egyetemes tanügyi bizottság elegendőnek találja, ha az csak a 
latin és magyar nyelvre s a mennyiségtanra terjed ki, de ezen tárgyakból tüzetes és szigorú 
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vizsgálat követeltessék, s ezen Írásbeli föladatok elkészítésére a tanulóknak egv egész délelőtti, 
esetleg délutáni időszak engedtessék. Kérjük a tanügyi bizottság ezen határozatának a mélt. 
és főtiszteletű egyetemes gyűlés általi megerősítését s a középiskolákra nézve egyetemes 
érvényre emelését. 

A kézsmárki lyceum igazgatója jelenté a tanügyi bizottságnak, hogy a magas köz-
oktatási minisztérium a lyceumhoz intézett leiratában azt rendelte, hogy miután a kézsmárki 
lyceum első gymnasiumi osztályában járó tanulók száma meghaladta a lefolyt három tanéven 
keresztül a középiskolai törvény 17. §-ában maximum gyanánt megállapított létszámot, 
nyittassék meg ezen osztályra nézve már az 1887/88—ik tanév elején egy párhuzamos osztály, 
ha pedig a föntartó hatóság ezt nem tehetné meg, elrendeli, hogy az első osztályba 65 
tanulónál több föl ne vétessék. — Ezen magas ministeri leirat ellenében az igazgató fölhozza, 
hogy statisztikailag kimutatva, hatvannál több volt ugyan három éven át az első osztálybeli 
tanulók száma, de ezek között oly magántanulók, kik az iskolában helyet nem foglaltak, 
annyian voltak, hogy a rendes tanulók, még a tantervben megengedett maximumot sem 
érték el. Kéri ezeknél íogva a lyceum igazgatója az egyetemes tanügyi bizottságot, hogy e 
tárgyra vonatkozó nézetét és utasítását vele közölje, különösen arra nézve, hogy az említett 
magas miniszteri rendeletben meghatározott 65 tanuló alatt a rendes és magán, vagy csupán 
a rendes tanulók értendők, és ha az ezen számot meghaladó magántanulók jelentkeznének 
fölvehetők-e vagy nem? Ez ügyre vonatkozólag egyetemes tanügyi bizottság azon nézetben 
van, hogy a törvényben megállapított tanulók számának maximuma paedagogiko-didaktikai 
és egészségi szempontból csak a tanteremben ülő és helyet foglaló rendes és nem a tan-
termen kívül tartózkodó magántanulókra vonatkozik, — ennélfogva jogukban van az igaz-
gatóknak a teremben ülő 60 rendes tanulón kivül, akárhány külrnagántanulót fölvenni. Az 
igazgatók miheztartása czéljából, kérjük e határozatnak egyetemes gyülésileg való meg-
erősítését. 

Az egyetemes tanügyi bizottsághoz beküldött iskolai értesítőket átvizsgálván, e 
következő eredményekre jutottunk : 

Az általános benyomás nem kedvezőtlen, a legtöbb teljesen autonóm tanintézet 
ragaszkodott az egyetemes gyűlés által megállapított tantervhez, u. m. Beszterczebánya, Buda-
pest, Bonyhád, Pozsony, Sopron és Szarvas, mely intézeteknél csak csekélyebb eltérések for-
dulnak elő. A többi intézeteknél már nagyobb a tantervtől való eltérés, az államilag segélyezett 
középiskolák azonban legnagyobb részben az állami tantervet követik. Ez utóbbiakat figyelmen 
kivül hagyva, a tantervtől való eltérést csak azon intézetekre vonatkozólag mutatjuk ki, melyek 
államsegélyben nem részesültek, közvetlen az egyetem fölügyelete alatt állanak, s így az 
egyetemes gyűlés által jóváhagyott tantervet betartani kötelesek volnának. 

Részletekben a tantervtől való eltérések e következők: 
A magyar nyelvnél Kézsmárk az I. és II. osztályban a tantervtől egészen eltérőleg 

tanít, a III-ikban az okirattant, a IV-ikben az irálytant nem tanítja. Pozsonyban sem tanítják 
a III-ikban az okirattant. — A physikában csak annyiban van eltérés, hogy Kézsmárk, Igló 
és Pozsony már a VII-ben tanítják a hangtant, Igló még a fénytant is. — A philosophiát a 
VII-ben nem tanítja Igló és Kézsmárk. — A német nyelvben Budapest a VI-ban nem mutat 
föl prózai olvasmányt, Szarvas a VII -VIII-ban nem tanít irodalomtörténetet, valamint Pozsony 
sem, hol a II-ikban kezdik a német nyelv tanítást. — A földrajzban Békés-Csaba, Pozsony 
és Igló már a II-ikban fejezik be az öt földrészt. Békés-Csaba, Aszód és Igló pedig Magyar-
ország földrajzát (mely a IV-ikben volna tanítandó) nem tanították. A görög nyelvben az 
alaktan egyezőleg taníttatik mindenütt. Az olvasmányokra nézve eltér Sopron, mely a VII-ben 
görög lyrikusokat olvas; Igló, melynek a VI-dikban olvasmánya nincsen; Pozsony, mely a 
VII-ben az Iliast olvassa, a VlII-ikban pedig prózai olvasmányt nem mutat föl. — A latin 
nyelvre nézve már nagyobbak az eltérések. A legnagyobb ellenkezés a tantervtől abban áll, 
hogy a legtöbb gymnasiumban (így Szarvas, Sopron, Igló, Kézsmárk, Békés-Csaba) a syn-
taktikai anyagot már a IV-ikben fejezik be, holott annak befejezése a VI-ikba esnék, — sőt 
Aszódon syntaxist már a IV-ikben sem tanítanak, Bonyhádnak egészen külön tanterve van. 
Az olvasmányokra nézve föltűnő Sopron, hol a VII-ben Plautust olvassák, de Horatiust nem 
ismerik; Igló, hol a VII-ben Horatius, VIII-ban Tacitus nem olvastatik, míg Livius az V-ikbe 
esik, pedig a VII-ben van helye; Kézsmárkon és Pozsonyban szintén nem olvassák a VII-ben 
Horatiust. — A történelemben már a IV-ik osztályban elkészülnek Augustusig Beszterczebányán. 
Sopronban, Bonyhádon, Békés-Csabán, Aszódon, Miskolczon és Pozsonyban, a mi semmi 
esetre sincs hasznára az ó-kornak, mely a gymnasiumi képzés egyik igen fontos része. 
Pozsony ezenfölül az V-ik osztályban a középkort, a VI-ikban az újkort 1815-ig, sőt a 
VII-ikben 1878-ig tanítja! — A mennyiségtanból Budapest az V-ikben csak az elsőfokú egyen-
letet tanítja egy ismeretlennel, a VlII-ikban pedig a gömböt tanítja, melylyel a VII-ikben 



kellett volna elkészülnie. Sopronban a VII. osztálybeli pensum a VII—VIII. osztályra terjed. 
Miskolcz a kellőnél többet tesz, midőn a IV-ben több ismeretlennel elsőfokú egyenleteket 
tanít. — Kézsmárk a IV-ben tömörmértant, s a három első osztályban mértant is tanít, a 
melvet tantervünk a rajzoló geometriába olvaszt. — Pozsonyban a IV-bén az egyenletekről 
nem tanítanak, a VI-ikban nincs stereometria, csak a Vll-ikben, a VIII-ban van a gömb-
háromszögtan. — A mértani rajzra nézve Beszterczebányát, Budapestet és Iglót kivéve, egé-
szen elütő az eljárás mindenütt. — Testgyakorlatot mindenütt tanítanak, csakhogy Békés-Csabán 
(őszkor és tavaszkor) hetenkénti két óra helyett egy órában, s Iglón a VIII-ik osztályban 
szintén csak egy órában. -— A szépírást mindenütt a tanterv szerint tanítják, egyedül Pozsony-
ban csak az első osztályban. — Utoljára hagytuk a tantervtől való eltéréseket a vallástanból, 
mint evangyéliomi középiskoláinkra nézve a legfontosabb tantárgyból. Az egyetemes tanügyi 
bizottság azon nézetben van, hogy a vallásoktatás tanterveit valamennyi intézeteinknek, s így 
azoknak is, melyek államsegélyben részesülnek, kötelességük keresztülvinni. És épen a vallástan 
az, melyre nézve, Beszterczebányát, Budapestet, Iglót, Sopront és Pozsonyt kivéve, a leg-
változatosabb eltérések észlelhetők. így például Selmeczbánván a VI-ikban az újtestámentomi 
könyvek ismertetését tanítják a keresztyén egyháztörténet helyett, a Vll-ikben általános egyház-
történetet a magyar protestáns egyház története helyett; Bonyhádon az I—II. osztályban 
újszövetségi történeteket, a III—IV. osztályban egyháztörténetet combinálva tanítanak; Békés-
Csaba szintén combinative tanítja a vallástant, s a IV-ikben Luther kátéja helyett egyház-
történetet tanít; Aszódon az I—II. osztályban ó-szövetségi történeteket, a III—IV-ben egy-
háztörténetet tanítanak; Miskolczon az í—II. osztályokban hittan, a III—IV. osztályokban 
egyháztörténet taníttatik; Nyíregyházán 'az I—II. osztályban van hittan, a ffi-ikban vallás-
tan (?), VII-ben nem tanítják a magyar protestáns egyháztörténetét; Rozsnyón tanítják az 
I—II. osztálvban a kátét, III—IV-ben az egyháztörténetet, V—VI-ban ismertetik a bibliai 
könyveket, VII—VlII-ikban tanítanak egyháztörténetet; rendszeres hit- és erkölcstant nem 
tanítanak. — Eperjesen a vallástant az első hat osztályban combinative tanítják s nem egé-
szen a tantervnek megfelelőleg. 

Ezen tapasztalatok nyomán a tanügyi bizottság a következőket indítványozza: 
Utasítsa a méltóságos és főtisztelendő egyetemes gyűlés valamennyi, tehát az állami-

lag segélyezett középiskolák igazgatóit is, hogy a vallás oktatásánál az egyetemes gyűlésileg 
megállapított tantervet egész terjedelmében vigyék keresztül s e tárgyat combinative ne tanítsák. 
Utasítsa továbbá az egyetemes gyűlés a teljesen autonóm, tehát államilag nem segélyezett 
középiskolák igazgatóságait, hogy az egyetemes gyűlésileg megállapított tantervtől való elté-
réseket szüntessék meg, — a mennyiben pedig helyi és egyéb fontos körülményeknél fogva 
egy vagy más tanintézetnél egyes tantárgyra vonatkozólag a tantervtől való némi eltérés 
tanácsosnak vagy szükségesnek mutatkoznék, ezt alaposan indokolva, az egyetemes tanügyi 
bizottság elé terjeszszék, mely bizottság azután a tantervtől való ilyen eltérések ügyében az 
indokok és körélmények fontosságához képest fog intézkedni. — Utasítsa végre az egyetemes 
gyűlés a tanügyi bizottságot, hogy a mértani rajzra nézve a befejezendő anyagot részletesen 
dolgozza ki. 

A mértani rajznál ugyanis a legfőbb hiány a tantervi részlet vázlatossága, mely a 
tanároknak nagyon sok szabadságot enged meg. 

Végül a nép-, közép- és fölsőbb iskolák egyéb viszonyairól s állapotaikról szóló 
statisztikai kimutatásokat van szerencsénk a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 
n - i k pontja értelmében az ide tisztelettel csatolt öt mellékletben az egyetemes gyűlésnek 
beterjeszteni. 

Az egyetemes gyűlés az egyetemes tanügyi bizottság e jelentését tudomásúl 
veszi s az abban foglalt indítvánvokhoz képest határozza : miszerint valamennyi, 
tehát az államilag segélyezett középiskolák igazgatói is köteleztetnek a vallás okta-
tásánál az egyetemes gyűlésileg megállapított tanterv egész terjedelmében való 
keresztülvitelére, valamint arra is, hogy e tantárgy kombinálva ne taníttassék. Uta-
síttatnak továbbá a teljesen autonom, tehát államilag nem segélyezett középiskolák 
igazgatóságai, hogy az egyetemes gyűlésileg megállapított tantervtől való eltéréseket 
szüntessék meg, a mennyiben pedig helyi és egyéb fontos körülményeknél fogva 
egy vagy más tanintézetnél egyes tantárgyra vonatkozólag a tantervtől való némi 
eltérés tanácsosnak vagy szükségesnek mutatkoznék, ezt alaposan indokolva, az 
egyetemes tanügyi bizottság elé terjeszszék, mely bizottság azután a tantervtől való 
ily eltérések ügyében az indokok és körülmények fontosságához képest fog intéz-
kedni. Utasítja végre az egyetemes gyűlés a tanügyi bizottságot, hogy a mértani 
rajzot illetőleg a tananyag beosztására nézve a részletes tervet készítse el. A magán-
vizsgálatokra vonatkozó javaslatok, miszerint a szóbeli magánvizsgálat minden köte-
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les tantárgyra kiterjedjen, míg az írásbeli csak a latin és magyar nyelvek és a 
mennyiségtanra kiterjesztendő, elfogadja, valamint azt is, hogy az Írásbeli föladatok 
elkészítésére a tanulóknak egy egész délelőtt, esetleg délutáni időszak engedtessék. 

24. (Sch.) Ezzel kapcsolatban bemutatja a tanügyi bizottság a nép-, közép- és 
fölsőbb iskolák egyéb viszonyairól szóló statisztikai kimutatásokat. 

Az egyházkerületek részéről az egyetemes tanügyi bizottsághoz beküldött, ide tisz-
telettel mellékelt két táblázat szerint a népiskolai viszonyok az egyes egyházkerületekben 
következőkép állanak : 

a) Bányai egyházkerület. Lélekszám 367,578; 6—12 éves tanköteles fiú 24,920, 
leány 24,255, összesen 49,175; 13 —15 éves fiú 8700, leány 8616, összesen 17,316; 
6—15 éves tanköteles fiú 33,620, leány 32,871, összesen 66,491 tanköteles gyermek. A tan-
köteles gyermekek a lélekszám 18%-át teszik. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába 21,936 fiú, 21,408 leány, összesen 43,344 gyermek ; ismétlő iskolába 3897 fiú, 
4305 leány, összesen 8202 gyermek. Idegen elemi iskolába járt 1207 fiú, 992 leány, összesen 
2199 gyermek. Idegen ismétlő iskolába 566 fiú, 213 leány, összesen 779 gyermek. Fölső 
vagy polgári iskolába járt 325 fiú, 352 leány, összesen 677 gyermek; magánintézetbe 95 fiú, 
244 leány, összesen 339 gyermek; középtanodába 948 fiú, 27 leány, összesen 975 gyermek. 
Iskolába járt tehát 28,974 fiú, 27,541 leány, összesen 56,515 gyermek, vagyis a tankötelesek 
85°/o-a. Iskolába nem járt 4646 fiú, 5330 leány, összesen 9976 gyermek, vagyis 15%. A 
gyermekek mulasztottak 339,257 félnapot s így ha a mindennapi elemi iskolába járó gyer-
mekeket vesszük tekintetbe, esik egy gyermekre 7*8 félnapi mulasztás. Mulasztásokért meg-
büntettetett 746 szülő. A kerületbeli elemi iskolákba járt idegen illetőségű vagy vallású fiú 903, 
leánv 908, összesen 1811 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 554, s ezek közül képesített 489, nem képesí-
tett 65; rendes 475, segéd 79. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában átlag 78 tanuló. 

Felekezeti népiskolája volt a kerületnek 469, községi vagy állami 15. Az egyház 
tulajdona volt 446, bérelt 38. Jó karban van 435, rossz karban 49. Uj iskola építtetett 9, 
javíttatott 91. Tanterem van 532. Egy-egy tanteremre esik a mindennapi elemi iskolások 
közül 79 gyermek. Tanítólak 469. Az összes kerületi népiskolák mellett van 258 faiskola, 
62 testgyakorló. A népiskolák taneszközei: fekete irótábla 844, fali olvasótábla 7184, fali 
térkép 1368, földgömb 336, természetrajzi eszköz 10,062, természettani eszköz 1534, könyv 
12,784 kötet. 

A kerületi iskolák összes vagyona 888,954 frt 42 krt tesz, melyből ingatlanokra 
835,782 frt, tőkepénzre 53,172 frt 42 kr. esik. 

Az iskolák jövedelme tett készpénzben 169,247 frt 12 krt, terményekben pénz-
értékre véve 120,218 frt 07 krt, összesen 289,465 frt 19 krt. Származott pedig ezen jöve-
delem: az ingatlanok évi jövedelméből 59,495 frt 44 kr., tőkepénzek kamataiból 6437 
70 kr., tandíjakból 34,765 frt 16 kr., államsegélyekből 5272 frt, községi segélyekből 34,050 frt 
44 kr., egyházi segélyekből 139,826 frt 68 kr., egyéb forrásokból 9617 frt 77 kr., összesen 
289,465 frt 19 kr. 

Az iskolák kiadása tett összesen 287,650 frt 31 krt. Rendes tanítók fizetésére kiadás 
volt 241,414 frt 69 kr. Egy rendes tanító átlagos évi fizetése 508 frt 24 kr. Segédtanítók 
fizetésére kiadás volt 15,551 frt 82 kr. Egy segédtanító átlagos évi fizetése 196 frt 8 kr 
További kiadások voltak : javításokra 15,308 frt 34 kr., tanszerekre 3144 frt 71 kr., egyebekre 
12,230 frt 75 kr., összesen 287,650 frt 31 kr. 

b) Dunántúli egyházkerület. Lélekszám 200,925; 6—12 éves tanköteles fiú 14,283, 
leány 13,507, összesen 27,790; 13 —15 éves fiú 4390, leány 4119, összesen 8509 ; 6—15 éves 
tanköteles fiú 18,673, leány 17,626, összesen 36,299 tanköteles gyermek. A tanköteles gyer-
mekek a lélekszám i8'6°/o-át teszik. 

Iskolába járt helyben az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába 13,682 fiú, 12,923 leány, összesen 26,605 gyermek; ismétlőiskolába 3599 fiú, 3333 
leány, összesen 6932 gyermek. Idegen elemi iskolába járt 322 fiú, 233 leány, összesen 
555 gyermek. Idegen ismétlőiskolába járt 77 fiú, 50 leány, összesen 127 gyermek. Fölső vagy 
polgári iskolába járt 21 fiú, 33 leány, összesen 54 gyermek; magánintézetbe 16 fiú, 21 leány, 
összesen 37 gyermek; középtanodába 91 fiú, 8 leány, összesen 99 gyermek. Iskolába járt 
tehát 17,808 fiú, 16,601 leány, összesen 34,409 gyermek, vagyis a tankötelesek 94'7%-a. 
Iskolába nem járt 865 fiú, 1025 leány, összesen 1890 gyermek (a tankötelesek 5*3°/0-a). A 
gyermekek mulasztottak 74,644 félnapot s így ha a mindennapi elemi iskolába járó gyerme-
keket vesszük tekintetbe, esik egv gyermekre 2'8 félnapi mulasztás. Mulasztásokért megbün-
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tettetett 366 szülő. A kerületbeli elemi iskolákba járt idegen illetőségű vagy vallású fiú 718, 
leány 527, összesen 1245 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 402, s ezek közül képesített 390, nem képesí-
tett 12; rendes 364, segéd 38. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában átlag 66 tanuló. 

Felekezeti népiskolája volt a kerületnek 333, mindannyi az egyházközségek tulajdona. 
Jó karban van 319, rossz karban 14; újból emeltetett 1, javíttatott 17. Tanterem van 400, 
egy-egy tanteremre esik a mindennapi elemi iskolások közül 66*5 tanuló. Tanítólak van 357. 
Àz iskolák épületei mellett van: faiskola 151, testgyakorló 48, fekete irótábla 485, fali olvasó-
tábla 5075, fali térkép 823, földgömb 247, természetrajzi eszközök 3819, természettani esz-
közök 1019, könyv 11,664 kötet. 

Az iskolák évi jövedelme tett készpénzben 108,080 frtot, terményekben pénzértékre 
véve 90,081 frtot, összesen 198,161 frtot. Származott e jövedelem az iskolák ingatlan vagyo-
nából, melvnek értéke 605,067 frt, évi jövedelme pedig 32,789 frt. Származik továbbá a 
jövedelem az iskolák tőkepénzeiből, melyek összege 36,665 frt, évi kamatja 2213 frt. Tan-
díjakból bejött 19,869 frt; állami segélyekből 158 írt; községi segélyekből 12,146 frt; egy-
házi segélyekből 8083 frt; egyéb forrásokból 122,903 frt; mely jövedelmek összege, mint 
fönnebb 198,161 frt. 

Az iskolák kiadása tett összesen 196,632 forintot. Rendes tanítók fizetésére kiadás 
volt 159,566 frt. Egy rendes tanító átlagos évi fizetése 438 frt 37 kr. Segédtanítók fizetésére 
kiadás volt 6754 frt. Egy segédtanító átlagos évi fizetése 177 frt 7 kr. További kiadások 
voltak: javításokra 12,265 frt, tanszerekre 1634 frt, egyebekre 16,413 frt, mely kiadások 
összege 196,632 frt. 

c) Dunáninneni egyházkerület. Lélekszám 156,517; 6—12 éves tanköteles fiú 9472, 
leány 9168, összesen 18,640; 13 —15 éves fiú 3589, leány 3597, összesen 7186; 6—15 éves 
tanköteles fiú 13,061, leány 12,765, összesen 25,826. A tanköteles gyermekek a lélekszám 
i6"5°/o-át teszik. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába: fiú 7959, leány 7486, összesen 15,445 gyermek; ismétlőiskolába: fiú 1454, leány 
1439, összesen 2893 gyermek. Idegen elemi iskolába járt: fiú 432, leány 452, összesen 
884 gyermek. Idegen ismétlőiskolába járt: fiú 169, leány 104, összesen 273 gyermek. Fölső 
vagy polgári iskolába járt: fiú 60, leány 48, összesen 108 gyermek; magánintézetbe: fiú 4, 
leány 51, összesen 55 gyermek; középtanodába: fiú 202, leány 33, összesen 235 gyermek. 
Járt tehát iskolába: fiú 10,280, leány 9613, összesen 19,893 gyermek, vagyis a tankötelesek 
77°/o-a. Iskolába nem járt: fiú 2781, leány 3152, összesen 5933, a tankötelesek 2 3°/u-a. A 
gyermekek mulasztottak 251.945 félnapot, s így ha a mindennapi elemi iskolába járó gyer-
mekeket vesszük tekintetbe, esik egy gyermekre 16 félnapi mulasztás. Mulasztásokért meg-
büntettetett 202 szülő. A kerületbeli elemi iskolákba járt idegen illetőségű vagv vallású: fiú 
614, leány 310, összesen 924 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 222; képesített 172, nem képesített 50; rendes 
175, segéd 47. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában átlag 69 tanuló. 

Egyházi népiskolája volt a kerületnek 207, állami vagy községi 5. Az egyházi 
iskolák közül az egyházközségek tulajdona volt 189, bérelt 18. jó karban van 177, rossz 
karban 30 iskola. Tanterem volt 237. Egy-egy tanteremre esik a mindennapi iskolások közül 
65 tanuló. Tanítólak van 200. Az iskolák épülete mellett van: faiskola 77, testgyakorló 49. 
Az iskolák taneszközei: fekete irótábla 341, fali olvasótábla 2905, fali térkép 487, földgömb 
145, természetrajzi eszköz 2581, természettani eszköz 686, könyv 4274 kötet. Uj iskola épült 5, 
javíttatott 8. 

Az iskolák évi jövedelme tett készpénzben 56,824 frt 97 krt, terményekben pénz-
értékre véve 31,462 frt 57 krt, összesen 88,287 frt 54 krt. Származott e jövedelem az iskolák 
ingatlan vagyonából, melynek értéke 126,911 frt 62 kr., évi jövedelme pedig 6281 frt 38 kr. 
Származott továbbá a jövedelem az iskolák tőkepénzeiből, melyek összege 40,158 frt, évi 
kamatja 2700 frt 55 kr. Tandíjakból bejött 16,515 frt 94 kr., községi segélyekből 5080 frt 
41 kr., egyházi segélyekből 56,350 frt 86 kr., egvéb forrásokból 1358 frt 40 kr., mely jöve-
delmek összege mint föntebb 88,287 frt 54 kr. 

Az iskolák kiadása tett összesen 88,287 f r t 54 krt. Rendes tanítók fizetésére kiadás 
volt 76,829 frt 16 kr. Egy-egy rendes tanító átlagos évi fizetése 439 frt 2*3 kr. Segédtanítók 
fizetésére kiadás volt 5115 frt. Egy segédtanító átlagos évi fizetése 108 frt 8"3 krajczár. 
További kiadások voltak: javításokra 2512 frt 60 kr., tanszerekre 573 frt 61 kr., egyebekre 
3257 frt 17 kr., mely kiadások összege 88,287 f r t 54 kr. 

cl) Tiszai egyházkerület. Lélekszám 133,602; 6—12 éves tanköteles fiú 8219, leány 
8037, összesen 16,256 gyermek; 13 —15 éves tanköteles fiú 3140, leány 2644, összesen 

4* 
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5784 gyermek; 6—15 éves tanköteles fiú 11,359, leány 10,681, összesen 22,040 gyermek, 
s így a tankötelesek a lélekszám 16'5%-át teszik. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába 7465 fiú, 7409 leány, összesen 14,874 gyermek; ismétlő iskolába 1885 fiú, 1624 leány, 
összesen 3527 gyermek. Idegen elemi iskolába járt 310 fiú, 313 leány, összesen 623 gyer-
mek; idegen ismétlő iskolába 256 fiú, 212 leány, összesen 468 gyermek. Fölső vagy polgári 
iskolát látogatott 126 fiú, 155 leány, összesen 281 gyermek; magánintézetet 9 fiú, 55 leány, 
összesen 64 gyermek; középtanodát 490 fiú, 1 leány, összesen 491 gyermek. Iskolába járt 
tehát 10,541 fiú, 9787 leány, összesen 20,328 gyermek; iskolába nem járt 818 fiú, 894 leány, 
összesen 1712 gyermek. Járt a tankötelesek 92%-a. A gyermekek mulasztottak 131,621 fél-
napot, megbüntettetett 377 szülő. A kerületbeli elemi iskolába járt idegen illetőségű vagv 
vallású fiú 944, leány 1036, összesen 1980 gyermek. 

A tanítók száma volt 336; képesített 277, nem képesített 59; rendes tanító 297, 
segédtanító 39. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában átlag 44 gyermek. 

Felekezeti népiskolája volt a kerületnek 273, községi vagy állami 9; egyházi tulajdont 
képez 272, bérelt 10. Jó karban van 246, rossz állapotban 36; újból emeltetett múlt évben 5, 
javíttatott 21. Tanterem van 352, egy tanteremre esett a mindennapi iskolában átlag 42 tanuló. 
Tanítólak volt 274. Az összes népiskolák mellett van a kimutatás szerint 158 faiskola, 37 
testgyakorló, 519 fekete irótábla, 3784 fali olvasótábla, 1000 fali térkép, 206 földgömb, 
5260 természetrajzi tárgy, 1377 természettani eszköz, 14,019 kötet könyv. 

Az iskolák összes vagyona 422,914 frt 63 krt képvisel, melyből ingatlanokra 
253,964 frt, tőkepénzre 168,950 frt 63 kr. esik. 

Az iskolák jövedelme a kimutatás szerint tett készpénzben 87,636 frt 84 krt, ter-
ményekben pénzértékre átszámítva 46,755 frt 80 krt, összesen 134,392 frt 64 krt. Származik 
pedig ezen jövedelem: ingatlanok évi hasznából 16,934 frt, tőkepénzek kamataiból 11,090 frt 
96 kr., tandíjakból 21,572 frt 22 kr., államsegélyből 752 frt, községi segélyből 22,841 frt 
14 kr., egyházak segélyezéséből 56,722 frt 83 kr., egyebekből 4479 frt 49 kr., összesen 
134,392 frt 64 kr. 

Az iskolák kiadása tett: rendes tanítók fizetésére 112,845 f r t 64 kr. Egy rendes 
tanítóra átlag 379 frt 95 kr. esik. Segédtanítók fizetésére 7332 frt. Egy segédtanítóra átlag 
188 frt évi fizetés esik. Javításokra 7656 frt 54 kr., tanszerekre 1145 frt 98 kr., egyebekre 
5412 frt 48 kr.; összesen 134,392 frt 64 kr. 

e) Összegezés. Az egyházkerületek által beküldött adatok szerint volt a magyarhoni 
ág. hitv. egyházegyetemben 858,622 lélek után 150,656 tanköteles gyermek, még pedig 
76,713 fiú, 73,943 leány, s ezekből ismét 6 — 12 éves fiú 56,894, leány 54,967; 13 —15 éves 
19,819 fiú, 18,976 leány. A tanköteles gyermekek a lélekszám 17*5 %-át teszik. 

A tanköteles gyermekek közül járt az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivé-
telével: a helybeli elemi iskolákban 51,042 fiú, 49,226 leánv, összesen 100,268 gyermek; a 
helybeli ismétlőiskolában 10,835 fiú, 10,719 leány, összesen 21,554 gyermek; helyben vagy 
bárhol idegen elemi iskolában 2271 fiú, 1990 leány, összesen 4261 gyermek; idegen ismétlő-
iskolában 1068 fiú, 579 leány, összesen 1647 gyermek; fölső nép- vagy polgári iskolában 
532 fiú, 588 leány, összesen 1120 gyermek; magánintézetben 124 fiú, 371 leány, összesen 
495 gyermek; középtanodákban 1731 fiú, 69 leány, összesen 1800 gyermek. Járt tehát az 
iskolába összesen tanköteles fiú 67,603, a tanköteles fiúk 88.i2u/o-a; tanköteles leány járt 
63,542, a tanköteles leányok 8yy0lo-a, vagyis járt iskolába összesen 131,145 gyermek, tehát 
a tanköteles gyermekek 87%-a. Iskolába nem járt: fiú 9110, leány 10401, összesen 19,511 
gyermek, vagyis a tanköteles gyermekek 13%-a. Első helyen áll az iskoláztatás a dunántúli 
egyházkerületben, hol a tanköteles gyermekek 947%-a járt iskolába, ezután következik a tiszai 
egyházkerület, hol 92%, a bányaiban 85%, a dunáninneniben 77% járt iskolába. A minden-
napi iskolába járók mulasztottak összesen 797,467 félnapot, s így egy tanulóra esik 7*9 fél-
napi mulasztás. Mulasztásért megbüntettetett 1691 szülő. Egyházközségeink helybeli nép-
iskoláiba idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 3179, leánv 2781, összesen 5960 gyermek. 

Tanító volt a négy egyházkerületben 1514; ezek közül képesített 1328 (87*7%), 
nem képesített 186 ( i 2 ' 3 ° / o ) ; rendes tanító 1311 ( 8 6 - 5 9 % ) , segédtanító 203 ( 1 3 * 4 1 ° / o ) . Jutott 
egy tanítóra a mindennapi iskolában átlag 66 tanuló. Iskola volt összesen 1311, még pedig 
egyházi 1282, községi vagy állami 29; az egyházközségek tulajdona volt 1240, bérelt 66; 
jó karban volt 1177, rossz karban 129. Az iskolai épületekben volt tanterem 1521; jutott 
egy tanteremre a mindennapi iskolákban átlag 65 tanuló. Tanítólak az iskolai épületekben 
volt 1300. Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 644; testgyakorló 196. Az iskolák tan-
eszközeivoltak: fekete irótábla 2189, fali olvasótábla 18,948, fali" térkép 3678, földgömb 934, 
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természetrajzi eszközök 21,722, természettani eszközök 4616. Az iskolák könyvtáraiban volt 
összesen 42,741 kötet könyv. A négv egyházkerületben új iskola épült 20, javíttatott 137. 

A négy egyházkerületben a népiskolák évi jövedelme tett készpénzben 421,788 frt 
93 krt. terményekben pénzértékre véve 288,517 frt 44 krt, összesen 710,306 frt 37 kr. Szár-
mazott e jövedelem az iskolák ingatlan vagyonából, melynek értéke 1.821,724 frt 62 kr., évi 
jövedelme pedig 115,499 frt 82 kr. Az ingatlan vagyon 6*3°/0-ot jövedelmezett. Származik 
továbbá a jövedelem az iskolák tőkepénzéből, melynek összege 298,945 frt 42 kr., évi kamatja 
22,442 frt 21 kr. A tőkék átlag 7*5"/o-ot jövedelmeztek. Tandíjakból bejött 92,722 frt 32 kr.; 
állami segélyekből 6182 frt; községi segélyekből 74,117 frt 99 kr.; egyházi segélyekből 
260,983 frt 37 kr., egyéb forrásokból 138,358 frt 66 kr., mely jövedelmek összege mint fönnebb 
710,306 frt 37 kr. 

A népiskolák kiadásainak összege pedig 706,962 frt 49 kr., s így 3343 frt 88 kr. 
többlet mutatkozik. Rendes tanítók fizetésére kiadás volt 590,655 frt 49 kr. Egy rendes tanító 
átlagos évi fizetése 450 frt 53 kr. Segédtanítók fizetésére kiadás volt 34,752 fit 82 kr. Egy 
segédtanító átlagos évi fizetése volt 171 frt 19 kr. További kiadások voltak: javításokra 
37,742 frt 48 kr., tanszerekre 6498 frt 30 kr., egyebekre 37,313 frt 40 kr., mely kiadások 
összege, mint fönnebb 706,962 frt 49 kr. E kiadások szerint a mindennapi iskolába járó egy-egy 
tanuló évi képeztetése átlag 7*5 forintba kerül. 

Egyetemes egyházunk kebelében öt tanító-képző intézet létezik, u. m. a soproni, 
eperjesi, fölső-lövői, szarvasi és selmeczbányai. Ezek közül a három utolsó szoros kapcsolatban 
van a mellettök fönnálló közép-, illetőleg fölsőbb iskolákkal, úgy, hogy az igazgatók, tanárok, 
tanszerek, könyvtárak a kettős intézetekkel közösek, s csupán az énekre, zenére, tehát a tanító-
képző intézet sajátlagos czéljaira alkalmaztatnak egyes szaktanárok. 

A) A soproni tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira szolgál 
4 tanterem, 1 természettudományi kísérleti terem, 1 tanszer terem, 1 igazgatói iroda, 1 nyári 
tornatér, 1 gyakorló kert, 15 lakószoba bennlakó növendékek számára. Az intézetben tanít 
összesen 8 tanár, közöttük 3 rendes, 1 segéd, 4 más intézeti óraadó. Az intézet oktatási 
vagy gazdasági czéljaira szolgált még a soproni torna- s tűzoltó-egyesület tornacsarnoka s 
a sopronmegyei gazdasági egyesület gazdasági telepe. — Az intézetben növendék volt az év 
elején összesen 47, és pedig az I. tanfolyamban 5, a II-ikban 12, a III-ikban 18, a IY-ben 12; 
az év végén növendék volt összesen 45, és pedig az I. tanfolyamban 5, a II-ikban 12, a 
III-ikban 17, a IV-ikben 11. A növendékek közül 36 részesült jótéteményben és pedig ösz-
szesen 1196 írt 20 kr. pénzértékben. A tanítás úgy a képezdében, mint a gyakorló iskolá-
ban magyar nyelven folyt, A képezdével közvetlen kapcsolatban van egy gyakorló iskola 
2 tanteremben 4 tanfolyammal. A gyakorló iskolának 1 tanítója van, de ennek a tanítóképző 
IV-ik évfolyambeli növendékei folyton működő segédei. A gyakorló iskola tanulóinak száma 
71 volt. — A tanítóképző föntartására fordíttatott összesen 7239 fit, s abban volt egyházi 
segély 3206 frt, saját alapítványból 1846 frt, más forrásból 2187 frt. — A növendékek 
mindannyia lakást kapott az intézetben. Teljes ellátásban részesült 7, fél-ellátásban (árleenge-
déssel) 30. Ösztöndíjat kapott 23. — Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 13, 
mint épen végző növendék pedig n . Egy vagy több évi tanítói gyakorlat után tanítói 
oklevelet kapott 2. A képesítés magyar nyelven történt, a tanítóképző tannyelve is magyar volt. 

B) Az eperjesi tanítóképző 3 önálló tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira 
szolgál 3 tanterem, természettudományi kísérleti teremül szolgál az intézet nagy terme, vala-
mint a tanszerek is abban vannak elhelyezve. Az intézet czéljaira szolgál továbbá 1 rajzterem, 
i tanári szoba, 1 nyári tornatér, 1 gyakorló kert, 1 tápintézeti helyiség, 7 lakószoba benn-
lakó növendékek számára. Az intézetben működött 3 rendes tanár. — Az intézetben növendék 
volt az év elején összesen 34, és pedig az első tanfolyamban 21, a másodikban 6, a harma-
dikban 7; az év végén növendék volt összesen 32, és pedig az I. tanfolyamban 19, a 
II-ikban 6, a III-ikban 7. A növendékek közül 27 részesült jótéteményben, és pedig összesen 
2888 frt értékben. — A tanítás úgy a képezdében, mint a gyakorló iskolában magyar nyelven 
folyt. Az intézetnek saját gyakorló iskolája nincs, hanem azt pótolja a helybeli evang. egyház 
iskolája, a hol a növendékek hetenként többször gyakorlati tanításokat tartanak. Ezen gyakorló 
iskolául szolgáló elemi iskola 4 tanfolyamból áll 2 tanítóval s 76 tanulóval. —- A tanító-
képző föntartására fordíttatott 7014 frt a saját alapítványából, melynek összege 107,125 írt 
76 kr. Az intézetben 30 tanuló kapott lakást. Teljes ellátásban részesült 25, fél ellátásban 2. 
Ösztöndíjas volt 33 ; jótéteményes az intézet költségére 27. — Képesítőre más képezdéből jött 1. 
Egy vagy több évi gyakorlat után oklevelet nyert 6. A képesítés magyar nyelven történt, 
a tanítóképző tannyelve is magyar volt. 

C) A fölső-lövői tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve, de úgy, hogy a negyedik 
évfolyam növendékei segédtanítóim! voltak alkalmazva. Tantermei, tanszerei, torna-, tápinté-
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zeti s egyéb az intézet ezéljaira szolgáló helyiségei a középiskolával közösek. Az intézetben 
tanít io tanár, köztük 6 rendes, 3 más intézeti óraadó, 1 hitoktató. — Az intézetben növen-
dék volt az év elején összesen 20, és pedig az első tanfolyamban 6, a másodikban 2, a 
harmadikban 4, a negyedikben 8; az év végén növendék volt összesen 19, és pedig az első 
tanfolyamban 6, a másodikban 2, a harmadikban 3, a negyedikben 8. A növendékek közül 
11 részesült jótéteményben. A gyakorló iskolában németül, a képezdében magyarul és németül 
folyt az oktatás. A képezdével közvetlen kapcsolatban van egy gyakorló iskola 7 tanfolyammal, 
3 tanítóval és 245 tanulóval, kik közül 5 7 tanuló kiválogatva képezdei növendékek által taníttatott. 
A tanítóképző föntartására fordíttatott 4838 frt 60 kr., s abban volt egyházi segély 340 frt, 
saját alapítványból 768 frt, más forrásból 3730 frt 60 kr. Pénzsegélyt kapott 10 növendék, 
lakást 6. Teljes ellátásban részesült 6, ösztöndíjban 10. Az intézet költségére jótéteményes 
volt 7, magánsegélyt kapott 7. — Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 8, egy 
vagy több évi gyakorlat után 8. Nem magyar ajkú tanító képesíttetett az 1879. évi XVIII. t.-cz. 
értelmében 1, és pedig intézeti. — A képesítés magyar-német nyelven történt s ugyanaz 
volt az intézet tannyelve is. 

D) A szarvasi tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Tantermei, tanszerei, torna 
és tápintézeti s egyéb az intézet ezéljaira szolgáló helyiségei a főgymnasiummal közösek, 
kivéve két osztálytermet, melyekben a képzőbeliek szakszerű tanítása olyankor folyik, midőn 
gymnasiumi osztálytársaiktól külön válva taníttattak. — Az intézetben tanít összesen 4 tanár 
és pedig 2 rendes, 2 más intézeti óraadó. — Az intézetben növendék volt az év elején ösz-
szesen 14, és pedig az első tanfolyamban 6, a másodikban 3, a harmadikban 3, a negyedik-
ben 2; az év végén növendék volt összesen 13, és pedig az első tanfolyamban 6, a máso-
dikban 3, a harmadikban 3, a negyedikben 1. — A növendékek közül 8 részesült jótéte-
ményben és pedig összesen 96 forint értékben. A tanítás a képezdében magyarúl, a gyakorló 
iskolában magyarul és tótul folyt. Gyakorló iskolákul szolgáltak az evang. egyház közel lévő 
iskolái. — A tanítóképző föntartására szükséges költséget a főgymnasium födözte, mely külön 
ki nem mutatható. — Pénzsegélyt kapott 3 növendék, fél ellátást 2, ösztöndíjat 3. Az év 
folyamán általános tanítói oklevelet kapott 2, mint épen végző növendék 1, olyan, ki a 
képezdei tanulmányokat magán úton végezte 1. — - A képesítés magyar nyelven történt, s az 
intézet tannyelve is magyar volt. 

E) A selmec^bányai tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Tantermei, tanszerei, 
torna- és tápintézeti s egyéb az intézet ezéljaira szolgáló helyiségei a lyceummal közösek. 
A tanítóképzőben ugyanazon tanárok tanítanak, mint a lyceumban. Az intézetben növendék 
volt az év elején összesen 12, és pedig az első tanfolyamban 4, a másodikban 2, a harma-
dikban 5, a negyedikben 1 ; az év végén növendék volt összesen 11, és pedig az első tan-
folyamban 4, a másodikban 2, a harmadikban 4, a negyedikben 1, kik mindannyian teljes 
ellátást kaptak az intézetben. A tanítás a képezdében magyar, a gyakorló iskolában magyar 
és tót nyelven folyt. Gyakorló iskolául használtatott a selmeczbányai ág. hitv. evang. egyház 
német, magyar és tót nyelvű elemi iskolája. — Az intézet föntartására 1113 frt fordíttatott, 
mely összeg egyházi segélyből folyt be. Ösztöndíjban részesült 4 növendék. Tanítói oklevelet 
kapott, mint épen végző növendék 1. A képesítés magyar nyelven történt, s az intézet tan-
nyelve is magyar volt. 

A tanítóképzők igazgatói által beküldött főbb adatokat összegezve, a tannyelv volt 
4 intézetben magyar, i -ben magyar-német. A gyakorló iskolákban a tanítás folyt 2 intézet-
ben magyar, 2-ben magyar és tót, i-ben német nyelven. Növendék volt az összes tanító-
képzőkben az év elején összesen 127, és pedig az első tanfolyamban 42, a másodikban 25, 
a harmadikban 37, a negyedikben 23; az év végén növendék volt összesen 120, és pedig 
az első tanfolyamban 40, a másodikban 25, a harmadikban 34, a negyedikben 21. — 
A növendékek közül jótéteményben részesült 93, és pedig összesen 4438 frt 80 kr. értékben. 
A képezdével közvetlen kapcsolatban lévő gyakorló iskolával csak egy intézet birt, a többi 
e czélra a helybeli evang. gyülekezet elemi iskoláját használta. Az intézetek fentartására hány 
forint fordíttatott, 4 igazgató mutatja ki, s ezek adatai szerint teszen ezen összeg 20,206 frt 
60 krt, mely összegben volt: egyházi segély 4661 frt; alapítványokból befolyt jövedelem 
9628 frt; más forrásokból 5917 frt 60 kr. — Pénzsegélyt kapott 13, lakást 83, teljes ellátást 49, 
fél ellátást 34 növendék; ösztöndíjat nyert 45. Jótéteményes volt az intézet költségén 45; 
magánsegélyt kapott 7 növendék. — Az év folyamán általános tanítói oklevelet nyert 13, 
mint épen végző növendék 13. Képesítőre jött más képezdéből 1. Több évi tanítói gyakorlat 
után oldevelet kapott 16. Oklevelet kapott olyan, ki a képezdei tanulmányokat magán úton 
végezte 1. Nem magyar ajkú tanító képesíttetett az 1879. évi XVIII. t.-cz. értelmében 1 inté-
zeti. Tanítói oklevelet kaptak tehát összesen 45-en. A képesítés történt magyar nyelven 4, 
magyar-német nyelven 1 tanítóképzőben. 
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A tisztelettel mellékelt 15 táblázat szerint volt a magyarhoni ág. hitv. evang. egy-
ház kebelében és fölügyelete alatt az 1886 87-iki iskolai éyben 10 nyolczosztályú főgvmna-
sium, egy hétosztályú, 1 hatosztályú, 5 négyosztályú gymnasium, 1 hatosztályú reáliskola, 
összesen 18 középiskola. Ezen tanintézetek közül 10-ben a főtannyelv tisztán magyar; 6-ban 
a főtannyelv magyar, s ezek közül ismét 5-ben az első segédtannyelv a német, i -ben a tót, 
s két intézetnek ezek közül második segédtannyelve is volt, és pedig egynek a német, másik-
nak a tót; 2 tanintézetben a főtannyelv német, az első segédtannyelv magyar. A 18 közép-
iskola közül 13-at tisztán az egyházi hatóságok tartanak fönn, államsegélyben részesül 5..— 
E tanintézetek közúl alapíttatott a 16-ik század első felében 3, a 16-ik század második felé-
ben 1; a 17—ik század első felében 1, második felében 1; a 18—ik század második felében 2 ; 
a 19-ik század első felében 5, második felében 5. 

A középiskolákban a tanulók száma osztályonként volt : az első osztályban a tanév 
elején 882, a tanév végén 831; a második osztályban a tanév elején 693, a tanév végén 652; 
a harmadik osztályban a tanév elején 538, a tanév végén 521; a negyedik osztályban a tanév 
elején 508, a tanév végén 486; az ötödik osztályban a tanév elején 382, a tanév végén 367; 
a hatodik osztályban a tanév elején 315, a tanév végén 304; a hetedik osztályban a tanév 
elején 376, a tanév végén 355; a nyolczadik osztályban a tanév elején 350, a tanév végén 333, 
s így volt összesen a nyolcz osztályban a tanév elején 4046 (3 i -gyel kevesebb, mint a mult 
évben), a tanév végén 3849 (19-czel kevesebb, mint az előző évben). A tanulók között 
nyilvános volt a tanév elején 3889; magán 157; a tanév végén nyilvános volt 3732, magán 
117. A tanév végén a magántanulók' a létszám 3%-kát teszik. — A tanulók közúl egész 
tandíjat fizetett a tanév elején 3573, a tanév végén 2983; fél tandíjat a tanév elején 154, 
a tanév végén 118; tandíjmentes volt a tanév elején 156, a tanév végén 137. 

A középiskolai tanulók közt vallásra nézve volt a tanév végén: ág. hitv. ev. 1951 
(307°/o); evang. református 486 (12 '6%); unitárius 3; római kath. 720 (1877.»); görög 
kath. 26 (o*6%); görög keleti 44 ( r i % ) ; mózeshitú 618 (16%) ; felekezetnélküli, a ki 
azonban evang. vallásoktatásban részesült 1. Anyanyelvre nézve volt a tanulók közt az végén: 
magyar 2609 ( 6 7 7 7 0 ) ; néme t 854 ( 2 2 W 0 ) ; r o m á n 9 (o"27o); olasz 1; tó t 359 (9*3°/o); 
szerb-horvát 13 (0*3 /0); más nyelvű 4. — A tanulók nyelvismeretét tekintve, csak az iskola 
főtannyelvét beszélte 1233 ( 3 1 7 % ) ; csak az első segédtannyelvet 301 (7'87o); csak a má-
sodik segédtannyelvet 15 (o'4°/o); a magyar nyelvet általában 3732 (c,6'c>0lo), s így a magyar 
nyelvet nem beszélte volna 117 (yi0l0), de ezekről a tudósítások azt jegyzik meg, hogy a 
legalsó osztálybeliek, már magyarul értenek, de a nyelvet még szabatosan nem kezelik. 

A tanulók életkorát tekintve, járt a tanév végén az I. osztályba 9—10 éves 132 
(a létszám 3 "47«-ka); 11 —12 éves 522 (1377.0, idősebb 178 (4*6%); a II. osztályba 10 —11 
éves 134 (47o), 12—13 éves 403 (i°"4%)> idősebb 94 (2*4%); a III. osztályba 11 —12 éves 
T31 (3'4%), 13 — 14 éves 300 (7'87O), idősebb 92 (2-47«); a IV. osztályba 12 — 13 éves T33 
(y4°lo% 14—15 éves 258 (677«), idősebb 95 (2*4%); az V. osztályba 13—14 éves 86 
(2-2 70 , 15 — 16 éves 187 (4'87O), idősebb 89 (2*37o); a VI. osztályba 14—15 éves 77 
(270), 1 6 — 1 7 é v e s ( 4 7 7 o ) , idősebb 60 ( 1 - 5 % ) ; a VII. osztályba 1 5 — 1 6 éves .67 0 7 % ) , 
17—18 éves 215 (57%) , idősebb 70 ( r 8 7 o ) ; a VIII. osztályba 16—17 éves 94 (2*4%), 
18—19 éves i 8 4 (47%) , idősebb 60 (1770). — Az 1868-iki népiskolai t.-cz. i - ső §-a 
szempontjából véve, a középiskola tanulói közt volt a tanév elején 9 éves 67, a tanév végén 10; 
10 éves a tanév elején 346, a tanév végén 131; 11 éves a tanév elején 590, a tanév végén 
415; 12 éves a tanév elején 623, a tanév végén 575; 13 éves a tanév elején 526, a tanév 
végén 609; 14 éves a tanév elején 444, a tanév végén 477; 15 éves a tanév elején 363, 
a tanév végén 413. E szerint a tanév elején volt a középiskolákban 2959 népiskolai tan-
köteles, a tanév végén 2630. 

A tanulók közt honosságra nézve volt helybeli 1240 (32*270); megyebeli 961 
(24*9%); magyarországi más megyebeli 1578 (41%) ; fiumei 1; horvát-szlavonországi 17 
(o*4%); külállambeli, és pedig: osztrák tartományokból való 43 ( r i 7 o ) ; német birodalmi 3; 
oroszországi 1 ; szerbországi 2 ; oláhországi 1 ; amerikai 2. 

A tanulók egészségi állapotát tekintve, 3849 tanuló között könnyű jellegű betegségi 
eset volt 2484; súlyos jellegű 145; járványos jellegű 65; halállal végződő betegségi eset 13; 
balesetből származó haláleset 3. 

A tanulók erkölcsi állapotát tekintve, miután a magántanulók az erkölcsből minden 
intézetnél nem osztályoztattak, 3778 rendes tanuló közül: jó osztályzatot kapott 2498 (66 ' i%) ; 
szabályszerű osztályzatot 1180 (3 i*2°/o) ; kevésbé szabályszerűt 92 (2*4%); rosz osztályzatot 8 
(o*2%). Fegyelmi eset pedig előfordult: igazgatói megrovással sújtott 216; tanárkari megrovással 
súlyosbbított 94; tanács folytán eltávolító fegyelmi eset volt 14; kizáró fegyelmi eset i. 

Tan - vagy leczkeórát mulasztottak a tanulók az egész tanévben, még pedig: az 
54* 



20 

I. osztálybeliek 17,376 igazoltat, 316 nem igazoltat; a II. osztálybeliek 12,974 igazoltat, 197 
nem igazoltat; a III. osztálybeliek 11,330 igazoltat, 120 nem igazoltat; a IV. osztálybeliek 
II ,153 igazoltat, 197 nem igazoltat; az V. osztálybeliek 8956 igazoltat, 188 nem igazoltat; 
a VI. osztálybeliek 8573 igazoltat, 133 nem igazoltat; a VII. osztálybeliek 10,957 igazoltat, 
210 nem igazoltat; a VIII. osztálybeliek 10,118 igazoltat, 255 nem igazoltat. Az összes tanulók 
tehát mulasztottak 91,436 igazolt és 1816 nem igazolt, összesen 93,252 tanórát. Nem mulasztott 
585, vagyis a tanulók i5'6°/o-ka. Egy-egy tanulóra esik 25 óra mulasztás; ha pedig az 585 
nem mulasztót a létszámból kivesszük, akkor egy-egy tanulóra esik 29 és fél óramulasztás. 

A szülők közt polgári állásra (foglalkozásra nézve volt: önálló őstermelő 797 
(a szülők 20'7°/o-ka); önálló kis- és nagyiparos, kereskedő, vállalkozó s más ilvféle 1195 
(a szülők 3i°/o-ka); állami és községi tisztviselő 542 (a szülők i4°/o-ka); magántisztviselő 
374 (a szülők 9 '7%-ka); más értelmiségi 835 (a szülők 21'7%-ka); személyes szolgálatból 
élő munkás, napszámos, szolga s más ilyen 106 (a szülők 2'7°/o-ka). 

A tanulásban tett előmenetelt tekintve, a tanulók e következő eredménynyel tettek 
vizsgálatot: minden tantárgyból jeles osztályzatot kapott 399 (10*3%); minden tantárgyból 
legalább jó osztályzatot 955 (24'8°/o); minden tantárgyból legalább elégséges osztályzatot 1662 
( 4 3 ' 2 ° / o ) ; egy tantárgyból elégtelen osztályzatot 354 ( 9 ' 2 ü / o ) ; két tantárgyból elégtelen osztály-
zatot 223 (5'8°/O); több tantárgyból elégtelen osztályzatot 256 (6'6%). — A rendkivüli tan-
tárgyakat véve kielégítő eredménynyel tettek vizsgálatot: a franczia nyelvből 186 (4'8°/o); 
tót nyelvből 39 ( 1 %) ; gyorsírásból 221 ( 5 7 % ) ; a műénekből 1104 (28'6°/o); a rendkívüli 
rajzból 342 (8'9°/0); a zenéből 190 (4*9°/o); a kardvívásból egy intézetben (Kézsmárkon) 
48 (i-2%). 

Érettségi vizsgálatra jelentkezett összesen 350 tanuló. A jelentkezettek között volt: 
az intézetben végző 347, másutt végző 3. Ezek közül Írásbelit sikerrel tett 329 (94°/0), szó-
belit 266 (8o70). A vizsgálatot kiállott 266 tanuló közül: egyszerű érettségi bizonyítványt 
kapott 236 (88° /o) , jeles bizonyítványt 30 (12%). — Az érettségi vizsgálatot megállottak 
közül készült; theologiai pályára 26 (i2"7°/o); bölcsészi pályára 13 (5%) ; jogi pályára 52 
(19*5%); orvosi pályára 34 ( 1 2 7 % ) ; mérnöki pályára 15 (5*6%); építészeti pályára 1; 
gépészeti pályára 6 (2'2°/o); vegyészi pályára 1; gazdasági pályára 31 (12%) ; erdészeti pá-
lyára 24 (9%); bányászati pályára 9 (3"4° /o) ; ipari pályára 2 ; kereskedői pályára 7 ( 2 " 6 7 o ) ; 
alsóbb hivatalnoki pályára 21 ( 7 * 9 7 ° ) ' katonai pályára 13 ( 4 ' 8 7 o ) ; meg nem határozott 
pályára 11 ( 4 ' i ( l / o ) . 

A középiskolákban volt tanár összesen 243. Ezek közül: rendes tanár 140 (57*6%); 
helyettes tanár 18 (7 '4%); bejáró óraadó 15 ( 6 ' i % ) ; más tárgyat nem tanító hitoktató 50 
(20*5%); rendkívüli tárgyak tanítója 20 (8'2%). — A rendes tanárok közül volt okleveles 
101, nem okleveles 39; helyettes tanár volt okleveles 9, nem okleveles 9; bejáró óraadó 
volt okleveles 10, nem okleveles 5 ; más tárgyat nem tanító hitoktató volt egyházilag képe-
sített 49, nem képesített 1 ; rendkívüli tárgyakat tanító volt okieves 10, nem okleveles 10. — 
A rendes tárgyakat tanító tanárok közül a magyar nyelvet tökéletesen beszélte 197, csak 
némileg 4; a nem rendes tárgyakat tanítók magyar nyelven valamennyien beszéltek. 

Az intézetek oktatási czéljaira szolgálnak : osztály- vagy tanterem 116; természet-
rajzi terem 17; természettani terem 14; vegyészeti terem 3; rajzterem 9; téli torna 4; könyv-
tári helyiség 31; tanári tanácskozási helyiség 15; igazgatói helyiség 4. Nyári tornatér van 13. 
A tápintézetek birnak 56 helyiséggel. Az egyéb helyiségek száma 129. Mindezen termek és 
helyiségek összege 411. 

A tanítási eszközöket és könyvtárakat tekintve, van a középiskolákban : természet-
rajziakból, és pedig: állattanhoz fali ábrákban 1051, állatokban és ismertető alkatrészekben 
54,668 darab; növénytanhoz fali képekben 763, szárított gyűjteményekben 44,512 darab; 
ásványtanhoz mintákban és faliképekben 2670, ásványokban 25,307, vegyes apróságokban 1958 
darab; természettanhoz faliképekben 229, eszközökben 3008; vegytanhoz van vegyszerekben 
1843, eszközökben 2353. Földrajzhoz van térképekben 978, földgömbekben 59, egyebekben 
149. Az intézetek éremgyűjteményeiben van 30,571. A szabad kézirajzhoz van füzetekben 
1691, mintákban 6664; a mértani rajzhoz füzetekben 168, mintákban 1453, eszközökben 593. 
Testgyakorlathoz van termekben 494, szabadban 944 eszköz. — A tanári könyvtárakban 
van önálló szakmunkákból 65,972 mű, 135,642 kötet; tudományos folyóiratokból 1158 mű, 
3705 kötet; vegyesekből 10,999 m ű , 24,253 kötet. Az ifjúsági könyvtárakban van: tankönyv 
5106, ifjúsági olvasmány 28,331. Mindezen könyvtárakban tehát van összesen 78,129 mű, 
197,037 kötet. 

A középiskolák föntartására fordított bevételek származtak: 1. az intézetek házaiból, 
melyeknek becsértéke 622,512 frt, házbér egyenértéke pedig 27,948 frt (a házbér egyenérték 
4*4% jövedelemnek vagyis az összes bevételek 7'4%-kának felel meg); 2. származtak a be-
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vételek az intézetek másnemű ingatlanaiból (u. m. bérházakból, szántóföldekből stb.), melyek-
nek összes és együttes becsértéke 272,707 frt, évi jövedelme 18,801 frt (az ingatlanok 6'8%-kot 
jövedelmeztek, vagyis az összes jövedelemnek 4'9%-kát); 3. származtak a bevételek az intézetek 
tőkepénzeiből, alapítványokból, értékpapírokból, melyeknek együttes mennyisége 798,066 frt, kamat 
jövedelme 41,334 frt (a tőkék átlag 5'1%-kot jövedelmeztek, vagyis az összes jövedelmek 
io"97o-kát); 4. származtak a bevételek az állam pénztárából 34,490 írt (a jövedelmek 9'i7<>-ka); 
5. a tanulmányi alapból 150 frt; 5. a polgári községek segélyeiből 53,301 frt (a jövedelmek 
14'1%-ka); 7. egyházi segélyekből 42,180 frt (a jövedelmek i r 2 % - k a ) ; 7. beiratási díjakból 
3029 frt (a jövedelmek 0 '8%-ka); 8. tandíjakból 72,790 frt (a jövedelmek 19*3°/o); 9. egyéb 
forrásokból (u. m. tornadíj, tápintézeti díj, mellékgyakorlatokért fizetett díj, ajándék, könyvtári 
díj stb.) 50,524 frt (a jövedelmek i3'4°/o-ka); 10. a tanintézetek ösztöndíj alapjaiból (tőkepénz, 
értékpapír s ilyneműek), melyeknek összes mennyisége 144,519 frt, évi kamatja 7195 frt s 3 drb 
arany (ezen tőkék átlag 4'9%-ot jövedelmeztek, vagyis az összes bevételek r9°/o-kát); 11. a tan-
intézetek segély alapjaiból, és pedig egv tanintézetnek (a miskolczi algymnasiumnak) e czélra 
szolgáló ingatlan vagyonából, melynek becsértéke 4000 írt, évi jövedelme 300 frt (ezen ingatlan 
7'5%-kot jövedelmezett); a tanintézetek segélyalapjait képező tőkékből (tőkepénz, értékpapír 
s más ilynemű), melyeknek összes mennyisége 69,809 frt, évi kamatja 3491 frt (ezen tőkék 
5°/o-kot jövedelmeztek, vagyis az összes jövedelmek o'9°/o-kát), e czímen befolyt még 3 darab 
arany; 12. másnemű idegen ösztöndíj fejében befolyt 6377 frt (a jövedelmek (i"7°/o); 13. más-
nemű, esetleges segélyezésekből, és pedig: természetbeliekben: melyeknek becsértéke 494 írt 
készpénzben, melynek összes mennyisége 14,135 frt (a jövedelmek y7°/o-ka). Mindezen bevé-
telek együttvéve kitesznek összesen 376,5 39 frtot és 3 darab aranyát. 

A középiskolák föntartására fordított kiadások voltak: 1. személyi illetmények czímén : 
140 rendes tanárnak (készpénz fizetés, ötödéves pótlék, személyi, helyi pótlék, természetbeli 
lakás, élelmezés, terményjárandóság stb. mind pénzértékben) összesen 161,752 frt (a kiadások 
45'7%-ka; egy-egy rendes tanár évi fizetése 1155 frt 30 krt tesz); helyettes tanárok fizetésére 
12,757 frt ( a kiadások 3*3°/0-ka); bejáró óraadók fizetésére 3780 frt (a kiadások i°/o-ka); a más 
tárgyat nem tanító hitoktatók fizetésére 1545 frt (a kiadások o'4°/o-ka); a rendkívüli tantárgyak 
tanítóinak 2784 írt (a kiadások 0 '7%-ka); tanári nvugdíj és tanárözvegyi gyámdíjra 3012 frt 
(a kiadások O'87o-ka); az intézeti szolgáknak s egyéb cselédségnek fizetésére 5478 frt (a kiadá-
sok i'4°/o-ka); 2. dologi szükségletekre kiadások voltak: fűtésre, világításra, tisztogatásra 7035 írt 
(a kiadások r8°/o-ka); kisebb javításokra 2698 frt (a kiadások 0 '7%-ka) ; taneszközökre és szer-
tári szükségletekre 8151 frt (a kiadások 2 '1%-ka); irodai s osztálybeli apró dolgokra (értesí-
tőkre stb.) 2961 frt (a kiadások 0 7 % - k a ) ; házbérre egy intézetnél (Felső-Lövő) 219 frt; az 
intézeti helyiségek házbér egyenértéke 27,948 frt (a kiadások 7 '4%-ka); a tandíjból a föntartó 
pénztárba befizettetett 14,097 frt (akiadások 4%-ka) ; nagyobb átalakításokra kiadás 1320 frt 
(a kiadások 0*3%-ka); új építkezésre 60,240 frt (a kiadások 16%-ka); másnemű befektetésekre, 
tőkésítésre stb. 7480 frt (a kiadások 2%-ka); más intézetek segélyezésére 780 frt (a kiadások 
0 '2%-ka); 3. ösztöndíjakra kiadások voltak, és pedig: az intézetek saját ösztöndíj alapjaiból 307 
tanulónak 5193 frt és 3 darab arany (a kiadások i '4%-ka); másnemű idegen ösztöndíj alapok-
ból kiadás 138 tanulónak 6600 frt (a kiadások 1 7 % - k a ) ; az intézetek saját segélyalapjaiból 
kiadatott 643 tanulónak 22,942 frt (a kiadások 6 ' i%-ka) ; esetleges segélyezésre 399 tanulónak 
16,368 írt (a kiadások 4.6%-ka); vegyes jutalom czímen kiadás volt 105 tanulónak 535 frt, — 
mely kiadások együttvéve kitesznek összesen 375,675 forintot és 3 darab aranyat. A kiadásokat 
a bevételekből levonva, 864 frtnyi többlet mutatkozik. 

A tisztelettel mellékelt három táblás kimutatás szerint volt a méltóságos és főtiszt, 
egyházegyetem kebelében 3 theologiai intézet, u. m. a pozsonyi theologiai akadémia, az 
eperjesi és soproni hittani intézetek. 

I. A pozsonyi theologiai akadémia négy tanfolyamra oszlik s az akadémia pénztárából 
tartatik fönn. Az intézet tanulóinak száma volt összesen 40, mind ág. hitv. evangelikus. Anyanyelvre 
nézve volt a hittanhallgatók közül: magyar 11, német 16, tót 13. nyelvismeretet tekintve, 
beszélt: magyarúl-németűl 10, magyarúl-tótúl 11, hazai más két nyelvet 17, hazai három 
más nyelvet 2. Az akadémia hallgatóinak honosságát tekintve: egyházkerületbeli volt 6, más 
egyházkerületi 34 ; általában magyarországi volt 40. Az előmenetelt tekintve : jelesen végzett 7, 
egyszerűen 11, ismétlésre utasíttatott 13, kik közül 12-en egy-egy tantárgyból nyert elég-
telen osztályzatukat a szeptemberi határidőben javíthatják s csak egy van ismétlésre utasítva, 
illetőleg egy évre visszavetve. Eltávozott vizsgálat nélkül 9, kik közül orvosilag igazolt beteg-
ség miatt nem vizsgázott, illetőleg nem colloquált 5, pályaváltoztatás miatt eltávozott 2, egy-
szerűen elmaradt 2. A hittanhallgatók lelkészi, esetleg theologiai tanári pályára szándékoznak 
készülni. A tanárok száma volt összesen 9 s ezek közül: igazgató 1, rendes tanár 6, helyet-
tes tanár 1, kisegítő tanár 1. A tanárok közül egyházi volt 3, világi 6; anyanyelvre nézve 
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volt: magyar 7, német 2; nyelvismeretét tekintve, beszélt magyarúl-németűl 3, hazai más 
2—3 nyelvet 4. 

II. Az eperjesi evang. kerületi collegium hittani intézete 4 tanfolyamra oszlik. Föntar-
tatik a tiszai kerület pénztárából és saját alapjából, melynek összege 27,734 frt 70 kr. Az 
intézet tanulóinak száma volt összesen 21, mind ág. hitv. evangelikus. Anyanyelvre nézve 
volt a hittanhallgatók közül : magyar 9, német 7, tót 5 ; nyelvismeretét tekintve, beszélt : 
magvarúl-németűl 7, magyarúl-tótúl 11, hazai két más nyelvet 2, más európai nyelvet 1. 
Az intézet tanulóinak honosságát tekintve: egyházkerületi volt 14, más egyházkerületi 7, általá-
ban magyarországi volt 21. A hittanhallgatók közül 20 lelkészi, 1 tanári pályára szándékozik 
készülni. Az előmenetelt tekintve: jelesen végzett 8, egyszerűen 13. A tanárok száma volt 
összesen 5, és pedig igazgató 1, rendes tanár 3, kisegítő tanár 1, s ezek közül egyházi 3, 
világi 2. A tanárok közül anyanyelvre nézve volt: magyar 2, német 2, tót 1; nyelvismeretre 
nézve beszélt a magyar nyelven kívül hazai más 2—3 nyelvet 

III. A soproni theologiai intézet 3 tanfolyamra oszlik s a dunántúli egyházkerület 
iskolai pénztárából tartatik fönn. Az intézet tanulóinak száma volt összesen 30, mind ág. hitv. 
evangelikus. Anvanyelvre nézve volt a hittanhallgatók közül: magyar 19, német 7, tót 4. A 
hallgatók nyelvismeretét tekintve, beszélt magyarúl-németűl 30, s ezek közül ismét magyarúl-
tótúl 4, magyarúl-szerbűl 1, más európai nvelvet 4. Az intézet tanulóinak honosságát tekintve, 
egyházkerületi volt 22, más egyházkerületbeli 8, s általában mind a 30 magyarországi volt. 
Az előmenetelt tekintve: jelesen végzett 17, egyszerűen 11, eltávozott vizsgálat nélkül 2, kik 
közül az egyik betegség miatt lépett ki, a másik más pályára távozott. A tanárok száma volt 
összesen 6, s közöttük volt 1 igazgató, 3 rendes, 2 kisegítő tanár, s ezek közül ismét 
egyházi 2, világi 4. Anyanyelvre nézve mind a 6 tanár magyar volt, nyelvismeretét tekintve 
pedig beszélt magyarúl-németűl mind a hat s ezek közül ismét más európai nyelvet 3. 

A főbb adatok összegezve, a 3 hittani intézet közül kettő az egyházkerületek, egy 
az egyetem főgondoskodása alatt állott. Kettő 4 évi, egy 3 évi tanfolyamra oszlott. Az inté-
zetek tanulóinak száma volt összesen 91, kik mindannyian ág. hitv. evangélikusok voltak. 
A hittanhallgatók anyanyelvét tekintve, volt: magyar 39, német 30, tót 22; nyelvismeretét 
tekintve, beszélt: magyarúl-németűl 47, magyarúl tótúl 26, hazai más két nyelvet 4, más 
európai nyelvet 5. A tanulók honosságát tekintve, egyházkerületbeli volt 42, más egyház-
kerületbeli 49, általában magyarországi volt 91. A hittanhallgatók lelkészi, esetleg theologiai 
tanári pályára készültek; középiskolai tanári pályára 1 készült. Az előmenetelt tekintve : jelesen 
végzett 32; egyszerűen 35, ismétlésre utasíttatott 13; eltávozott vizsgálat nélkül 11. A taná-
rok száma volt összesen 20, kik közül: igazgató 3, rendes tanár 12, helyettes tanás 1, 
kisegítő tanár 4; ezek közül ismét: egyházi 8, világi 12. A tanárok közül anyanyelvre nézve 
volt: magyar 14, német 4, tót 2, s beszélt magyarúl-németűl 16, magyarúl-tótúl 4, s ezek 
közül ismét hazai más 2—3 nyelvet 9, más európai nyelvet 3. 

A tisztelettel mellékelt táblás kimutatások szerint tanított az eperjesi evang. kollégium 
jogakadémiájában az 1886/87. iskolai évben 9 tanár, és pedig nyilvános rendes tanár 5, nyil-
vános rendkívüli tanár 2, magántanár 2. Ezek közül 4 nyilvános rendes tanárnak fizetése 
volt átlagos 14 óra után 980 frt s a tandíj-osztalék; 1 nyilvános rendes tanárnak és 1 nyil-
vános rendkívüli tanárnak 13V2 átlagos óra után 945 frt s a tandíj-osztalék; 1 magántanár-
nak hetenkénti 2 óra után 70 frt és 1 magántanárnak ugyancsak hetenkénti 2 óra után 
100 forint. 

A tannyelv a jogakadémiában a magyar volt. Az előadott tantárgyak évfolyamok 
és az előadó tanár neve szerint e következők voltak: A) a téli félévben. I. Kötelezett tantár-
gyak: Az első évfolyamban: Bevezetés a jog- és államtudományokba, előadta dr. Horovitz S. 
hetenkénti 2 órában 17 rendes hallgatónak; római jog, előadta Horovitz S. hetenkénti 8 órá-
ban 17 rendes hallgatónak; magyar alkotmány s jogtörténet, előadta Glós K. hetenkénti 
7 órában 17 rendes hallgatónak. A második tanfolyamban : jogbölcsészet, előadta dr. Horváth O. 
hetenkénti 8 órában, 6 rendes tanulónak; magyar magánjog, előadta Schulek G. hetenkénti 
5 órában 6 rendes tanulónak; közgazdaságtan, előadta dr. Ferenczy E. hetenkénti 5 órában 
6 rendes hallgatónak. A harmadik vagy az államtudományi tanfolyamban : alkotmány és 
kormányzati politika, előadta Glós K. hetenkénti 5 órában 7 rendes, 1 rendkívüli hallgatónak; 
magyar közigazgatási jog, előadta dr. Ferenczy E. hetenkénti 5 órában 7 rendes 7 rendkívüli hall-
gatónak ; egyházjog, előadta Hörk J. hetenkénti 4 órában 7 rendes, 1 rendkívüli hallgatónak. 
A negyedik vagy jogtudományi tanfolyamban : büntető jog, előadta dr. Horovitz S. hetenkénti 
3 órában 3 rendes hallgatónak ; osztrák magánjog, előadta dr. Schulek G. hetenkénti 6 órában 
3 rendes hallgatónak; peres és perenkívüli eljárás, előadta Schulek G. hetenkénti 5 órában 
3 rendes hallgatónak. II. Speciálkollégiumok voltak: bölcsészettörténet, előadta dr. Szlávik 



Mátyás, hetenkénti 4 órában 17 rendes tanulónak; észjogi irodalomtörténet, előadta dr. Hor-
váth Ö., hetenkénti 3 órában 6 rendes hallgatónak; család, magántulajdon, állam a praehisto-
rikus korszakban, előadta Glós Károly, hetenkénti 2 órában 9 rendes tanulónak; államszám-
viteltan, előadta dr. Ferenczy Elek, hetenkénti 2 órában 11 rendes, 1 rendkívüli hallgatónak; 
közjogunk forrásai, előadta dr. Horváth Ö., hetenkénti 2 órában 4 rendes, 1 rendkívüli hall-
gatónak; statistizka elmélete, előadta dr. Ferenczy E., hetenkénti 1 órában 7 rendes, 1 rend-
kívüli hallgatónak; kiadási jog és kötelesség a nemzetközi jogban, előadta dr. Horváth Ödön, 
hetenkénti 1 órában 9 rendes tanulónak. B) A nyári félévben előadattak: I. Kötelezett tan-
tárgyak: az első tanfolyamban: római jog, előadta dr. Horovitz S., hetenkénti 8 órában 
16 rendes hallgatónak; európai jogtörténet, előadta Glós K., hetenkénti 5 órában 16 rendes 
tanulónak. A második tanfolyamban: magyar közjog, előadta dr. Horváth Ö., hetenkénti 
6 órában 6 rendes tanulónak; magyar magánjog, előadta dr. Schulek G., hetenkénti 5 órában 
6 rendes tanulónak; pénzügytan, előadta Glós K., hetenkénti 4 órában 6 rendes tanulónak; 
tételes európai nemzetközi jog, előadta dr. Horváth Ö., hetenkénti 3 órában 6 rendes tanuló-
nak. A harmadik vagy államtudományi tanfolyamban : a magyar állam statisztikája, előadta 
dr. Ferenczy E., hetenkénti 6 órában 7 rendes, 1 rendkívüli hallgatónak; magyar pénzügyi 
törvénvisme, előadta Glós K., hetenkénti 5 órában 7 rendes, 1 rendkívüli hallgatónak; egy-
házjog, előadta Hörk J., hetenkénti 4 órában 7 rendes, 1 rendkívüli hallgatónak. A negyedik 
vagy jogtudományi tanfolyamban: váltó- s kereskedelmi jog, előadta dr. Ferenczy E., heten-
kénti 6 órában 4 rendes hallgatónak; büntetőjog, előadta dr. Horovitz S., hetenkénti 5 óráb 
ban 4 rendes hallgatónak; peres s perenkívüli eljárás, előadta Schulek G., hetenkénti 5 órá-
ban 4 rendes hallgatónak. II. Speciálkollégiumok. Európai államok legújabb története, előadta 
Hörk J., hetenkénti 4 órában 11 rendes hallgatónak; mívelődés-történet, előadta dr. Horváth 
Ödön, hetenkénti 4 órában 13 rendes hallgatónak; bölcseleti ethika, előadta dr. Szlávik Mátyás, 
hetenkénti 4 órában 12 rendes hallgatónak; közegészségtan, előadta dr. Lakner Árpád, heten-
kénti 2 órában 15 rendes hallgatónak; törvényszéki orvostan, előadta dr. Breyer Adolf, 
hetenkénti 2 órában 4 rendes hallgatónak; bányajog, előadta Schulek S., hetenkénti 2 órában, 
3 rendes hallgatónak; a közgazdaságtan íőbb irányai kritikailag, előadta dr. Ferenczy E., 
hetenkénti 1 órában 7 rendes hallgatónak; jogbölcsészeti repetitorium, előadta dr. Horváth Ö., 
hetenkénti 1 órában 6 rendes hallgatónak. 

A hallgatók száma volt az első évi tanfolyamban az első félévben 17, a második 
félévben 16, mind rendes joghallgató; a második évi tanfolyamban, mind a két félévben 
6—6 rendes joghallgató; az államtudományi tanfolyamban mind a két félévben 7—7 rendes 
és i — i rendkívüli joghallgató; a jogtudományi tanfolyamban az első félévben 3 rendes, a 
második félévben 4 rendes joghallgató, s így volt az első félévben 33 rendes, 1 rendkívüli, 
összesen 34; a második félévben 32 rendes, 1 rendkívüli, összesen 33 joghallgató. Az első 
félévben a 34 joghallgató közül magyar államterületbeli származású volt 33, osztrák állam-
területbeli 1, de anyanyelvükre nézve mindannyian magyarok voltak. A második félévben a 
33 joghallgató közúl magyar államterületbeli származású volt 32, osztrák állambeli 1, anya-
nyelvre nézve mind magyar. Vallásra nézve volt az első félévben: ág. hitv. ev. .14, evang. 
reform. 3, római kath. 13, görög kath. 1, mózeshitű; a második félévben: ág. hitv. ev. 14, 
evang. reform. 3, római kath. 12, görög kath. 1, mózeshitű 3. Tanpénzfizető volt az első 
félévben 27, tanpénzmentes egészen 3, felében 4; a második félévben tanpénzfizető volt 26, 
tanpénzmentes egészen 1, felében 6. Ösztöndíjas volt 8. Az élvezett ösztöndíjak értéke tett 
284 frt 24 krt. Leczkekönyv aláírása teljesíttetett az első félévben 27-nek, karvégzésileg füg-
gesztetett föl további szorgalmától 5-nek, megtagadtatott i -nek; a második félévben a 
leczkekönyv aláírása teljesíttetett 33-nak. Akadémiai viseletet tanúsított a törvényekkel telje-
sen megegyezőt az első félévben 26, kevésbbé megegyezőt 6; a második félévben a törvé-
nyekkel teljesen megegyező magaviseletet tanúsított 33. Ismétlő volt 1. Absolutoriumot 
(tanulmánybefejezési záradékot) kapott a második félévben 3, hadi szolgálatban állott az első 
félévben 4, a másodikban 1. Fegyelmi büntetés alatt volt az első félévben 6. Évközben 
kimaradt 1. 

Az első alapvizsgálatra jelentkezett 15 nyilvános rendes hallgató, kik közül képesí-
tetett kitűnően 4, egyszerűen egyhangúlag 5, egyszerűen szótöbbséggel 4, nem képesíttetett, 
illetőleg fölfüggesztetett 2. A második alapvizsgálatra jelentkezett 16, és pedig nyilvános 
rendes hallgató 14, miniszteri engedélylyel 2, s ezek közű! képesíttetett: kitűnően r, egy-
szerűen egyhangúlag 3, • egyszerűen szótöbbséggel 9, nem képesíttetett, illetőleg fölfüggesz-
tetett 2, visszavettetett 1. Államtudományi állam vizsgálatra jelentkezett nyilvános rendes hall-
gató 2, kik közül képesíttetett egyszerűen egyhangúlag 1, szótöbbséggel 1. Jogtudományi 
államvizsgálatra jelentkezett nyilvános rendes hallgató 2, kik közül képesíttetett egyszerűen 
egyhangúlag 1, szótöbbséggel 1. 
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Akadémiai egyletek voltak : i. a joghallgatók testülete és becsületbirósága ; 2. a jog-
hallgatók segélyegyesülete 21 taggal. Alaptőkéje tesz 3663 frt 92 krt. Bevétele volt 211 frt 
37 kr., melyből segélyezésre fordíttatott 110 frt. Az akadémiai ifjúság könyvtárában van 
499 mű 642 kötetben. 

Az egyetemes gyűlés e kiváló szorgalommal és pontossággal összeállított 
évi jelentést tudomásúl vévén, a tanügyi bizottság buzgó jegyzőjének, Batizfalvv 
Istvánnak, valamint a bizottságnak általában is, őszinte köszönetét fejezi ki. 

25. (V.) A múlt évi jegyzőkönyv 26-ik pontjánál olvastatott a bányai egyház-
kerületből fölebbezett ügyekre nézve k iküldött egyetemes törvényszéknek 1887. évi január 
21-én hozott Ítélete, mely szerint helybenhagyván az elsőbirósági Ítélettel egybehangzó másod-
bírósági ítéletet, Gyura Elek bagyani ev. tanítót, botrányos magaviselete és hanyagsága miatt, 
hivatalától elmozdította; és a tiszai egyházkerületből fölebbezett ügyekre nézve kiküldött 
egyetemes törvényszéknek 1887. évi április 19-én hozott Ítélete, mely szerint Jeszenszky Pál 
szepes-iglói gvmnaziumi tanárt, az elsőbirósági Ítélettel egybehangzó másodbirósági ítélet 
megváltoztatása mellett, az ellene közbotrányt előidéző magaviselet miatt emelt vád alól föl-
mentette, de a fölebbvalói iránt tartozó tisztelet megsértésének fegyelmi vétségében mondta 
ki vétkesnek, ezért feddésre ítélte és a perköltségek viselésére kötelezte. 

Az ekként törvényesen kihirdetett ítéletek tudomásúl vétetnek. 

26. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 27-ik pontjánál az egyetemes törvényszék a 
következő évre ekkép alakíttatott meg: 

I. A dunáninneni egyházkerületből fölebbezett perekre nézve: elnökség: a bányai 
kerület társelnökei; világi közbirák: Szloboda Ferencz, Ivánka Imre, Kemény Mihály, Matuska 
Péter, Schmidt Gyula, dr. Králik Lajos; egyháziak: Sárkány János, Horváth Sándor, Schranz 
János, Doleschall Sándor, Jankó Dániel; a tanári karból: Batizfalvv István és Böhm Károlv; 
póttagok: Sárkány Sámuel. Scholz Gusztáv és Fabiny Gyula. 

II. A dunántúli egyházkerületből fölebbezett perekre nézve: elnökség: a tiszai kerület 
társelnökei ; világi közbirák : Bánó József, Prónay Pál, Szentiványi Miklós, Szontágh Pál (tisza-
kerületi), Sthymmel Samu, Brósz Jonathán, Gál János, dr. Markó Sándor; egyháziak: Pékár 
Lajos, Bartholomeidesz Gyula, Szalagyi Mihály, Fabry János, Zelenka Pál, Balthazár Antal, 
Terray Gyula; a tanári karból : Kramarcsik Károly és Hajcsi Sándor; póttagok: Mikola György, 
Szontágh József és Glauf Pál. 

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

IV. A tiszai egyházkerületből fölebbezett perekre nézve: elnökség: a dunántúli kerü-
let társelnökei; világi közbirák: Görgey István, Kiss Sándor, Marton Pál, Vörös Jenő, Szendrőv 
Sándor, Beliczay Elek; egyháziak: Boditzky Kálmán, Tatay Sámuel, Szigethy Dániel, Gyurácz 
Ferencz, Molnár Lajos (felpéczi); a tanári karból: Müllner Mátyás, Fadgyas Pál; póttagok: 
Bozzay János, Bognár Endre, dr. Berzsenyi Dezső, Mód Lénárd. 

27. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 28-ik pontjánál egyetemes fölügyelő jelenti, hogy 
a horvát-szlavonországi ág. hitv. evang. egyházaknak a magyarországi ág. hitv. egyetemes 
egyházhoz való viszonya és ezen egyházak helyzetének tisztázására szolgáló intézkedések 
tárgyában a kormányelnökhöz benyújtott fölterjesztésre válasz még nem érkezett. 

Tudomásúl vétetik. 

28. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 29. pontjánál olvastatott a stipendiális bizottság 
1887. május 21-én tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint a gróf Teleky-Róth Johanna-
féle ösztöndíjak az 1886/7. tanévre 38 írtjával kiosztattak; és hogy a Lissovényi-féle 
126 frtnyi ösztöndíjban már a mult évben részesített Peez Gedeon tanárjelöltnek az ösz-
töndíj az 1886/7. tanévre is kiutalványoztatott. 

Az ösztöndíjaknak ekkép szabályszerűen történt kiosztása tudomásúl vétetik. 
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29. (Sell.) Ugyanazon jegyzőkönyv 31-ik pontjánál olvastatott Tornyos Pál váczi 
lelkésznek jelentése, mely szerint a lefolyt évben a váczi siket-némák intézetében 8 ág. hitv. 
ev. növendék részesült vallásoktatásban. 

Tudomásúl szolgál. 

30. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 3 2-ik pontjánál olvastatott az e. e. e. gyámintézet 
elnökségének következő hivatalos jelentése: 

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet szokott évi jelentését a következőkben van 
szerencsénk tisztelettel beterjeszteni. 

Mult évi 26-ik közgyűlését október 16-án és 17-én Rozsnyón tartotta. E neveze-
tességekben gazdag közgyűlés fényét nagyban emelte azon körülmény, hogy a meghivót e 
gyűlésre a 25 évet jubiláló rozsnyói ev. nőegylet bocsátotta ki és fogadta körében a magyarhoni 
e. e. e. gyámintézetet vendégül; továbbá, hogy egyetemes fölügyelő úr, báró Prónay Dezső 
ő méltósága mindvégig részt vett a gyámintézet, illetve a rozsnyói ev. nőegylet ezen 25 éves 
jubiláris gvűlésén. E kettős öröm fölött a gyámintézet közgyűlése meleg szavakban adott 
érzelmeinek többszörös kifejezést, különösen annak világi elnöke, Ivánka Imre ő méltósága 
a közgyűlés nevében kijelenté, hogy a mult évi közgyűlés örömmel vette 25 év alatt egyet-
len és első ezen nőegyleti meghivást s azt elfogadással viszonozta, annak jeléül, hogy a nők-
nek társulását e téren is nagyra veszi s őket személyes részvéttel támogatni, nemes munkájuk 
folytatására buzdítani kiváló kötelességnek ismeri. Jól esett e gyűlésnek meggyőződnie, hogy 
itt az egyházi élet a nők lelkes közremunkálása által is eleven s oly alkotásokban nyilvánúl, a 
melyek gyámintézeti lelkületről, indulatról és törekvésről beszélnek s a legszebb tettek, elő-
képek, intézményekben, eredménvteljesen áldásdúsan nyilatkoznak. 

De míg minderről örömmel vett magának a gyámmtézet tudomást, addig másrész-
ről nem titkolhatá el a fájdalmat azon tény előtt, hogv a gyámintézet kettős elnöksége, egy 
évvel előbb tett határozott nyilatkozata értelmében, most véglegesen odahagyja az elnöki 
széket. A fájdalom öntudatos érzetében a következő közgyűlési határozattal vesz búcsút a 
gyámintézet a visszalépő nagyérdemű elnökségtől: 

«A közgyűlés a véglegesen visszalépő elnökség elévülhetetlen érdemeinek méltatásá-
val kijelenti, hogy Ivánka Imre és C^ékus István elnökök, e gyámintézet lelkes alapítói, 25 év 
alatt lángszeretetű munkásai, a legutóbbi 12 év óta példás vezérei, az egyetemes egyház és 
gyámintézet örök hálájára méltókká tevék magokat és mint ilyeneknek fénylő nevei és érdemei 
jegyzőkönyvileg megörökíttetnek, kegyeletes azon óhajjal, hogy életsorsuk s kimagasló egy-
házi pályájuk nyerjen szerencsés folytatást s legyen az e gyámintézet javára s büszkeségére 
még soká e földön áldott az Úrtól.» 

Ugyan e gyűlésen az új elnökökre beérkezett szavazatok eredménye kihirdettetett, 
mely szerint Zelenka Pál hegvalljai főesperes, egyetemes gyámintézeti jegyző egyetemes egy-
házi, báró Radváns^ky Béla, Zólyommegye főispánja egyetemes világi elnökké megválasztattak. 
Megválasztott egyházi elnök közkézen forgó elnöki megnyitóval nyomban elfoglalá; a világi 
elnök beigtatása a jövő évi közgyűlésre halasztatott. 

Gyámintézeti czélú tőkéink a középpontban 45,997 frt 11 kr. Leopoldianum 
12,552 frt 88 kr., a bányai gyámintézet körében 4081 frt 27 kr., Dunán innen 2380 frt, 
Dunán túl 7670 frt 71 kr., a tiszai kerület körében 6265 frt 51 kr., a nőegyleteknél 3266 frt 
30 kr. Összes tőkeérték 82,213 f r t 7 8 kr. (-J- 5572 frt 28 kr.) 

Folyó bevételünk volt a középpontban 17,854 frt 75 kr. ( + 1551 frt 8 kr.), mely-
nél a némethoni Gusztáv-Adolf-egylet adománya 9520 frt 91 krt képvisel. 

Bányakerületben 2,409 frt 67 kr. (— 861 frt 7 kr.) 
Dunán innen 1,641 » 61 » (— 120 » 92 » ) 
Dunán túl 3,544 » 51 » ( - - 600 » 77 » ) 
Tiszai kerületben 2,572 » 93 » (— 524 » 9 » ) 

összesen . . 28,023 47 kr. (— 555 frt 77 kr.) 
Kiadás : 

Középpontban 16,259 frt 28 kr. 
Bányakerületben i>790 » 73 » 
Dunán innen 1,090 » 67 » 
Dunán túl 2,798 » 85 » 
Tiszai kerület I>925 20 ^ 
Egyenleg szabad rendelkezésre 4,158 » 74 » 

összesen . . 28,023 frt 47 kr. 
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Végűi jelentjük, hogy. a mult évi gyámintézeti közgyűlés ugyancsak a mult évi 
egyetemes gvűlés (32. sz.) határozata értelmében az ide bemellékelt új alapszabály-javaslatot 
újra letárgyalván, azt változatlanul elfogadta, minek következtében a főtisztelendő és méltó-
ságos egvetemes közgyűlés a megerősítő határozatot kimondani kegyeskedjék. 

Ezek után kérve kérjük a méltóságos és főtisztelendő egyetemes közgyűlést, hogy 
ezen mi gyámintézetünket, melynek vezetésére alulírottak elhivattunk, hatalmas pártfogásával 
támogatni s ez által gyenge erőnk daczára is neki erőt, Istentől áldott eredményt biztosítani 
méltóztassék. 

Az egyetemes gyűlés meleg érdeklődéssel hallgatta végig az e. e. e. gyám-
intézeti elnökség jelentését s tekintve a hivatalaikról végkép leköszönt Czékus István 
egyházi és Ivánka Imre világi elnököket, méltányolva e téren szerzett elévülhetetlen 
érdemeiket, a maga részéről is jegyzőkönyvileg hálás elismerését fejezi ki. A jelentés 
kapcsán beterjesztett alapszabály-tervezet ezennel megerősíttetik, ezúttal is kijelentetvén, 
hogy a gyámintézet és az egyetemes egyház között eddig fönnállóit szerves össze-
függés változatlanúl fönnáll. 

• 81. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 3 3. pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 1887. 
május 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint az elhunyt Jakobey József egvete-
mes pénztáros által 1886. évi január i - től deczember 31-ig vezetett, de elhalálozása folytán 
Mikolik Gyula, mint a budapesti egyháznál kezelt pénztáraknak ellenőre s a pénztáros ideig-
lenes akadályoztatása esetében helyettese által összeállított s bemutatott számadás, megvizsgál-
tatván, rendben levőnek találtatott. — Ezen számadás szerint: 

a) az egyetemes egyház folyó számláján az összes bevétel 7388 frt 87 kr., az 
összes kiadás 3394 frt 81 kr., s így zárlatkor a pénztári maradvány 4194 frt 06 kr. volt; 

b) a gr. Teleky-Róth Johanna alapítványnál a bevétel 2471 frt 16 kr., a kiadás 
ösztöndíjakra s új értékpapírok vételénél árkülönbözetre 2738 frt 07 kr. volt, úgy hogy a 
szabad rendelkezésű alapok jövedelméből pótoltatott 266 frt 91 kr. ; 

c) a theol. akadémia alaphoz tartozó, prot. theol. intézeti tőkék után a bevételek 
1718 frt 91 kr., a kiadás akadémiai járulékokra s új értékpapírok vételére 1922 frt 19 kr. 
volt, s így az a) alatti tőkék jövedelméből pótoltatott 203 frt 78 kr.; 

d) a Zelenay Gedeon alapítvány bevétele volt 588 frt 50 kr. ; ebből tőkésíttetett 
100 frt, akadémiai járulékra kiadatott 500 frt, miért a szabad rendelkezésű alapok jövedelmé-
ből pótoltatott 11 frt 50 kr. ; 

c) a Lissovényi alapnál bevétel s kiadás 126 frt; 
/ ) a Szinovicz Lajos alapítvány folyó számláján a bevétel volt 814 frt, a kiadás 

sírkőre és bélyegre 301 frt 34 kr., maradt 512 frt 66 kr., mely szabálvszerűleg tőkésíttetett. 

A vagyonállás 1886. deczember 31-én következő volt: 

I. Az egyetemes egyház tőkeszámláján 43,270 frt 54 kr-
elhelyezve: kötvényekben 6,045 f r t — kr. 
magyar földhitelintézeti 5% záloglevelekben 2,000 » — » 
kisbirtokosok orsz. földhitelintézeti zálog-

levelekben 14,000 » — » 
kereskedelmi bank záloglevelekben . . . 7,500 » — » 
magy. jelzáloghitelbank záloglevelekben . 13,600 » — » 
takarékpénztárban 125 » 54 » 

összesen 43,270 frt 54 kr. 

II. Gr. Teleky-Róth Johanna alapítvány tőkéje 43,718 frt — kr. 
és pedig : kötvényekben . . . . . . 8,400 frt — kr. 
erdélyi földtehermentesítési kötvényekben 10,500 « — » 
kereskedelmi bank záloglevelekben . . . 17,300 » — » 
magy. földhit. int. » . . . 2,000 » — » 
kisbirt. orsz. » » . . . 5,500 » — » 
készpénz 18 » — » 

összesen 43,718 frt — kr. 
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III. A prot. theol. intézet tőkéje 31,941 frt 78 kr. 
és pedig: magy. földhit. int záloglevelekben 16,500 frt - kr. 
kisbirt. orsz. földhit. int. záloglevelekben . 9,700 » — » 
kereskedelmi bank zálogleveleiben . . . 5,700 » — » 
takarékpénztárban 24 » 78 » 
készpénzben . . . 16 » — » 

összesen 31,941 frt 78 kr. 

IV. A Zelenay Gedeon alapítvány tőkéje 10,910 frt 50 kl-. 
melyből kisbirtokosok orsz. földhitelinté-

zete zálogleveleiben van 10,700 frt — kr. 
készpénz 210 » 50 » 

összesen 10,910 fr t 50 kr. 

V. A Lissovényi László alapítvány tőkéje, takarékpénztárban el-
helyezve 1,050 frt — kr. 

VI. A Szinovicz Lajos-féle alapítvány számláján nyilvántartásban 
van 34,300 frt 31 kr., melyből a Prikkel Mária halála után 
befolyandó s hagyományokra fordítandó 6000 frt levonatván, 
a tőke tulajdonkép 28,300 frt 31 kr. 
ebből Jurenák Józsefnél vételár-hátralék . 22,000 frt —- kiv 
kisbirt. orsz. földhit. int. zálogleveleiben . 4,800 » — » 
takarékpénztárban 1,500 » — » 
készpénz — » 31 » 

összesen 28 ,300 írt 31 kr. 

VII. Adományi tőke a brassói magyar egyház javára . . . . 200 frt — kr. 
VIII. Bauhofer György alapítványi tőkéje . 151 » 31 » 
IX. Tartalék-alapok: 

a) az egyetemes egyház tőkéinél . . . 300 frt — kr. 
/?) a theol. alapnál 200 » -— » 
c) a gr. Teleky-Róth Johanna alapítványnál 100 » — » 

összesen 600 frt — kr. 
Az összes tőkék főösszege volt tehát 1886. deczember 31-én . 160,242 frt 44 kr. 

A pénzügyi bizottság ezen előterjesztése tudomásul vétetvén, néhai Jakobey 
József volt egyetemes pénztáros örökösei, az 1886. január i - tő l deczember 31-ig 
terjedő, szabályszerűen megvizsgált számadásra nézve, a szokott óvások föntartásá-
val, a további felelősség terhe alól fölmentetnek. 

82. (V.) A pénzügyi bizottság fönti előterjesztése kapcsán egyetemes fölügyelő 
bemutatja özv. Jakobey Józsefné szül. Dedinszky Ida kérvényét, melyben néhai férjének, mint 
egyetemes pénztárosnak évi díjából a halálozási évnegyedre eső 25 írtnak kiutalványozását 
és valamely kegydíj-összeg engedélyezét kéri. 

A halálozási évnegyedre eső 25 frt kérvényező kezeihez utalványoztatván, 
a kért kegydíj összegének az egyetemes pénztár állapotának figyelembe vétele 
mellett leendő megállapítása és utalványozása végett folyamodó kérvénye kiadatik 
a pénzügyi bizottságnak. 

38. (V.) A mult évi jegyzőkönyv 3 5—ik pontjánál, mely alatt elhatároztatott, hogy 
az egyetem által kezelt minden alapra nézve tartalékalap létesíttessék s e tartalékalapok az 
egyetemes fölügyelő által adományozott összegeken kívül, részint az illető alap igénybe nem 
vett jövedelmeinek tőkésítése, részint a szabad rendelkezésű alapok jövedelmeinek bizonyos 
részben való átutalása által gyarapíttassanak, és e határozat keresztülvitelével a pénzügyi bizott-
ság bízatott meg, — olvastatott a pénzügyi bizottságnak folyó évi május 20-iki jegyzőköny-
vében foglalt azon határozata, hogy az egyetemes egyházi tőkék folyó számláján 1887. évi 
deczember 31-én mutatkozandó pénztári maradványnak 3o7o-ka ugyanezen tőkék tartalék-
alapjába, 20°/o-a a theol. akadémiai alap tartalékalapjába, 10%-a pedig a gr. Teleky-Róth 
Johanna alapítvány tartalék-alapjába helyeztessék. 

A pénzügyi bizottságnak intézkedése jóváhagyó tudomásul vétetik. 
7* 
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34. (V.) Napirendre kerülvén a néhai Jakobey József elhalálozása folytán megürült 
egyetemes pénztárosi állás betöltése iránti intézkedés, egyetemes fölügyelő bemutatja a pesti 
ág. hitv. ev. magyar-német egyházgyülekezet választmányának átiratát, melyben — hivatkozva 
arra, hogy úgy az egyetem, mint más egyházi testületek és intézetek pénztárai évek hosszú 
sora óta a pesti egyház pénztári helyiségében vannak elhelyezve s hogy mind e pénztárak 
teendőit eddigelé a pesti egyháznak — bár az egyetem s a többi testületek által külön meg-
bízott — pénztárosa látta el; hivatkozva arra, hogy — a mennyiben az egyetem saját pénz-
ügyeinek kezelését továbbra is a pesti magyar-német egyház pénztárosa által kivánná ellát-
tatni — czélszerűnek mutatkoznék a pénztárosi állás tekintetében a pesti magyar-német 
egyház és a többi érdekelt testületek és alapok között hasonló megállapodást létesíteni, minő 
a pesti magyar-német egyháznál rendszeresített ellenőri állásra nézve már létrejött — fölkéri 
az egyetemet, hogy a mennyiben a jelen pénzkezelési viszonyt föntartani czélszerűnek tartja, 
a pénztárosi állás rendezésének tárgyalása és javaslat készítése czéljából tartandó tárgyalásokhoz 
egy vagy két megbízottat küldjön ki. 

Miután egyrészt az egyetemes pénztár kezelése fölött az intézkedés nem halasztható, 
de másrészt a végleges intézkedés előtt a pesti magyar-német egyházgyülekezet választmánya 
által indítványozott tanácskozmány javaslatának bevárása czélszerűnek mutatkozik, 

az egyetemes gyűlés az egyetemes pénztárosi állásra ideiglenesen egy évre 
Bendl Henriket, a pesti magyar-német egyház jelenlegi pénztárosát megválasztja, a 
pénztár átadásával dr. Győry Elek főjegyzőt, mint az egyetemes egyház külön ellen-
őrét megbízza ; a pesti magyar-német egyházgyülekezet által indítványozott tanács-
kozmányokhoz egyetem részéről ugyancsak dr. Győry Eleket kiküldi azzal, hogy a 
tanácskozmány eredményét az egyetemes pénzügyi bizottsághoz jelentse be; a pesti 
egyház átiratát pedig kiadja a pénzügyi bizottságnak azzal, hogy az említett tanács-
kozmány eredményéhez képest az egyetemes pénztárosi állás végleges rendezése tekin-
tetében az egyetemes közgyűlés elé javaslatot terjeszszen. 

35. (V.) A mult évi jegyzőkönyv 36. pontjánál olvastatott a Hrabovszky Zsigmond-
féle alapítványt kezelő bizottság jelentése, mely szerint : 

1. Jakobey József alapítványi gondnok elhalálozása folytán, az alapítvány gondno-
kának Bendl Henriket, a pesti egyház pénztárosát választotta meg; 

2. az elhunyt gondnok által vezetett, de elhalálozása folytán Mikolik Gyula, pesti 
egyházi ellenőr által összeállított s bemutatott 1886. évi számadást megvizsgálván, rendben 
levőnek találta s e számadásra nézve néhai Jakobey József örököseinek a fölmentvényt meg-
adta. E számadás szerint az alapítvány tőkéje 1886. deczember 31-én 51,269 frt 42 kr. volt; 

3. megvizsgálta továbbá az 1887. évi pénztári kezelésre nézve 1887. január i-től 
szeptember 31-ig terjedő időre Mikolik Gyula ellenőr által vezetett számadást, azt rendben 
levőnek találta s intézkedett, hogy annak alapján az alapítványi pénztár az újonnan meg-
választott gondnoknak átadassék; 

4. a lefolyt tanévre a szabályszerű 200 frt ösztöndíj Hrabovszky Dénesnek kiada-
tott; Remete Dezsőnek azonban, elégtelen osztályzata miatt, az ösztöndíj kiadhatónak nem 
találtatott ; 

5. özv. Jakobey Józsefnének, elhunyt férje gondnoki tiszteletdíjából, a halálozási év-
negyedre járó 50 frt kiutal vány oztatott ; kegy díj engedélyezése iránt előterjesztett kérelme 
pedig azzal a javaslattal terjesztetik föl az egyetemes közgyűléshez, hogy méltóztassék az 
özvegy részére egy évi gondnoki tiszteletdíjnak megfelelő 200 frtnyi kegvdíjat utalványozni. 

6. Végül bejelenti a bizottság, hogy három évre terjedt megbízatása lejárt s kéri 
az alapítványi bizottság újonan való megalakítását. 

E jelentés tudomásul vétetvén, özv. Jakobey Józsefné részére 200 forint 
kegydíj utalványoztatik az alapítványi jövedelmeiből; egyúttal a bizottság elnöke: 
dr. Győry Elek, és tagjai : ifj. Bánó József, Böhm Károly, Doleschall Sándor, Pósch 
Gyula, báró Prónay Gábor, Scholz Gusztáv és dr. Vetsey István három évre újra 
megválasztatnak. 

36. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 39. pontjánál a tiszai egyházkerület püspöke 
jelenti, hogy a nyíregyházi gymnasium, a helybenhagyott szerződés alapján, az államsegélyt 
elnyervén, 8 osztályú gymnasiummá alakíttatott. 

Tudomásul szolgál. 
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37. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 40. pontjánál jelenti az egyetemes tanügyi bizott-
ság, bogy megbízatásához képest elolvasván a békéscsabai algymnaziumnak, Békés-Csaba 
városa által 1858. november 10-én kelt alapító oklevelét, meggyőződött arról, hogy a békés-
csabai evang. egyházközség a 43,000 frtnyi alapítványt csakugyan csak addig élvezheti, míg 
algvmnaziumot tart fönn. 

Ennek folytán az egyetemes gyűlés ezennel megadja a nevezett taninté-
zetet föntartó egyháznak az engedélyt arra, hogy államsegélyért folyamodhassék. 

88. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 41-ik pontjánál, mely a magyar agenda ügyére 
vonatkozik, Czékus István tiszakerületi püspök jelenti, miszerint az általa átvett agenda szer-
kesztése folyamatban van. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 

39. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 42-ik pontjánál, mely alatt a tanügyi bizottságnak 
a községi, állami és idegen felekezetű tanintézetekbe járó növendékek vallásoktatása tárgyában 
úgy a tantervre, valamint a fölügyeletre nézve előterjesztett nézete, illetőleg javaslata jóvá-
hagyatott és a vallásoktatók díjazása ujolag az illető egyházak, esperességek és kerületek 
áldozatkészségébe ajánltatott, a dunáninneni egyházkerület azt az óhaját íejezvén ki, hogy az 
egyetemes gyűlés e fontos kérdést napirenden tartsa és a vallásoktatók hiányos javadalma-
zásából eredő bajokat orvosolni igyekezzék, 

kimondja az egyetemes gyűlés, hogy a panaszlott bajokon csak az egye-
temes alap létesítésével vél segíthetni, miért az egyetemes alap eszméjét ez indoknál 
fogva is ujolag a hitsorsosok buzgó pártfogásába ajánlja. 

ß i . v 

40. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 43-ik pontjánál, mely szerint fölterjesztés hatá-
roztatott az iránt, hogy a kormány az anyakönyveknek az állam hivatalos nyelvén való 
szerkesztéséről törvényhozás útján intézkedjék, olvastatott a m. kir. miniszterelnöknek ezen 
fölterjesztésre, 1887. évi augusztus i -én 1871. e. sz. alatt kelt válasza, melyben tudatja, hogy 
bármennyire kívánatos az anyakönyveknek, közokirati jellegöknél fogva az állam hivatalos 
nyelvén való szerkesztése s üdvözli is az egyetemes egyház erre irányzott hazafias törekvését, 
mind a mellett, figyelembe véve az 1868. évi nemzetiségi törvény 14. §-ának azon határo-
zatát, mely szerint az egyházközségek, egyházi fölsőségük törvényes jogainak sérelme nélkül, 
magok határozhatják meg, mily nyelven vezettessenek az anyakönyvek, a m. kir. kormány 
azon meggyőződésben van, hogy tartózkodnia kell oly intézkedéstől, mely a nemzetiségi 
törvény megsértésének magyaráztathatnék s hogv a felekezeti illetékes hatóságok hivatvák e 
téren intézkedni. 

Tudomásúl szolgál. 

41. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 44-ik pontjánál, az egyetemes lelkészvizsgáló 
bizottság, a legközelebbi rendes egyetemes közgyűlésen való új megalakításig terjedő időre 
következőleg alakíttatott meg: 

Ezen egyetemes bizottság dunántúli kerületi osztályának tagjai: világiak: 
Bognár Géza és dr. Schreiner Károly; egyháziak: Gyurácz Ferencz és Brunner 
János; tanárok: Müllner Mátyás és Poszvék Sándor; 

dunáninneni kerületi osztályának tagjai: világiak: dr. Samarjay Károly és 
Dohnányi Lajos ; egyháziak : Ritter Károly és Baltik Frigyes ; tanárok : Trsztyenszky 
Ferencz és Csecsetka Sámuel; 

bányai kerületi osztályának tagjai: világiak: Zsilinszky Mihály és Haviár 
Dániel ; egyháziak : Bachát Dániel és Doleschall Sándor ; tanárok : Breznyik János és 
Händel Vilmos; 

tiszai kerületi osztályának tagjai: világiak: Brósz Jonát és Schmidt Gyula; 
egyháziak : Stehlo János és Nóvák Mihály ; tanárok : Hörk József és Szlávik Mátyás. 

42. (Gy.) Ezen ponttal kapcsolatban a tiszai kerület püspöke jelenti, hogy az 
egyetemes lelkészvizsgáló bizottság tiszai kerületi osztálya előtt a lelkészi vizsgát sikerrel 
letették: Geyer Miklós, Maternv Imre, Okályi Adolf, Schulcze Otto és Lipták Tivadar; a 
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dunántúli kerület püspöke pedig jelenti, hogy az egyetemes lelkészvizsgáló bizottság dunán-
túli kerületi osztálya előtt sikerrel tettek lelkészi vizsgát : Bors György, Hima Sándor, Horváth 
Sándor, Kövesi Béla, Magyari Miklós és Vengh Gvula. 

Tudomásúl vétetik. 

43. (Gv.) A mult évi jegyzőkönyv 46-ik pontjánál, mely szerint az újonnan meg-
alakított zsinati bizottság a zsinati előmunkálatokkal, nevezetesen a zsinat tanácskozási tárgyai 
tervének kidolgozásával azon utasításmelllett bízatott meg, hogy az egyetemes fölügyelő által 
kifejtetteknek megfelelően, figyelemmel a kerületek meglevő szervezeti rendszereire, a kerü-
letek és egyetemes gyűlés hatáskörére és szervezetére szorítkozzék, bemutattatván a zsinati 
bizottság 1887-ik évi október i -én tartott ülésének jegyzőkönyve, egyetemes fölügvelö elő-
terjeszti, hogy a bizottság beható tanácskozás után a készítendő tervezet keretét, a föntebbi 
határozatra való tekintettel, akkép jelölte meg, hogy a munkálat azon tárgyakra terjedjen ki, 
melyekre a meglevő zsinati előmunkálatok 1 — 81. §-ai, a dunántúli egyházrendezet 1—47, 
a dunáninneninek 1 — 65, a tiszainak 1 —137 és a bányainak az említett egvházrendezetekkel 
hasontartalmú szakaszai vonatkoznak ; elhatározta -egyszersmind, hogy a tervezet az alapelveket 
tartalmazó és az elveknek a közigazgatás főbb fokozataiban való alkalmazását eszközlő részek-
kel birjon s az ily keretben és módon készítendő tervezetre vonatkozó javaslat kidolgozására 
albizottságot küldött ki. 

Tudomásul vétetik. 

44. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 49. pontjánál olvastatott a Luther-társaság 
jelentése, mely szerint az alapítók száma 13-ra s ezekkel együtt a tagoké 243-ra szaporodott 
s a társaság vagyona ez idő szerint 4820 frt 99 krt tesz, mely szerint továbbá kiadványai 
sorát már a társaság keletkezését s mult évi helyzetét föltüntető «évkönyv»vei s egy «Imád-
ságos könyv »-vei a nép számára megkezdette, kiadásra várnak pedig «Buzgóság könyve» és 
«Dr. Luther Márton életrajza» czímű munkák s ezenkívül tervben van egy «Evang. naptár» 
ésegv «Néplap» szerkesztése, különös tekintettel evangelikus tót népünk szükségleteire tót nvelven. 

Ezen jelentés örvendetes tudomásul vétetvén, a Luther-társaság hitsor-
sosaink további buzgó pártolásába ajánltatik. 

45. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 50-ik pontjánálolvastatott az eperjesi collegium 
pártfogóságának kérvénye, melyben kéri, hogy a hazai jogakadémiák kérdésének törvény-
hozás útján való szabályozására nézve tétessenek meg a szükséges lépések. 

Ezen kérvény a körülményekhez képest leendő figyelembe vétel s annak 
idején teendő jelentés végett kiadatik a közoktatási bizottságnak. 

46. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv ugyanezen, valamint az 51-ik és 52-ik pont-
jainál előterjesztettek, az eperjesi collegium pártfogóságának, a jogakadémia segélyezése, továbbá 
ugyanannak a collegiumi épület fölépítése czéljából adandó segély s a tolna-baranya-somogyi 
esperességnek a bonyhádi algymnaziumnak segélyezése iránti kérvényei. 

Ezen kérvények jelentéstétel végett kiadatnak a pénzügyi bizottságnak 
azzal, hogy a mennyiben az illetők kérelmét indokoltnak találja s a pénztár állapota 
megengedi, az általa megadhatónak találandó segélyösszeget ki is utalványozhatja. 

47. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 53-ik pontjánál a tiszai kerület püspöke jelenti, 
hogy Csengev Gusztáv sikerrel letette a hittanári vizsgát. 

Tudomásul vétetik. 

48. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 55-ik pontjánál egyetemes fölügyelő jelenti, 
hogy az ezen pont alatt foglalt határozat értelmében, Marschalkó József ügvvéd s egyházi 
fölügyelő részére az egyetemes egyház képviseletéhez szükséges meghatalmazást kiállította. 

Tudomásul vétetik. 



49. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 59-ik pontjánál, melv szerint a tiszai kerület 
álttal bemutatott középiskolai rendtartás tanulmányozás és jelentéstétel végett a tanügyi bizott-
ságnak adatott ki, olvastatott a tanügyi bizottságnak jelentése, melyben előterjesztvén, hogy 
a hozzá áttett javaslatot nem ajánlhatja s ennélfogva maga dolgozott ki a középiskolai rend-
tartásra nézve javaslatot, bemutatja ezen munkálatát s indítványozza, hogy az kőnyomatilag 
sokszorosíttatván, küldessék meg észrevételeik megtétele végett, a középiskolák tanári testüle-
teinek azzal, hogy észrevételeiket a tanügyi vagy közoktatási bizottsághoz küldjék be, a bizott-
ság azokat összeegveztetvén, a középiskolai rendtartás a jövő egyetemes gyűlésen meg-
alkottathassék. 

A tanügyi bizottság ezen jelentése tudomásul vétetvén, az abban előter-
jesztett indítvány elfogadtatik azzal, hogy a középiskolai tanári testületek észrevételei 
a tanügyi bizottsághoz lesznek tárgyalás s illetőleg egyeztetés végett beküldendők. 

50. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 6 i-ik pontjánál egyetemes fölügyelő jelentvén, 
hogy a törlési engedélyt Eder Antal Gyulának kiállította s kiadta, 

ezen jelentés tudomásul vétetik. 

51. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 62. pontja alatt a pozsonyi egyház kérvénve, mely-
ben azt kérte, hogy a jelen viszonyok alapján, az eddig érvényben állott püspöki fölügyelet 
föntartása mellett, fogadja az egyetemes gyűlés lyceumjokat közvetlen hatósága alá, tárgyalás 
és jelentéstétel végett kiadatott az egyetemes közoktatási bizottságnak, s egyúttal fölkéretett 
a pénzügyi bizottság, jelentésének elvárása mellett, annak a kérdésnek tárgyalására: vájjon 
megadható-e a pozsonyi lyceumnak az egyetemes pénztárból az a 250 frt évi segélv, melyet 
a lvceum eddig a dunáninneni egyházkerület részéről élvezett, és ha nem, mily mértékben 
adható segély. 

E jegyzőkönyvi pontnál olvastatott egyrészt az egyetemes közoktatási bizottság 
véleményes jelentése, melyben a bizottság azt a véleményt terjeszté elő, hogv a pozsonyi 
lyceumnak az egyetemhez való viszonyán változtatás ne történjék; másrészt előterjesztetett 
a pénzügyi bizottság javaslata, mely szerint az esetben, ha a lyceum az egyetem közvetlen 
hatósága alá vétetnék, az egyetemes pénztárból a pozsonyi lyceum legföljebb 150 forint évi 
segélvben volna részesíthető. 

Fölemlíttetvén még a tárgyalás folyamán, hogy a dunáninneni kerület a pozsonyi 
lyceum részére a folyó évre az eddigi 250 irtot megszavazta, — az egyetemes közoktatási 
bizottság véleménye alapján 

kimondja az egyetemes gyűlés, hogv a pozsonyi egyháznak, mint a 
pozsonyi lyceum alapítója, föntartója és tulajdonosának, lyceuma tekintetében tör-
ténelmi alapon nyugvó jogait épségben föntartandóknak elismervén, a lyceum 
eddigi jogviszonyain s különösen annak az egyetemes egvházhoz való viszonyán 
változtatni nem kiván. 

52. (Gv.) Ugyanazon jegyzőkönyv 63 —ik pontjánál elnöklő egyetemes fölügyelő be-
mutatja Micsatek Jánosnak, ezúttal fölszerelten, de hozzá ismét közvetlenül beadott kérvényét, 
melvben a theol. akadémia tanári kar által reá vonatkozólag hozott fegyelmi Ítélet mérsék-
lését, illetőleg elengedését kéri. 

Minthogy ezen kérvény nem az Ítéletet hozó tanári karnál nyújtatott be 
és nem az illetékes hatóságok áítal terjesztetett föl, mint nem a maga rendes útján 
érkezett beadvány, folyamodónak visszaadatni rendeltetik. 

53. (Gy.) Fölvétetett s olvastatott Salva Károly klenóczi fölfüggesztett tanítónak 
fölebbezése és fölfolyamodása, a tiszai egyházkerületnek 1887. évi augusztus 10. és 11-ik 
napjain tartott közgyűlésében, a jegyzőkönyv 17-ik pontja szerint hozott határozata ellen, 
melylyel nevezett tanító ellen az általa, az 1887-ik évre kiadott «Domovy Kalendár» czímű 
munkában tanúsított hazafiatlanság s a magyar nemzet elleni gyűlölet szítása miatt consisto-
riális eljárást rendelt s őt hivatalától fölfüggesztetni határozta. 

A fölebbezésben hivatkozik arra, hogy nem hallgattatott ki, büntetésre méltó cse-
lekmény nélkül lett fölfüggesztve és hogy a klenóczi egyház tanúskodása szerint kifogástalan 



magaviseletű, minek igazolásául csatolja a klenóczi egyház 1887. ^vi április 24-én és 28-án 
tartott közgyűlésének jegyzőkönyveit. 

Fölolvastatván ezen jegyzőkönyvek hiteles magyar fordítása: ezek szerint Salva 
Károly teljes megelégedésükre működik; irodalmi munkássága érdeméül szolgál, s ezek kap-
csán kifejezést adva a klenóczi egyház abbeli véleményének, hogv a kerületi határozat az 
evang. egyház szellemével és tanaival ellenkezik, kéri a fölfüggesztő határozat föloldását. 

Hosszabb tárgyalás után ezen ügyben a gyűlés következőleg határozott: 
Minthogy a tiszai egyházkerület egyházrendezete 152. §-a értelmében, a 

perbefogatás iránt érvényesen határozott s a fölebbezéssel fölterjesztett iratokból is 
kitűnik, hogy oly kérdés eldöntése utasíttatott consistorium elé, mely az egyetemes 
gyűlés határozata szerint, consistorialis eljárásra tartozik; mint hogy továbbá a föl— 
függesztés csak a perbefogatás következménye: ezeknél fogva a fölebbezés és föl-
folvamodás elutasíttatik s a kerületi határozat helyben hag vatik. 

54. (Gv.) A tiszai kerület részéről bemutattatik, a hegyaljai esperességbeli tanító-
egyletnek emlékirata, melyben panaszosan említtetik föl azon megkülönböztetés, melyet a 
nyugdíjtörvény az állami és felekezeti tanítók közt tesz, midőn az előbbieket 30, az utóbbia-
kat 40 évi szolgálat után jogosítja teljes nyugdíjra. Indítványozza ennélfogva a kerület, hogv 
ezen igazságtalan megkülönböztetés megszüntetése végett, kérvény intéztessék az ország-
gyűléshez. 

Ezen emlékirat s indítvány véleményezés és jelentéstétel végett kiadatnak 
a tanügyi bizottságnak. 

55. (Gy.) Elnöklő egyetemes íölügyelő bemutatja Hornvánszky Viktor könyv-
nyomdász ajánlatát, az elemi iskolákban, nyilvános ajánlati tárgvalás útján behozandó tan-
könyvek kiadása tárgvában. 

Kiadatik véleményezés és jelentéstétel végett a tanügyi bizottságnak. 

56. (Gy.) A tiszai és bányai kerületek előterjesztik, hogy több eset fordult elő, 
midőn a papi özvegyeket s árvákat segélyző intézetek, tőkekamat-adóval terheltettek, sőt a 
pénzügyi közigazgatási biróság 1887. évi május 14-én 6731. sz. a. kelt Ítéletével az ily inté-
zeteket magánintézeteknek tekintvén, az ily megadóztatást helyesnek és jogosnak mondotta 
ki; indítványozzák tehát, hogy a sérelem orvoslására lépések tétessenek. 

Fölhozatott ezzel kapcsolatban, hogy a papi özvegy- és árvasegélyző intézetek, köz-
intézeti jellege félreismerése folytán, hasonló veszély fenyegeti a tanári nyugdíj-intézeteket is 
s indítványoztatott, hogy a törvényes eljárás iránt teendő lépés ezekre is terjesztessék ki. 

Minthogy az 1875. XXII. t.-cz. 7. §-a a jótékonysági intézeteket, a mennyi-
ben közintézetek, adómentességben részesíti, a papi özvegyeket s árvákat segélyző, 
valamint a tanári nyugdíj-intézetek pedig, mind azért, mert az illetőkre nézve állá-
suknál fogva kötelező a belépés, mind már azon oknál fogva is, mivel az egyházzal 
szerves összefüggésben állanak, kétségtelenül köz- és nem magánintézetek: az egyetemes 
gyűlés sérelmesnek találja egyházunk ily intézeteinek megadóztatását s elhatározza, 
hogv fölvilágosító rendelet kibocsátása végett kérelemmel járul a m. kir. pénzügy-
miniszterhez, mely fölterjesztés szerkesztésével dr. Győrv Elek egyetemes főjegyző 
bizatik meg. 

57. (Gy.) A bányai kerület részéről bemutattatik pártolólag a békési esperesség 
kérvénye, mely szerint a szarvasi főgymnazium részére államsegély igénybevételének meg-
engedését kéri. 

Véleményezés és jelentéstétel végett kiadatik a tanügyi bizottságnak. 

58. (Gy.) A dunáninneni kerület részéről indítványoztatik, hogy politikai vétség ek 
esetében az egyház csak akkor intézkedjék fegyelmi úton, ha előbb az illetékes világi hatóság 
jogérvényesen határozott. 

Ezen indítvány az egyházi törvénykezéssel állván kapcsolatban, kiadatik 
a perrendtartás kidolgozásával megbízott egyetemes bizottságnak. 
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59. (Gy.) Jelen jegyzőkönyvnek, az egyetemes fölügyelő elnöklete alatti hitelesíté-
sére kiküldettek: hr. Prónay Gábor, Bachát Dániel, Doleschall Sándor, Horváth Sándor (buda-
pesti), Scholcz Gusztáv, Schmidt Gyula és Batizfalvi István. 

60. (Gy.) Több elintézendő tárgy nem lévén, a dunáninneni kerület püspöke a 
gyűlés nevében köszönetét fejezi ki az egyetemes fölügyelőnek, szakavatott és tapintatos vezér-
létéért, valamint ezúttal is tanúsított áldozatkészségéért; az egyetemes fölügyelő pedig a gyűlés 
tagjainak mondott buzgó érdeklődésükért és közreműködésükért köszönetet s ezzel a gyűlés 
befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv az 59—ik pont alatt kiküldött bizottság által hitelesíttetett. 

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

Dr. Geduly Lajos s. k. 
püspök, egyli. elnök. 

Jegyzettek : 

Györy Elek s. k. 
egyet. vil. főjegyző. 

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

Vetsey István s. k. 
egyet. vil. jegyző. 

Schranz János s. k. 
egyet. egyh. jegyző. 
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