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

Karsav Sándor, a dunántúli egyházkerület püspökének társ-elnöklete alatt tartatott meg. 

Jelen voltak: 
a dunántúli egyházkerületből : 

Karsav Sándor, püspök 
Kund Sámuel, vasi közép egyházm. esp. 
Bauer Adolf, tolna-baranya-somogyi esp. 
Laucsek Jónás, soproni alesperes 
Gyurácz Ferencz, pápai lelkész 
Horváth Sándor, paksi » 
Sántha Károly, s.-sz.-lőrinczi lelkész 
Hováth Sámuel, téthi » 
Izsó Vincze, győri » 
Bognár Endre, l.-patonai » 
Vagner Sámuel, varsádi » 
Holch Ottó, gyönki helyettes » 
Poszvék Sándor, theol. tanár 
Marhauser Imre, algymn. igazgató 
Kapy Gyula, tanítóképezde! igazgató 

Barcza Géza, esp. felügyelő 
Hrabovszkv István, esp. felügyelő 
Ostffy Pál 
Perlaky Elek 
Dr. Haubner Rezső 
Dr. Berzsenyi Jenő 
Id. Bélák István 
Ifj. Bélák István 
Barcza Béla 
Haffner István 
Dr. Rácz' Ottó 
Dr. Ajkay Béla 
Györgyházy János 

Ritter Károly, pozsonvmegyei esperes 
Trsztyenszky Ferencz pozsonyvárosi esp. 
Fürst János, pozsonyi lelkész 
Schneller István, theol. akad. igazgató 
Michaelis Vilmos, lyceumi igazgató 
Vasskó Gyula, theol. akad. tanár 
Dr. Masznvik Endre, theol. akad. tanár 

a dunáninneni egyházkerületből : 
Dr. Samarjav Károly, esp. felügyelő 
Mudrony Pál, » » 
Dulla Máté, » » 

Dr. Szeberényi Gusztáv, püspök 
Bachát Dániel, budapesti főesperes 
Belohorszky Gábor, bácsszerémi főesperes 
Kramár Béla, bánáti főesperes 
Moczkovcsák János, zólyomi főesperes 
Áchim Ádám, békési ' » 
Török József, pestmegyei » 

a bányai egyházkerületből: 
Fabiny Teofil, ker. felügyelő 
Beniczky Gyula, esp. felügyelő 
Scultéty Ede, esp. felügyelő 
Zsilinszky Mihály, esp. felügyelő 
Szontagh Pál, ker. tszéki elnök 
Dr. Králik Lajos, ker. jegyző 
Dr. Matuska Péter 
Dr. Pulszky Ágost 
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Dolleschall Sándor, egyet, levéltárnok, buda 
pesti lelkész 

Horváth Sándor, budapesti lelkész 
Scholcz Gusztáv, budapesti » 
Böhm Károly, igazg. tanár 
Batizfalvy István, tanár 
Jezsovics Károly, tanár 

Dr. Andaházy László 
Hunfalvy János 
Zsigmondy Pál 
Jeszenszky Danó 
Zsigmondy Jenő 
Vaskó Endre 

a tiszai egyházkerületből: 

Czékus István, püspök 
Terray Gyula, gömöri íőesperes 
Czéner Pál, kishonti » 
Zelenka Pál, egyet, gyámintézeti elnök 
Dianiska András, ker. gyámintézeti elnök 
Farbaky József, ker. főjegyző 
Kemény Lajos, osgyáni lelkész 
Törköly József, gömör-panviti lelkész 
Kellner Gusztáv, selmeczi » 
Hörk József, theol. tanár 
Zimann János, igazg. tanár 
Mikolik Gyula, tanító 

Molnár Viktor egyh. felügyelő 
Majerszky Béla » » 
Kubinyi Géza » » 
Lomniczi Vilmos » » 
Ifj. Bánó József 
Czékus László 

1. (Gy.) A gyűlés tagjai buzgó isteni tisztelet után, az ülésteremben összegyüle-
kezvén, az egyetemes egyházi s iskolai felügyelő szívélyesen üdvözölte őket, egyúttal saj-
nálatának adván kifejezést a felett, hogy a vele megjelenése esetében elnöklésre, mint hivatala 
szerint legidősb, első sorban hivatott püspök, Dr. Geduly Lajos, a dunáninneni egyházkerület 
püspöke, meg nem jelenhetett. Ezután következőleg szólott: 

«Egyházunk jogainak sértetlen megóvásáért folyt küzdelmek után, kezdetben, ugy 
látszott, békességes korszaknak nézünk elébe. Hazánk alkotmányának helyreállítását közvet-
lenül követő néhány éven át csendes és békés fejlődésnek indultak ügyeink, a rendes egy-
házi közigazgatási kérdések elintézése foglalkoztatta egyetemes gyűléseinket és ezenkívül a 
közoktatás, kivált középiskoláink ügye, valamint theol. tanintézeteink helyzete, azoknak jobb 
és czélszerűbb szervezése. Sajnos azonban, nemsokáig tartott e csöndes fejlődés korszaka. 
Néhány év múlva ellenállhatatlan erővel megujult amaz eszmék harcza, melyek szorosan véve 
nem egyházi jellegűek, de a kor uralkodó eszméi s az elemeknek látszólag fékezhetlen ere^ 
jével törnek maguknak utat mindenüvé s ennélfogva egyházi életünk körébe is és az egyházi 
ügyeinket intéző gyűlésnek tanácskozásaiban érvényesülni igyekeznek. Hiába akarna bárki 
gátat emelni annak, hogy az eszmék bizonyos körbe ne játszanak, sem egyes ember, bármely 
erős akarata, óvatossága; elővigyázata, sem a legügyesebben alkotott szabályok, sem a legjobb, 
legtökéletesebb testületi szervezet nem képes arra, hogy ellenálljon a nemzeteket mozgató, 
a társadalmat uraló eszme hatalmának. És magyar evangélikus egvházunk, melynek alkot-
mánya széles alapon áll és népuralmi jelleggel bír, melyben számos tagból álló, nyilvánosan 
tanácskozó gyűlések képezik a főbb egyházi hatóságokat, természetesen érzi korunk uralkodó 
eszméinek barczát, mely még az egyházi ügyek intézésénél is fölmerül. E helyzet kedvezőtlen 
és súlyos, de nem válik kedvezőbbé, ha el akarjuk tagadni. Be kell tehát vallanunk, hogy a 
bajt teljesen megszüntetni nem, de enyhíteni lehetséges. Az egyház feladata, a közös vallás-
gvakorlat; vallásgyakorlat alatt természeten a felebaráti szeretet munkálkodásait is értve. Ha 
most számot vetünk magunkkal, kevés az, a mit e tekintetben teszünk; még annál is sokkal 
kevesebb, mint a mire szegénységünknél fogva képesek volnánk. Avagy van-e egyetemes 
egyházunknak, mint olyannak csak egy humanisztikus intézete vagy támogat-e, mint egységes 
testület, más létező ily intézeteket? Pedig ezen feladat felkarolása volna a leghatalmasabb 
módja a védekezésnek, egyházunk körén kivül, valamint azon belül levő ellenségekkel szem-
ben. Kisértsük meg a védekezésnek ezt a módját és akkor hiszem, hogy szebb napok derül-
nek egyházunkra.» 

Fölemlítvén továbbá elnöklő egyetemes felügyelő, hogy jobb állapotoknak legfőbb 
akadálya az anyagilag korlátolt helyzet, s hogy ezt szem előtt tartva igyekszik tőle telhetőleg 
az egyház támogatásához anyagiakban is járulni, kijelenti, hogy négy száz forintot adományoz 
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akkép, hogy ebből száz' forint általa közelebbről megjelülendő czélra a theol. akadémia 
javára fordíttassék, három száz forint pedig az egyetemes gyűlés szabad rendelkezése alatt 
álló tőkékhez csatoltassék. 

Ezzel az ülést megnyitottnak nyilvánította és, bemutatta következő elnöki jelentését. 

1. Az 1887. évi egyetemes gyülésünk jegyzőkönyve a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez szokás szerint felterjesztetett. 

2. Az 1887. évi egyetemes gyűlésünk 56. számú határozatával a papi özvegyeket 
és árvákat segélyző és tanári nyugdíj-intézetek adómentessége tárgyában elrendelt felirat fel-
terjesztetett. 

3. Mult évi egyetemes gyűlésünk 4. és 5. számú határozataival elrendelt feliratok 
is felterjesztettek. 

4. Az egvetemes egyház pénztárának számadásai megvizsgáltattak és rendben 
találtattak. 

5. Az ösztöndíjak az arra hivatott bizottság által szabályszerűen kiosztattak. 
6. A protestáns irodalmi társaság megalakult ; alapszabályai helybenhagyattak ; a 

társaság ügvrendjének elkészítésére és működése megkezdésének előkészítésére egy számosabb 
tagból álló végrehajtó bizottság választatott, — a mint ez feladatával elkészül, meg fog tar-
tatni a társaság első rendes alakuló közgyűlése. — A társulatot egyetemes egyházunknak 
pártfogásába ez alkalommal is ajánlom. 

7. Jelen voltam az aszódi algvmnásium száz éves fennállásának örömünnepén. Ezen 
intézetünk is küzd az 1883. XXX. t.-cz. (középiskolai törvény) által teremtett helyzet nehéz-
ségeivel. Ha a budapesti középiskolák alsóbb osztályaiban való tultömöttséget tekintetbe 
veszszük, ezen kedvező fekvésű intézet fentartása kívánatosnak látszik. 

8. Van szerencsém tisztelettel bemutatni az ev. ref. testvéregyház conventje elnök-
ségének levelét, melyben a házassági ügyekben való bíráskodás tárgyában közös tanácsko-
zásra szólít fel. 

9. Tisztelettel bemutatom kihirdetés végett az egyetemes törvényszék következő Ítéleteit 
a) Zaboji Gyula szeli tanító, 
b) Szalona Károly klenóczi tanító 
c) Csorba Endre alberti tanító ügyében. 
10. Az egyetemes gyűléshez intézett felebbezéseket és indítványokat lesz szerencsém 

mult évi jegyzőkönyvünk illető pontjainál bemutatni. 
Az elnöki jelentés, elnöklő s egyetemes felügyelő buzgó fáradozásának 

elismerése mellett tudomásul vétetvén, s a 8-dik és 10-dik pontoknak külön föl-
vétele határoztatván el, az egyetemes gyűlés, az egyetemes egyházi s iskolai fel-
ügyelőnek, ezúttal is tanúsított példás áldozatkészségeért, hálás köszönetét nyilvánítja 
s ezt jegyzőkönyvében is kifejezi. 

2. (Gy.) Fölvétetvén az elnöki jelentés 8-dik pontja, olvastatott az ev. reí. testvér-
egyház conventi elnökségének abban említett levele, mely levelében fölemlítetvén, hogy az 
1881/2- évi országos ev. ref. zsinat kimondotta, miszerint, a mennyiben állami törvény által 
valamennyi hitfelekezet házassági válóperei világi bíróságok elé nem utaltatnának, az ev. ref. 
egyház a házassági bíráskodásra nézve, törvényadta, de eddig nem gyakorolt jogával élni 
kíván s ezen ügyben az ágost. hitv. evang. egyházzal karöltve óhajt eljárni; közölvén továbbá; 
hogy a convent ez ügyben már korábban bizottságot küldött ki : a convent megbízásából, 
felszólítja az egyetemes gyűlést, hogy a conventi bizottsággal való együttes működés végett, 
szintén küldjön ki a maga kebeléből bizottságot. 

Az egyetemes gyűlés a magyarországi ev. ref. conventnek ezen megkere-
sését, mint a testvéri jó viszony tanújelét fogadja s az abban foglalt felszólítás folytán 
a testvéregyház conventi bizottságával való együttes működésre, Beniczky Gyula 
esperességi felügyelő elnöklete alatt, Zsilinszky Mihály, Győry Elek, Dolleschall 
Sándor és Horváth Sándor (budapesti) tagokból álló bizottságot küldi ki. 

3. (Gy.) Ugyanazon jelentés 10-dik pontjával kapcsolatban előterjeszti az egyetemes 
felügyelő, hogy felebbezések kerületi közgyűlési határozatok ellen, az ó-falvi egyház és Daxner 
István egyházi felügyelő részéről érkeztek s egy sérelmi beadvány a bagola-sánczi evangéli-
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kusoktóí, javasolja egyszersmind, hogy ezek átvizsgálására és véleményadásra bizottság kül-
dessék ki. 

Ezen javaslat elfogadtatván, a bizottságba azzal, hogv jelentésük a gyűlés 
folyama alatt elváratik, megválasztattak, elnöknek SzontaghPál ker. törvényszéki elnök, 
tagoknak: Andaházy László, Samarjav Károly, Haendel Vilmos, Fürst János és 
Zsigmondy Jenő. 

4. (Gy.) Indítványoztatván hogy az egyetemes gyűlés Trefort Ágostonnak, hazánk 
egy évtizeden túl volt vallás- és közoktatásügyi miniszterének, elhunyta lelett nyilvánítása 
fájdalmát : 

Az egyetemes gyűlés Trefort Ágostonnak, ki mint ember és hazafi egy-
aránt gazdag volt érdemekben, elhunyta felett, mély fájdalmát nyilvánítja s ennek 
jegvzőkönyvében is kifejezést ad. 

5- (V.) Ezek után olvastatott a bányai egyházkerület 1888. évi rendes közgvűlésé-
nek 29. sz. határozatára vonatkozó jegyzőkönyvi kivonat, melv szerint a nevezett egyház-
kerület megbotránkozását íejezte ki a lelett, hogy egy a magyar ág. hitv. evang. egyház 
kötelékébe tartozó tisztviselő megjelent a f. évben Kiewben az oroszoknak a keresztyén 
vallására áttérésének 900-dik évfordulója alkalmából megtartott orosz nemzeti ünnepélyen, s 
felkérte az egyetemes közgyűlést, hogv ellene a megtorló lépéseket rendelje el. 

A bányai egyházkerület egyik kiküldötte, e határozat és indítvány előterjesztése 
kapcsán bejelentvén, hogy az Mudron Pál turóczi és nyitrai esperességi felügyelőre és a 
dunáninneni egyházkerület egyik követére vonatkozik, a személyesen érdekelt Mudron Pálon 
kivül, csak a dunáninneni egyházkerület egyik kiküldötte szólalt fel az indítvány ellen, míg 
a többi számos felszólalók, köztük a dunáninneni egyházkerület több követe is, egvtől egyig 
az indítvány elfogadása mellett nyilatkoztak. 

Miután a vita folyamán a dunáninneni kerület egy követe részéről az egyetemes 
gyűlésnek e kérdésbeli illetékessége ellen emelt kétely, a törvényes szokásra és a gyakorlat 
útján kifejlett joghatóságra való hivatkozással visszautasíttatott, s miután a dunáninneni kerület 
ugyanazon követe által tett amaz indítvány, hogy kerületenkénti szavazás rendeltessék el, 
mellőztetett abból az indokból, hogy kerületenkénti szavazásnak oly ügyekben van helye, 
melyekben az egyházkerületek előzetesen nyilatkozattételre hivattak fel, de nem történhetik 
a szavazás kerületenként oly ügyekben, melyek az egyetemes közgyűlésen merülvén fel, 
annak hatáskörébe és közvetlen elhatározása alá tartoznak; és különben is a dunáninneni egy-
házkerület többi követei is ellenezték a kerületenkénti szavazást: az egyetemes felügyelő, 
tekintettel arra, hogy az összes felszólalók, a személyesen érdekelt Mudron Pált nem tekintve, 
egyetlen egynek kivételével, mind az indítvány elfogadása mellett nyilatkoztak, a határozatot 
következőleg hirdette ki. 

Az egyetemes közgyűlés a bányai egyházkerületnek, 1888. évi közgyűlési 
jegyzőkönyve 29. pontja alatt foglalt indítványát elfogadván, megbotránkozását 
fejezi ki a felett, hogy a magyar ág. hitv. evang. egyház egy tisztviselője, a turóczi 
és nyitrai esperességi felügyelő, a Kiewben tartott orosz keleti egyházi és nemzeti 
ünnepélyen megjelent s megkeresi a dunáninneni egyházkerületet, hogv a turóczi 
és nyitrai esperességi felügyelő ellen tartsa meg a vizsgálatot, annak eredményéhez 
képest ellene a megtorló lépéseket tegye meg s eljárásáról az egyetemes közgyű-
lésnek tegyen jelentést. 

0. (V.) Olvastatván a mult évi egyecemes közgyűlés jegyzőkönyve annak 4—ik pontjánál 
felvétetett az elnöki jelentés 6—ik pontja, mely szerint a «Magyar protestáns tudományos irodalmi 
társaság» alapszabályai már helyben hagyattak, a társaság ügyrendjének elkészítésére és működése 
megkezdésének előkésíztésére végrehajtó bizottság választatott, és mihelyt e bizottság felada-
tával elkészül, a társaság első rendes alakuló közgyűlése meg fog tartatni. 

Az egyetemes közgyűlés, a jelentetteket tudomásul vévén, a «Magyar 
prot. tudományos irodalmi társaságot» ez alkalommal is az összes egyházak és 
hitrokonok buzgó pártolásába ajánlja. 

1. (V.) Ug yanazon jkv. 8-ik pontjánál, mely alatt az államsegély fölemelése 
tárgyában a kormányelnökhöz beadott és megsürgetett kérvényre érkezett miniszterelnöki 
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leirat tudomásul vétetett, a dunántúli egyházkerület részéről az az indítvány terjesztetik elő, 
hogy — mivel az eddigi államsegély ju/0 levonásával utalványoztatott ki az egyházkerületek 
részére — az egyetemes gyűlés törekedjék, egész erkölcsi súlyát latba vetve és az ev. ref. 
testvéregyház conventjével egyetértőleg, a kormánynál, esetleg a képviselőháznál, az állam-
segélynek jövőben csonkítás nélkül leendő megszavazását és kiutalványozását kieszközölni. 

Az egvetemes gyűlés, az indítványt magáévá téve, elhatározza, hogy az 
államsegélynek az előbbi teljes összegben leendő megszavazása és kiutalványozása 
végett a kormányhoz kérvény intéztessék s az egyetértő eljárás iránt az ev. ref. 
testvéregyház megkerestessék; a kérvény és átirat szerkesztésével világi főjegyző 
bízatván meg. 

8. (Gy.) U. a. jkv. io-ik pontjánál, jelenti az egyetemes felügyelő, hogy a párbér-
sérelmek tárgyában a válasz ujabban is megsürgettetett, de válasz nem érkezett. 

Tudomásul vétetik. 

9. (Gy.) U. a. jkv. n - i k pontjánál, mely szerint a vallás-és közoktatásügyi minis-
terhez beadott azon kérvényre vonatkozólag, hogy vagy szerezzen teljes hatályt az illeték-
telen keresztelések tárgyában kelt 24,727/884. sz. intézvényének, vagy kezdeményezze az 
ily sérelmek megszüntetésére szükséges lépéseket a törvényhozásnál, — a válasz ujabb 
sürgetése határoztatott el, egyetemes felügyelő jelenti, hogy a választ megsürgette, de válasz 
nem érkezett, a dunáninneni kerület pedig javasolja, hogy szereztessék a fennálló törvénynek 
az országgyűlésen teljes érvény. 

A válasz megsürgetése az elnöki jelentés szerint megtörténvén, ez tudo-
másul vétetik. 

10. (H.) Ugyanazon jk. 12-ik pontjánál olvastatott a theol. akadémiai nagy-
bizottság 1888. évi okt. 4. Budapesten tartott gyűlésének jegyzőkönyve, melyben az akad. 
tanárok egy, az egyetemes gyűléshez intézett folyamodványukban az általuk megindított 
«theologiai szakkönyvtár» czimű vállalatnak erkölcsi és anyagi támogatásért esedeznek s 
ennek kapcsán jelentetik, hogy egyetemes felügyelő ő mélt. ennek támogatására a maga 
részéről 100 frttal, a bányai kerület pedig 400 frttal járult, ezen utolsó akként, hogy a 
fennebbi összegnek 5%-os kamatait évenkint fogja beszolgáltatni; a többi kerületeknek is a 
vállalat az illető püspök urak által a legmelegebben ajánlva lett. 

Az egyetemes gyűlés ezen irodalmi mozgalmat örvendetes tudomásul 
veszi és üdvözli, a hitsorsosok buzgó pártfogásába a legmelegebben ajánlja, egy-
szersmind pedig a vállalkozók kérelmét teljesen méltányolva, a vállalat anyagi támo-
gatása iránti kérelmet átteszi a pénzügyi bizottsághoz azzal, hogy a kért anyagi 
támogatásra vonatkozólag a pénztár állásához mérten határozzon, s a megadhatónak 
talált összeget ki is utalványozhassa. 

11. (H.) A m. é. jkv. ugyanazon pontjánál, előterjeszti a theol. akadémiai nagy-
bizottság, 1888. évi okt. 4-én fölvett jkvében, hogy dr. Győry Elek főjegyző, kit a bizottság 
a pozsonyi lyceumi tanári nyugdíjintézetre nézve, a theol. akadémia tanárai és a lyceumi 
tanárok közt fölmerült vitás ügyben, véleményadásra kért fel, kifejtette s előterjesztette, a 
nagybizottság pedig elfogadta, véleményét, mely végeredményében következő: 

«A pozsonyi ev. lyceumi tanárok nyugdíjintézetének alapszabályai a változott viszo-
nyokhoz csak akkor alkalmazhatók, ha a lyceum kifejezés miatt a czél, a lényeg el nem 
ejtetik, hanem megfelelőleg érvényesül; hogy ez csak az által eszközölhető, ha a nyugdíj-
intézetnek a gymnasiumi és akadémiai tanárok egyiránt tagjai; továbbá, hogy nem hatá-
rozhatnak mint lyceumi tanárok csupán a gymnasiumi tanárok, a nyugdíjintézet nevében a 
theol. tanárok nélkül, végre, hogy ma is létezvén Pozsonyban mind gymnasiumi, mind 
theologiai vagyis oly tanárok, kiknek részére lyceumi elnevezés alatt a nyugdíjintézet szer-
veztetett, s ekkép fennállván ujabb elnevezések alatt azon föltétel, melyhez az intézet fennállása 
van kötve, a 20. §. esete nem állott be s annál kevésbbé l e h e t j o g o s , a tőkevagyonra vonat-
kozó valamely rendelkezés. Ezekből következik, hogy addig mig e nyugdíjintézet ezen 
alapszabályok mellett fennáll, az akadémia részéről is eleget kell tenni ezen alapszabályoknak, 
hogy az intézet, mint a melynek jogosult tagjai lehetnek az akadémiai tanárok is, rendelte-
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tésének megfelelhessen. E tekintetben nem tartja helyesnek azon, egyébként is helytelen 
álláspontu felfogást, melyet a gymn. tanárok nyilvánítottak, midőn két régi tagjától azon inté-
zetnek a szabályoknak meg nem felelő nagyobb pénz járulékot követeltek, ellenben az említett 
oknál fogva szükségesnek véli, hogy azon alapszabályok 2. "-ában kimondott azon szabály, melv 
conventi határozattal kötelezővé tette a lyceumi tanárok belépését, az akadémia szervezése 
után is fentartatnék az által, hogy az akadémiai rendes tanárok nagybizottsági határozattal 
köteleztessenek a belépésre; továbbá az alapszabályok 6-ik §-nak 2-ik pontja szerint a nyug-
díjintézet fentartásának egyik tényezője lévén a lyceumi tanulók évi járulékai, ennek a változó 
viszonyok közt az volna követelménye, hogy az akadémia hallgatói ugyanoly járulék fize-
tésére köteleztessenek, mint a gvmnasiumi tanulók. A szabályok és a nyugdíjintézet ilv 
módon a változott viszonyok közt való érvényesítése annyival inkább rávezethet aztán a 
helyes megoldásra, mert a közlött iratokból az látszik, hogy azon felfogás, melv azokat nem 
vélte a változott viszonyokhoz alkalmazhatónak s nagyobb mérvű befizetésben keresett két 
theol. tanárnál kárpótlást, volt egyik oka a felmerült vitának. Hozzá teszi még, hogv magára 
a nyugdíjintézetre is előnyös lévén, ha több tagja van. nem látszik sem az akadémia szabály-
zatába ürközőnek, sem a tanárok érdekeivel ellenkezőnek, ha az akad. nyugdíjazás kérdése 
oly módon oldatik meg, hogy a gymnasiumi és akad. tanárok egy nyugdíj egyesületben 
lesznek egyesítve. Ezen czélra szolgálhatna a pozsonyi ev. lyceumi tanárok nyugdíjintézete 
alapszabályainak, a változó viszonyokhoz alkalmazutt, a fennebbi pótlásokat tartalmazó módo-
síá^a, mely alkalommal azon esetre, ha akár a pozsonyi gymnasium, akár a theol. akadémia 
részére külön nyugdíjintézet állíttatnék, felveendő volna azon szakasz is, hogy a tőke azon 
arányban osztandó meg, a melv a gymnasiumi és theol. tanárok által befizetett összegek közt 
létezik.» 

Az egyetemes gyűlés fölkéri a pozsonyi egyházat, hogy a jelen előterjesz-
tésben említett ügyet dr. Gvőry Elek véleménye alapján rendezze. 

12. (H.) Előterjeszti továbbá a theol. akadémiai nagy bizottság 1888. okt. 4. fölvett 
jkönyvében, hogy a pénztárnoki számadásoknál azon kitétel: «szenvedő vagyon» könnyen 
félreérthető levén s hogy a számadások nem levén ellátva a helybenhagyó záradékkal, ezek 
a hiányok pótlása végett a kis bizottsághoz visszaküldettek. 

Tudomásul vétetik. 

13. (H.) A theol. akad. nagy bizottság ugyanazon jkönyvében jelenti, hogy Schneller 
István igazgatónak 1887/8. évről szóló számadásai rendben találtatván, részére az absoluto-
rium megadatott. 

Tudomásul vétetik. 

14-. (H.) A theol. akad. nagy bizottság ugyanazon jkve szerint 1888 9. évre, a 
költségelőirányzat következőleg állapíttatott meg: 

I. F e d e z e t . 

1. egyet, theol. alapból . . . 1727 frt 
2. kerületek évi járuléka . . . 1350 » 
3. pozsonyi egyház részéről. . 3100 » 
4. Zelenav-alapból 500 » 
5. Zsedényi-alapból 250 » 
6. gr. Pálffv-alapból . . . . 800 » 
7. Reischl-alapból 1500 » 
8. tandíj czímén 570 » 
9. failleték czímén 1 5 0 » 

10. irodai szükségl. czímén . . 70 » 
11. iparbanki tőke kamatja . . 120 » 
12. a szertári pénzből és failleték-

ből megtakarított összeg . 176 » 
összesen: 10,313 frt 
Tudomásul vétetik. 

II. S z ü k s é g l e t : 

I. 5 rendes tan. fizetése és lakbére 7500 frt 
2. két magántan. fizetése . . . 1200 » 
^ énektanító fizetése . . . . 150 » 

4- bibliai tót nyelv tanítása . . 200 » 

5- intézeti szolga fizetése . . . 450 » 
6. könyvtárra 250 » 

7- fűtésre 150 » 
8. irodai költségre 70 » 
9- vegyesek és értesítő . . . 167 » 

10. Pukanszky «héber olvasóköny-
167 

vére» előleg jOO' » 
11. Frühwirth liturgiájára előleg . 76 » 

összesen : 10,313 frt 



15. (H.) Ugyanazon nagy bizotts. jkv. 15. pontja szerint gr. Pálffy János őnmélt. ez 
évben is 100 frtot adományozott egy szegény, szorgalmas theologus segélyezésére; Pávay Vajna 
Gábor kórházi főorvos úr pedig a közegészségtant az akadémián díjazás nélkül tanította. 

Az egyetemes gyűlés mindkettőnek hálás köszönetét kifejezni kedves 
kötelességének tartja. 

16. (H.) U. a. nagy bizottsági jkv. 25. pontja szerint Schneller István igazgató 
tanár kiindulva a vallás- és közokt. ministernek azon rendeletéből, melyben a nagy bizottság 
figyelmét azon körülményre hívja fel, hogy az akadémián vajmi csekély azon philosophiai, 
nyelvészeti és történeti tantárgyak száma, melyek a középiskolai tanárképzésnél tekintetbe 
jönnek s a ministernek évenként felterjesztendők : beterjeszti e tárgyban a protestáns tanár-
képzésnek szükséges voltára vonatkozó értekezését. 

Ezen értekezés véleményezés végett kiadatik a közoktatási bizottságnak. 

1 7. (H.) A m. é. egyetemes gyűlési jegyzőkönyv 15. pontjánál, mely szerint az 
egyetemes gyűlés felhívja a teol. tanintézetek tanárait, hogy a pozsonyi theol. akadémia, az 
eperjesi és soproni theol. intézetek közt lehető öszhang elérhetése, neveztesen az egyes 
tanintézetekből az átlépést lehetségessé tevő egységes tantervet dolgozzanak ki s azt annak 
idejében terjeszszék be: jelentetett, hogy az ügy folyamatban van ugyan, de a dolgozat mind-
addig be nem küldetett. 

Tudomásul szolgál. 

18. (H.) U. a. jkv. 16-dik pontjánál, mely szerint a theol. akad. nagybizottságnak 
az egyetemes theol. tanárvizsgáló bizottság szervezésére vonatkozó munkálata, a kerületeimet, 
adatott ki nyilatkozat végett, a dunántuli és tiszai kerületek előterjesztik, hogy a munkálatok 
változatlanul elfogadják, a dunáninneni és bányai kerületek pedig oda nyilatkoznak, hogy 
csupán az elnökségre vonatkozó pontnak módosítását kívánják, akkép, hogy kettős legyen az 
elnökség, egyebekben a munkálatot ők is elfogadják. 

Minthogy ekkép az elnökség kérdésében a korábbi gyakorlat tartandó fenn, 
ennek pedig a munkálatban foglalt javaslat felel meg, ennélfogva a theol. akadémiai 
nagybizottság javaslata elfogadottnak jelentetik ki, határozat erejére emeltetik s 
ehez képest a theol. tanárvizsgálatra vonatkozó szabályzat következőleg állapít— 
tátik meg: 

1. A magyarhoni ág. hitv. ev. egyház theol. tanárjelöltjeinek megvizsgá-
lására egyetemes theol. tanárvizsgáló bizottság alakíttatik. 

2. Az egyet, tanárvizsgáló bizottság elnöke az egyetemes felügyelő, tag-
jai a püspökök és kerületi felügyelők, 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. Akik bármely hazai intézetünkön theol. rendes tanári állást kívánnak 
elfoglalni, azok tartoznak az egyetemes tanárvizsgáló bizottság előtt vizsgálatot tenni. 

5. Ezen vizsgálatra bocsáttatnak: theologiai, illetőleg bölcsészeti pályavég-
zett, fedhetetlen erkölcsi életű magyarhoni ág. h. ev. polgárok, a kik az alap- és szak-
vizsgát jó sikerrel letették, tanulmányaikat a külföldön folytatták és már esetleg 
segédlelkészi, lelkészi, theol. intézeti illetőleg akadémiai magántanári alkalmazást 
nyertek s magukat valamely szakból theol. 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 

(akadémiai) egyikének (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 felterjeszti az 
elnökhöz. 

9. Az írásbeli vizsgálatra a jelentkező az elnök útján két feladatot kap: 
egyiket a paedagogiai tudomány köréből, főleg a felsőbb szakképzésre való tekin-
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tettel ; a másikat saját tudományszaka köréből. Több tudományszakra való kiképesít-
tetés esetén a paedagogikain kivűl annyi feladatra készít dolgozatot, ahány szakra 
kívánja magát képesíttetni. A használt források szerzőre, műre, kötetre és részekre való 
hivatkozással idézendők a dolgozatban. 

10. Az írásbeli dolgozatok beadásának határidejét a feladatokat 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 eredményéről a tanári kar az elnököt értesíti. 

12. Kedvező bírálat esetén az elnök a jelöltet meghívja szóbeli vizsgálatra. 
13. A szóbeli vizsga tárgyai: neveléstan, tekintettel főleg a felsőbb okta-

tásra és a választott szaktárgy (szaktárgyak) a segédtudományokkal. 
14. A szóbeli vizsgán vizsgálók az illető szaktanárok, kik a thémát kitűzték 

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

szerv, és ügyrend 108. pontjában foglalt 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 gyűléshelyére, az egyetemes pénztárból megtéríttetnek. 

10. (Gy.) U. a. jkv. 17-dik pontjánál, Györy Elek egy. főjegyző jelenti, hogy a 
lelkészvizsgálati bizonyítvány formuláréját, ezen jkvi pont értelmében ezer példányban kinyo-
matta és minden kerület püspökének 250 példány elküldetett. 

Tudomásul vétetik. 

20. (V.) U. a. jkv. 18-dik pontjánál, mely alatt az egyetemes alap létesítésére 
vonatkozó részletes javaslat elkészítésével az 1882. évi jkv 29. pontja alatt kiküldött és az 
alkalommal kiegészített bizottság bízatott meg, egyetemes felügyelő jelenti, hogy a bizottság 
még nincs abban a helyzetben, hogv tárgyalás alapjául szolgálható munkálatot terjeszszen elő. 

Tudomásul vétetik. 

21. (H.) Ugyanazon jkv. 20. pontjánál olvastatott az egyetemes levéltárnok jelentése, 
melyben előterjeszti, hogy a levéltárnok 1887. esztendeig terjedő okmányait rendezte, s felhívja az 
egyetemes gyűlés figyelmét ez alkalommal arra, hogy a közép- és főiskoláknak osztályzatai, 
melyek annakelőtte rendesen beszolgáltattak, 1873/4 óta teljesen hiányzanak, az egyetemes 
gyámintézet jegyzőkönyvei pedig a levéltárban egyáltalában nincsenek meg; továbbá, hogy 
a levéltár számára vette Tóth Sándor szilsárkányi lelkész szívességéből a következő czímű 
okmánynak másolatát- «inquisitio nemethienses et szilsárkányenses concernens de a. 1721.» 
Vétel utján megszerzette a következő munkákat : «Bod, história hungarorum ecdesiastica Tom, 
I. Lugd. Batavorum 1888», «Die erste General Synode der ev. Kirche A. und H. Confess, 
in den deutsch-slavischen Ländern Oesterreichs 1864», és «Die zweite General Synode der 
ev. Kirche A. B. in Oesterreich. 1872.)) Beküldettek: Batizfalvy, a magyar prot. egyház tör-
ténetei. 1888.» Maszník E. «Luther élete. 1887.», Hörk József, «Emléklap.» Trsztyenszky Fer. 
evang. egyház és iskola 1888. Doleschall, das erste Jahrhundert aus dem Leben einer haupt-
städtischen Gemeinde 1887. A Luther társaság kiadványai, u. m. Gyurátz Ferentz «A hit 
oltárai» Sánta K. «Buzgóság könyve». Evanj. lutheránsky kalendár na rok 1889. A miből 
kitűnik, hogy jól lehet protestáns íróktól a mult évben is számos mű jelent meg nvomtatás-
ban, a könyvtár mégis igen gyéren szaporíttatott. Fölkéri végre az egyetemes gyűlést, hogv 
az eddig levéltári beruházásokra utalványozott 50 frtnyi évi átalány, továbbra is kiutalványoz-
tassék ugy, hogy az ezentúl könyvek vételére is fordítható legyen. 

Az egyetemes gyűlés a buzgó, levéltárnok jelentését méltó elismeréssel 
fogadván, a következőket határozza: 

cl) a közép- és főiskolai osztályzatoknak a levéltárba való évenkénti 
beküldetését szükségesnek nem látja; ellenben felhívja az egyetemes gyámintézet 
elnökségét, hogy jegyzőkönyveit a levéltár számára küldje be; 

b) a prot. szerzők fölkéretnek, hogy sajtó utján közzétett műveikkel a 
könyvtárat gazdagítani szíveskedjenek ; 



c) a levéltár és könyvtár szükségleteire 50 frt átalány ezennel utal-
ványoztatik. 

22. (Sch.) U. a. jegyzőkönyv 2 3-ik pontjánál olvastatott az egyetemes tanügyi 
bizottságnak következő általános évi jelentése: 

A tanügyi bizottság egyik főteendője volt a gymnasiumi rendtartás végleges meg-
állapítása. A mult évi egyetemes gyűlés határozata értelmében a tanügyi bizottság által 
kidolgozott rendtartást, véleményadás czéljából, megküldte az összes középiskoláknak. Mind-
össze" 13 intézet küldte be, a meghatározott időig a rendtartásra vonatkozó megjegyzéseit 
és észrevételeit. A beküldött véleményeket és megjegyzéseket a bizottság egy kiküldött 
albizottság által egyeztetvén, a rendtartás szövegét az 1888. szeptember 27-kén tartott 
ülésében pontonként véglegesen megállapította, s van szerencséje ezen munkálatát az egye-
temes gyűlés elé tisztelettel beterjeszteni. Ha ezen rendtartás az egyetemes gyűlés által 
elfogadtatnék, erre vonatkozólag bátorkodunk még e következő indítványokat előterjeszteni ; 
i. a gymnasiumi rendtartás mellékletképen a jegyzőkönyvbe fölvétessék, s a már kész 
szedésből 200 példányt, kisebb s kezelhetőbb alakba tördelve, lenyomassék, hogy az egyházi 
főhatóságoknak és a gymnasiumoknak, mihez tartás czéljából, kellő számú példányok kül-
dethessenek; 2. a rendtartásban contemplált ellenőrző táblázatok és intőlevél-minta, hogy 
annál olcsóbban legyenek kiállíthatok, valamely vállalkozó nyomdász-kiadó által kinyomas-
sanak, s az egyes intézeteknek mérsékelt áron a kiadó által árusíttassanak, oly tormán, mint 
a népiskolai táblázatokkal történik. 

A tanügyi bizottság egy másik főteendője volt, a mult évi egyetemes gyűlés 
utasítása értelmében, hogy a mértani rajzot illetőleg a tananyag beosztására nézve a rész-
letes tervet elkészítette. Van szerencsénk azt, azon kérésünkkel terjeszteni az egyetemes 
gyűlés elé, méltóztassék annak sokszorosítását elrendelni, mely terv azután, mint a gym-
nasiumi rendtartással történt, a gymnasiumoknak, észrevételeik megtétele czéljából, kellő 
számú példányban megküldetnék. A tanügyi bizottság feladata lévén, ez észrevételeket egyez-
tetni, a terv szövegét véglegesen megállapítani, s helybenhagyás végett a jövő egyetemes 
gyűlés elé terjeszteni. 

Ezen munkálatokon kívül a tanügyi bizottság elintézte mindazon hatáskörébe 
tartozó ügyeket, melyeket részint az egyetemes gyűlés utasított hozzá, részint melyeket az 
egyes tanintézetek terjesztettek eléje. így elkészítette véleményét a hegyaljai esperességbeli 
tanító-egyletnek emlékiratára; a Hornyánszky Viktor könyvnyomdai czég kérvényére, illetőleg 
ajánlatára s a szarvasi gymnasium államsegélyezésére vonatkozólag, mely véleményeket külön-
külön az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének §4., 55. és 3 7—ik pontjai mellett fog beterjeszteni. 

Megbiráltatta azon tankönyveket, melyeket szerzőik engedélyezés, illetőleg ajánlás 
czéljából a tanügyi bizottsághoz küldtek be. A bírálók véleményének alapján Ráth Károly 
«A kísérleti természettan» czimű tankönyve az ágostai hitvallású evang. főgymnasiumok 
számára engedélyezhetőnek találtatott. A Székely Ferencz, nagyenvedi tanár által fordított 
Holzweissig-féle latin nyelvtan, és szótárral ellátott latin olvasókönyv, a bírálók véleménye 
szerint, az eddig ismert és használatban levő latin nyelvtanok legjobbjai közé tartozik; 
tanmenete az egyetemes gyűlésileg megállapított tantervvel elvben megegyezik, a mennyiben 
pedig a könyvben a tantervtől itt-ott eltérés mutatkozik, ezt az előadó tanár tantervünk 
keretébe könnyen beillesztheti, jó magyarsággal van készítve, gyakorlókönyve el lévén látva 
latin-magyar és magyar-latin szótárra], egészen praktikus. Mindezen előnyöknél fogva az 
egyetemes tanügyi bizottság e tankönyveket ág. hitv. evang. gymnasiumaink számára nem 
csak engedelyezhetőknek, hanem ajánlandóknak is találta. 

A már is engedélyezett és ajánlott tankönyveken kívül egyébiránt a tanügyi bizott-
ságnál folyamatban van a különböző tanszakokra azon protestáns szerzők által irott 
tankönyvek kiszemelése, melyeket az egyetemes gyűlés által középiskoláinknak az oktatás 
czéljára egyetemes gyűlésileg ajánlani lehetne. 

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

Egy előfordúlt eset alkalmából a beszterczebányai algymnasium igazgatója, a tanügyi 
bizottságtól felvilágosítást kért arra nézve, hogy oly tanuló, ki elégséges általános bizonyít-
ványt nyert, tehet-e egyes tantárgyakból oly javító-vizsgálatot, hogy általános osztályzata 
jóra legyen kijavítható? Az egyetemes tanügyi bizottság ily javító-vizsgálatot nem találta 
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megengedhetőnek, annyival inkább, mert elégséges osztályzattal a tanuló felsőbb osztályba 
áthelyezhető, ily engedélyek számos szabálytalanságokra szolgáltathatnának alkalmat, s a 
tanári testületet is tanítványaik és a szülők irányában visszás helyzetbe hozhatnák. A tanügyi 
bizottság ezen elvi megállapodását az egyetemes gyűlés részéről is megerősíttetni kérjük. 

Az egyetemes tanügyi bizottsághoz beküldött iskolai értesítőket átvizsgálván, azt 
tapasztaltuk, hogy az államilag segélyzett gymnasiumoktól eltekintve, melyek szerződéssze-
r ű i g az állami tantervet követik, némely autonom gymnasiumokban az egyetemes gyűlés 
által megállapított tantervtől még mindig több eltérés mutatkozik, különösen a földrajz-, 
történelem-, philosophia- és vallástanra nézve. A vallástant, melynek tanterve pedig az 
államilag segélyezett gymnasiumokra nézve is kötelező, több intézetben combinative tanítják. 
Ez annyival inkább nem helyeselhető, mivel egyházunk a vallásoktatásra nagy súlyt fekteti, a 
mi kitűnik azon intézkedéséből is, hogy a vallástant az érettségi tantárgyak sorába vette fel. 
A combinálás pedig az egyes osztályok számára előirt pensumok egymásutánját zavarja, s 
azon hátrányos következménye van, hogy példáúl, a mely tanuló az ötödik osztályban a 
bibliaismertetés helyett az egyetemes keresztyén egyház történetét tanulta, s esetleg a 
következő iskolai évben a hatodik osztályba oly tanintézetbe véteti fel magát, hol a vallás-
oktatás tantervét kötelességszerűig betartják, ezen utóbbi osztályban ugyancsak azon pensumot 
fogja tanulni, a melyet a mult évben végzett, a bibliával pedig tüzetesebben megismerkedni 
többé módja nem lesz; vagy ha a combinálás folytán a hetedik osztályban a protestáns 
egyház története helyett a keresztyén hit- és erkölcstant tanulta, s jövőre más intézetbe 
lép, a hit- és erkölcstant még egyszer fogja tanulni, de a magyarországi protestáns egyház 
történetét, mint hazai egyházunkra nézve igen fontos és légyeges tantárgyat tanulni nem 
fogja, s igy tovább, az alsóbb osztályoknál is előfordulhatnak ily, a vallásoktatásra káros 
hatású szabálytalanságok. 

Ezeknél fogva a tanügyi bizottság fölkéri a méltóságos és főtiszt, egyetemes 
gyűlést: utasítsa ujabban az autonom gymnasiumok igazgatóit, hogy az egyetemes gyűlés 
által megállapított tantervet egész terjedelmében vigyék keresztül, erre nézve az átmeneti 
intézkedéseket mielőbb megtegyék s erről az egyetemes tanügyi bizottságot értesítsék. 
Utasítsa ujabban az egyetemes gyűlés valamennyi, igy államilag segélyezett gymnasiumaink 
igazgatóit, hogy a vallástani oktatásnak egyetemes gyűlésileg megállapított tantervét egész 
terjedelmében vigyék keresztül és hogy az egyházunkra nézve ezen fontos tantárgyat com-
binative sehol se tanítsák. 

Meg kell még említenünk, hogy valamennyi középiskolánk nyomatott évi értesítőt 
adott ki, melyek egy némelyikében a tudomány színvonalán álló tudományos értekezések 
közöltetnek. A miskolczi algvmnasium értesítőjéből jutott tudomására a tanügyi bizottságnak, 
hogy ezen tanintézet nem lévén képes az 1883. XXX. t.-cz. követelményeinek megfelelni, 
a tiszai egyházkerület beleegyezésével is, egyidőre megszűnt létezni. Alapítványai mindaddig 
a fentartó testület által fognak kezeltetni, mig azok kamataiból, s egyéb kedvezőbb viszo-
nyok beálltával ezen tanintézet, lehetőleg kiterjedtebb hatáskörben visszaállítható lesz. Ezen 
algymnasium fentartó hatósága méltó elismerést érdemel azon határozatáért, hogy az inté-
zetnél régebben működő volt rendes tanárainak egy évi fizetésüket kiszolgáltatja. 

Végűi a nép-, közép- és felsőbb iskolák egyéb viszonyairól s állapotaikról szóló 
statistikai kimutatásokat van szerencsénk az ide tisztelettel csatolt öt mellékletben az egye-
temes gyűlésnek beterjeszteni. 

Az egyetemes gyűlés ezen jelentést egész terjedelmében tudomásúl vévén 
az abban foglalt kérelmek és indítványokhoz képest határozza, hogy : 

1. a középiskolákra vonatkozó rendtartás a mult évi jegyzőkönyv 49-ik 
pontjánál tárgyalandó; 

2. a vallásoktatás combinative sehol sem történjék; miután azonban a 
tanítások már megkezdettek a kivétel illetőleg eltérés még a folyó iskolai évre 
megengedtetik ; 

3. hogy a mértani rajz részletes tanterve sokszoroztassék s észrevétel s 
nyilatkozattétel végett a tanári testületekkel közöltessék; 

4. sajnálkozását fejezi ki az egyet, gyűlés végre a felett, hogy a miskolczi 
algymnasium anyagi eszközök hiánya miatt fennállani megszűnt. 

28. (Sch.) A fennebbi ponttal kapcsolatban a bányai kerület püspöke javasolja, 
hogy jövőre minden gymnasiumnál külön hitoktató alkalmaztassák. 

Nyilatkozat végett a kerületekkel közöltetik. 



24. (Sch.) A mult évi jegyzőkönyv 24. pontjára vonatkozólag beterjeszti a tan-
ügyi bizottság az 1887/88—ik iskolai évről szóló következő jelentéseit: 

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

A) A bányai egyházkerületben volt 375,908 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
26,177, leány 25,114, összesen 51,291 tanköteles gyermek; 13 — 15 éves tanköteles fiú 
volt 9507, leány 8727, összesen 18,234 gyermek; volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 35,684, 
leány 33,841, összesen 69,525 tanköteles gyermek. A tanköteles gyermekek a lélekszám 
18*5%-át teszik. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába 22,782 fiú, 22,019 leány, összesen 44,801 gyermek; ismétlő iskolába 4058 fiú, 
4469 leány, összesen 8527 gyermek; idegen elemi iskolába járt 1820 fiú, 1459 leány, 
összesen 3279 gyermek; idegen ismétlő iskolába 548 fiú, 139 leány, összesen 687 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába járt 371 fiú, 337 leány, összesen 708 gyermek; magánintézetbe 
188 fiú, 166 leány, összesen 354 gyermek; középtanodába 727 fiú, 1 leány, összesen 728 
gyermek. Iskolába járt tehát 30,494 fiú, 28,590 leány, összesen gyermek, vagyis 
a tankötelesek 85°/o-a. Iskolába nem járt 5190 fiú, 5251 leány, összesen 10,441 gyermek, 
vagyis 15 °/o. — A gyermekek mulasztottak 432,016 félnapot, s így ha a mindennapi elemi 
iskolába járó gyermekeket vesszük tekintetbe, esik egy gyermekre 9*6 félnapi mulasztás. 
Mulasztásokért megbüntettetett 919 szülő. A kerületbeli elemi iskolákba járt idegen illetőségű 
vagy vallású fiú 885, leány 923, összesen 1808 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 558, s ezek közül képesített 484, nem képe-
sített 74; rendes 465, segéd 93. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában átlag 
80 tanuló. 

Felekezeti népiskolája volt a kerületnek 466, községi vagy állami 29. Az egyház 
tulajdona volt 452, bérelt 14;. jó karban van 435, rossz karban 31. Új iskola építtetett 8, 
javíttatott 110. Tanterem van 538. Egy-egy tanteremre esik a mindennapi elemi iskolások 
közül 83 gyermek. Tanítólak van 473. Az összes kerületi népiskolák mellett van: faiskola 210, 
testgyakorló 62. A népiskolák taneszközei: fekete irótábla 850, fali olvasótábla 7795, fali 
térkép 1371, földgömb 331, természetrajzi eszköz 8734, természettani eszköz 1351, könyv 
15,216 kötet. 

A kerületi iskolák összes vagyona 1.006,537 frt 27 krt tesz, melyből ingatlanokra 
904,381 frt, tőkepénzre 102,156 frt 27 kr. esik. 

Az iskolák jövedelme tett készpénzben 163,772 frt 74 krt, terményekben pénzértékre 
véve 124,249 frt 43 krt, összesen 288.022 frt 17 krt. Származott pedig ezen jövedelem: 
az ingatlanok évi használatából 58,393 frt 27 kr.; tőkepénzek kamataiból 5885 frt 8 kr.; 
tandijakból 34,362 frt 2 kr.; állami segélyekből 1302 frt; községi segélyekből 32,182 frt 15 kr.; 
egyházi segélyekből 147,233 frt 19 kr. ; egyéb forrásokból 8664 frt 46 kr., — összesen 
288,022 frt 17 kr. 

Az iskolák évi kiadása tett összesen 284,888 frt 77 kr., és pedig: rendes tanítók 
fizetésére 240,142 frt 47 kr. (egy rendes tanító átlagos évi fizetése 516 frt 43*5 kr.); segéd-
tanítók fizetésére kiadás volt 13,440 frt 66 kr. (egy segédtanító átlagos évi fizetése 144 frt 52 kr.). 
További kiadások voltak: javításokra 15,738 frt 84 kr.; tanszerekre 3681 frt 9 kr.; egyebekre 
11,885 f r t 71 kr., összesen 284,888 frt 77 kr., -— s így a kerület népiskoláinál 3133 frt 40 krnyi 
jövedelemtöbblet mutatkozik. 

B) A dunántúli egyházkerületben volt 202,303 lélek után: 6—12 éves tanköteles 
fiú 14,504, leány 13,739, összesen 28,243 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 
volt 4367, leány 4240, összesen 8607 gyermek; volt tehát 6—15 éves fiú 18,871, 
leány 17,979, összesen 36,850 tanköteles gyermek. A tanköteles gyermekek a lélekszám 
18'2°/0-kát teszik. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gvermekek kivételével, az elemi 
iskolába 13,853 fiú, 12,236 leány, összesen 26,089 gyermek; ismétlő iskolába 3437 fiú, 
3269 leány, összesen 6706 gyermek; idegen elemi iskolába járt 330 fiú, 282 leány, összesen 
612 gyermek; idegen ismétlő iskolába 130 fiú, 122 leány, összesen 252 gyermek; felső 
vagy polgári iskolába járt 30 fiú, 36 leány, összesen 66 gyermek; magánintézetbe 4 fiú, 6 leány, 
összesen 10 gyermek; középtanodába járt összesen 111 fiú. Iskolába járt tehát 17,895 fiú, 
15,951 leány, összesen 33,846 gyermek, vagyis a tankötelesek 91'8%-ka. Iskolába nem járt 
976 fiú, 2028 leány, összesen 3004 gyermek, vagyis a tankötelesek 8'2%-ka. — A gyer-
mekek mulasztottak 110,191 félnapot, s így ha a mindennapi elemi iskolába járó gyermekeket 
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vesszük tekintetbe, esik egy gyermekre 4/2 félnapi mulasztás. Mulasztásokért megbüntettetett 
4567 szülő. — A kerületi elemi iskolákba járt idegen illetőségű vagy vallású fiú 887, leány 666, 
összesen 1553 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 400, s ezek közül képesített 394, nem képesített 6; 
rendes 362, segéd 38. — Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában átlag 65*2 tanuló. 

Felekezeti népiskolája volt a kerületnek 346, és pedig az egyházközség tulajdona 
volt 345, bérelt 1; jó karban van 328, rossz karban 18. Új iskola épült 6, javíttatott 49. 
Az iskolák épületeiben tanterem van 408. Egy-egy tanteremre esik a mindennapi elemi 
iskolások közül 64 gyermek. Tanítólak van 365. Az összes kerületi népiskolák mellett van: 
faiskola 204, testgyakorló 85. — A népiskolák taneszközei: fekete irótábla 596, fali olvasó-
tábla 6579, falitérkép 954, löldgömb 294, természetrajzi eszköz 4543, természettani eszköz 1176, 
köny 14,413 kötet. 

A kerületi iskolák összes vagyona 638,992 frt, melyből ingatlanokra 601,080 rt, 
tőkepénzre 37,912 frt esik. 

Az iskolák jövedelme tett készpénzben 103,405 frtot, terményekben pénzértekre véve 
99,469 frtot, összesen 202,874 frtot. Származott pedig ezen jövedelem: az ingatlanok évi 
használatából 32,305 frt; tőkepénzek kamataiból 2290 frt; tandijakból 20,361 frt; állami 
segélyből 83 frt; községi segélyekből 12,093 frt, egyházi segélyekből 6486 frt, egyéb forrá-
sokból 129,256 frt, — összesen 202,874 frt. 

Az iskolák évi kiadása tett összesen 202,874 frtot, és pedig: rendes tanítók fizetésére 
171,868 frtot (egy rendes tanító átlagos évi fizetése 474 frt 77 kr.); segédtanítók fizetésére 
kiadás volt 6669 frt (egy segédtanító átlagos évi fizetése 175 írt 50 kr.). További kiadások 
voltak: javításokra 6723 frt; tanszerekre 1591 frt; egyebekre 16,023 frt, — összesen 202,874 frt, 
éppen annyi, mint a jövedelem. 

C) A dunáninneni egyházkerületben volt 151,381 lélek után: 6—12 éves tanköteles 
fiú 9662, leány 9310, összesen 18,972 tanköteles gyermek; 13 —15 éves tanköteles fiú volt 
3674, leány 3619, összesen 7293 gyermek; volt tehát 6—15 éves fiú 13,336, leány 12,929, 
összesen 26,265 tanköteles gyermek. A tanköteles gyermekek a lélekszám 17*3 %-kát teszik. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába 8069 fiú, 7555 leány, összesen 15,624 gyermek ; ismétlő iskolába 1518 fiú, 1438 leány, 
összesen 2956 gyermek; idegen elemi iskolába járt 500 fiú, 456 leány, összesen 956 gyermek; 
idegen ismétlő iskolába 160 fiú, 77 leány, összesen 237 gyermek; felső vagy polgári iskolába 
járt 75 fiú, 45 leány, összesen 120 gyermek; magánintézetbe 15 fiú, 68 leány, összesen 83 
gyermek; középtanodába járt 181 fiú, 38 leány, összesen 219 gyermek. Iskolába járt tehát 
10,518 fiú, 9677 leány, összesen 20,195 gyermek, vagyis a tankötelesek 77%-ka. Iskolába 
nem járt 2818 fiú, 3252 leány, összesen 6070 gyermek, vagyis a tankötelesek 23%-ka. 
A gyermekek mulasztottak 250,937 félnapot, s így ha a mindennapi elemi iskolába járó 
gyermekeket vesszük tekintetbe, esik egy gyermekre 16 félnapi mulasztás. Mulasztásokért 
megbüntettetett 219 szülő. A kerületbeli elemi iskolákba járt idegen illetőségű vagy vallású 
fiú 515, leány 340, összesen 855 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 243, s ezek közül képesített 176, nem képe-
sített 67; rendes 182, segéd 61. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában átlag 
64 tanuló. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 207, kczségi vagy állami 4. Az egyház tulaj-
dona volt 187, bérelt 20; jó karban van 185, rossz karban 22. Új iskola építtetett 12, 
javíttatott 11. Tanterem van 239. Egy tanteremre esik a mindennapi iskolások közül 64 tanuló. 
Tanítólak van 214. Az összes kerületi népiskolák mellett van: faiskola 91, testgyakorló 49. 
A népiskolák taneszközei: fekete irótábla 350, fali olvasótábla 3007, fali térkép 554, föld-
gömb 152, természetrajzi eszközök 4276, természettani eszközök 1051, könyv 7310 kötet. 

A kerületi iskolák összes vagyona 166,421 frtot tesz, melyből ingatlanokra 
125,803 frt, tőkepénzre 40,618 frt esik. 

Az iskolák jövedelme tett készpénzben 72,530 frtot, terményekben pénzértékre véve 
33,788 írt 97 krt, összesen 106,318 frt 97 krt. Származott pedig ezen jövedelem: az ingat-
lanok évi használatából 6640 frt 14 kr.; tőkepénzek kamataiból 2672 frt 26 kr.; tandijakból 
17,601 frt 87 kr.; állami segélyből 141 frt; községi segélyekből 5589 frt 68 kr.; egyházi segé-
lyekből 72,138 frt 52 kr.; egyéb forrásokból 1535 frt 50 kr., — összesen 106,318 frt 97 kr. 

Az iskolák évi kiadása tett összesen 106,300 frt 97 krt, és pedig: rendes tanítók 
fizetésére 81,403 frt 36 kr. (egy rendes tanító átlagos évi fizetése 447 frt 25 kr.); segédtanítók 
fizetésére kiadás volt 5486 frt 64 kr. (egy segédtanító átlagos évi fizetése 89 frt 94*5 kr.). 



További kiadások voltak: javításokra 14,839 frt 82 kr.; tanszerekre 940 frt 23 kr.; egyebekre 
3630 frt 92 kr., — összesen 106,300 frt 97 kr., s így 18 frt jövedelemtöbblet mutatkozik. 

D) A Tiszai egyházkerületben volt 156,462 lélek után: 6—12 éves tanköteles 
fiú 9202, leány 9221, összesen 18,423 tanköteles gyermek; 13 —15 éves tanköteles fiú volt 
3268, leány 3051, összesen 6319 gyermek; volt tehát 6 - 1 5 éves fiú 12,470, leány 12,272, 
összesen 24,742 tanköteles gyermek. A tanköteles gyermekek a lélekszám 15"8°/0-kat teszik. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába 7514 fiú, 7391 leány, összesen 14,905 gyermek; ismétlő iskolába 1887 fiú, 1751 leány, 
összesen 3638 gyermek; idegen elemi iskolába 1320 fiú, 1313 leány, összesen 2633 gyermek; 
idegen ismétlő iskolába 468 fiú, 485 leány, összesen 953 gyermek; felső vagy polgári iskolába 
járt 91 fiú, 183 leány, összesen 274 gyermek; magánintézetbe 16 fiú, 76 leány, összesen 92 
gyermek; középtanodába 445 fiú, 6 leány, összesen 451 gyermek. Iskolába járt tehát 11,741 fiú, 
11,205 leány, összesen 22,946 gyermek, vagyis a tankötelesek 92'7°/0-ka. Iskolába nem járt 
729 fiú, 1067 leány, összesen 1796 gyermek, vagyis a tankötelesek 7"3%-ka. A gyermekek 
mulasztottak 75,741 félnapot, s így ha a mindennapi elemi iskolába járó gyermekeket vesszük 
tekintetbe, esik egy gyermekre 5*08 félnapi mulasztás. Mulasztásokért megbüntettetett 306 
szülő. A kerületbeli elemi iskolákba járt idegen illetőségű vagy vallású fiú 1061, leány 1098, 
összesen 2159 gyermek. 

A tanító száma volt a kerületben 370, s ezek közül képesített 322, nem képesített 48; 
rendes 336, segéd 34. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában átlag 40 gyermek. 

Felekezeti népiskolája volt a kerületnek 272, községi vagy állami 19. Az egyház 
tulajdona volt 264, bérelt 8; jó karban van 243, rossz karban 29. Új iskola építtetett 6, 
javíttatott 24. Tanterem van 340. Egy tanteremre esik a mindennapi iskolások közül átlag 
40 tanuló. Tanítólak van 288. A kerületi népiskolák mellett van: faiskola 174, testgyakorló 35. 
A népiskolák taneszközei: fekete irótábla 539, fali olvasótábla 4701, fali térkép 1132, föld-
gömb 255, természetrajzi eszközök 5741, természettani eszközök 1472, könyv 17,483 kötet. 

A kerületi népiskolák összes vagyona 433,067 frt 86 kr., melyből ingatlanokra 
292,243 frt, tőkepénzre 140,824 frt 86 kr. esik. 

Az iskolák jövedelme tett készpénzben 86,089 f r t 3° krt, terményekben pénzértékre 
véve 44,111 frt 37 krt, összesen 130,200 frt 67 krt. Származott pedig ezen jövedelem: 
az ingatlanok évi használatából 19,421 frt 50 kr.; tőkepénzek kamataiból 8455 frt 91 kr.; 
tandijakból 22,393 frt 28 kr.; állami segélyből 930 frt; községi segélyekből 22,904 frt 58 kr.; 
egyházi segélyekből 51,355 frt 26 kr. ; egyéb forrásokból 4740 írt 14 kr., — összesen 
130,200 frt 67 kr. 

Az iskolák évi kiadása tett összesen 129,615 frt 73 krt, és pedig: rendes tanítók 
fizetésére 112,554 frt 85 kr. (egy rendes tanító átlagos évi fizetése 335 frt); segédtanítók 
fizetésére kiadás volt 5,261 frt (egy segédtanító átlagos évi fizetése 155 frt). További kiadá-
sok voltak: javításokra 3,650 frt 60 kr.; tanszerekre 1056 frt 3 kr.; egyebekre 7093 frt 25 kr., 
összesen 129,615 frt 73 kr., s igy a kerület népiskoláinál 584 frt 94 krnyi jövedelemtöbblet 
mutatkozik. 

E) Összegezés. Az egyházkerületek által beküldött adatok szerint volt a magyarhoni 
ág. hitv. egyház egyetemben 886,054 lélek után 157,382 tanköteles gyermek, még pedig: 
80,361 fiú, 77,021 leány, s ezekből ismét 6—12 éves fiú 59,545, leány 57,384; 13 — 15 
éves fiú 20,816, leány 19,637. A tanköteles gyermekek a lélekszám 177%-át teszik. 

A tanköteles gyermekek közül járt az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivé-
telével: a helybeli elemi iskolákban 52,218 fiú, 49,201 leány, összesen 101,419 gyermek (az 
iskolába járó gyermekek 74*6%-ka); a helybeli ismétlő iskolákban 10,900 fiú, 10,927 leány, 
összesen 21,827 gyermek (az iskolába járó gyermekek 16%-ka); idegen elemi iskolákban 
3,970 fiú, 3,510 leány, összesen 7,480 gyermek (az iskolába járók 57%-ka) ; idegen ismétlő 
iskolákban 1,306 fiú, 823 leány, összesen 2,129 gyermek (az iskolába járók 1 • 5 % -ka) ; 
felső nép- vagy polgári iskolákban 567 fiú, 601 leány, összesen 1,168 gyermek (az iskolába 
járók 07%-ka) ; magánintézetekben 223 fiú, 316 leány, összesen 539 gyermek (az iskolába 
járók 0*4%-ka); középtanodákban 1,464 fiú, 45 leány, összesen 1,509 gyermek (az iskolába 
járók 2% -ka). Járt tehát iskolába összesen tanköteles fiú 70,648 (a tanköteles fiúk 87-9 
% -ka), tanköteles leány járt 65,423 (a tanköteles leányok 84^9 % -ka), vagyis járt iskolába 
összesen 136,071 gyermek, tehát a tanköteles gyermekek 867%-ka. Iskolába nem járt: fiú 
9,713, leány 11,598, összesen 21,311 gyermek, vagyis a tankötesek 137%-ka. Első helyen 
áll az iskoláztatás a tiszai egyházkerületben, hol a tanköteles gyermekek 927%-ka járt isko-
lába, ezután következik a dunántúli egyházkerület, hol 91 '8%, a bányaiban 85%, a dunán-
inneniben 77% járt iskolába. A mindennapi iskolába járók mulasztottak összesen 868,885 
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félnapot, s igy egy tanulóra esik 6*4 félnapi mulasztás. Mulasztásért megbüntettetett 6011 
szülő. Egyházközségeink helybeli népiskoláiba idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 3,348, 
leány 3027, összesen 6,375 gyermek. 

Tanító volt a négy egyházkerületben 1,571, ezek közül: képesített 1,376 (87"6%), 
nem képesített 195 (12.4%); rendes tanító 1,345 (85*6%), segédtanító 226 (i4'4°/0). Jutott 
egy tanítóra a mindennapi iskolákban átlag 65 tanuló. Iskola volt összesen 1,343, még pedig 
egyházi 1,291, községi vagy állami 52; az egyházközségek tulajdona volt 1,248, bérelt 43; 
jó karban volt 1,191, rossz karban 100. Az iskolai épületekben volt tanterem 1,525; jutott 
egy tanterme a mindennapi iskolában 66 tanuló. Tanítólak az iskolai épületekben volt 1,340. 

Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 679, testgyakorló 231. Az iskolák tanesz-
közei voltak: fekete irótábla 2335; fali olvasó tábla 22,082; fali térkép 4011; földgömb 
1032 ; természetrajzi eszközök 23,294; természettani eszközök 5050. Az iskolák könyvtáraiban 
volt összesen 54,422 kötet könvv, s igy jut egy-egy iskolára átlag 42 kötet. A négy egyház-
kerületben új iskola épült 32, javíttatott 194. 

A négy egyházkerületben a népiskolák évi jövedelme tett készpénzben 425,797 frt 4krt, 
terményekben pénzértékre véve 301,618 frt 77 krt, összesen 727,415 frt 81 krt. Származott 
e jövedelem az iskolák ingatlan vagyonából, melynek értéke 1.923,507 frt, évi jövedelme pedig 
116,759 frt 91 kr. Az ingatlan vagyon 6°/o-kot jövedelmezett, s az összes jövedelmek i6°/o-kát. 
Származott továbbá a jövedelem az iskolák tőkepénzéből, melynek összege 321,511 frt 13 kr., 
évi kamatja 19,303 frt 25 kr. A tőkék átlag 60/o-kot jövedelmeztek, vagyis az összes jövedel-
mek 27%-kát. Tandíjakból bejött 94,718 frt 17 kr. (a jövedelmek 13%-ka); állami segélyek-
ből 2456 frt (a jövedelmek o'3°/0-ka); községi segélyekből 72,769 frt 42 kr. (a jövedelmek 
iOj/°-ka); egyházi segélyekből 277,212 frt 97 kr. (a jövedelmek 38* 1 °/o— ka); egyéb forrá-
sokból 144,196 frt 10 kr. (a jövedelmek 19.9%-ka), mely jövedelmek összege, mint fönnebb 
727,415 frt 81 kr. 

A népiskolák kiadásainak összege pedig 723,679 írt 47 kr., s így 3736 frt 34 kr. 
többlet mutatkozik. Rendes tanítók fizetésére kiadás volt 605,968 frt 68 kr. (a kiadások 
83'70/0-ka). Egy rendes tanító átlagos évifizetése 450 frt 53 kr. Segédtanítók fizetésére kiadás 
volt 30,857 frt 30 kr. (a kiadások 4"3%-ka). Egy segédtanító átlagos évi fizetése volt 
132 frt 11 kr. További kiadások voltak: javításokra 40,952 frt 26 kr. (akiadások 5'6°/0-ka); 
tanszerekre 7,268 frt 35 kr. (a kiadások i%-ka) ; egyebekre 38,632 frt 88 kr. (a kiadások 
5"3°/n-ka), mely kiadások összege, mint fönnebb 723,679 frt 47 kr. E kiadások szerint a 
mindennapi iskolába járó egy-egy tanuló évi képeztetése átlag 7*13 forintba került. 

II. A tisztelettel mellékelt öt táblás kimutatás szerint egyetemes egyházunk kebe-
lében 5 t a n í t ó k é p z ő létezik, u. m. a soproni, eperjesi, felső-lövői, szarvasi és selmeczbányai. 
Ezek közül a három utolsó szoros kapcsolatban van a mellettük fenálló közép-, illetőleg 
felsőbb iskolákkal, ugy, hogy az igazgatók, tanárok, tanszerek, könyvtárak a kettős intéze-
tekkel közösek, s csupán az énekre, zenére, tehát a tanítóképző sajátlagos czéljaira alkalmaz-
tatnak egyes szaktanárok. 

A) ^A soproni tanítóképző 4 önálló tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira 
szolgál 4 tanterem, (melynek egyike ugy van berendezve, hogv rajztermül is használtatik); 
i természettutományi kísérleti terem ; 1 tanszerterem ; 1 igazgatói iroda, mely tanári szobá-
nak is használtatik; 1 gyakorló kert; 15 lakszoba benlakó növendékek számára, — s igy 
van összesen 22 terem s szobahelyiség. Az intézet oktatási s gazdasági czéljaira szolgál még 
a soproni torna- s tűzoltóegyesület tornacsarnoka, s a helybeli háziipar-egyesület tanműhelye. 
Az intézetben tanít 8 tanár, közöttük 3 rendes, 1 segédtanár, 4 más intézeti óraadó. Az 
intézetben volt összesen 42 nyilvános növendék, és pedig: az első tanfolyamban 9, a máso-
dikban 6, a harmadikban 10, a negyedikben 17. Vizsgálatot tett az év végén 40, és pedig: 
jeles eredménynyel 17, jó eredménynyel 15, elégtelen eredménynyel 8; évközben kilépett 2. 
A tanév végén megvizsgált tanulók közül anyanyelvre nézve^ volt: magyar 29, német 9, 
román 2, kik vallásra nézve mind ágost. hitv. evangélikusok. Életkorukat tekintve, volt: 15 
éves 1 ; 16 éves 3; 17 éves 6; 18 éves 6; 19 éves 3; 20 éves 11; 21 éves 5; 22 éves 3; 
23 éves 1; 24 és több éves 1. A képezdével közvetlen kapcsolatban van egy gyakorló-iskola 2 
tanteremben 4 tanfolyammal s 63 tanulóval. A tanítás ugy a képezdében, mint a gyakorló-
iskolában magyar nyelven folyt. A tanítóképző növendékei közül fizetett : könyvtárra és tan-
szerekre 10 növendék 1 —1 forintot; testgyakorlatra mind a 40 növendék fejenként 3 frtot. 
Ösztöndíjas volt 24. Az ösztöndíj legmagasabb értéke volt 50 forint, a legkisebbé 4 frt 20 kr.; 
ösztöndíjul kiosztatott összesen 504 frt. A növendékek mindannyia lakást kapott az intézetben. 
Élelmeztetett tápintézetben: ingyen 7, olcsón 30. A tanulók közt fennálló társulatok voltak a 
«Pálfv-kör» (önképző), és a lyceumi ifjúsággal közös «zenetársaság». A tanítóképző fentartá-



sára fordított jövedelem tett összesen 7,835 frt 85 krt. E jövedelem származott az intézet 
tőkepénzéből, melynek összege 44,052 frt 50 kr., évi kamatja 1,975 frt 97 kr. ; egyházi 
segélyből 4,040 frt 73 kr. ; egyéb segélyekből 408 frt 45 kr.; a tanulók hozzájárulásából 
(lakbér, tornadíj, orgonadíj, gyakorló-iskolái tandíj) 1,410 frt 70 kr. Ezenkívül mint ingatlan 
vagyont fölemlíti az igazgatói kimutatás az 50—60,000 frt értékű intézeti házat, melynek 
pénzben kifejezhető jövedelme csak annyiban van, a mennyiben 3 tanári s 1 házmesteri lakás 
évi 700 frtot, az 50 növendéket befogadó internátus évi 1000 forintot képvisel; de ezen 
jövedelmi adatok a kimutatásban csupán jelezve vannak s a jövedelmi összegbe föl nem 
vétettek. A tanítóképző fentartására fordított kiadások voltak : a tanszemélyzet fizetésére 415 1 frt; 
fűtésre, világításra s szolga fizetésére 626 frt; tanszerekre és könyvtárra 192 frt; vegyesekre 
(gyakorló-iskolai helyiségre, beteg növendékek gyógyítására, az épület javítására, ösztön-
díjakra stb) 1,700 frt, összesen 6,669 frt. Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 
18, mint épen végző növendék 17, egy vagy több évi tanítói gyakorlat után 1. A képesítés 
magyar nyelven történt. 

B) Az eperjesi tanítóképző. 3 önálló tanfolyammal van szervezve. Az intézet ezéljaira 
szolgál 3 tanterem; természettudományi kísérleti teremül használtatik az intézet nagy orgona-
terme, s a tanszerek is abban és egy nagyobb tanteremben vannak elhelyezve. Az intézet 
ezéljaira szolgál továbbá 1 (a collegiummal közös) rajzterem, 1 (a collegiummal közös) nyári 
tornatér, 1 gyakorló kert, 1 (a collegiummal közös) tápintézeti helyiség, 7 internatusi szoba, 
összesen 15 helvség, és egy felügyelőtanári lakás. — Az intézet oktatási ezéljaira szolgált 
még egy 1526 kötetből álló intézeti könyvtár (de a collegium nagy könyvtárát is használ-
hatta), ásványgyüjtemény 200 db., rovargyüjtemény 500 db., physikai eszköz 100, földrajz-
történelmi tanszer 30, szemléleti képgyűjtemény 70, és rajzminták. —- Az intézetben működött 
3 rendes, 1 más intézeti óraadó tanár. Az intézetbe beíratott a tanév elején : az első tan-
folyamba 8 nyilvános, 1 magán; a második tanfolyamba 16 nyilvános, 2 magán; a harmadik 
tanfolvamba 4 nyilvános, 1 magán, összesen 32 növendék, kik az év végén mindnyájan 
tettek vzsgálatot, és pedig: jeles eredménynyel 6 nyilvános; jó eredménynyel 16 nyilvános, 
2 magán elégséges eredménynyel 3 nyilvános, 2 magán; elégtelen eredménynyel 3 nyilvános 
növendék. A tanulók közül anyanyelvre nézve volt: magyar 11, német 9, tót 12; vallásra 
nézve mindannyian ág. hitv. evangélikusok voltak. — A növendékek életkorát tekintve, volt: 
16 éves 5; 17 éves 8; 18 éves 6; 19 éves 6; 20 éves 5; 24 és több éves 2. — Az inté-
zetnek saját gyakorlóiskolája nincs, hanem azt pótolja a helybeli evang. egyház 4 tanfolyamból 
álló elemi iskolája. A tanítás a tanítóképzőben magyar nyelven folyt. — A növendékek 
közül íölvételi dijat, fizetett 32, ösztöndíjas volt (a collegium szívességéből) 5. Az ösztöndíj 
legmagasabb értéke volt 5 frt 70 kr., a legkisebbé 4 frt 25 kr.; ösztöndíjul kiosztatott összesen 
22 írt 70 kr. Élelmeztetett tápintézetben ingyen 27, olcsón 1. — A növendékek közt fennálló 
társulatok voltak: a gyámintézet, mely évről évre alakúi, s a mit gvűjt, közvetve a kerületi 
gyámintézetnek szolgáltatja át; a «Pálfy-kör» (magyar önképző), a zeneegyesület és a dalkör. 

A tanítóképző fentartására fordított bevétel volt összesen 6018 frt 67 kr. Származott 
a bevétel az intézet tőkepénzéből, melynek összege 107,125 írt 76 kr., évi kamatja 5876 írt 
41 kr. Ezenkívül bevétel volt egyéb forrásokból 72 frt 26 kr., a tanulók hozzájárúlásából 70 írt. 
— Az intézet fentartására fordított kiadások voltak: a tanszemélyzet fizetésére 3705; fűtés, 
világítás s egvéb szolgálatra 531 frt 88 kr.; tanszerekre 50 frt, könyvtárra 50 frt; tanulók 
élelmezésére 1301 frt 56 kr.; vegyesekre 25 frt, — mely kiadások összege 5663 frt 44 kr. — 
Altalános tanítói oklevelet kapott az év folyamán 10, és pedig: képesítőre más intézetből 
jött i, több évi gyakorlat után 7, olyan, ki a képezdei tanulmányokat magán úton végezte, 2. 

C) A felső-lövői tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve, de úgy, hogy a negyedik 
év folvam növendékei segédtanítókúl, vagy nevelőkűl vannak egv próbaévre alkalmazva. 
Tantermei, tanszerei, torna-, tápintézeti s egyéb helyiségei a középiskolával közösek. Az inté-
zetben tanít 9 tanár, és pedig: 3 rendes, 1 segédtanár, 4 más intézeti óraadó és 1 római kath. 
hitoktató. -— A tanulók közül beíratott az év elején: az első tanfolyamba 3; a másodikba 7; 
a harmadikba 2; a negyedikbe 3, összesen 15 mind nyilvános növendék. Vizsgálatot tett 
az év végén 14, és pedig: jeles eredménynyel 7, jó eredménynyel 4, elégséges eredménynyel 2, 
elégtelen eredménynyel 1; meghalt 1. Az év végén megvizsgált tanulók között volt anya-
nyelve nézve^ magyar 2, német 12; vallásra nézve: ág. hitv. ev. 11; helvét hitv. 1; római 
kath. 2. — Életkor szerint volt: 15 éves 1; 17 éves 1; 18 éves 7; 19 éves 3; 20 éves 1; 
24 éves i. — A képezdével kapcsolatban van egy gyakorló-iskola 7 tanfolyammal, 3 tanítóval 
s 256 tanulóval, ezekből kiválogatva 57-et képezdei növendékek tanítottak. — A képezdei 
növendékek közül fizetett: fölvételi dijat 1, tanpénzt 2, könyvtárra és tanszerekre 12; tanpénz-
mentes volt 13. Ösztöndíjas volt 13; az ösztöndíj legmagasabb értéke volt 55 frt 50 kr., 
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a legkisebbé 5 frt; ösztöndíjúi kiosztatott összesen 289 frt. Élelmeztetett tápintézetben olcsón 9. 
— A tanítás mind a képezdében, mind a gyakorló-iskolában németül és magyarul folyt. — 
A képezde tanulói közt fennálló társulatok voltak az önképző ésa dalárda. — A tanítóképző 
fentartására fordított jövedelmek voltak összesen 3843 frt 80 k. Származott e jövedelem: 
községi segélyből 200 frt; egyházi segélyből 382 frt; egyéb forásokból (a német Gusztáv-
Adolf-egylet és a svajczi protestáns egyházi gyámegylet adományából) 2650 frt; a tanulók 
hozzájárulásából 611 frt 80 kr. — A tanítóképző fentartására fordított kiadások voltak: a tan-
személyzet fizetésére 3245 frt; fűtésre, világításra s egyéb szogálatra 124 frt; tanszerekre 
és könyvtárra 156 frt; tanulók élelmezésére 1085 f r t ' vegyesekre 129 frt, s így a kiadások 
összege tesz 4739 frtot; a 895 frt 20 krnyi hiányt a finövelde pénztára pótolta. — Az év 
folyamán általános tanítói oklevelet kapott 1, mint épen végző növendék 1, több évi tanítói 
gyakorlat után 1; nem magyar ajkú tanító képesíttetett az 1879. évi törvény értelmében 
1 intézeti. A képesítés német-magyar nyelven történt. 

D) A szarvasi tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Tantermei, tanszerei, 
torna- és tápintézeti, s egyéb az intézet czéljaira szolgáló helyiségei a főgymnasiummal 
közösek, kivéve két osztálytermet, melyekben a képzőbeliek szakszerű tanítása olyankor folyik, 
midőn gvmnasiumi osztálytársaiktól különválva taníttatnak. — Az intézetben képezdei tan-
szakokban tanít 4 tanár, és pedig 2 rendes tanár, 2 más intézeti óraadó. — Az intézetbe 
beíratott az év elején: az első tanfolyamba 1, a másodikba 4, a harmadikba 5, a negyedikbe 
2 nyilvános, 1 magán, összesen 13 növendék. Vizsgálatot tett az év végén 12, és pedig: 
jó eredménynyel 3, elégséges eredménynyel 7, elégtelen eredménynyel 2, vizsgálatlan maradt 1. 
A megvizsgáltak anyanyelvükre nézve mindnyájan magvarok s ágostai hitv. evangélikusok 
voltak. Életkoruk szerint volt: 16 éves 3; 17 éves 4; 18 éves 1; 19 éves 2; 20 éves 2. — 
Gyakorló-iskoláúl szolgáltak az evangyélmi egyháznak az intézet közelében lévő népiskolái. 
A tanítás a képezdében magyarúl, a gyakorló-iskolában magyarúl és tótul folyt. — A képezde 
növendékei közül fizetett: tanpénzt 5, könyvtárra és tanszerekre 3, mellékgyakorlatokra 3; 
tanpénzmentes volt 5, ösztöndíjas 2, kik összesen 15 frtót kaptak. Élelmeztetett tápintézetben 
olcsón i. — A tanítóképző fentartására szükséges költséget a főgvmnasium fedezte, mely 
külön ki nem mutatható. Segélyül a bányai egyházkerület 800 frtot adott a képezdének, 
a képezdei tanulók pedig 42 frt 60 krral járultak a költségekhez. Az év folyamán tanképesítő 
vizsgálatok nem tartattak. 

E) A Selmecbányái tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Tantermei, tanszerei, 
torna-, tápintézeti s egyéb az intézet czéljára szolgáló helyiségei a lyceummal közösek. 
A tanítóképzőben ugyanazon tanárok tanítanak, mint a lyceumban. — Az év elején beíratott 
a képezde: első tanfolyamába 6, a másodikba 5, a harmadikba 2, a negyedikbe 4, összesen 17, 
mind nyilvános tanuló. Ezek közül vizsgálatot tett az év végén 15, és pedig: jó eredmény-
nyel 3, elégséges eredménynyel 10, elégtelen eredménynyel 2; vizsgálatlan maradt 1, évközben 
kilépett i. A tanulók közül anyanyelvre nézve volt: magyar 4, tót 11; vallásra nézve mind 
ág. hitv. evangélikusok voltak. — Életkor szerint volt: 15 éves 1; 17 éves 4; 18 éves 5; 
19 éves 4; 21 éves 1. Gyakorló-iskoláúl használtatott az evang. egyház 4 tanfolyamú elemi 
iskolája. A tanítás mind a képezdében, mind a gyakorlóiskolában magyarúl folyt. — A tanító-
képző növendékei közül tanpénzt fizetett 1; ösztöndíjas volt 3. Az ösztöndíj legmagasabb 
értéke volt 10 frt, a legkisebbé 6 frt, — kiosztatott összesen 26 frt. Élelmeztetett a tápinté-
zetben ingyen 14. A tanítóképző, mint ilyen, 1074 frt egyházi segéyben részesült, különben 
kiadásai a lyceummal közösek voltak. Külön órák díjazására s a tanítóképzősök tartására 
1307 frt fordíttatott. — Az év folyamán tanítói oklevelet kapott 5, és pedig mint épen végző 
növendék 4, mint olyan, ki a képezdei tanulmányokat magán úton végezte 1. A képesítés 
magyar nyelven történt. 

A tanítóképzők igazgatói által beküldött főbb adatokat összegezve, négy tanító-
képző 4, egy pedig 3 tanfolyammal van szervezve. Tanított az 5 tanítóképzőben összesen 
29 tanár, kik közül rendes tanár volt 14, segédtanár 2, más intézeti óraadó 12, római kath. 
hitoktató i. — Beiratott az év elején az 5 tanítóképzőben 114 nyilvános, 5 magán, összesen 
119 növendék, és pedig: az első tanfolyamba 27 nyilvános, 1 magán a második tanfolyamba 
38 nyilvános, 2 magán; a harmadik tanfolyamba 23 nyilvános, 1 magán; a negyedik tan-
folyamba 26 nyilvános, 1 magán. Ezek közül vizsgálatot tett az év végén : jeles eredmény-
nyel 30 nyilvános; jó eredménynyel 41 nyilvános, 2 magán; elégséges eredménynyel 22 nyil-
vános, 2 magán; elégtelen eredménynyel 16 nyilvános; vizsgálatlan maradt 1 nyilvános, 
i magán; évközben kilépett 3 nyilvános, meghalt 1. — Az év végén megvizsgált 113 
növendék közül anyanyelvre nézve volt: magyar 58, német 30, tót 25. Vallásra nézve volt: 
ág, hitv. evang. 110, ev. ref. 1, római kath. 2. — A növendékek életkorát tekintve: 15 éves 3; 
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i6 éves i i ; 17 éves 23; 18 éves 25; 19 éves 18; 20 éves 19; 21 éves 6; 22 éves 3; 23 éves 2; 
24 és több éves 3. — A képezdével közvetlen kapcsolatban lévő gyakorlóiskolával csak egy 
intézet birt, a többi 4 e czélra a helybeli evang. gyülekezet elemi iskoláit használta. — 
A tannyelv volt 4 intézetben magyar, i-ben német-magyar. A gyakorlóiskolákban a tanítás 
3 intézetben magyar, i-ben német-magyar, i-ben magyar és tót nyelven folyt. — A tanító-
képző növendékei közül fizetett: fölvételi díjat 33; tanpénzt 8; könyvtárra és tanszerekre 25; 
mellékgyakorlatokra 45; tanpénzmentes volt 50; ösztöndíjas 47. Az ösztöndíj legmagasabb 
értéke volt 55 frt 50 kr., a legkisebbé 4 frt 20 kr.; ösztöndíjul kiosztatott összesen 856 frt 70 kr. 
A növendékek közül élelmeztetett tápintézetben: egészen ingyen 48, olcsón 41. — Az inté-
zetek anyagi viszonyait 3 igazgató tünteti ki, 2 csak a tanítóképző fentartására külön befolyt 
bevételeket és kiadásokat mutatja ki. Ezen adatok szerint volt a tanítóképzők jövedelme 
összesen 19,572 frt 32 kr. Származott ezen jövedelem: tőkepénzekből, minőt 2 intézet tüntet ki 
151,178 frt 26 kr. értékben, 7852 frt 38 kr. kamatjövedelemmel. Községi segélyekből befolyt 
200 frt; egyházi segélyekből 6296 frt 73 kr.; egyéb segélyekből 3130 frt 71 kr.; a tanulók 
hozzájárulásából 2092 frt 50 kr., mely jövedelmek összege mint fennebb 19,572 frt 32 kr. — 
A tanítóképzők kiadásai voltak: a tanszemélyzet fizetésére 11,101 frt; fűtés, világításra s egyéb 
szolgálatra 1281 frt 88 kr.; tanszerekre és könyvtárra 448 frt; tanulók élelmezésére 3693 frt 56 kr.; 
vegvesekre 1854 frt, — mely kiadások összege 18,378 frt 44 kr. —• Az év folyamán általános 
tanítói oklevelet nyert 36, és pedig: mint épen végző növendék 22; mint olyan, ki más 
képezdéből jött képesítőre 1; egy vagy több évi gyakorlat után oklevelet kapott 9; oklevelet 
kapott olyan, ki a képezdei tanulmányokat magán úton végezte 3; nem magyar ajkú képe-
síttetett az 1879. évi XVIII. t.-cz. értelmében i intézeti.— A képesítés 1 intézetben német-magyar; 
a többiben magyar nyelven történt. 

III. A középiskolák állása az 1887/88 ik iskolai évben következő volt: 
A tisztelettel mellékelt 15 táblázat szerint volt a magyarhoni ág. hitv. evang. egv-

ház kebelében és főfelügyelete alatt az 1887/88-iki iskolai évben 11 nyolczosztálvú főgvm-
nasium, 1 hatosztályú, 5 négyosztályú gymnasium, 1 hatosztályú reáliskola, összesen 18 
középiskola. Ezen tanintézetek közül 10-ben a tannyelv tisztán magyar, 5-ben a főtannyelv 
a magyar, a segédtannyelv pedig a német, 2-ben a főtannyelv a német, a segédtannyelv a 
magyar, i-ben a főtannyelv a magyar, de segédtannyelvei a tót és a német. A 18 közép-
iskola közül 13-at tisztán az egyházi hatóságok tartanak fenn, államsegélyben részesül 5. E 
tanintézetek közül alapíttatott a XVI. század első felében 3 (a selmeczbányai fő-, a beszter-
czebánvai algymnasium és a késmárki lyceum); a XVI. század második felében alapíttatott 1 
(a soproni főgymnasium); a XVII. század első felében r (a pozsonvi lvceum); második 
felében 1 (az eperjesi főgymnasium, illetőleg collégium); a XVIII. század második felében 2 
(a miskolczi és aszódi algymnasiumok); a XIX. század első felében 5 (a szarvasi, budapesti 
főgymn., a felső-lövői tanintézetek és a bonyhádi algymnasium) : a XIX. század második felé-
ben 5 (a rozsnyói, iglói, nyíregyházai főgymn., a rimaszombati egyesült protestáns főgvmn., 
és a békés-csabai algymnasium). A budapesti és iglói főgymnasiumoknak egy-egy párhu-
zamos első (A. és B.) osztálya van. 

A középiskolákban a tanulók száma osztálvonként volt : az első osztályban a tanév 
elején 919, a tanév végén 846; a második osztályban a tanév elején 682, a tanév végén 
647; a harmadik osztályban a tanév elején 578, a tanév végén 564; a negyedik osztályban 
a tanév elején 510, a tanév végén 493; az ötödik osztályban a tanév elején 383, a tanév 
végén 369; a hatodik osztályban a tanév elején 336, a tanév végén 324; a hetedik osz-
tályban a tanév elején 331, a tanév végén 303; a nyolczadik osztályban a tanév elején 354, 
a tanév végén 336, s így volt összesen a nyolcz osztályban a tanév elején 4093 (47-tel több, 
mint a mult évben), a tanév végén 3882 (33-al több, mint az előző évben). A tanulók között 
nyilvános volt a tanév elején 3900, magán 193; a tanév végén nyilvános volt 3738, magán 
144. A tanév végén a magántanulók a létszám 3*6%-kát teszik. A tanulók közül egész tan-
díjat fizetett a tanév elején 3668, a tanév végén 3533; fél tandíjat fizetett a tanév ele-
jén 163, a tanév végén ugyancsak 163; tandíjmentes volt a tanév elején 177, a tanév 
végén 171. 

A középiskolai tanulók között vallásra nézve volt a tanév végén : ág. hitv. evang. 
1986 (51-1 °/0); evang. reform. 488 (12-5°/0); unitárius 3; római kath. 702 (18%); görög 
kath. 20 (o'5°/0); görög keleti 52 (i"30/l}); mózes hitű 631 (16*2%). Anyanyelvre nézve volt 
a tanulók közt az év végén magyar 2648 (68°/0); német 887 (22'8°/n); román 17 (0-4%); 
tót 311 (8°/0); szerb-horvát 17 (0*4°/0); ruthén 1, más nyelvű (angol) 1. A tanulók nyelv-
ismeretét tekintve, csak az iskola főtannyelvét beszélte 1426 (367°/0); csak az első segéd-
tannyelvet 214 (5'570); a magyar nyelvet általában 3777 (97'3%), s így a magyar nyelvet 
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nem beszélte volna 105 (2 '7%), de ezekről a tudósítások azt jegyzik meg, hogy a két legalsó 
osztálybeliek már magyarul értenek, de a nyelvet még szabatosan nem kezelik. 

A tanulók életkorát tekintve, járt a tanév végén: az I. osztályba 9—10 éves 170 
(a létszám 4'37,,-ka), 11 —12 éves 522 (13'40/ç), idősebb 154 (3'9°/0); a II. osztályba 10—11 
éves 90 (2-3%), 12—m éves 419 ( 1 0 7 % ) , idősebb 138 (3'5°/0); a III. osztályba 11 —12 
éves 94 (2-4%), 13 — 14 éves 382 (9*8 idősebb 88 ( 2 % ) ; a IV. osztályba 12—13 éves 
99 ( 2 ' 5 7 o ) > 14— 15 éves 301 ( 7 7 % ) idősebb 93 (2*4%); az V. osztályba 13—14 éves 
89 (2'30/0); 15—16 éves 216 (5 '57 0) ; idősebb 64 ( r6 ° / 0 ) ; a VI. osztályba 14—15 éves 
68 (177 0 ) , 16 — 17 éves 183 ( 4 7 % ) , idősebb 71 ( i '8°/0) ; a VII. osztályba 15 — 16 éves 74 
(i'9°/0), 17 — 18 éves 165 (4*2%), idősebb 64 ( r6° / 0 ) ; a VIII. osztályba 16—17 éves 58 
(i"4%), 18—19 éves 206 (5• 3°/0), idősebb 72 (i"8°/0). Az 1868-iki népiskolai t.-cz. 1. §-a 
szempontjából véve, a középiskola tanulói közt volt a tanév elején 9 éves 124 (3*1 °/0), a 
tanév végén 8 (o"2°/0); 10 éves a tanév elején 354 (9'i°/0), a tanév végén 187 (4*8%); 
11 éves a tanév elején 565 (14*5°/0), a tanév végén 408 (10'5°/0), 12 éves a tanév elején 
638 (I6'4°/0), a tanév végén 563 (147°/ 0) ; 13 éves a tanév elején 564 ( 1 4 7 % ) , a tanév 
végén 619 ( i5 '9°/0) ; 14 éves a tanév elején 505 (13%), a tanév végén 535 ( 13'7°/0); 
15 éves a tanév elején 329 (8'4°/n), a tanév végén 433 ( i r i ° / 0 ) . 

A tanulók közt honosságra nézve volt helybeli 1235 (31*8°/0); megyebeli 989 
(25*47,,); magyarországi más megyebeli 1586 ( 4 n ° / n ) ; fiumei 2; horvát-szlavonországi 
13 (o'i0^); külállambeli, és pedig: osztrák tartományokból való 47 ( r2" / 0 ) ; szerbországi 2; 
német birodalmi 3; angolországi 2; oroszországi 2 ; amerikai 1. 

A tanulók egészségi állapotát tekintve 3738 nyilvános tanuló között könnyű jellegű 
betegségi eset volt 2 3 5 5 ; súlyos jellegű 130; járványos jellegű 4 4 ; halállal végződő 12; bal-
esetből származó haláleset volt 2. 

A tanulók erkölcsi állapotát tekintve, miután a magántanulók az erkölcsből minden 
intézetnél nem osztályoztattak, 3765 tanuló közül: jó osztályzatot kapott 2672 (70'9°/0); 
szabályszerű osztályzatot 994 (26*47'0); kevésbbé szabályszerű osztályzatot 92 (2'4°/0); rossz osz-
tályzatot 7. Fegyelmi eset pedig előfordult: igazgatói megrovással sújtott 244; tanárkari 
megrovással súlyosbított 102; tanács folytán eltávolító fegyelmi eset volt 20; kizáró 
fegyelmi eset 3. 

T a n - vagy leczkeórát mulasztottak a tanulók az egész évben, még pedig: az I. 
osztálybeliek 15,643 igazoltat, 439 nem igazoltat; a II. osztálybeliek 13,632 igazoltat, 221 
nem igazoltat; a III. osztálybeliek 13,508 igazoltat, 238 nem igazoltat; a IV. osztálybeliek 
12,334 igazoltat, 200 nem igazoltat; az V. osztálybeliek 8682 igazoltat, 243 nem igazoltat; 
a VI. osztálybeliek 8531 igazoltat, 119 nem igazoltat; a VII. osztálybeliek 10,201 igazoltat, 
113 nem igazoltat; a VIII. osztálybeliek 9671 igazoltat, 286 nem igazoltat. Az összes nyil-
vános tanulók tehát mulasztottak 92,202 igazolt, és 1859 nem igazolt, összesen 94,061 tan-
órát. Nem mulasztott 639, vagyis a nyilvános tanulók i6'40/0-ka. Ha a 639 nem mulasztót 
a rendes tanulók 3738 főnyi létszámából kiveszszük, esik egy-egy tanulóra 30*3 óramulasztás. 

A szülők közt polgári állásra nézve volt: önálló őstermelő 743 (a szülők 19'1%-ka); 
önálló kis- és nagyiparos, kereskedő, vállalkozó s más ilyenféle 1218 (31*3%)^ állami és 
községi tisztviselő 673 ( 17*3°/0); magántisztviselő 325 (8*3°/0); más értelmiségi 843 ( 2 1 7 % ) ; 
személyes szolgálatból élő munkás, napszámos, szolga s más ilyenféle 80 (2%). 

A tanulásban tett előmenetelt tekintve, a 3882 megvizsgált tanuló közül: minden 
tantárgyból jeles osztályzatot kapott 394 ( io ' i u / 0 ) ; minden tantárgyból legalább jó osztályza-
tot 1012 (26°/0); minden tantárgvból legalább elégséges osztályzatot 1634 ( 4 r 8 r / ° ) ; ^ ' t a n -
tárgyból elégtelen osztályzatot 357 (9*270); M tantárgyból elégtelen osztályzatot 222 ( 5 7 % ) ; 
több tantárgyból elégtelen osztályzatot 263 (6"8°/0). Rendkívüli tantárgyakat tanult 3738 nyil-
vános tanuló közül: franczia nvelvet 157 (4'2°/0); angol nyelvet (Bonyhádon) 3; tót nyel-
vet (Pozsonyban és Beszterczebánván) 47 (i*2(,/0); gvorirást 267 (7*1 %); rendkívüli rajzot 
478 (i2"8°/0); mintázást (Rozsnyón) 27 (o"6%); múéneket 1226 (32-8°/0); zenét 336 (9°/0); 
rendkívüli természettudományt (Felső-Lövön) 15 (o"4°/0); kardvívást (Késmárkon) 50 (1 "3 °/0). 

Érettségi vizsgálatra jelentkezett összesen 336 tanuló. A jelentkezettek között volt: 
az intézetben végző 334, másutt végző 2. Ezek közül Írásbelit sikerrel tett 306 (91%), szó-
belit 239 (71°/0). A vizsgálatot kiállott 239 tanuló közül: egyszerű érettségi bizonyítványt 
kapott 211 (88*370); jeles bizonyítványt 28 (1177,,). Az érettségi vizsgálatot megállottak 
közül készült: theologiai pályára 31 ( i37 '0) ; bölcsészeti pályára 10 (4"i70) ; jogi pályára 
48 (20*170); orvosi pályára 28 ( 1 1 7 % ) ; mérnöki pályára 11 (4*67,,); építészeti pályára 7 
( 2 ' 9 /o)' gépészeti pályára 5 ( 2 % ) ; vegyészi pályára 2 (o"8 7 0 ) ; gazdasági pályára 33 (12*870); 
erdészeti pályára (4*6°/0); bányászati pályára 1; ipari pályára 4 (i*67o) ; kereskedői pályára 4 
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(r6°/o); alsóbb hivatalnoki pályára 31 (12'9%); katonai pályára 7 ( 2 ' 9 7 J ; határozatlanul 
ment el 6 (2-5 «/„). 

A középiskolákban volt tanár összesen 257. Ezek közül: rendes tanár 142 (55-2°/0); 
helyettes tanár 24 (9*3 °/0); bejáró óraadó 20 ( 7 7 % ) 5 m a s tárgyat nem tanító hitoktató 52 
(2O'2°/0); rendkívüli tárgyak tanítója 19 (7*4°/0). A rendes tanárok közül volt: okleveles 93, 
nem okleveles 49 (kik az 1883. középiskolai t.-cz. értelmében bírnak tanítási jogosítottsággal) ; 
helyettestanár volt okleveles 9, nem okleveles 15; bejáró óraadó volt okleveles 13, nem 
okleveles 7; más tárgyat nem tanító hitoktató volt egyházilag képesített 50, nem képesített 2; 
rendkívüli tárgyak tanítója volt okleveles 10, nem okleveles 9. A rendes tárgyakat tanító 
tanárok közül a magyar nyelvet tökéletesen beszélte 223, csak némileg 6; a rendkívüli tár-
gyakat tanítók magyar nyelven valamennyien beszéltek. 

Az intézetek oktatási czéljaira szolgálnak : osztály- vagy tanterem 121; természet-
rajzi terem 16; természettani terem 15; vegyészeti terem 5; rajzterem 10; téli torna 4; 
könyvtári helyiség 31; tanári tanácskozási helyiség 14; igazgatói helyiség 7. Nyári tornatér 
van 15. A tápintézetek bírnak 57 helyiséggel. Egyéb helyiségek száma 136. Mindezen ter-
mek és helyiségek összege 431. 

Ä tanítási eszközöket és könyvtárakat tekintve, van a középiskolákban: természet-
rajziakból, és pedig: állattanhoz fali ábrákban 1075, állatokban és ismertető alkatrészekben 
52,173 darab; növénytanhoz fali képekben 910, szántott gyűjteményekben 42,896 darab; 
ásványtanhoz mintákban és fali képekben 2889, ásványokban 25,281; vegyes apróságokban 
3216 darab; természettanhoz faliképekben 219, eszközökben 4224; vegytanhoz van vegy-
szerekben 1881, eszközökben 2824; földrajzhoz van térképekben 1061, földgömbekben 63, 
egyebekben 184. Az intézetek éremgyüjteményeiben van 29,916 db. A szabad kézi rajzhoz 
van füzetekben 1459, mintákban 6940; a mértani rajzhoz füzetekben 515, mintákban 1226, 
eszközökben 529. Testgyakorlathoz van termekben 658, szabadban 1083 eszköz. A tanári 
könyvtárakban van önálló szakmunkákból 79,986 mű, 146,610 kötet; tudományos folyó-
iratokból 1078 mű, 5041 kötet; vegyesekből 13,222 mű, 28,849 kötet, s e szerint van a 
tanári könyvtárakban összesen 94,280 mű, 180,500 kötet. Az ifjúsági könyvtárakban van 
5497 tankönyv és 30,323 ifjúsági olvasmány. Mindezen könyvtárakban tehát van összesen 
216,320 kötet. 

A középiskolák fentartására fordított bevételek származtak: 1. az intézeti házakból, 
melyeknek becsértéke pedig 590,563 frt, házbér egyenértéke pedig 30,698 frt (a házbér 
egyenérték 5• 1 °/0 jövedelemnek, s az összes bevételek 8'3%-kának felel meg); 2. származtak 
a bevételek az intézetek másnemű ingatlanaiból (u. m. bérházakból, szántóföldekből stb.), 
melyeknek összes és együttes becsértéke 218,557 frt, évi jövedelme 11,191 frt (az ingatla-
nok 5'j°/0-kot jövedelmeztek, s az összes jövedelmek 3°/0—kát); 3. származtak a jövedelmek 
az intézetek tőkepénzeiből, alapítványokból, értékpapírokból, melyeknek együttes mennyisége 
969,040 frt, kamatjövedelme 51,626 frt (a tőkék átlag 5'3%-kot jövedelmeztek, az összes 
jövedelmeknek pedig 13'9%-kát); 4. származtak a jövedelmek az állam pénztárából 41,040 frt 
(a jövedelmek n° / 0 -ka) ; a vallási alapból (egy intézetnél, Pozsony) 100 frt; a tanulmányi 
alapból (egy intézetnél, Selmeczbánya) 150 frt; a polgári község segélyéből (7 intézetnél) 
5562 frt (a jövedelmek i-5°/0-ka); egyházi segélyekből 43,861 frt (a jövedelmek ir8°/0-ka); 
5. beiratási díjakból 3783 frt (a jövedelmek i°/0-ka); tandíjakból 75,658 frt (a jövedelmek 
2O'4°/0-ka); 6. egyéb forrásokból (u. m. tornadíj, tápintézeti díj, mellékgyakorlatokért fizetett 
díj, ajándék, könyvtári díj stb.) 76,695 frt, (a jövedelmek 20'6%-ka); 7. a tanintézetek ösz-
töndíj alapjaiból (tőkepénz, értékpapír, s ilyneműek), melyeknek összes mennyisége 133,467 frt, 
évi kamatja 6704 frt (ezen tőkék átlag 5°/0-kot jövedelmeztek, az összes bevételeknek pedig 
1'8%-kát); 8. a tanintézetek segélyalapjaiból, és pedig a) egy tanintézetnek (a miskolczi 
algymnasiumnak) e czélra szolgáló ingatlan vagyonából, melynek becsértéke 4000 frt, évi jöve-
delme 300 frt (ezen ingatlan 7*5°/0-kot jövedelmezett); b) a tanintézetek segélyalapjait képező 
tőkékből (tőkepénz, értékpapír s más ilynemű), melyeknek összes mennyisége 84,756 frt, évi 
kamatja 4404 frt (ezen tőkék 5-i°/0-kot jövedelmeztek, az összes jövedelmeknek pedig 
n° / 0 -ká t ; 9. másnemű idegen ösztöndíj fejében befolyt 6177 frt (a jövedelmek i '6%-ka); 
11. másnemű esetleges segélyezésekből, és pedig a) természetbeliekben, melyeknek becsér-
téke 1503 frt (a jövedelmek o'40/0-ka), b) készpénzben összesen 11,215 frt és 1 db. arany 
(a jövedelmek 3%-ka). Mindezen bevételek együttvéve kitesznek összesen 370,669 forintot 
s i db aranyat. 

A középiskolák fentartására fordított kiadások voltak: 1. személyi illetmények czí-
mén 142 rendes tanárnak (készpénz fizetés, ötödéves pótlék, személyi, helyi pótlék, termé-
szetbeli lakás, élelmezés, terményjárandóság stb. mind pénzértékben) összesen 171,389 frt, 
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(a kiadások 46'4%-ka; egy-egy rendes tanár évi fizetése 1207 frtot tesz); helyettes tanárok 
fizetésére kiadás volt 14,120 frt (a kiadások 3'80,

0-ka); bejáró óraadók fizetésére 5142 frt 
(a kiadások i'3°/0-ka); a más tárgyat nem tanító hitoktatók fizetésére 1520 frt (a kiadások 
o'4°/0-ka); a rendkívüli tárgyak tanítóinak 2795 frt (a kiadások o'7°/0-ka); tanári nyugdíj és 
tanárözvegyi gyámdíjra 2644 frt (a kiadások o'5%-ka); az intézeti szolgáknak s egyéb cse-
lédség fizetésére 6445 frt (a kiadások 17%-ka) ; 2. dologi szükségletekre kiadások voltak: 
fűtésre, világításra, tisztogatásra 7422 frt (a kiadások 2%-ka) ; kisebb javításokra 2934 frt, 
(a kiadások o'8%-ka); taneszközökre és szertári szükségletekre 10,606 frt a kiadások 2"8°/0-ka); 
irodai s osztálybeli apró dolgokra 3011 frt (a kiadások o"80/0-ka) ; házbérre s az ezzel járókra 
4 intézetnél 824 frt; az intézeti helyiségek házbér egyenértéke 30,698 frt (a kiadások 
8*3%—ka); a tandíjból a fentartó pénztárba befizettetett 13,858 frt, (a kiadások 37%-ka) ; 
nagvobb átalakításra kiadás volt (Miskolczon) 257 frt; új építkezésre 5 intézetnél 42,701 frt, 
(a kiadások i r5° / 0 -ka) ; más intézetek segélyezésére 780 frt (a kiadások o'2°/0); másnemű 
befektetésekre, tőkésítésre stb. 7200 frt (a kiadások 1*9%—ka); 3. ösztöndíjakra s tanulók 
segélyezésére kiadások voltak: az intézetek saját ösztöndíj-alapjaiból 300 tanulónak 4987 frt 
(a kiadások i-3°/0-ka; az intézetek saját segélyalapjaiból kiadatott 599 tanulónak 21,763 frt 
(a kiadások 5'9°/0-ka); másnemű idegen ösztöndíjalapokból kiadás 141 tanulónak 6331 frt 
(a kiadások 1'7%-ka); esetleges segélyezésre 336 tanulónak 10,147 (akiadások 27%-ka) ; 
vegyes jutalom czímén kiadás volt 121 tanulónak 1224 frt és 1 darab arany (a kiadások 
o'3°/0-ka), mely kiadások együttvéve kitesznek összesen 368,789 frtot és 1 db aranyat. A 
kiadásokat a bevételekből levonva, 1880 frtnvi többlet mutatkozik. A többletet különben a 
mérleg kiegyenlítése czéljából a kiadások c) alatti utolsó rovatába (másnemű befektetésekre, 
tőkésítésre stb.) kellett volna bejegyezniök. 

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

1. A pozsonyi theologiai akadémia 4 tanfolyamra oszlik. Tannyelve magyar. Az aka-
démiai könyvtárban van 1245 kötet és 103 füzet; a theologiai magvar önképző könyvtá-
rában van 1282 kötet és 151 füzet. Ezenkívül a lyceumi nagy könyvtár is rendelkezésére 
áll. Egyéb taneszközei a Schimkó-féle régiségek gyűjteménye. A tanárok száma volt össze-
sen 11, s ezek közül: igazgató 1, rendes tanár 7, helyettes tanár 2, kisegítő tanár 1. A taná-
rok közül egvházi volt 3, világi 8. Anyanyelvre nézve volt a tanárok közül: magyar 8, 
német 2, tót 1. Nyelvismeretöket tekintve, beszélt magyarul-németül 10, hazai más 2—3 
nyelvet 4. Az akadémia tanulóinak száma volt összesen 42, és pedig 39 nyilvános, 3 rend-
kívüli hittanhallgató, kik mindannyian ág. hitv. evang. voltak. Az előmenetel rovatában csak 
az alap- és szakvizsgák eredménye van közölve. A hittanhallgatók anyanyelvét tekintve, 
volt: magyar 13, német 16, tót 13; a hallgatók nyelvismeretét tekintve pedig: beszélt 
magyarul-németül 11, magyarul-románul 1, magyarul-tótul 11, hazai 2—3 más nyelvet 18, 
más európai nyelvet 1. A hallgatók honosságát tekintve, egyházkerületbeli volt 5, más egy-
házkerületbeli 37, általában magyarországi volt mind a 42. A hittanhallgatók közül életkoruk 
szerint volt: 19 éves 7, 20 éves 7, 21 éves 10, 22 éves 8, 23 éves 5, 24 és több éves 5. 
Fölvételi díjat fizetett 12, tanpénzt 36. Ösztöndíjas volt 32. Élelmeztetett tápintézetben 
ingyen 28, olcsón 5. A hittanhallgatók közt fennálló társulatok voltak: 1. a segélyegyesület, 
melynek vagyona 1149 frt 43 kr., 2. az olvasókör; 3. a dalárda. Az akadémia rendes jöve-
delme tett 10,315 frtot, s ugyanennyit a kiadása is. Alapvizsgára jelentkezett tiz hittanhall-
gató, kik közül pályát változtat 2; orvosi bizonyítvány alapján szeptemberre nyert termi-
nust 2, letette az alapvizsgát és pedig jeles eredménynyel 1, jó eredmény nyel 4, elégtelen 
eredménynyel 1, a ki végleg visszautasíttatott. Szakvizsgálatra jelentkezett 16, és pedig a 
júniusi terminusra 12, a szeptemberi terminusra 4. A júniusi terminusra jelentkezett 12 hall-
gató közül i még külföldön tartózkodik, 1 pedig alapos okoknál fogva a szeptemberi ter-
minusra nyert határidőt, s így letette a szakvizsgálatot 10, és pedig jeles eredménynyel 2, 
jó eredménynyel 6, elégséges eredménynyel 1, elégtelen eredménynyel 1, a ki szeptember 
havában egv tantárgyból javíthat. A szeptemberi terminusra jelentkezettek közül szakvizsgálati 
Írásbeli munkája alapján egy évre visszavettetett 1, a többi 3 vizsgázó-eredménye a jövő évi 
kimutatásba vétetik föl. 

2. A^ eperjesi hittani intézet 4 tanfolyamra oszlik. Tannyelve magyar. Könyvtárában 
van 2118 kötet. Egyéb taneszközei 2 tábla állványnyal, 1 szekrény, 4 kathedra, 11 lócza, 
4 tanterem. A tanárok száma volt összesen 5, s ezek közül: igazgató 1, rendes tanár 3, 
kisegítő tanár 1; egyházi tanár volt 3, világi 2. Anyanyelvre nézve volt a tanárok közül: 
magyar 2, német 2, tót 1. Nyelvismeretüket tekintve beszélt: magvarul-németül 5, magyarul-



tótul 3, hazai más 2—3 nyelvet 5. A theologiai intézet hallgatóinak összes száma volt 23, 
kik közül jelesen végzett 10, egyszerűen 8, eltávozott vizsgálat nélkül 5. A hallgatók vallá-
sukra nézve mindnyájan ág. hitv. evang. voltak. Anyanyelvöket tekintve, volt: magyar 12, 
német 4, tót 7. Nyelvismeretüket tekintve, beszélt magvarul-németül 7, magyarul-tótul 16; 
hazai 2—3 más nyelvet beszélt 7, más európai nyelvet 1. A hallgatók honosságát tekintve, 
volt egyházkerületbeli 14, más egyházkerületbeli 9, általában magyarországi 23. A hittanhall-
gatók közül életkoruk szerint volt: 19 éves 2, 20 éves 7, 21 éves 3, 22 éves 5, 23 éves 5, 
24 és több éves 1. Fölvételi dijat fizetett 23, tanpénzt 18, könyvtárra és tanszerekre 23, 
mellékgyakorlatokra 23, tanpénzmentes volt egészen 1, féltandíjmentes 4, ösztöndíjas volt 14. 
Élelmeztetett tápintézetben ingyen 1, olcsón 13. A hittanhallgatók közt fennálló társulatok vol-
tak: i. segélyegylet, melynek vagyona 336 frt 50 kr.; 2. önképző; 3. dalárda; 4. theologiai 
testület. A hittani intézet rendes jövedelmei voltak: 1. 30,494 frt 30 kr., tőke után rendes 
jövedelem 1524 frt 71 kr. ; 2. egyházkerületi évi segély 3356 frt; 3. rendkívüli jövedelmek : 
tanulóktól 23 f r t ; ajándék 50 frt; különféle alapokból ösztöndíjakra 653 frt 01 kr., a rendes 
és rendkívüli jövedelmek tesznek összesen 5806 frt 12 krt. Rendes kiadások voltak: tanárok 
fizetésére 4900 frt, könyvtárra 50 frt, egyházi ének tanárának 80 frt, összesen 5030 frt; rend-
kívüli kiadások voltak ösztöndíjakra 653 frt 01 kr., összesen a kiadások tettek 5683 frt 01 krt., 
s így 123 frt 70 kr. többlet mutatkozik. A hittanhallgatók közül alapvizsgálatot tettek 7-en, 
és pedig jeles eredménynyel 2, jó eredménynyel 3, elégséges eredménynyel 2. Szakvizsgá-
latot tettek 4-en, és pedig jeles eredménvnyel 2, jó eredménynyel 1, elégséges eredmény-
nvel i. Papi vizsgálatot tettek 6-an, és pedig, jeles eredménynyel 3, jó eredmény nyel 1, 
elégséges eredménynyel 2. 

3. A soproni hittani intézet 3 tanfolyamra oszlik, a negyedik tanfolyamot növendékei 
a külföldi egvetemeken végzik. Tannyelve magyar. Könyvtára és tanszerei a vele kapcso-
latban álló főgymnasiummal közösek. A tanárok száma összesen 5, s ezek közül 1 igazgató, 
3 rendes tanár, 1 helyettes tanár ; egyházi tanár volt 2, világi 3. A tanárok anyanyelvre 
nézve magvarok voltak. Nyelvismeretüket tekintve beszélt magyarúl-németűl 5, más európai 
nyelvet 3. A theologiai intézet hallgatóinak száma volt 26 nyilvános tanuló, kik közül a 
tanévet jeles eredménvnyel végezte 15, egyszerű eredménynyel 9, ismétlésre utasíttatott 1, 
eltávozott vizsgálat nélkül 1. A hallgatók vallásukra nézve mindnyájan ág. hitv. evang. vol-
tak. Anyanyelvüket tekintve volt: magyar 18, német 5, tót 3; nyelvismeretöket tekintve 
beszélt: magyarúl-németűl 26, magyarul-tótul 3, magyarul-szerből 2, más európai nyelvet 2. 
A hallgatók honosságát tekintve, volt egyházkerületbeli 19, más egyházkerületbeli 7, általában 
magyarországi 23. A hittanhallgatók közül életkoruk szerint volt 19 éves 1, 20 éves 2, 
21 éves 8, 22 éves 9, 23 éves 3, 24 és több éves 3. Ösztöndíjas volt 22, élelmeztetett 
tápintézetben ingyen 6, olcsón 16. A theologiai hallgatók segélyegyesülete a főgymnasiuméval 
közös volt; de volt külön önképzője és dalárdája. Az intézet bevételei és kiadásai a vele 
kapcsolatban álló főgymnasiummal közösek voltak annyira, hogv el nem különíthetők. 

A főbb adatokat összegezve, a 3 hittani intézet közül 2 az egyházkerületek, 1 az 
egyetem gondoskodása alatt állott. Kettő 4 évi, egy 3 évi tanfolvamra oszlott. A tannyelv 
mind a három intézetben a magyar volt. A tanárok száma volt a 3 intézetben 21, kik közül 
igazgató volt 3, rendes tanár 13, helyettes tanár 3, kisegítő tanár 2; egyházi tanár volt 8, 
világi 13. A tanárok közül anyanyelvre nézve volt: magyar 15, német 4, tót 2. Nyelvisme-
retüket tekintve beszélt: magyarul-németül 20, magyarul-tótul 3, hazai más 2—3 nyelvet 9, 
más európai nyelvet 3. A theologiai intézetek hallgatóinak száma volt 88 nyilvános, 3 rend-
kívüli, összesen 91, kik mindnyájan ág. hitv. evangélikusok voltak. A hittanhallgatók anya-
nyelvét tekintve volt: magyar 43, német 25, tót 24; nyelvismeretét tekintve beszélt: magya-
rul-németül 44, magyarul-románul 1, magyarul-tótul 29, magyarul-szerbül 2, hazai 2—3 
más nyelvet 25, más európai nyelvet 4. À tanulók honosságát tekintve, egyházkerületbeli 
volt 38, más egyházkerületbeli 53, általában magyarországi volt mind a 91. Életkoruk sze-
rint volt: 19 éves 10; 20 éves 16; 21 éves 21; 22 éves 22; 23 éves 13; 24 és több 
éves 9. Fizetett fölvételi díjat 61, tanpénzt 80, könyvtárra és tanszerekre 85, mellékgyakor-
latokra 49; tanpénzmentes volt egészen 1, féltandíjmentes 4. Ösztöndíjas volt 68. Élelmez-
tetett tápintézetben egészen ingyen 35; olcsón 34. Segélvző-egyesület volt mind a három 
intézetnél 6516 írt 93 krnyi vagyonnal; úgy szintén önképzője és dalárdája is volt mind a 
három intézetnek. Alapvizsgálatot tett összesen 25, és pedig jeles eredménynyel 7, jó ered-
ménynyel 13, elégséges eredménynyel 3; elégtelen eredménynyel 2. Szakvizsgálatot tettek 
összesen 21-en, és pedig jeles eredménynyel 4, jó eredménynyel 11, elégséges eredmény-
nyel 5, elégtelen eredménynyel 1. Papi vizsgálatot tettek (Eperjesen) 6-an, jeles eredmény-
nyel 3, jó eredménynyel 1, elégséges eredménvnyel 2. 



V. Az eperjesi evang. collegium jogakadémiájában az 1887/88-diki iskolai évben 
io tanár, és pedig nyilvános rendes tanár 6, nyilvános rendkivüli tanár 2, magántanár 2. 
Ezek közül 1 nyilvános rendes tanár szabadságolva tanulmányi úton volt a külföldön. A nyil-
vános rendes tanárok közül 14 átlagos hetenkénti óra után 4-en egyenként 980 forint évi 
fizetésben s a tandíjosztalékban részesültek. A dékán tiszteletdíja ezenfelül 100 frt volt; 
i nyilvános rendes tanár 131/2 óra után 945 frt fizetésben s a tandíjosztalékban részesült; 
i nyilvános rendkivüli tanár fizetése hasonló szabály szerint számíttatott; 1 nyilvános rend-
kívüli tanár átlagos 7 hetenkénti óra után 210 frt fizetésben s tandíjosztalékban részesült; 
i magántanár hetenkénti 2 óra után 100 frt, 1 magántanár pedig ugyancsak hetenkénti 2 
óra után 70 frt tiszteletdíjat kapott. A tanárok közül működik 14 év óta 1 ; 11 év óta 2 ; 
10 év óta i ; 5 év óta 2 ; 3 év óta 3 ; 1 év óta 1. A tannyelv a magyar volt. 

A hallgatók száma volt: az I. évi tanfolyamban az első félévben 17 rendes, 2 rend-
kivüli, összesen 19; a második félévben 18 rendes, 1 rendkivüli, összesen 19; a l l . évi tan-
folyamban az első félévben 14 rendes, a második félévben ugyanannyi; a III. évi, vagyis 
államtudományi tanfolyamban mind a két félévben 3 — 3 rendes; a IV. vagyis jogtudományi 
tanfolyamban az első félévben 9, a másodikban 8 rendes, s igy volt a 4 tanfolyamban az 
első félévben 43 rendes és 2 rendkivüli, összesen 45 ; a második félévben 42 rendes, 1 rend-
kivüli, összesen 43 joghallgató, a kik mindannyian magyarországiak, s anyanyelvükre nézve 
is magyarok voltak. — Vallásra nézve volt az első félévben: ág. hitv. evang. 14, ev. reform. 
9, római kath. 14, görög kath. 3, izraelita 5; a második vagyis nyári fé lévvégén: ág. hitv. 
evang. 13, evang. reform. 8, római kath. 13, görög kath. 3, izraelita 6. — Tanpénzfizető 
volt az első félévben 40, tanpénzmentes felében 5; a második félévben tanpénzfizető volt 35 ; 
tanpénzmentes felében 3, részben 5. Ösztöndíjas volt 6. Az élvezett ösztöndíjak értéke tett 
204 frt 40 krt. Leczkekönyv aláirása teljesíttetett az első félévben 42-nek, karvégzésileg füg-
gesztetett föl további szorgalmától i-nek, megtagadtatott 2-nek; a második félévben a leczke-
könyv aláirása teljesíttetett 43-nak. Akadémiai viseletet tanúsított a törvényekkel teljesen 
megegyezőt az első félévben 39, kevésbbé megegyezőt 6; a második félévben a törvényekkel 
teljesen megegyező magaviseletet tanúsított 41, kevésbbé megegyezőt 2. Absolutoriumot 
(tanulmánybefejezési záradékot) kapott a második félévben 6. Hadi szolgálatban állott az első 
félévben 3, a másodikban 3. Fegyelmi büntetés alatt volt az első félévben 6, a második fél-
évben 2. Évközben kimaradt 2. 

Az első alapvizsgálatra jelentkezett 8 nyilvános rendes joghallgató, kik közül képe-
sítetett kitűnően 2, egyszerűen 6, nem képesíttetett, illetőleg felfüggesztetett 1, visszavette-
tett i, a vizsgálati díjat egészen lefizette mind a 8. —• A második alapvizsgálatra jelentkezett 4, 
és pedig 3 rendes joghallgató, 1 miniszteri engedély alapján, egyszerűen képesíttetett mind a 
4, s az egész vizsgadíjat is lefizette mind a 4. Államtudományi vizsgálatra jelentkezett 1 rendes 
joghallgató, 1 miniszteri engedély alapján, kik mind a ketten egyszerűen képesíttettek, s az 
egész vizsgálati dijat lefizették. — Jogtudományi vizsgálatra jelentkezett 2 rendes joghallgató, 
kik közül egyszerűen képesíttetett 1, visszavettetett 1 ; a vizsgálati díjat mind a ketten egészen 
lefizették. Ezek szerint az alap- és államvizsgálatokra jelentkezett összesen 16, kik közül kitűnően 
képesíttetett 2, egyszerűen 11, együtt véve 13; felfüggesztetett 1, visszavettetett 2. — A meg-
vizsgáltak közt volt rendes joghallgató 14, miniszteri engedély alapján vizsgálatot tett 2. 
í\ vizsgálati díjat lefizette egészen mind a 16. — Hogy a lefolyt tanévben kevesebben tettek 
szigorlatokat, mint az előző évben, annak oka azon körülmény, hogy az 1887-diki tanév az 
Eperjesen kiütött tűzvész következtében, miniszteri engedélylyel előbb végeztetvén be, a vizs-
gálatok is előbb tartattak, s igy azok már az 1886/87. tanévről fölterjesztett kimutatásba 
befoglaltattak. 

Akadémiai egyesületek voltak: a joghallgatók testülete és becsületbirósága; 2. a 
joghallgatók segélyegyesülete, melynek alaptőkéje volt a tanév végén 3663 frt 92 kr., s 
ennek kamatjaiból s a tagok által befolyt díjakból segélyt kapott 8 joghallgató 147 frt érték-
ben. Az akadémiai ifjúság könyvtárában van 667 kötet, jelen évi gyarapodása 18 darab. 
A könyvtárt használta 40 joghallgató. 

Az akadémiai beadványok száma volt a tanév folytán 925, miniszteri szabályrendelet 
érkezett 3 ; tanári értekezlet tartatott 22. 

E kimerítő és szorgalommal összeállított évi jelentést az egyet, gyűlés 
tudomásul vévén, úgy a bizottság buzgó jegyzőjének, valamint általában a bizott-
ságnak köszönetét fejezi ki. 

25. (V.) A mult évi jegyzőkönyv 25-dik pontjánál olvastatott a dunáninneni egyház-
kerületből felebbezett ügyekre nézve kiküldött egyetemes törvényszéknek 1887. évi október 



5-én hozott Ítélete, mely szerint a másodbirósági ítélet részbeni megváltoztatása mellett, 
Záboji Gyula felső-szelii ev. tanítót mulasztásai és az iskolaszék iránti engedetlensége miatt 
megfeddésre Ítélte és a perköltségek megfizetésére kötelezte; nemkülönben ugyanazon egyetemes 
törvényszéknek 1888. évi október 10-én hozott Ítélete, mely szerint a Csasztko egyház és 
Havran és Chvojnicza irtványok között hovatartozásuk tekintetében támadt peres ügyben az 
elsőbirósági Ítélettel egybehangzó másodbirósági Ítéletet helybenhagyván, Havran és Chvojnicza 
irtványokat Csasztkó egyházhoz tartozóknak mondta ki; továbbá a tiszai egyházkerületből 
felebbezett ügyekre nézve kiküldött egyetemes törvényszéknek 1888. évi ápril 25-én hozott 
ítélete, melv szerint helybenhagyván az elsőbirósági Ítélettel egybehangzó másodbirósági Ítéletet, 
Salva Károly klenóczi tanítót a «Domovv Kalendár na obyéajny rok 1887» czimű naptár 
szerkesztése és kiadása által elkövetett hazaellenes üzelme miatt, tanítói hivatalától elmoz-
dította; és végül a bányai egyházkerületből felebbezett ügyekre nézve kiküldött egyetemes 
törvényszéknek 1888. évi május 8-án hozott Ítélete, mely szerint az elsőbirósági Ítéletet 
megváltoztató másodbirósági Ítéletet helybenhagyván, Csorba Endre albertii ev. tanítót 
a bányakerületi utasítások IV. rész. 25. pontjába ütköző íegyelmi vétség miatt, 200 frt pénz-
bírság és a perköltségek megfizetésére kötelezte. 

Az ekként törvényesen kihirdetett Ítéletek tudomásul vétetnek. 

26. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 26-dik 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, Matuska Péter, Schmidt 
Gyula, dr. Králik Lajos, Fabiny Gyula; egyháziak: Horváth Sándor, Schranz János, Doleschall 
Sándor, Jankó Dániel, Bachát Dániel; a tanári karból: Batizfalvy István és Böhm Károly; 
póttagok : Sárkány Sámuel, Scholz Gusztáv és Vetsey István. 

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

III. A bányai egyházkerületből fölebbezett perekre nézve : elnökség : a dunáninneni 
kerület társelnökei; világi közbirák: Jeszenszky József, Samarjay Károly, Chalupka Endre, 
Major Pál, Dohnány Lajos, Kalenda János; egyháziak : Mészáros István, Horváth Sámuel 
(téthi), Trsztyánszky 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 
kerület társelnökei; világi közbirák : Görgey István, Kiss Sándor, Marton Pál, Vörös Jenő, 
Szendrőy Sándor, Beliczay Elek ; egyháziak : Boditsky Kálmán, Tatay Sámuel, Szigethy Dániel, 
Gyurácz Ferencz, Molnár Lajos (felpéczí); a tanári karból : Müllner Mátyás, Fadgyas Pál; 
póttagok : Bozzay János, Bognár Endre, dr. Berzsenyi Dezső, Mód Lénárd. 

27. (V.) U. a. jkv. 27-dik pontjánál egyetemes felügyelő jelenti, hogy a horvát-
szlavonországi ág. hitv. evang. egyházaknak a magyarországi ág. hitv. egyetemes egyházhoz 
való viszonya és azon egyházak helyzetének tisztázására szolgáló intézkedések tárgyában a 
kormányelnökhöz benyújtott fölterjesztésre válasz ez ideig nem érkezett-

Tudomásul vétetik. 

28. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 28. pontjánál olvastatott a stipendialis bizottság 
1888. május 11-én tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint a gróf Teleky-Róth Johanna-
féle ösztöndíjak az 1887/78. tanévre 38 frtjával kiosztattak. — Ennek kapcsán a tiszai egyház-
kerület részéről azon kívánalom terjesztetvén elő, hogy a nyíregyházi főgymnasiumnak, mint 
immár teljes középiskolának növendékei is részesíttessenek a gróf Róth-Teleky Johanna-féle 
ösztöndíj jótéteményében, 

az ösztöndíjaknak szabályszerűen történt kiosztása tudomásul vétetik ; egy-
úttal kimondatik, hogy az államsegélyben részesülő nyíregyházi főgymnasiumnak 
ág. hitv. ev. növendékei is részesíthetők a gr. Teleky-Róth Johanna-féle ösztön-

fi* 
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díjakban mindaddig, mig ezen gymnasium megőrzi protestáns jellegét, annak esetről 
esetre leendő elhatározása azonban, hogy részesíttessenek-e és mily számban a 
nevezett gvmnasium ág. hitv. ev. tanulói ösztöndíjban vagy mellőztessenek-e ezek 
kiosztásánál, a stipendiális bizottságra bizatik. 

29- (Sch.) U. a. jegyzőkönyv 29-dik pontjánál olvastatott Tornyos Pál, váczi lel-
késznek jelentése, mely szerint a lefolyt évben a váczi siketnémák intézetében 8 ág. hitv. ev. 
növendék részesült vallási oktatásban; nemkülönben olvastatott ugyanazon lelkész kérvénye 
az iránt, hogy díjaztatása az eddig élvezett 110 frtról 200 frtra felemeltessék. 

Jelentését az egyet, gyűlés tudomásul veszi, a kérvényt illetőleg pedig, 
annak méltányosságát elismervén, határozza, miszerint az egyházkerületek megkeres-
tetnek, hogy a z 1861-dik egyet, gyűlés jegyzőkönyve 38-dik pontjában megálla-
pított kulcs szerint a díj fölemeléséhez szükséges 90 forinthoz hozzájárulni szíves-
kedjenek. 

30. (H.) A m. é. jegyzőkönyv 30-dik pontjánál fölvétettek az e. e. e. gyámintézet 
nyomtatásban is megjelent jegyzőkönyvének a következő tárgyakra vonatkozó pontjai, melyek 
szerint ugyanis a mult évi közgyűlés Losonczon tartatott s ez alkalommal az újonnan válasz-
tott világi elnök, báró Radvánszky Béla, hivatalába ünnepélyesen beiktattatván, az egyetemes 
gyámintézeti tőkéhez 500 frttal járult; továbbá, hogy a Gusztáv-Adolf egylet mult évi nagy-
gyűlését Nürnbergben tartotta s azon a magyar ev. egyházat Baltik Frigyes és Dohnánvi 
Lajos képviselték; az osztrák Gusztáv-Adolf főegylet jubiláris gyűlésére pedig, melv Bécsben 
tartatott, Rupprecht Lajos és Fürst János vitték el a magyar evang. testvéregyház üdvözletét; 
végre, hogy az 1886/87. évben volt a 

I. B e v é t e l : 

Készlet 21 frt 40 kr. 
Kamatokból 3684 » 45 » 
Offertoriumokból 1030 » 65 » 
Egvházaktól ^723 » 36 » 
Egyletektől 1799 » 6 » 
Egyesektől 1161 » 1 » 
G. A. egylettől 12,258 » 72 » 

Összesen : 26,678 frt 65 kr. 

II. K i a d ás : 

Szabad rendelkezésre 2&75 frt 12 kr. 
Egyetemes tőkére 965 » 27 » 
Leopoldianumra 1654 » 54 » 
Szeretet adományra 602 » 66 » 
G. A. egyletre 118 » 48 » 
Egyházaknak 12,568 » 82 » 
Kiosztva . . : 4850 » 25 » 
Folyó költségre 2022 » 16 » 
Tőkésítve 452 » 61 » 
Fentartva 443 » 71 » 
Átmeneti 125 » — » 

Összesen : 26,678 frt 62 kr. 

III. V a g y o n k i m u t a t á s : 

Alapító levelekben 9000 frt — kr. 
Földhitelint. záloglev 9400 » — » 
Pesti m. keresk. bank záloglev 3000 » — » 
Kisbirt. földhit. zálogl 28,100 » — » 
Magy, jelz. hitelb. záloglev 8500 » — » 
i860, eszt. sorsjegy 500 » — » 
Ejszakkel. vasútrészv 400 » — » 
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Ezüstjáradék . . 
Földteherment. kötv. 
Függő számlán 
Takarékpénztárban 

ioo 
315 

1420 
2050 

írt 
» — » 
» 78 » 
» 35 » 

r. 

IV. T e h e r : 

Központi tőkealap 
Leopoldianum-alap 

Összesen : 62,786 frt 13 kr. 

47,511 frt 58 kr. 
15,274 » 56 » 

Összesen : 62,786 frt 13 kr. 

Ezen előterjesztések örvendetes tudomásul vétetvén, báró Radvánszky 
Béla adományáért az egyetemes gyűlés is köszönetét nyilvánítja s egyszersmind a 
gyámintézetet továbbra is melegen ajánlja a hívek buzgó pártfogásába. 

31. (V.) U. a. jk. 31. pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 1888. évi márczius 
22-én tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint Bendl Henrik ideiglenesen megválasztott 
egyetemes pénztáros által 1887. évi január i-től deczember 31-ig vezetett számadás meg-
vizsgáltatván, rendben levőnek találtatott. Ezen számadás szerint: 

a) az egyetemes egyház folyó számláján az összes bevétel 845 3 frt 99 kr., az 
összes kiadás 6062 frt 94 kr. s így zárlatkor a pénztári maradvány 2391 frt 05 kr. volt. 

Megjegyeztetik, hogy a 6062 frt 94 kr. kiadási összegből 82 frt 01 kr. a theol. 
akadémia folyó számlájának hiánvlatára, 16 frt 50 kr. a Zelenay Gedeon-féle alap túlkiadá-
sának fedezésére fordíttatott; 1793 frt 29 kr. az egyetemes egyház tartalékalapjára, 1195 frt 
53 kr. a theol. akadémia tartalékalapjára és 597 frt 76 kr. a gróf Teleky-Róth Johanna-féle 
alapítvány tartalékalapjára vitetett át; 

b) a gróf Teleky-Róth Johanna alapítványnál a bevétel 2307 frt, a kiadás ösztön-
díjakra és új értékpapírok megtérített kamatára 2295 frt 33 kr., s a pénztári maradvány 
11 frt 67 kr. volt; 

c) a theol. akadémia-alaphoz tartozó prot. theol. intézeti tőkék után a bevétel 
1698 frt 58 kr., ellenben a kiadás 1780 frt 59 kr. lévén, az a) alatti tőkék jövedelméből 
pótoltatott 82 frt 01 kr; 

d) a Zelenay Gedeon-alapítvány bevétele volt 583 frt 50 kr.; ebből tőkésíttetett 
100 frt; akadémiai járulékra 500 frt adatván ki, ehhez a szabad rendelkezésű alapok jövedel-
méből pótoltatott 16 frt 50 kr; 

e) a takarékpénztárba elhelyezett Lissovényi-alap kamatai nem vétetvén fel, ez alap-
nál 1887-ben sem bevétel, sem kiadás nem fordult elő; 

f ) a Szinovicz Lajos-alapítvánv folyó számláján a bevétel volt 1366 frt 30 kr., 
mely szabálvszerúleg tőkésíttetett. 

A vagyonállás 1887. deczember 31-én következő volt: 
I. Az egyetemes egyház tőkeszámláján 

elhelyezve: kötvényekben 6045 frt -
magyar földhitelintézeti 5 °/0 záloglevelekben 2000 
kisbirtokosok orsz. földhitelintézeti zálog-

levelekben 14,000 
pesti magyar keresk. bank záloglevelekben 5500 
magyar jelzáloghitelbank záloglevelekben 15,600 
takarékpénztárban 206 

összesen : 

» — 

79 

kr. 
» 

» » 

)) 

)) 

43,351 frt 79 kr. 

43,351 frt 79 kr. 

II. Gróf Teleky-Róth Johanna-alapítvány tőkéje 
és pedig: kötvényekben 
erdélyi földtehermentesítési kötvényekben . 
pesti magy. ker. bank záloglevelekben . . 
magyar földhitelintézeti » . . 
kisbirtokosok orsz. földhitelint. záloglevlb. 
magyar jelzáloghitelbank záloglevelekben . 
takarékpénztárban 

8400 frt — kr. 
10,500 
16,200 

2000 
5500 
1100 

45 

43,745 frt 50 kr. 

» — 

50 
összesen 43,745 frt 50 kr. 
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III. A prot. theol. intézet tőkéje 31,968 frt 78 kr. 
és pedig: magv. földhitelint. záloglevelekb. 15.500 frt — kr. 
kisbirtokosok orsz. » » 10,700 » — » 
pesti magy. kereskedelmi bank » 4600 » — » 
magyar jelzáloghitelbank » 1100 » — » 
takarékpénztárban 68 » 78 » 

összesen 31,968 frt 78 kr. 

IV. Zelenay Gedeon-alapítvány tőkéje 11,015 frt 50 kr. 
kisbirt. orsz. földhitelint. záloglevelekben . 10,700 frt — kr. 
takarékpénztárban 315 » 50 » 

összesen 11,015 frt 50 kr. 

V. A Lissovénvi László alapítvány tőkéje, takarékpénzt, elhelyezve 1050 frt — kr. 
VI. A Szinovicz Lajos-féle alapítvány számláján nyilvántar-

tásban van 35,666 frt 61 kr., melyből a Prikkel Mária 
halála után befolyandó s hagyományokra fordítandó 6000 frt 
levonatván, a tőke tulajdonkép 29,666 frt 61 kr. 
ebből Jurenák Józsefnél vételár-hátralék . 22,000 frt — kr. 
kisbirt. orsz. földhitelint. zálogleveleiben . 4800 » — » 
takarékpénztárban 2866 » 61 » 

összesen 29,666 frt 61 kr. 

VII. Adományi tőke a brassói magyar egyház javára . . . 300 frt — kr. 
VIII. Bauhofer György alapítvány tőkéje 151 » 31 » 
IX. Egyetemes egyházi alap 700 » — » 
X. Tartalékalapok : 

a) az egyetemes egyház tőkéinél . . . 2093 frt 29 kr. 
b) a theol. alapnál : 1395 » 53 » 
c) a gr. Teleky-Róth Johanna alapítványnál 697 » 76 » 

összesen 4186 frt 58 kr. 
Az összes tőkék főösszege volt tehát 1887. decz. 31-én. 166,136 frt 07 kr. 

A pénzügyi bizottság ezen előterjesztése tudomásul vétetvén, Bendl Hen-
rik ideiglenesen megválasztott egyetemes pénztáros, az 1887. január i - től deczem-
ber 31-ig terjedő, szabályszerűen megvizsgált számadásra nézve, a szokott óvások 
fentartásával, a további felelősség terhe alól felmentetik. 

82. (V.) U. a. jegyzőkönyv 32-dik pontjánál, mely alatt özv. Jakobey Józsefné 
szül. Dedinszkv Ida kegydíj iránti kérvénye a kegydíj megállapítása és utalványozása végett 
a pénzügyi bizottságnak adatott ki, olvastatott egyrészt a pénzügyi bizottság f. évi márczius 
22-diki jegyzőkönyvében foglalt azon határozata, hogy a kegydíj összegét 300 frtban állapí-
totta meg és annak a szabad rendelkezésű alapok jövedelmeiből leendő kifizetését elrendelte; 
és másrészt özv. Jakobey Józsefné 1888. szept. 26-án kelt levele, melyben a kegy díjért az 
egyetemes közgyűlésnek mély köszönetét fejezi ki. 

A pénzügyi bizottság intézkedése jóváhagyó tudomásul vétetik. 

88. (V.) U. a. jegyzőkönyv 33-dik pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság említett 
jegyzőkönyvének 5-dik pontja, mely szerint az 1886. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 
35. pontjában foglalt megbízatása alapján elhatározta, hogy az egyetemes egyházi tőkék folyó 
számláján kitüntetett készpénzből a f. 1888. évre az egyetemes egyház tartalékalapjába 600 frt, 
a theol. akadémiai alap tartalékalapjába 400 frt és a gr. Teleky-Róth Johanna alapítvány 
tartalékalapjába 100 frt helyeztessék át. 

A pénzügyi bizottság intézkedése jóváhagyó tudomásul vétetik. 

84. (V.) x\ m. évi jegyzőkönyv 13. pontja alatt a theol. akadémiai tanároknak 
fizetésemelés iránt beadott folyamodványa véleményezés végett az egvetemes pénzügvi bizott-
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ságnak adatván ki, olvastatott e bizottság f. évi márczius 22-diki üléséről fölvett jegyzőkönyv 
2-dik pontja, mely szerint a bizottság, bár teljesen méltányolja a kérelem támogatására fel-
hozott indokokat, mégis — miután a theol. akadémia részére biztosított bevételek az eddigi 
kiadásokat sem képesek fedezni, miután az egyetemes pénztár nagyobb állandó teher elválla-
lására nem képes — ez idő szerint a' fizetésemelés iránti kérelmet teljesíthetőnek nem tartja, 
de óhajtván a theol. akadémiai alap megerősítését a czélból, hogy az a tanárok méltányos 
igényeinek kielégítésére idővel képes legyen, azt a javaslatot terjeszti elő, hogy az egyetem 
szabad rendelkezése alatt álló alap jövedelmeiből, évről-évre és a lehetőség szerint, csatol-
tassék egy bizonvos összeg a theol. akadémiai alaphoz azzal a rendeltetéssel, hogy az össze-
gekből s annak jövedelmeiből a theol. akadémiai tanároknak fizetési pótlék nyujtathassék. 

Az egyetemes gyűlés, méltányolva bár a theol. akadémiai tanárok kérelmét, 
a pénzügyi bizottság véleményét, annak indokaiból, magáévá teszi, az előterjesztett 
javaslatot határozat erejére emeli s annak keresztülvitelével s az évről-évre a theol. 
akadémia alapjához csatolandó s külön kezelendő összegek megállapítását a pénzügyi 
bizottságra bizza. 

35. (V.) U. a. jkv. 34. pontja alatt az egyetemes pénztári állásra ideiglenesen egy 
évre Bendl Henrik választatván meg s a pénztár átadásával dr. Győry Elek főjegyző, mint 
az egyetemes egyház külön ellenőre bízatván meg, nevezett dr. Győry Elek jelenti, hogy a 
pénztárt, megbízatásához képest, Bendl Henrik ideiglenesen megválasztott egyetemes pénz-
tárosnak átadta. 

Tudomásul vétetik. 

36. (V.) A mult évi jegyzőkönyv ugyanazon pontja alatt a pesti ág. hitv. ev. 
magyar és német egyházgyülekezet közös választmányának átirata folytán, melyben fölkérte 
az egyetemet, hogy — a mennyiben az eddigi pénzkezelési viszonyt, hogv t. i. az egyetemes 
pénztárt is a nevezett gyülekezet pénztárosa kezelje, fentartani czélszerünek véli — a pénz-
tárosi állás rendezésének tárgyalása czéljából tartandó tanácskozmányokhoz megbízottat küldjön 
ki, az indítványozott tanácskozmányokhoz az egyetem részéről dr. Győrv Elek küldetvén ki 
azzal, hogy a tanácskozmány eredményét az egyetemes pénzügyi bizottsághoz jelentse be. 
Dr. Győry Elek előterjeszti, hogy a czélba vett tanácskozmányokban részt vett, azok ered-
ményét azonban, mivel a tanácskozmányok csak az egyetemes pénzügyi bizottság f. évi ülése 
után tartattak, közvetlenül az egyetemes gyűlésnek jelenti ezennel be. 

A tanácskozmányban részt vettek mindazoknak az alapoknak képviselő, melyek eddig 
a pesti ág. hitv. evang. magyar és német egyházgyülekezet pénztárában kezeltettek s a tanács-
kozmány következő megállapodásokra jutott: 

1. A pénztárosi állás oly bizalmi állás levén, melynek betöltésénél az érdekelt tes-
tületek szabad elhatározását korlátozni nem lehet, oly megállapodás, mint a milyen az ellenőri 
állásra nézve az érdekelt alapok között létrejött, hogv t. i. annak betöltése a nevezett egvház-
gyülekezet közös választmányára bizassék, (1884. évi egyetemes gyűlési jkv. 60. pontja), nem 
létesíthető; de mivel Bendl Henrik, a pesti magyar-német egyház pénztárosa, már is bebizo-
nyította, hogy a reá ruházott állásnak minden tekintetben teljesen eleget tenni képes, az összes 
érdekelt testületeknek javasoltassék, hogy Bendl Henriket saját pénztáruk kezelésével végleg bízzák 
meg s jelentsék ki kötelezőleg, hogy addig, mig Bendl Henrik a pesti egyháznál pénztárosi 
állásában megmarad, annak fizetéséhez a megállapítandó összegekkel hozzájárulni fognak. 

2. Tekintettel arra, hogy az ellenőr, a pénztári szabályzat értelmében, kivételes ese-
tekben a pénztári teendők ellátására is hivatva van, s hogy ennélfogva az ellenőri állásra is 
csak teljes minősítéssel biró égvén alkalmazható, mi a jelenlegi ellenőri javadalmazás föleme-
lését teszi kívánatossá, javasoltatik, hogy a pénztáros illetménye, az élvezett szabad lakáson és 
a Hrabovszky-alapítványtól járó gondnoki díjon felül, 2200 frtban és az ellenőr illetménye 
1500 frt fizetés és 300 frt lakpénzben, összesen tehát 1800 frtban állapíttassák meg, s hogy 
az ennek folytán származó 50 frtnyi többletkiadás az egyetem által el vállaltatván, az egyetem 
eddigi 250 frtnyi (pénztárnok részére 100 frt s ellenőr részére 150 forint) járuléka helyett 
mindkét tisztviselő díjazásához külön-külön 150 frttal, összesen tehát 300 frttal járuljon. 

3. Nehogy a pénztáros és ellenőr az egyes alapokból fölvett havi részletek után 
minden hóban számos nyugtát legyenek kénytelenek kiállítani, indítványoztatik, hogy az egyes 
testületek az egész pénztárosi és ellenőri járulékot egy összegben és pedig minden év július 
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i- jén szolgáltassák be a pesti magyar-német egyház pénztárába, melyből a pénztáros és ellenőr 
megállapított összfizetésüket havi részletekben nyerendik. 

Dr. Győry Elek a tanácskozmány által megállapított eme javaslatokat elfogadásra 
ajánlván, 

az egyetemes közgyűlés az előterjesztett javaslatokhoz hozzájárul, Bendl 
Henriket egyetemes pénztárosnak végleg megválasztja, s kijelenti, hogy addig, míg 
Bendl Henrik a pesti ág. hitv. ev. magyar-német egyháznál pénztárosi állásában 
megmarad, annak 2200 frtban és az ellenőrnek 1800 frtban megállapított illet-
ményéhez évenkint 300 frttal járul. Az évi 300frt járulék minden év julius i -én egy 
összegben fog a nevezett egyház pénztárába beszolgáltattatni. — Minderről a pesti 
ág. hitv. ev. magyar-német egyházgyülekezet közös választmánya értesítendő levén. 

87. (V.) Az egyetemes pénztárra vonatkozó jelentés kapcsán a dunántúli egyház-
kerület részéről az az indítvány terjesztetvén elő, hogy miután a selmeczi lyceum tetemes 
államsegélyben részesül s így az egyetem részéről eddig élvezett évi 168 frt segélye továbbra 
nem eléggé indokolt, e segély a selmeczi lyceumtól jövőre vonassék meg, 

az indítvány véleményezés és javaslattétel végett az egyetemes pénzügyi 
bizottságnak adatik ki. 

88. (V.) Ugyanez alkalommal a dunáninneni egyházkerület részéről az^ egyetemes 
pénztárnál takarékosabb eljárás ajánltatván, 

az egyetemes gyűlés az indokolás nélkül tett indítvány fölött napi-
rendre tér. 

89. (V.) A m. évi jkv. 35. pontjánál olvastatott a Hrabovszkv Zsigmond-féle ala-
pítványt kezelő bizottság jelentése, mely szerint: 

1. a Bendl Henrik gondnok által vezetett s bemutatott 1887. évi számadást meg-
vizsgálta, teljesen rendben levőnek találta és az alapítványi gondnoknak az 1887. évi szám-
adásra nézve a felmentvényt megadta. E számadás szerint az alapítvány tőkéje 1887. év 
végével 53,465 frr 71 kr. volt; 

2. a lefolyt tanévre a szabályszerű 200 — 200 frtnyi ösztöndíj Hrabovszky Dénes 
és Remek Dezső középiskolai tanulóknak, az alapítványi szabályoknak megfelelő bizonyítvá-
nyaik benyújtása után, kiadatott. 

E jelentés tudomásul vétetik. 

40. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 3 8—ik pontjánál, mely a magyar agenda ügyére 
vonatkozik, jelenti Czékus István, tiszakerületi püspök, hogy annak az egyházi cselekvényeket 
tartalmazó része készen van s legközelebb ki is fog nyomatni. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

41. (Gy.) U. a. jkv. 39—ik pontjánál a dunántúli kerület indítványozza, hogy tétes-
senek lépések a végre, miszerint hasonlókép mint a gymnasiumoknál és reáltanodáknál, a 
kereskedelmi akadémiáknál is vétessék fel a hit- és erkölcstan a kötelezett tantárgyak közé. 

Ezen indítvány elfogadtatván, ennek folytán elhatároztatik, hogy intéztes-
sék a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztés, miszerint hasson oda, hogy 
a hit- és erkölcstan tanítása a kereskedelmi akadémiákban is kötelezővé tétessék. 

42. (Gy.) U. a. jkv. 40-ik pontjánál, mely szerint tudomásúl vétetett a m. kir. 
miniszterelnöknek az egyetemes gyűlés felterjesztésére 1887. évi 1871. e. sz. alatt kelt azon 
válasza, hogy bármennyire üdvözli is az egyetemes egyháznak azon hazafias törekvését, hogy 
az anyakönyvek az állam hivatalos nyelvén vezettessenek, mindazonáltal tekintettel az 1868. évi 
nemzetiségi törvény 14. §-ára, melynek értelmében az anyakönyvek mily nyelven való veze-
tését, egyházi felsőbbségük jogai sérelme nélkül, az egyházközségek határozhatják meg, tar-
tózkodik törvényhozási intézkedéstől s intézkedésre az illetékes felekezeti hatóságok vannak 
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hivatva, a tiszai egyházkerület megújítja azon indítványát, hogy az egyetemes gyűlés hatá-
rozza el, s akkép tegye azon kerületre nézve is, mely ezt az 1885. évi egyet. gyül. jkv. 
44-ik pontja szerint el nem határozta, kötelezővé az anyakönyveknek az állam hivatalos 
nyelvén való vezetését. 

Ezen indítvány tárgyalása folyamán újra felhozatván néhány küldött részéről, de 
nem vétethetvén figyelembe, az egyetemes közgyűlés illetékességére vonatkozó s már az 
1886-ik évi egyetemes gyűlésen, a jkv. 43-ik pontja szerint visszautasított kétely; a bánya-
kerület püspöke azon indítványt terjeszti elő, hogy, úgy mint a bányakerület korábban indít-
ványozta, engedtessék a dunáninneni kerületre nézve, egyes méltánylást érdemlő esetekben, 
az átalános szabály alól kivétel. 

Befejeztetvén a tárgyalás, 
az egyetemes gyűlés következőleg határozott: 
Már korábban tudomásúl vétetvén, hogy három egyházkerületben, u. m. 

a dunántúli, tiszai és bányai kerületben a lelkészek az anyakönyveknek az állam 
hivatalos nyelvén vezetésére köteleztettek, az anyakönyveknek az állam hivatalos 
nyelvén leendő vezetése ezennel egyetemes határozattá emeltetik; tekintettel mind-
azonáltal a dunáninneni kerület néprajzi viszonyainál fogva előfordulható azon ese-
tekre, melyeknél a méltányosság indokolttá teheti a kivételt, megengedtetik, hogy 
a dunáninneni egyházkerület oly lelkészeinek, kik az állam hivatalos nyelvét az 
anyakönyvek vezetésére szükséges mértékben sem bírják s koruknál fogva azt elsa-
játítani nem képesek, az egyházkerület püspöke a jelen határozatban foglalt szabály 
alól fölmentést adhasson. 

48. (Gy.) U. a. jkv. 41-ik pontjánál indítványoztatván, hogy az egyetemes lelkész-
vizsgáló bizottságba, minden ketületi osztályba négy póttag is választassék és pedig kettő a 
lelkészek és kettő azok sorából, kik nem lelkészek; 

ezen indítvány elfogadtatott és az egyetemes lelkész vizsgáló bizottság, a 
legközelebbi rendes egyetemes közgyűlésen leendő új megalakításáig terjedő időre, 
következőleg alakíttatott meg: 

Ezen egyetemes bizottság dunántúli ker. osztályának tagjai: világiak Bog-
nár Géza és dr. Schreiner Károly; egyháziak Gyurácz Ferencz és Brunner János; 
tanárok Müllner Mátyás és Poszvék Sándor; póttagjai: lelkészek Kund Samu és 
Loncsek Jónás; világiak Ruprecht Lajos és Hrabovszky István; 

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

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

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

44. (H.) U. a. jkv. 42. pontjánál jelenti a tiszai kerület püspöke, hogy nála a mult 
évben Frantz Ede, Krizsan Zsigmond, Homola István, Sztehlo Gerő, Ratzenberger Ferencz, 
Zachar Samu és Justh Alfréd; a dunántúli püspök, hogy nála Adorján Ferencz, Bor Jenő, 
Haffner Vilmos, Horváth Béla, Pálmay Lajos és Szalay László; végre a bányakerületi püspök, 
hogy nála Chriastelyi Gyula tették le sikerrel a lelkészi vizsgát. 

Tudomásúl szolgál. 

45. (Gy.) U. a jkv. 43-ik pontjánál, mely szerint a zsinati bizottság jelentette, hogy 
a zsinat számára tárgyalási alapúi szolgálandó előmunkálat tervének, az egyetemes gyűlés 
által ^ legutóbb megállapított keretben leendő kidolgozására albizottságot küldött ki, olvastatott 
a zsinati bizottság 1888. évi október 8-án tartott ülésének jegyzőkönyve. 

8 
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Ezen jegyzőkönyv szerint a kiküldött albizottság elkészülvén, a mult évi közgyű-
lésen részletesebben megjelölt keretben tartott munkálatával, azt a zsinati bizottság behatóan 
tárgyalta, néhány a munkálat szövegében kitüntetett módosítással elfogadta s ezennel a zsinat 
számára tárgyalási alapúi szolgáló munkálat gyanánt bemutatja s mint ilyet a zsinat elé ter-
jeszteni javasolja. 

Javasolja továbbá a bizottság, hogy a zsinati tárgyak, illetve a zsinat számára szol-
gáló előmunkálatok közé vétessék fel az egyházi törvénykezés is s utasíttassék a perrendtar-
tási bizottság javaslata elkészítésére s a zsinati bizottság elé terjesztésére, kimondatván, hogy 
a perrendtartási bizottság tagjai egyszersmind a zsinati bizottság tagjai. 

Javasolja végre a bizottság, hogy szólíttassanak fel a kerületek, nyilatkozzanak a 
zsinatnak mikor leendő megtartása iránt és gondoskodjanak egyúttal a zsinat költségeinek 
fedezéséről s ezekre vonatkozó határozataikat terjeszszék a legközelebbi egyetemes gyűlés elé. 

A bizottság javaslatai elfogadtatván, ehhez képest határoztatott : 
a) tekintettel arra, hogy a bizottság által elkészített és jegyzőkönyve mel-

lett bemutatott munkálatnak rendeltetése a zsinatnak előmunkálatul s tárgyalási 
anyagul szolgálni s így egyfelől az egyetemes gyűlés által leendő tárgyalást és 
megállapítást nem igényli, másfelől szükséges, hogy figyelemmel említett rendelte-
tésére, a munkálat az egyház tagjai előtt lehető tágas körben ismeretes legyen, a 
bizottsági jegyzőkönyv mellett bemutatott munkálatnak kinyomatása s a kerületek 
részére, ugyanannyi példányban, mint a jegyzőkönyvek, megküldése elrendeltetik; 

b) a zsinatnál a fennebbihez hasonló előmunkálatúl s tárgyalási anyagúi 
szolgálandó munkálatok körébe az egyházi törvénykezés is fölvétetik, s utasíttatik 
a perrendtartási bizottság, melynek tagjaival a zsinati bizottság ezennel kiegészíttetik, 
hogy javaslatát mielőbb elkészítvén, terjeszsze megállapítás végett a zsinati 
bizottság elé ; 

c) az egyházkerületek felszólíttatnak, nyilatkozzanak az iránt, mikor kíván-
nak zsinatot tartani, gondoskodjanak egyúttal a zsinat költségeinek fedezéséről s 
terjeszszék ebbeli határozataikat a legközelebbi egyetemes gyűlés elé; 

d) a zsinati bizottság felhatalmaztatik, hogy a zsinat előkészítéséhez, a 
fennebbieken kivűl szükséges egyéb intézkedéseket megtehesse. 

46. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 44-ik pontjánál olvastatott a Luther-társaság 
évi jelentése, mely szerint a társaság tagjainak száma 265, kik között 14 alapító tag, 
a társaság vagyona ez idő szerint 3255 frt 34 kr., kiadványokban befektetve van 300 frtnál 
több; kiadta a társaság Sántha Károly «Buzgóság» czímű könyvét 2000, és egy tót Naptárt 
5000 példányban; birálat alatt van Luther Márton életrajza köznépünk számára; tervbe véte-
tett, hogy a társaság még ez év folyamán megindít egy vállalatot, mely szerint evang. 
népünk számára három nyelven külön-külön kisebb terjedelmű, erkölcsképző és hitfejlesztő 
elbeszéléseket irat és ad ki, melyeknek tárgya különösen a magyar reformáczió történetéből 
merítendő. 

Ezen jelentés örvendetes tudomásúl vétetvén, a Luther-társaság továbbra 
is a kerületek és hitsorsosaink meleg pártfogásába ajánltatik. 

47. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 44. pontjánál olvastatott még a «Luther-társa-
ság» abbeli kérvénye, miszerint az egyetem a maga részéről is a Luther-társaság alapítói 
sorába lépni és az egyes egyházkerületeknek is hasonló eljárást ajánlani szíveskednék. 

E kérésnek hely adatván, az egyetem 100 frttal, mint alapító tag belép s 
az egyet, pénztárost az összeg kifizetésére utasítja, s hasonló eljárásra a kerületeket 
is felkéri. 

48. (V.) U. a. jkv. 46. pontja alatt az eperjesi collegium pártfogóságának a jogaka-
démia segélyezése, ugyanannak a collegiumi épület felépítésére adandó segély, és a tolna-
baranya-somogyi esperességnek a bonyhádi algymnasium segélyezése iránti kérvényei a pénz-
ügyi bizottságnak azzal adatván ki, hogy — a mennyiben e kérelmeket indokoltnak találja 
és a pénztár állapota megengedi, a megadhatónak talált segélyösszeget ki is utalványozhatja : 
olvastatott az egyetemes pénzügyi bizottság 1888. márczius 22-diki üléséről fölvett jegyző-
könyv 4-dik pontja, mely szerint a pénzügyi bizottság az eperjesi jogakadémia részére 



300 frtot, az eperjesi collegium felépítésére ioo frtot és a bonyhádi algymnasium részére 
ioo frtot szavazott meg s ez összeget a szabad rendelkezésű egyetemes alapok jövedelmei-
ből kiutalványozta. 

Jóváhagyó tudomásul szolgál. 

49. (V.) Ennek kapcsán előterjesztettek az eperjesi collegium pártfogóságának a jog-
akadémia részére több évre előre megállapítandó segélyösszeg és a tolna-baranya-somogyi 
esperességnek a bonyhádi algymnasium segélyezése iránti kérvényei. 

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

50. (Gy.) A mult évi jkv. 47-dik pontjánál jelentetvén, hogy a lefolyt évben senki 
sem tett hittanári vizsgát. 

Tudomásul vétetik. 

51. (Gy.) U. a. jkv. 49-dik pontjánál, mely szerint a tanügyi bizottság megbízatott, 
hogy a középiskolai rendtartásra vonatkozó javaslatot közölje a középiskolai tanári testületekkel 
s egyeztesse a beérkezendő észrevételeket, hogy e rendtartás a következő egyetemes gyűlésen 
megalkottathassék, — jelenti a tanügyi bizottság, hogy ezen megbízatásának eleget tett s 
bemutatja munkálatát. 

Olvastatván és tárgyaltatván ezen munkálat, 
az a következő módosításokkal, hogy az 5-dik §-nál tétessék kivétel az 

az igazgató választására nézve, azon iskolafentartó hatóságoknál, melyeket az általános 
szabály alkalmazásában szerződés gátol, és hogy a munkálatban említett iskolaszék 
kellő megkülönböztetés végett «iskolai fegyelmi széknek» neveztessék, elfogadtatott, 
s az ekkép elkészült középiskolai rendtartásnak, a jegyzőkönyv függeléke gyanánt 
való kinyomatása elrendeltetett. 

52. (V.) U. a. jkv. 53-dik pontjánál olvastatott a jkv. 3-dik pontja alatt a beérke-
zett felebbezési ügyekre nézve véleményadás végett kiküldött bizottságnak jelentése Daxner 
Istvánnak, a klenóczi egyházközség felügyelőjének panasza és felebbezése tárgyában. Daxner 
István e felebbezésében a tiszai egyházkerület 1888. évi augusztus 7. és 8. napjain tartott 
közgyűlésében, a jegyzőkönyv 29. és 37. pontjai alatt hozott azon határozatoknak feloldását 
kérvén, melyekkel ellene a klenóczi népnek a Salva Károly klenóczi tanító ellen hozott s 
annak hivatalából elmozdítását végérvényesen kimondó egyetemes törvényszéki Ítélet kihir-
detése végett Klenóczon megjelent esperességi felügyelő és küldöttség ellen történt felizgatása 
miatt a fegyelmi vizsgálat megindítását elrendelte, a nevezett Daxner Istvánt egyházfelügyelői 
hivatalától felfüggesztette s miután annak illetékes esperessége, mint panaszos és sértett fél 
érdekelve van, a fegyelmi vizsgálat megejtésével a gömöri esperesség elnökségét bízta meg 
s a perbefogás szükségének esetére delegált bíróságul a gömöri esperességi törvényszéket 
küldte ki : felolvastatott egész terjedelmében a sértő kifejezésekkel telt felebbezés, melyben 
Daxner István tagadásba veszi, hogy a klenóczi nép felizgatásában része lett volna. 

Az ügy hosszas tárgyalása után, a közgyűlés -— kiküldött bizottságának javaslatához 
képest — következő határozatot hozott : 

Minthogy a tiszai egyházkerület egyházrendezete 152. §-a értelmében a 
fegyelmi vizsgálat megindítása és a perbefogatás iránt érvényesen határozott; mint-
hogy a felebbezésben az egyházi felettes hatóságokkal szemben használt sértő kife-
jezések önmagukban is elegendő okul szolgálhatnak a consistorialis eljárás elrendelésére 
s minthogy a perbefogás szükségének esetére delegált bíróságot küldvén ki, a tiszai 
egyházkerület szintén egyházrendezete értelmében járt el; a felfüggesztést pedig az 
elrendelt fegyelmi vizsgálat következményekép szabályszerűen határozta el : ezeknél 
fogva a felebbezés elutasíttatik és a kerületi határozatok helybenhagyatnak. 

53. (V.) Felvétetvén a bagola-sánczi evangélikusok a dunántúli egyházkerület által 
lelterjesztett azon sérelmi ügye, hogy a katholikusok által felépített iskola és tanítói lak 
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előállítási költségeihez hozzájárulni kényszeríttettek, a jkv 3 —ik pontja alatt kiküldött bizottság 
javaslatához képest 

ezen sérelmi ügy illetékes intézkedés czéljából a dunántúli egyházkerü-
lethez tétetik át. 

54. (V.) Az ó-falvi ev. egyháznak a «za humenki» nevú szántóföld ügyében a 
tiszai egyházkerület által hozott határozat elleu beadott és felterjesztett felebbezése, nem lévén 
akkép felszerelve, hogy az ügy alaposan elbírálható lett volna, — az utóbbi pontban említett 
bizottság javaslata alapján — 

azzal küldetik vissza a tiszai egyházkerülethez, hogy azt ugv a jelenlegi, 
valamint a volt ó-falvi lelkész hiványával és a vitássá vált területre vonatkozó telek-
jegyzőkönyvvel felszerelve, ismét terjeszsze fel. 

55. (H.) A mult évi jkv. 54. pontjánál, mely szerint a hegyallvai esperességi 
tanítók azon emlékirata, melyben panaszosan említtetik fel azon megkülönböztetés, melyet 
a nyugdíj törvény az állami és felekezeti tanítók közt tesz, midőn az előbbieket 30, az 
utóbbiakat csak 40 évi szolgálat után jogosítja fel teljes nyugdíjra, véleményezés végett a 
tanügyi bizottságnak adatott ki; olvastatott ezen bizottságnak véleménye, mely következő 
«ha-figyelembe veszszük az állami tisztviselők nyugdíjazásáról szóló 1885. eszt. 11. t.-cz. 
intézkedéseit, melyek szerint, eltekintve a ministerekre és államtitkárokra vonatkozó intézke-
désekről, egyedül tanárok és a fentidézett 1875. eszi. 32. t.-cz. intézkedései alá nem eső 
tanítók, tehát oly tanítók, kik nem népoktatási intézeteknél vannak alkalmazva, kötelesek 30 
évig, ellenben a többi állami alkalmazottak 40 évig tartoznak szakadatlanúl szolgálni, hogv 
a teljes nyugdíj élvezetébe léphessenek; ha azt tekintjük, hogy péld. fővárosunkban is, mely 
nem veszi igénybe a néptanítók állami nyugdíjaztatását, hanem a saját népiskoláiban alkal-
mazott tanerő nyugdíjáról önmaga gondoskodik, a néptanítók csak 40 évi szolgálat után 
lépnek a teljes nyugdíj élvezetébe; ha fontolóra veszszük egvrészt azt, hogy az összes állami 
községi és felekezeti néptanítók nyugdíjazásáról a törvényhozás egyformán gondoskodott s 
másrészt azt, hogy az általános nyugdíjtörvény ily irányban leendő módosítására, mely a 
nyugdíjalap tetemes megterheltetésével járna, ez idő szerint a legkevesebb kilátás sem lehet 
javasoltatik, hogy az egyetemes gyűlés az iránt, hogy a felekezeti tanítók 30 évi szolgálat 
után teljes nyugdíjban részesüljenek, sem a ministeriumhoz, sem a törvényhozáshoz kérvény-
nyel ne járuljon.« 

Az egyetemes gyűlés a tanügyi bizottságnak ezen okadatolt véleményét 
és javaslatát elfogadja. 

56. (Sch.) U. a. jk. 5 5 . pontjánál olvastatott Hornyánszky Viktor könyvnyomdai 
czég azon kérvényére, illetőleg ajánlatára vonatkozólag, hogy az iskolákba egyöntetű tan-
könyvek hozassanak be s adassanak ki, az egyetemes tanügyi bizottság következő véleménye : 

«Bár kívánatosnak s üdvösnek látjuk, hogy egyházunk valamennyi 
elemi iskoláiban egyöntetű tankönyvek használtassanak, mindazonáltal tekintve az 
egyes kerületek autonómiáját, a Hornyánszky Viktor czégnek ajánlatát, kedvező volta 
daczára, ez idő szerint mellőzendőnek tarjtuk.» 

Tudomásul vétetik. 

57. (Gv.) U. a. jk. 5 6—ik pontjánál, mely szerint a papi özvegyeket s árvákat 
segélvző, valamint a tanári nyugdíjintézeteknek tőkekamat-adóval való sérelmes megterhel-
tetése miatt, a m. kir. pénzügyi ministerhez fölterjesztés intézése határoztatott el, fölvétetvén 
az elnöki jelentés azon pontja, mely szerint a fölterjesztés megtörtént, de válasz nem érkezett, 

tudomásul vétetik. 

58. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 57. pontjánál a békési esperességnek az egye-
temes gyűléshez beterjesztett azon kérvényére vonatkozólag, hogy a szarvasi főgymnasium 
egyszer s mindenkorra 25,000 frtnvi államsegélyért folyamodhassék és világosittassék 
lel, váljon nem fogja-e a ministerium ez államsegélyt oly befolváshoz kötni, a milyenhez az 
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évi segélynyújtás kötve van; olvastatott az egyet, tanügyi bizottság véleménye, mely szerint 
az engedély megadható s tudomása szerint előfordult esetben ily befolyás nem köttetett ki. 

Tudomásul vétetvén, a békési esperességnek, az államsegélyért való 
folyamodásra, a kért engedély megadatik. 

59. (V.) A bányai egyházkerület felterjeszti a zólyomi esperesség kérvényét, mely 
szerint a breznóbányai kir. járásbíróság vizsgáló birája a 74 éves Krausz ímre vámosi lelkészt 
a községi birói választásnál állítólag elkövetett itatás és magyarellenes bujtogatás miatt télen 
éjnek idején szuronyos csendőrökkel Breznóbányára kisértette -— arra kérvén az egyetemes 
gyűlést, hogy az egyházunkat és papságát tekintélyében és állásában lealázó bánásmód ellen 
a magy. kir. igazságügyi ministernél kérjen orvoslást; 

Felkéretik egyetemes felügyelő : intézzen a m. kir. igazságügyi ministerhez 
felterjesztést az iránt, hogy a mennyiben a fenforgó esetben a vizsgálati fogságra 
vonatkozó szabályok nem tartattak volna meg — nyújtson orvoslást. 

60. (H.) A tiszai kerület püspöke jelentvén, hogy Gáspáry János eperjesi tanító 
három chorálkönyvet dolgozott ki, u. m. egy egyetemes chorálkönyvet, mely egyházainkban 
dívó három nyelvre lévén alkalmazva, általános használatra való; továbbá chorálkönyvet iskolai 
használatra, mely tudomása szerint ugy a kerületek, valamint az egyetemes gyűlés által el 
van fogadva ; végre Schul-chorálkönyvet, mely magyar és német egyházak számára kettős 
és hármas hangon van készítve, de a tót iskolákban is jól használható, ajánlja azoknak az 
egyetem által az egyetemes pénztár költségén való kiadatását, annál inkább, mert a szerző 
azokért semmi jutalmazást nem igényel. 

Mielőtt e tárgyban az egyetemes gyűlés érdemleges határozatot hozna, 
kiadatnak megbirálás czéljából Frühwirth Samu, Altdörfer Keresztély és Kapy Gyula 
szakértőknek, jelentésük elváratván. 

61. (FI.) Ugyancsak a tiszai kerület püspöke kerülete nevében kéri az egvetemes 
közgyűlést, hogy a felekezeti tanárok nyugdíj ügyének országos törvénynyel való rendezése 
kérvénvileg megsürgettessék. 

Véleményadás végett a közoktatási bizottságnak kiadatik. 

62. (FI.) Egyetemes felügyelő előterjeszti, hogy Németországban a porosz kir. val-
lásügyi ministerium pártfogása alatt, Luther Márton összes műveinek kiadása levén folyamat-
ban : tudomása szerint ezen műnél használni óhajtják Luther «von der Freiheit eines Christen-
menschen » czímű művének eredeti kéziratát, mely az egyetemes levéltárban őriztetik. 

Azon esetre, ha e nagybecsű kéziratnak használat végett való átengedése s a 
levéltárból e czélra való kiadása iránt hivatalosan megkerestetnék, nem akarván az egyetemes 
gyűlés véleményének ismerete nélkül ily hivatalos megkeresés esetében sem intézkedni — 
felkéri a gyűlést, hogy e tárgyra vonatkozólag nyilatkozzék. 

Ezen előterjesztés folytán kijelenti az egyetemes gyűlés, hogy hivatalos 
megkeresés esetére, az előterjesztésben említett nagybecsű kéziratnak, használat 
végett a levéltárból való kiadása ellen, semmi észrevétele sincs. 

68. (Gy.) Ugyancsak az egyetemes felügyelő bemutatja több alhói lakosnak kér-
vényét, melyben állítólagos sérelmes választás miatt kérnek orvoslást. 

Minthogy ezen kérvény nincs fölszerelve s nem érkezett a maga rendes 
útján, visszautasíttatik s folyamodóknak visszaadatni rendeltetik. 

64. (Gy.) A dunánninneni kerület előterjeszti, hogy a törvényhatósági közigazga-
tási hatóságok a miavai egyház ellen, egy iskolaépítési ügyben, sérelmes eljárást követtek s e 
miatt az egyház a vallás- és közoktatásügyi ministerhez fordult felfolyamodás útján orvoslásért, 
kéri egyszersmind az egyetemes gyűlés segélyét. 

Minthogy ezen előterjesztés szerint az ügy, melyben segély kéretik, még 
9 



felebbezés alatt, s a vallás- és közoktatásügyi ministernél áll elintézés alatt, az egye-
temes gyűlés a részéről való intézkedést időelőttinek látja. 

65. (Gy.) Jelen jkv. 5. 6. 7. 20. és 42-dik pontjai az ülés folyama alatt hitelesít-
tetvén, a többi pontoknak az egyetemes felügyelő elnöklete alatti hitelesítésére kiküldettek: 
Bachát Dániel, Dolleschall Sándor, Horváth Sándor, Scholcz Gusztáv, Zsilinszky Mihály, Zsig-
mondy Jenő és Batizfalvy István. 

66. (Gy.) Több elintézendő tárgy nem lévén, az egyetemes felügyelő a gyűlés 
tagjainak köszönetét nyilvánítá érdeklődésük és közreműködésükért, a dunántuli kerület püs-
pöke pedig az egyetemes gyűlés köszönetét tolmácsolta az egyetemes felügyelőnek, e gyűlés 
szakavatott és tapintatos vezetéseért s ezzel a gyűlés befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv a 65. pont értelmében hitelesíttetett. 

Jegvzették : 
Báró Prónay Dezső s. k. 

egyet, felügyelő, vil. elnök. GyŐry Elek S. k. 
egyet. vil. főjegyző. 

Karsay Sándor s. k. 
püspök, egyh. elnök. H a a n L â j O S S. k . 

egyet. egyh. főjegyző. 

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

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



FÜGGELÉK. 
A jelen jegyzőkönyv 51-dik pontja szerint megállapított 

Középiskolai rendtartás. 

Magyarhoni ág. hitv. evang. gymnasiumaink jelenlegi szervezete az 1870-ben bol-
dog emlékű Vandrák András, eperjesi tanár által összeállított dolgozat alapján lépett életbe. 

Az azóta lefolyt 17 esztendőben a protestáns élet folytonos tevékenysége új meg 
új formákat hozott létre, melyekben külső nyilatkozatát eszközölhette, elannyira, hogy a 
«Vandrák-féle elaboratum» teljesen alig lépett valahol életbe. Oka ennek különösen az egyes 
egyházközségek autonom intézkedési jogában keresendő, mely a lényegest megtartva, pro-
testáns szabadságát a nem lényegesben s a kivitel részleteiben korlátozni nem engedte. 

Igy fejlődtek ki azon különböző jogi viszonyok, melyek az egyes pártfogóságok, 
és az általuk fentartott gymnasiumok közt, minden egyes egyháznál más meg más alakot 
mutatnak, s melyeknek végleges szabályozása (ha ugyan az egyöntetűség merev keresztül-
vitele a protestáns szabadság érdekében feküdnék) a zsinatra bizandó; így fejlődtek az élet 
utasítása és a helyi körülmények befolyása alatt, az egyes gymnasiumokban is lényegtelenek-
ben eltérő eljárási módok, melyeket, a mennyiben a czél elérésének útjában nem állanak, 
rendszabályozni a protestáns autonomia érdekében nem tartunk jelenleg sem tanácsosnak. 

Hogy azonban azon főelvek, melyek szerint gymnasiumaink szervezendők, s melye-
ket az eddigi szokás azokban szentesített, össze legyenek állítva és világosan kitüntetve, egy-
úttal, hogy minden iskola pontosan lássa azon határokat, melyeken túl autonom rendelkezési 
joga megszűnik, a jelen rendtartást dolgoztuk ki, — mely a főelveket megállapítva, részle-
tekben a tanári testületeknek is elegendő szabadságot akar biztosítani. 

Ezen változtatást eddigi rendtartásunkban az is szükségessé teszi, hogy az 1883. 
XXX. t.-cz. az állam és felekezetünk iskolái közti viszonyt határozottan körvonalozta, sok 
jogot elvévén tőlünk, mikkel eddig rendelkeztünk, sok terhet róva ránk, melyeket eddig nem 
viseltünk. Ezen országos törvényt tiszteletben tartván, egyúttal azonban nem feledkezvén meg 
arról, hogy a protestáns iskolák.más szellemnek gyümölcsei, mint a mely az európai álla-
mokban jelenleg nyer kifejezést, — szükség volt a törvény által megalkotott viszonyokat olv 
módon beilleszteni gymnasiumaink szervezetébe, hogy amazok szigorú megtartása mellett a 
protestáns szellem is épségben maradjon. Ez pedig annyival könnyebben sikerülhet, mivel 
az állami törvény csak forma, melynek tartalmat a mi protostáns gymnasiumainkban élő 
szellem ad, mely szellemet a közigazgatási forma érinthet ugyan (s érint is), de meg nem 
változtathat. 

A jelen rendtartás annálfogva Vandrák szellemes elaboratumát akarja kifejleszteni, 
illetőleg a megváltozott körülményeknek megfelelőleg kibővíteni és módosítani. Az igazán 
protestáns szellemben átgondolt, humánus szelídséggel átérzett dolgozatot, mely gymnasiu-
maink belső életében a józan ideális irányt éleszteni s megőrizni, az egyes egyházi tényezők 
jogait liberális igazságérzettel megjelölni, s mindezeket a gymnasiumok főczéljának szolgála-
tába állítani igyekezett, a nemeslelkű philosophusnak ez emlékiratát sem az államilag hozott 
törvény, sem az egyes intézetekben azóta kifejlett eltérések nem tették elavulttá. Szelleme 
mindezen formákon túlemelkedik, s épen azért ez új rendtartásunk is ezen elaboratum szel-
lemét akarja megőrizni, s annak szellemében szervezni gvmnasiumaink külső és belső élet-
mozzanatait. 

9* 
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Ezen rendtartás négy részre oszlik, melyeknek 
1-je szól a tanári testületről; 
2-dika szól a tanulmányi rendről; 
3-dika szól a fegyelem kezeléséről; 
4-dike szól az iskolai év egyes mozzanatairól. 

i. R É S Z . 

A tanári testületről. 

1. §. A gymnasiumok szellemi főtőkéje a tanárokban fekszik, t. i. oly tanárokban, 
kik e pályára belső hivatást is éreznek magukban, s kik kellő (elméleti és gyakorlati) elő-
készülés folytán a gymnasiumi képzés magasztos czéljaiért lelkesülni is tudnak, és az óhajtott 
sikert is képesek biztosítani (Vandrák: Gymn. szerv. I. 8. §.). — E tőke gyümölcsözővé csak 
az által válhatik, ha minden egyes tanár lelkében azon öntudat él, hogy ő «magyarhoni 
evang. gymnasiumi tanár». — Legyen annálfogva magyar hazáját őszintén és híven szerető, 
törvényeinek készséggel engedelmeskedő, szellemi felvirágzását lelkesen előmozdító hazafi; 
legyen protestáns szabad egyéniség; egyháza czéljait önfeláldozó készséggel szolgálja az által, 
hogy az egyház által rábízott «művelődési veteményes kertben» (Vadrák), a gymnasiumban, 
egész erejét felhasználva, az igazi protestáns szellem műveltségének legszebb virágait 
ülteti és ápolja. 

2. §. Főgymnasiumnál az igazgatóval együtt legalább 10, hatosztályúnál legalább 
7, négyosztályúnál legalább 5 tanár alkalmazandó, a hittanárokon, szépírás-, tornatanítókon, 
s a nem rendes tantárgyak tanítóin kivül, kiknek óraszáma következőkép állapíttatik meg : 
8 osztályúnál az igazgató 10, legfeljebb 12 órára köteles, szaktanár 18 legfeljebb 20 órára, 
rajztanár 20—22 órára; 6 és 4 osztályú gymnasiumoknál az igazgató 14, legfeljebb 16 
órára, szaktanár 20, legfeljebb 22 órára kötelezhető. Ezen felül elvállalt órák külön 
dijazandók. 

3. §. Tanárul csak oly egyéniség alkalmazható, ki tanári oklevelet bir felmutatni 
(1883. XXX. t.-cz.) ; oklevelet még nem nyert tanárjelöltek, helyettes tanárokul is csak okle-
veles tanárjelöltek hiányában alkalmazhatók, s oly föltétellel, hogy három év lefolyása alatt a 
tanári vizsgálatot letegvék, különben állomásukon tovább meg nem hagyatnak. A tanári kart 
a fentartó testület választja. Államilag segélyzett protestáns gymnasiumoknál az 1883. XXX. 
t.-cz. 47. §-a, és az egyetemes közgyűlés 1884-diki jegyzőkönyvének 14-dik pontja szolgál 
utasításul és zsinórmértékül. Uj tanerők megválasztásánál a tanári testületnek ajánlati joga 
van, a hol pedig a választásnál a tanároknak szavazati joga van, az ezután is fentartandó. 

4. §. A tanári testület a hiványban kifejtett s egvházkerületileg szentesített köteles-
ségeket pontosan köteles teljesíteni, s erre nézve a közvetlen felügyelet az egyházi fentartó 
hatóságot illeti. A fentartó hatóságnak pedig egyik feladata, hogy a tanárok egyéniségét 
tisztelje, annak érvényesítését a kiszabott határokon belül a tanítás és fegyelmezés körében 
ne akadályozza, s általában a tanárban ne a fizetett hivatalnokot, hanem a protestáns egyház 
felvirágzását szerető, annak érdekeit szolgáló egyrangú egyháztagot lásson. 

5. §. A gymnasium feje az igazgató, kit a rendes tanárok közül, három évre, a 
íentartó hatóság az egész tanári testülettel egyetemben, szótöbbséggel választ; a tanári tes-
tülettel egyetemben gyakorlandó választás szabálya alul, kivétetvén azon iskolafentartó 
hatóság, melyet e szabály alkalmazásában, szerződés gátol. A tanári testület egyenkénti sza-
vazati joga a «nihil de nobis sine nobis» elvéből folyik, s az intézetnek magának érdeke köve-
teli, hogy lehetőleg oly egyéniség választassék meg igazgatónak, kit a tanári testületnek 
többsége óhajt- «A gymnasiumi rendes tanárok rangra, jogokra nézve egymás közt egyenlők, 
még az igazgató is, mint tanár, primus inter pares». «A testvéries, collegiális viszony az igazi, 
itt nincs úr, nincs szolga, nincs első, nincs utolsó» (Vandrák III. rész). Az igazgatónak 
annálfogva büntető hatalma nincs a tanárok fölött, ereje az egyéni characterben rejlik, s a 
minő polczra őt charactere emeli, annyi befolyással lesz tanártársaira. Meggyőző rábeszélés, 
figyelmeztetés az ő hatalmának egyedüli eszközei; nyomatékot szükség esetében első sorban 
a tanári testületnél, aztán a fentartó hatóságnál kereshet. Ugyanilv módon jár el a netán elő-
forduló viszálykodások elintézésénél is. 

6. §. Az igazgatónak ezen protestáns szellemben meghatározott hatalma azon föl-
tételhez van kötve, hogy a tanárok ugyanily liberális protestáns szellemben fogják fel állásu-
kat. «Azért az igazgatóban necsak a jó collegát szeressék, hanem az elöljárót is tiszteljék, s 
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törvényes intézkedéseinek engedelmeskedjenek, s a kivitelben készséges segédei legyenek» 
(Vandrák IV. rész, 5. §. 2.). Ily módon fogván fel a kölcsönös viszonyt, mint mivelt fér-
fiakhoz illik, a kölcsönös figyelmesség elejét veszi a belső súrlódásoknak, s biztosítja a gym-
nasium czéljának elérését. 

7. §. Az igazgató kötelességei: 1. Az egyházi hatóság határozatait végrehajtani, 
illetőleg végrehajtatni. 2. Az iskolai helyiségek rendbentartásáról gondoskodni, mely czélból 
igénybe veendő a fentartó hatóság támogatása. 3. Az iskolai törvényeket humánus módon, 
részrehajlatlan igazságossággal végrehajtani. 4. Az egyetemes gyűlés által helybenhagyott 
tanterv megtartására, úgy szintén a használt tankönyvek megfelelő voltára ügyelni. 5. A tanítás 
folytonosságát és összhangzatosságát ellenőrizni, s a tanárok tevékenységét folytonos figye-
lemmel kisérni (1. 18. §.). 6. Az intézetben, a tanári testülettel együtt, a hazafias érzelmet, 
szellemet és a protestáns szellemet előmozdítani és megőrizni s ápolni, és minden eltérést 
ez irányban meggátolni. 7. A fentartó hatóságot az intézetben esetleg előjövő hiányokra 
figyelmeztetni, s az intézet beléletére vonatkozó reformokat megindítani. 8. Az intézetet az 
egyházi főhatósággal, valamint a kormánynyal, s bármely világi hatósággal és egyesekkel 
szemben is képviselni. 9. A komány által a törvény értelmében bekivánt kimutatásokat 
beküldeni, az autonómiánkba ütköző kívánságokról és rendeletekről pedig az illetékes egy-
házi főhatóságot értesíteni. Általában az igazgató vállaira az intézet beléletének kormányzása 
és intézése nehezedik egész súlyával, s minden ez irányban elkövetett mulasztásért a felelős-
séget ő viseli. 

8. §. Az igazgató jogai ennélfogva: 1. A tanároktól követelni, hogy az iskolai tör-
vények osztályonként megtartassanak; 2. hogy a tanterv utasításaihoz alkalmazkodjanak, s a 
tankönyvek megválasztásában a fennálló normativumot kövessék; 3. követelheti az igazgató, 
hogy a tanárok betegség vagy más akadály beálltával ezt neki jókor tudomására hozzák, hogy 
a tanítási órákat e szerint megváltoztathassa, és a helyettesítésről gondoskodhassék. Ez esetben 
a tanárok az ő intézkedéseit föltétlenül követni kötelesek. 4. Az egyes osztályokban hospi-
tálni; 5. az egyes tanárok iskolai tevékenységéről értesítést kivánni (1. 18. és 19. §.); 6. az 
intézeti élet főbb mozzanatai számára (beiratás, vizsgák) az időt a tanári karral együtt meg-
határozni; 7. a tanári értekezleteket bármikor összehívni, s azokon minden az intézetre vonat-
kozó ügy felől értesítést szerezni; 8. a tanári hiványokat aláirni; 9. a gymnasiumi ünnepélyeket 
engedélyezni; 10. a gymnasiumnál fennálló mindennemű ifjúsági egyesületre felügyelni és ezeket 
ellenőrizni; általában joga az igazgatónak kiterjed mindazon intézkedések megtételére, melyek 
a gymnasium szellemi értékének emelésére czéloznak. 

9. §. Minden osztály élén egy tanár áll, mint osztálytanár; lehetőleg az, kinek az 
osztályban legtöbb órája van. Az osztálytanárt a tanári értekezlet jelöli ki az igazgatóval 
egyetértve. Ezen osztályfőnök jogai: 1. a fegyelem kezelése az osztályban (az absentiák igazo-
lása, egy napra terjedő órák elengedése), a büntetés kiszabása és végrehajtása, a mennyiben 
súlyosabb vétség nem forog fenn; 2. joga van az osztályban netán észlelhető túlterhelés ellen 
felszólalni, még pedig collegialiter négvszem közt és hivatalosan a tanári tanácskozmányokon ; 
3. az egyes tanulók erkölcsi, fegyelmi és szorgalmi jegyeit ő állapítja meg, mint a ki leg-
többet foglalkozik a tanulókkal, a többi ott tanító tanár előzetes meghallgatásával ; 4. osztá-
lyában hospitálni. 

Mindezen jogok egyúttal kötelességek is, mely utóbbiakhoz járul még: 1. osztálya 
osztályzati könyvének pontos, hiánytalan vezetése; 2. a szülők értesítése fiaik rossz elő-
meneteléről vagy rossz erkölcsi magaviseletéről (45., 46., 47. §.); 3. az évi bizonyít-
ványok kiállítása. 

10. §. Az egyes tanárok a tanítási órák alatt egyenkint felelősek a fegyelem és 
tanítási menet megtartásáért. Oraközben az osztály fegyelmére azon tanár ügyel, ki a követ-
kező órában az osztályba megy. E czélból kötelesek a tanárok az osztály naplójába az órát, 
tantárgyat, a hiányzókat s minden netaláni rendbontást feljegyezni. Viszont a paritás elve 
szerint az intézetet illető minden fontosabb mozzanatot az igazgató úgy, mint az egyes osz-
tálytanárok velük közölni tartoznak. 

11. §. A tanári testület minden fontosabb ügy felett, havi értekezletekben közösen 
tanácskozik és határoz. Ezen havi értekezletek napját szótöbbséggel állapítják meg az év elején ; 
de az igazgató ezen kitűzött napon kivül is tarthat, szükség szerint, tanácskozást s azon a 
tanárok mindnyájan megjelenni kötelesek. 

12. §. A rendes havi tanácskozások tárgyai a folyó administrativ ügyek. Ezen 
tanácskozások jegyzőjét a tanári testület választja úgy, hogy a tanárok méltányosság szerint 
váltakozva viseljék e tisztet. A váltakozó jegyzőket a fentartó testület díjazza. 

10 
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13. §. E tanácskozásokon kivül módszeres tanácskozások is tartandók, esetleg a havi 
értekezletek alkalmával is, ha az idő és a tárgyak sokasága engedi. A módszeres tanácsko-
zások feladatáról lásd II. r. 19. §. 

II. R É S Z. 

A tanulmányok rendje. 

14. §. A tanári testület feladata a tanítványokra oly módon hatni, hogy azok lelke 
a gymnasium czéljának megfelelőleg kiműveltessék. Ezen czélt első sorban a tanítás által éri 
el a tanári kar. — A gymnasiumi tanítás tárgyai pedig: 1. vallástan és ezzel kapcsolatban a 
négy alsó osztályban az egyházi ének; 2. latin nyelv és irodalom; 3. görög nyelv és irodalom; 
4. magyar nyelv és irodalom; 5. német nyelv és irodalom ; 6. földrajz; 7. történelem; 8. szám-
és mértan (rajzzal együtt); 9. természettudományok ; 10. philosophiai propaedeutika ; 11. szép-
írás; 12. testgyakorlás. Facultativ tantárgy az ének, zene, idegen nyelvek és gyorsírás. Ezekre 
nézve az országos törvény szabványai kötelezők (1883. XXX. t.-cz. 3. és 5. §.). 

15. §. A tantárgyak az egyetemes gyűlés által az 1884. évi 48. jegyzőkönyvi pont-
ban megerősített tanterv szellemében, az általa megszabott határokon belül tanítandók. Ha 
valamely államilag nem segélyezett intézet az állami tanterv szerint jár el, annak tanítványai 
protestáns gymnasiumokba csak fölvételi vizsga mellett írhatók be. 

16. §. Tankönyvekül rendszerint csak az egyetemes tanügyi bizottság által helyben-
hagyott könyvek használhatók; a kormány által helybenhagyott könyvek közül csak azok, 
melyek a protestáns szellemet ápolják, (a mire az egyetemes tanügyi bizottság felügyel). Nem 
approbált könyveket a szaktanárnak joga van az egyetemes tanügyi bizottsághoz engedélyezés 
végett felterjeszteni. 

17. §. A tantárgyak beosztása a következő év számára, minden iskolai év végén 
történik, közös tanácskozásban. E felosztásnál szemmel tartandó : 1. hogy a tantárgyak szakok 
szerint lehetőleg egy kézben csoportosíttassanak; 2. hogy a tanár oly tárgyakat vállaljon, 
melyekre képesítve van; 3. hogy a tanításnál a folytonosság lehetőleg meg legyen tartva, a 
mit a váltakozó rendszerrel lehet elérni (úgy pl. hogy a ki a latin-görögöt az V.-ben kezdi, 
ugyanazzal az osztálylyal a VIII-ig haladjon, s így a többi tárgyakkal is); 4. hogy az óra 
szám lehetőleg egyenlő, azonban mindig arányos legyen. — Ugyanezen az év végén tartandó 
tanácskozmánvban bejelentendő a tankönyvek netaláni változtatása, a mit az igazgató hiva-
talból az egyetemes tanügyi bizottságnak terjeszt fel. 

Az igazgató felügyel arra, hogy ezen szempontok a tárgy beosztásnál érvényre jus-
sanak. Épen azért jogában áll oly esetekben, a hol a szakszerű tanítás követeli, s az óraszám 
megengedi, a tanítási siker érdekében a tanárt, a tanári testülettel egyetértve, azon osztályba 
áttenni, a hol legjobb sikerrel működhetik. Ellenkezés esetén, a fentartó hatóság felügyelő 
iskolai bizottsága dönt az igazgató és a tanári testület között. 

18. §. Minthogy az igazgató a tanterv szigorú megtartásáért az egyetemes tanügyi 
bizottságnak felelős, azért és hogy a tanítás összhangzatosságát az egyes tantárgyak közt 
megőrizhesse, kell hogy minden időben az összes tanítás állapotáról tudomása legyen. Ezt 
egyrészt a hospitálás által éri el; a mennyiben azonban elfoglaltsága miatt a hospitálást ritkáb-
ban végezheti, a következő eljárás követendő: 1. minden tanár köteles havonként az általa 
végzett tananyagot az A) minta • szerint készült ívbe bejegyezni, úgy hogy a tananyag főbb 
pontjai kilátszassanak s az olvasmány mennyisége, s az írásbeli dolgozatok tárgya és száma, 
valamint a természettudományok tanításánál bemutatott kísérletek is ki legyenek téve; 2. 
minden tanár köteles folytonos tekintettel lenni a más rokon szakban végzett tananyagra, 
hogy minden ismeret a maga organikus helyén, sem előbb, sem később ne forduljon elő. 
Különös tekintettel kell lenni a termini technici egvformaságára a rokon szakokban. 3. Min-
dennemű házi dolgozatok (praeparatiók, írásbeli gyakorlatok, privát olvasmányok, tanítási 
pensumok) feladásában mértéket és időt kell tartani (a mit kölcsönös collegialis értesítéssel 
lehet elérni), nehogy azoknak egvidőben való összehalmozódása által a tanuló túlterheltessék, 
illetőleg képtelen legyen kötelességének megfelelni. 4. Egy tantárgyat a másiknak rovására 
privát szorgalmú feladványok vagy más túlságos terjedelmesség által szorítani egyáltalán 
tiltatik. Az igazgató e határozatok végrehajtásáért az egyetemes tanügyi bizottságnak felelős 
(7. §. szerint), ahová a tanév végén egy B) minta szerint készült ivet köteles beküldeni, 
melyet az A) minta szerinti ívvel egyidőben a szaktanár tölt ki. 

19. §. A havonként bejegyzett tananyag feletti megjegyzések a módszeres értekez-
leteknél teendők meg. Ezen tanácskozmányok idejét az igazgató határozza meg, ki azok tár-
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gyát előkészíti. Minden tanár köteles ezen értekezleteknél jelen lenni és helyeslő vagy helyte-
lenítő véleményét elmondani. A tanácskozás tárgyát az ellenőrző ivekbe bejegyzett tananyag 
képezi, s czélja az, hogy a tanítás összhangzatos volta megtartassék. A jegyzőkönyvbe, melyet 
egy, csakis e czélra választott és a fentartó hatóság által fizetendő jegyző vezet, a tapasztalt 
hiányok és a javaslatba hozott javítások veendők lel. Az egyes tanárok a közös tanácskozás 
alapján elfogadott módosításokat, a mennyiben lényegbevágó szakszerű változtatásokat nem 
tartalmaznak, elfogadni s követni kötelesek; az ellenkező véleményt az egyetemes tanügyi 
bizottság elé terjeszteni, s onnan netaláni orvoslást kérni minden szaktanár jogában áll. 

20. §. Az ismétlésekre (repetitiókra) vonatkozólag az igazgató joga és kötelessége 
(felelősség terhe alatt) a következőkre ügyelni: 1. hogy az ismétlés szakaszonként megtör-
ténjék (az ellenőrző táblázatokban ez kimutatandó) ; 2. hogy a tananyag az iskolai év végén 
teljesen átismételtessék; 3. hogy az év végi általános ismétlés jókor kezdessék, nehogy az 
anyag összehalmozódása egy rövid időben, a tanulót az ismeretek alapos átismétlésében aka-
dályozza. Ezen czélból minden tanárnak a tananyag beosztását a tanév elejétől kezdve az 
okszerű paedagogika követelményei szerint kell eszközölnie. 

21. §. A félév végén az osztályok egyes növendékeinek félévi osztályzati jegyei 
állapíttatnak meg. Minden szaktanár külön adja az osztályzatot, a tanuló összes feleleteit lelki-
ismeretes pontossággal tekintetbe véve. A végleges általános calculust a tanári tan ácskozmán v 
állapítja meg. Az osztálytanár teendői közé tartozik ezen jegyeknek az osztályzati könyvbe 
való pontos bevezetése (1. I. rész 9. §.). 

22. Az iskolai tanítás támogatására szolgálnak az ifjúsági könyvtár és önképző körök 
is. Az ifjúsági könyvtár hivatása azon vallás-erkölcsi érzelmek ápolása és megerősítése, melvket 
a fiatal kebelbe a családi fegyelem és a nyilvános iskola plántált. Ép azért nem annvira tudo-
mányos, mint inkább az érzelmet nemesítő czél vezéreljen az olvasmányi könyvek megvá-
lasztásában, hogy az ifjúsági könyvtár használata ne legyen teher a gyermekre, hanem 
varázsszerül gyönyör, melyet a gyermeki szív, kivált iskolai teendők elvégzése után, egész 
tisztaságában élvezhet. Hogy az olvasmányoknak az általános emberi nemes feladatokon kivül 
mást is kell tartatmazniok, az világos. Az általános emberi mindig nemzeti és társadalmi 
külön alakban lép föl, — a mi ifjúsági könyvtárainkban ennélfogva, más nemzetek remekein 
kivül, saját nemzetünk alkotásait kell első sorban találni; oly könyveket, melyek magyar 
hazánk és nemzetünk iránti szeretetünket élénkítik, s áldozatokra is hevítik. Oly könyvek, 
melyek a protestántismus ellen vannak irva, vagy magyar hazánk iránt ellenséges irányzatot 
tartalmaznak, az ifjúsági könyvtárból kitiltatnak. — Az ifjúsági könytár ilyetén berendezéseért 
első sorban a tanárfelügyelő felelős, azután a gymnasium igazgatója. A könyvtári kezelés 
részleteit az egyes tanári testületek készítik, ugyanők határoznak a megszerzendő könyvek 
lelett, s annyiban a felelősség egy része rájuk is háramlik. 

23. §. A mit az elméleti oktatás a maga körében tanított, azt biztos közlés czéljából az 
önképző körök erősítik meg gyakorlatilag a tanulókban. Czéljukat annálfogva: 1. írásbeli fogal-
mazványokkal és bírálattal ; 2. szavalással érik el. Az önképző köröknek, ősi protestáns szokás 
szerint, egy főgymnasiumban sem szahad hiányozniok. Felügyelőjük gymnasiumi tanár, ki a 
íelső osztályokban az illető nyelvet tanítja; ez vezeti a gyűléseket is. A kör választott hivatal-
nokai a könyvtár és pénztár kezeléseért az elnöknek és a körnek felelősek ; az elnök viszont 
az iskolai év végén, az igazgató kívánalmára, a jegyző- és egyéb könyveket neki bemutatni 
köteles. A kör bármily nyelvű lehet, de hazafias irányban kell működnie. Ha ez ellen vét-
ség fordulna elő, a felelősség első sorban a felügyelő tanárt illeti, másodsorban az igazgatót 
és a tanári testületet, azért, hogy a köteles ellenőrzést elmulasztotta. Köröket alakítani csak 
a tanári testület beleegyezésével szabad; a felügyelő tanár feladata pedig arra ügyelni, hogy 
a kör tagjai a megfelelő tevékenységet csakugyan ki is fejtsék, s hogy a korbeli munkásság a 
kötelezett tantárgyak szorgalmas tanulását ne akadályozza. — Ugyanezen szabványok szólnak 
a dal-, zene- s egyéb ifjúsági egyesületekre is. 

24. §. A rendkívüli tantárgyakra vonatkozólag (idegen nyelvek, gyorsírás, szabadj 
kézi rajz) a rendelkezés joga, a fentartó hatóság hozzájárulásával, a tanári testületet illeti. O 
ad engedélyt arra, hogy ezen tantárgyakban valaki, a tanulók által fizetett díjazás mellett, 
magán oktatást adhasson. 
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III. R É S Z . 

A fegyelemről (disciplina). 

25. §. A fegyelem a gymnasiális nevelésnek azon gyakorlati része, mely a növen-
dékek szeszélyeit és önkényét józan életszabályok és törvények által fékezi, s ez által neme-
sebb erkölcshöz, jog- és erényszerű cselekvési módhoz szoktatja (Vandrák II. rész II. fej. 1. §.). 
A fegyelemgyakorlási szellem más nem lehet, mint a gymnasiumi humanistikus vallás-
erkölcsi s hazafiúi nevelés szelleme, mely egyaránt távol van a rigorismus és az elkényeztetés 
szélsőségeitől (Vandrák u. ott. 5. §.). 

26. §. A fegyelem kezelése, s a fegyelmi eszközök megválasztása a tanári testület 
joga és kötelessége, mely azt a fentemlített szellemben, s a fentartó hatóság által, az egye-
temes gyűlés határozata szerint helybenhagyott törvények keretén belül fogja életbe léptetni 
és alkalmazni. A tanári testület ezen jog gyakorlatában nem korlátozható, mert csakis a 
tanárok ismerik a növendéket, s tudják ennélfogva a módot, melvlyel azt a kötelességszerű 
magaviseletre és tevékenységre birni lehet. 

27. §. Az iskolai törvényeket minden iskola külön állapítja meg, a fentartó ható-
sággal egyetértve; szem előtt tartván azt, hogy az iskola feladata korlátozni, nem pedig 
boszút állani és czélellenesen büntetni. A büntetendő cselekvények tehát az iskola czéljához 
képest egyfelől tanulási, másfelől erkölcsi irányban csoportosítandók. 

28. §. Az iskolai törvények az iskolai év elején kihirdettetnek, s az egyes osztályokban, 
az osztálytanár által, szükség szerint bővebben megmagyaráztatnak. — Az iskolai törvények 
minden osztályteremben kifüggesztetnek. 

29. A kiszabott büntetés lehet: 1. négyszemközti vagy osztály előtti megrovás. 
Ezt alkalmazhatják a tanár, osztálytanár, igazgató, a tanári testület és az iskolai fegyelmi szék ; 
2. elzárás (az osztályban működő tanár által, de az osztálytanár tudtával 1 órára; az osztály-
tanár által 2 órára; az az igazgató által 2—4 órára; a tanári testület és az iskolai fegyelmi 
szék által legfeljebb 6 órára); 3. az iskolából való csendes eltávolítás, vagy az intézetből való 
nyilvános kizárás az iskolai fegyelmi szék által. Az iskolai fegyelmi széket a tanári testü-
let az iskolai felügyelővel (inspectorral) együtt s annak elnöklete alatt képezi. — Ezen foko-
zatok mellőzhetők, s a kizárás rögtön alkalmazható erkölcsi romlottság esetén. Az iskolai 
fegyelmi szék által hozott határozat ellen felebbezésnek helye nincs. — A megrovásról, ha 
a tanári testület vagy az iskolai fegyelmi szék alkalmazza, az elzárásról pedig mindenkor érte-
sítendők a szülők, vagy azok helyettesei. 

30. §. A fegyelmet az egves órákban az előadó tanár kezeli (beírja a mulasztókat 
és rendetlenkedőket). Az egész osztály fegyelméért az osztálytanár felelős az igazgatónak 
(9. §.); ő igazolja esetleg bünteti a mulasztókat, s összeállítja az évi statisztika számára a 
nehezebb és könnyebb betegségi eseteket; az igazgató viszont az egész intézet fegyelmi álla-
potáért a fentartó hatóságnak felel, s azért az iskolai törvények szabványai szerint, végleges 
érvénynyel szabja meg a büntetés fokait. Kizárási esetről az igazgató a fentartó hatósá-
got is értesíti. 

31. §. Az igazgató ezen oknál fogva havonként köteles az egyes osztályok erkölcsi 
állapotáról részletes tudomást szerezni, s hivatalos tekintélyével az egyes tanárok tevékeny-
ségét támogatni. Az osztályok gyakori látogatása, s így az egyes tanulók közelebbi megis-
merése, e czél elérésében nagyon fogja támogatni. — Általában a tanárok collegiális 
közlései a fegyelem egyöntetű kezelését teszik lehetségessé, s biztosítják az alkalma-
zás sikerét. 

32. §. A mennyiben a fentartó hatóság felügyelő szervezete egy iskolai bizottságot 
tartalmaz, ennek első teendője a törvények keresztülvitelét ellenőrizni, még pedig elnöke a 
gymnasiumi felügyelő útján. 

IV. R É S Z. 

Az iskolai évről. 

33. §. Az iskolai év kezdődik szeptember elsejével és végződik junius utolsó napjaiban. 
34. §. Az iskolai év elején az igazgató beírja a tanulókat az anyakönyvbe, kik ez 

alkalommal nála személyesen, szüleik vagy ezek képviselőinek kíséretében kötelesek megje-
lenni. A felvétel történik: 1. az előző osztályról szóló legalább is elégséges bizonyítvány, 
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esetleg; 2. az első osztályba keresztelő-levél alapján, felvételi vizsgálat, himlőoltási bizonyít-
vány, illetőleg bizonyítványok előmutatása mellett. 

35. §. Felvételi vizsgálat alá esnek azon tanulók, kik a törvényszabta kort elérték 
és nyilvános intézettől bizonyítványt nem mutathatnak fel. Az első osztályba jelentkező 
tanulókat, a fentartó hatóság beleegyezésével, felvételi vizsgálatnak akkor is alá lehet vetni, 
ha elemi iskolai bizonyítványt mutatnak fel. 

36. §. Az első osztálvba való felvételi vizsgálat feladata meggyőződést szerezni arról, 
hogy a tanuló a gymnasiumi tanulmányokhoz szükséges szellemi érettséggel bir-e? Tárgyai 
ennélfogva: 1. a tanuló anyanyelvén való olvasás, irás. az olvasottaknak értelmezése, a be-
szédrészek ismerete, s az egyszerű mondat elemzése, s a mennyiben a tanuló anyanyelve nem 
magyar, a negyedik elemi osztálybeli pensum ; 2. a mennyiségtani négy alapművelet egész 
számokkal; 3. alapismeretek a földrajzból. A vizsgálatnál nem az anyag mennyisége, hanem 
annak felfogása képezi a kipuhatolandó tárgyat. 

37. §. A tanulók lehetnek: rendesek, kik az év elejétől kezdve bejárnak. A tanév 
megnyitása után a szeptember 15-kéig jelentkezőket az igazgató csak a késedelem kellő iga-
zolása után veheti fel; a szeptember 15-kétől október elsejéig jelentkezőknek a tanári testület 
csak komolyabb betegség beigazolása mellett engedheti meg a belépést. Oly tanulók, kik 
szeptember 15-ke, illetve octóber elseje után jelentkeztek magántanulókul tekintetnek ; ezek az 
első félév végén a végzett tananyagból tárgyanként magánvizsgálatot tehetnek, s akkor a 
második félévben rendes tanulókul fogadtatnak be. 

38. §. Az olv magántanulók, kik az intézetbe beiratkoztak ugyan, de be nem járnak, 
hanem magán szorgalommal végzik el a tanulmányokat, -— az iskolai év végén minden tan-
tárgyból külön Írásbeli (az egyetemes gyűlés 1887. évi. jegyzőkönyvének 23. pontja szerint 
latin, magyar nyelvből és mathematikából) és szóbeli vizsgálatot tesznek, az igazgató által e 
czélra kitűzött napon (8. §.). Ezen vizsgálatok a tanév elején is tarthatók (Vandrák II. rész 
18. §.). Renden kivül a vizsganapot az illető tanárokkal egyértelműleg az igazgató fogja a 
jelentkezőknek meghatározni (Vandrák II. rész 18. §.). 

39. §. Az ilyen vizsgálatra vonatkozó jegyzőkönyvek az Írásbeli dolgozatokkal együtt 
a felekezeti főhatósághoz terjesztendők fel (1883. XXX. t.-cz. 15. §.). 

40. §. A nyilvános intézetből átjövő tanulók csak bizonyítvány alapján vehetők 
íel. Polgári és reáliskolákból jövők külön felvételi vizsgálatot kötelesek tenni (1883. XXX. 
t.-cz. 12. §.). 

41. §. Évközben egyik intézetből a másikba csak arra az esetre vehető fel új tanuló, 
ha az átlépést hiteles okokkal támogatja. A tanári testület a felvételt megtagadhatja, a tanuló 
azonban ez ellen az egyházi főhatósághoz fölebbezhet (1883. XXX. t.-cz. 13. §.). 

42. §. Oly tanulók, a kik külföldön tanultak, a megelőző osztálv összes tantárgyai-
ból megállott vizsgálat alapján a rákövetkező osztályba fölvehetők : kötelesek azonban a magyar 
nyelvből, esetleg a magyarok történetéből és Magyarország földrajzából osztályonként vizs-
gálatot tenni, s e vizsgálat letételéig magántanulókul tekintendők, s a 37. §. rendelke-
zése alá esnek. 

43. §. Az iskolai évet az igazgató, a tanári testület tudtával, az általa meghatározott 
napon szeptember elején nyitja meg. Ezen megnyitáskor alkalma van az igazgatónak buzdító 
és intéző szavakban a tanulókat gymnasiumi feladatuk és teendőik felől felvilágosítani. Ugyan-
ezen alkalommal olvastatnak az iskolai törvények (29. §.) s diktáltatik osztályonként a leczke-
kerend. — A leczkerend megállapításánál szem előtt tartandó : 1. hogy a nehezebb tantárgyak 
a délelőtti órákra essenek; 2. hogy a tanulók ideje oly módon legyen beosztva, hogy a 
délutáni pensumokra készülni idejök legyen. 

44. §. Az iskolai év két félévre osztatik. úgymint: 
1. szeptembertől január végéig, 
2. februárius elejétől junius végéig. 

45. §. Minden évnegyed végén a tanári tesület tanácskozmányt tart, melyben az 
összes tanulók tanulmányi s erkölcsi haladását megbeszéli, s mindezen eredményről a hanya-
goknak és erkölcsileg hanyatlóknak szüleit értesíti. Ez értesítőt az osztálytanár tölti ki s az 
igazgató aláírja, s küldi el rendeltetése helyére (1. a budapesti evang. főgymn. C) mintáját, 
mely még ezzel bővítendő ki: «fia csak a felekezeti főhatóság engedélyével tehet javító 
vizsgálatot»). 

46. §. Ugyanily értesítés küldetik az év végén is a szülőknek. — Ha valamely 
tanuló az első félév végén egy vagy más tárgyból bármely oknál fogva osztályzatot nem 
kapott, úgy az ezen tárgyból a második félév elején külön vizsgálatot tenni köteles. 

47. §. Az iskolai év végén az egyes osztályokban záró vizsgálatok tartatnak min-
11 
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den tantárgyból nyilvánosan. E vizsgálatoknál a szaktanár és a censor vannak jelen s irják a 
calculust, mely az évi feleletekkel összevetve, a végosztályzatot adja meg. A vizsgálatok meg-
ejtésének részletesebb módozatai, az osztályozás lelkiismeretes szigorúságának szemmeltartása 
mellett, az egyes tanári testületekre bízatnak. 

48. §. A nyolczadik osztály az iskolai év végén érettségi vizsgálatot tart. Az érett-
ségi vizsgálatot az 1883. évi XXX. t.-cz. 21—27. §§-ai, s az ezen alapon kiadott vallás- és 
közoktatásügyi ministeri utasítás szabályozzák. — A reáliskolákból átjövő tanulóknál a latin 
nyelvi érettségi vizsgálatnál azon mérték alkalmazandó, mely a többi gymnasiumi tanulóknál 
alkalmaztatik. Ugyanezen eljárás követendő a görög nyelvnél is. 

49. §. Azon tanuló, ki az évi záró vizsgálaton egy elégtelen jegyet kapott, ezt a 
jövő iskolai évben, szeptember első napjaiban, az igazgató által kijelölt napon javíthatja. Két 
elégtelen jegy javítására, a tanári testület ajánló fölterjesztése, s a felekezeti főhatóság enge-
délye szükséges (1883. XXX. t.-cz. 11. §.). Az eziránti folyamodásokat julius tizedikéig az 
igazgatóhoz kell benyújtani, ki azokat az illetékes felekezeti főhatósághoz fölterjeszti. 

30. §. A heti szünet szerdán és szombaton délután van, azonfelül szünetnapok a 
vasárnap és a protestáns ünnepnapok; karácsonkor 10—12 nap, húsvétkor 10 nap, pünkösd-
kor négy nap, az első félév végén három nap, utolsó farsangkor három nap, esetleg e helyett 
szüreti háromnapi szünidő, a reformatio ünnepe (októb. 31.), ezenkívül három az igazgató 
által évenként igénybe veendő igazgatói szabad nap. 

51. §. Vasárnaponként a tanulóság az isteni tiszteletben résztvenni, s a netaláni 
mulasztást az osztálytanárnál igazolni köteles. Azonkívül évenként legalább egyszer az úrva-
csorához járul, legalkalmasabbat! az évi záró vizsgálatok előtt. 

52. §. Azviskolai évet junius utolsó napjainak egyikén az igazgató zárja be ünne-
pélvesen. Ez alkalommal történik az ösztöndíjak és egyéb jutalmak nyilvános kiosztása, adat-
nak ki a bizonyítványok, iskolai értesítők. 

53. §. Az iskolai évi értesítőt az igazgató szerkeszti, s e czélból minden tanár 
köteles jókor a megkívánt adatokat az igazgatónak beterjeszteni. Ezen értesítőkben, melyeket 
az igazgató minden illetékes hatóságnak, valamint az összes közép- és felső iskoláknak meg-
küldeni köteles, felveendők a következők: 1. valamely szakbeli értekezés, a szakok szerént 
évenként váltakozó tárgygyal ; 2. az igazgató sommás jelentése az intézet beléletének minden 
főbb mozzanatairól (adományok, hagyományok, tápintézetek, ösztöndíjak stb.); 3. a tanárok 
óraszámának és az általuk előadott tantárgyak táblazata; 4. a tanárok irodalmi működése; 5. 
a tanulók statisztikája osztályonként, valamint névsora; 6. a könyvtárak és szertárak állapo-
táról, illetőleg szaporodásáról szóló kimutatás; 7. az intézetnél fennálló egyesületek működé-
sének rövid, de kimerítő ismertetése; 8. az érettségi vizsgálatról szóló táblázati kimutatás; 9. 
esetleg figyelmeztetések a jövő tanévre vonatkozólag. 

Kelt Budapesten, az egyetemes tanügyi bizottságnak 1888. évi szeptember 27-kén 
tartott üléséből. 

Győry Elek, 
alelnök. 

Batizfalvy István, 
jegyző. 
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44 Jelentés a lelkészi vizsgákról. 
45. A zsinati bizottság jelentése s előmunkálati javaslata. 
46. A «Luther-társaság» jelentése. 
47. Belépés alapító tagként a Luther-társaságba. 
48. Jelentés az egyet, pénztárból adott segélyekről. 



49- Segélyezés iránti kérvények. 
50. Hittanári vizsga. 
51. Középiskolai rendtartás tárgyalása és megállapítása. 

Bizottsági jelentés Daxner István felebbezése tárgyában. 
53. A bagola-sánczi evangélikusok sérelmi ügye. 
54. Az ó-falvi egyház felebbezése. 
55. A tanítók nyugdíjügyére vonatkozó jelentés. 
56. T"fornyánszky Viktor ajánlatára vonatkozó bizottsági jelentés. 
57. jen. As a papi özvegyek s árvák nyugdíjintézete ügyében. 
58. A szarvasi gymnasium államsegély ügye. 
59. A zólyomi esperesség sérelmi ügye. 
60. Chorálkönyv. 
61. Indítvány a felekezeti tanárok nyugdíjügyének országos törvénynyel rendezése iránt. 
62. Luther egy eredeti kéziratának a levéltárból kiadhatása kérdése. 
63. Több alhói lakos kérvénye. 
64. A miavai egyház sérelmi ügye. 
65. Hitelesítő bizottság. 
66. A gyűlés befejezése. 

Függelék : A középiskolai rendtartás. 

HORNYÁNSZKY V'KTOR KÖNYVNYOMDÁJA. 




