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A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1891. évi 
szeptember hó 23-dik és 24-dik napján tartott egyetemes egyházi köz-

gyűlésének 

/ / • • 

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

Karsay Sándor, a dunántúli egyházkerület püspökének társelnöklete alatt tartatott meg. 

S I 

Jelen voltak : 
a d u n á n t u l i e g y h á z k e r ü l e t b ő l 

Karsay Sándor, püspök 
Stettner Gyula, vasi felsőegyházm. esperes 
Kund Sámuel, vasi középegyházm. esperes 
Laucsek Jónás, soproni felsőegyházm. esperes 
Mód Lénárd, kemenesalji esperes 
Tóth Gyula, zalai esperes 
Guggenberger Ján., tolna-som ogy-barany ai alesp. 
Gyurácz Ferencz, pápai 
Horváth Sándor, paksi 
Bognár Endre, lovász-patonai 
Dubovay Béla, nemes-magasi 
Nagy Sándor, nemes-dömölki } lelkészek 
Kovács Mihály, móriczhidai 
Szigethy Dániel, malomsoki 
Wagner Samu, varsáti 
Gáncs Jenő, székesfehérvári 
Bancsó Antal, theol. tanár 
Poszvék Sándor, lyc. igazgató 
Gyalog István, tanár 
Kapy Gyula képezd, igazgató 
Ebenspanger János, képezd, igazg. 

Radó Kálmán, ker. felügyelő 
Dr. Schreiner Károly, esp. felügyelő 
Rupprecht Tasziló, esp. felügyelő 
Ihász Lajos, esp. felügyelő 
Eöry Sándor 
Dr. Ajkay Béla 
Dr. Berzsenyi Jenő 
Berzsenyi Dezső 
Zathureczky Géza 
Nagy József 

a dunán innen i egyházke rü le tbő l : 

Baltik Frigyes, püspök 
Trsztyénszky Ferencz, pozsonyvárosi esperes 
Ritter Károly, pozsonymegyei esperes 
Schneller István, theol. akad. igazgató 
Dr. Masznyik Endre theol. tanár 
Michaelis Vilmos, lyc. igazgató 

Dr. Samarjay Károly 
Vitalis Péter 
Kalenda János 

esp. felügyelők 
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a bányai egyházkerületből: 

<ü 

Sárkány Sámuel, püspök 
Bachát Dániel, budapesti főesperes 
Belohorszky Gábor, bács-szeremi főesperes 
Händel Vilmos, nagyhonti főesperes 
Kramár Béla, bánáti főesperes 
Raab Károly, barsi főesperes 
Melczer Gyula, pestmegyei alesperes 
Simkó Frigyes, nógrádi alesperes 
Horváth Sándor, budapesti 
Scholz Gusztáv, budapesti 
Lauko Károly, kecskeméti 
Margócsy József, losonczi 
Moravcsik Mihály, aszódi 
Veres József, orosházi 
Harsányi Sándor, orosházi 
Bierbrunner Gusztáv, ó-kéri 
Bakai Péter, ocsavai 
Dubovszky Nándor, rákoskeresztúri 
Kis Endre, albertii 
Ruttkay Sándor, salgótarjáni 
Draskóczy Lajos, h.-m.-vásárhelyi 
Jeszenszky Károly, mezőberényi 
Jezovics Pál, czinkotai 
Szeberényi Lajos, békéscsabai 
Kemény Ödön, tápió-szt-mártoni 
Geduly Lajos, újpesti 
Szilárd János, domonyi 
Zvarinyi János, csomádi 
Breznyik János, lyc. igazgató 
Böhm Károly, főgymn. igazgató 
Benka Gyula, főgymn. igazgató 
Góbi Imre, tanár 
Batizfalvy István, tanár 
Falvay Antal, igazg.-tanító 

M 

esp. felügyelő 

Fabiny Teoíil, ker. felügyelő 
Br. Podmaniczky Géza 
Zsilinszky Mihály 
Laszkáry Gyula 
Skultéty Ede 
Szontagh Pál, ker. törvényszéki elnök 
Hunfalvy Pál, tanügyi biz. elnök 
Székács Ferencz 
Andaházy László 
Görgei István 
Matuska Péter 
Br. Kaas Ivor 
Haviar Dániel 
Münich Antal 
Br. Podmaniczky Levente 
Jeszenszky Danó 
Ifj. Bánó József 
Fabiny Gyula 
Henszelman Kálmán 
Radvánszky György 
Zsigmondy Jenő 
Mauritz Rezső 
Farbaky István 
Székács István 
Vidovszky János 

a tiszai egyházkerületből: 

Zelenka Pál, püspök 
Moor Gyula, brassói főesperes 
Dianiska András, lőcsei lelkész 
Pap György, zajzoni lelkész 
Hazslinszky Frigyes, coll. igazgató 
Hörk József, theol. tanár 
Mayer Endre, theol. tanár 
Fischer Miklós, főgymn. igazgató 
Hajtsy Sándor, főgymn. igazgató 
Martényi József, főgymn. igazgató 
Gamauf György, képezd, igazgató 

s még számos tag; továbbá dr. Győry 
világi, Scliranz János, egyh. jegyzője. 

Péchy Tamás, ker. felügyelő 
Bánó József, esp. felügyelő 
Szentiván y i Árpád, esp. felügyelő 
Fabiny Ferencz, esp. felügyelő 
Szontagh Pál 
Kubinyi Géza 
Szabó Adolf 
Radvánszky Károly 
Stefancsik Károly 
Dr. Lomniczy Vilmos 
Kullmann János 
Kermeczky Mór 
Radvány István 
Dr. Meskó László 
Somogyi Gyula 
Mihalik Dezső 
Bazilidesz Gusztáv 
Czibur Imre 

Elek ezen gyűlés világi főjegyzője, dr. Vetsey István 
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1. (Gy.) A gyűlés tagjai buzgó isteni tisztelet után összegyülekezvén az ülés-
teremben, az egyházi s iskolai felügyelő, szívélyesen üdvözölte őket. Utalva ezután megnyitó 
beszédében a legközelebb megtartandó zsinatra s felemlítve, hogy a legutóbbi zsinat, mely 
azonban, sajnos, czélját nem érte el, épen 100 évvel ezelőtt nyílt meg; kiemelte abbeli 
meggyőződését, hogy a zsinathoz kötött várakozásaink teljesedése akkor remélhető legbizto-
sabban, ha számolva történelmi fejlődésünkkel, nem akarunk mindenben egészen uj alapokat 
lerakni, hanem szilárd alapot vetni ott, a hol a gyakorlat ingadozó s ujat lerakni ott, a hol 
ezt az uj helyzet követeli, és ha a zsinattól nem főleg azt várjuk, hogy egyházunk szerény 
anyagi helyzetéből kiemelkedjék, mert ez Összefügg hazánk gazdasági és földirati helyzetével 
is, hanem inkább azt tartjuk szem előtt, hogy „nem a, ti földi gazdagságtokat keresem, 
hanem ti magatokat" s így arra törekszünk, hogy minden egyházban meglegyen a buzgó 
keresztyén élet s elháríttassanak ennek azon akadályai, melyek jelenleg a rend hiányából 
erednek. 

Ezzel a gyűlést megnyitottnak nyilvánítván, bemutatta Budapesten 1891. szeptember 
22-kén kelt következő évi jelentését : 

Midőn szokott évi jelentésemet a főtisztelendő egyetemes gyűlés elé terjesztem 
mindenekelőtt az egyetemes egyházra nézve legnagyobb jelentőségű ügyről kell meg-
emlékeznem. 

1. A zsinat ügyét tekintem egyházunkra nézve ez idő szerint a legnagyobb jelentő-
ségűnek. Ez ügyben, miként egyébiránt tudva van, mult évi egyetemes gyűlésünk óta döntő 
elhatározások történtek. Már közzététetett egyetemes egyházunkban, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi minister úr ő nagyméltóságának a zsinati bizottság jegyzőkönyvével együtt 
az egyetemes gyűlés elé terjesztendő leirata szerint ő császári és apostoli királyi Felsége 
legkegyelmesebben beleegyezését adni méltóztatott, hogy egyetemes egyházunk úgy a hogy 
kérte és a kérvényben előadott tárgyakra nézve tervezett zsinatját folyó évi deczember hó 
5-étől kezdve Budapesten megtarthassa. A zsinati bizottság, a nyert fölhatalmazás alapján a 
zsinati követek választása és a további előkészítő teendők iránt is intézkedett, úgy hogy 
magyarhoni ág. helv. evang. egyházunk a zsinatot az ev. ref. egyházzal egyidejűleg f. évi 
deczember 5-én megnyithatja. 

2. A bányai egyházkerület püspökévé főtiszt. Sárkány Sámuel úr választatván meg, 
beiktatásánál egyetemes egyházunk képviseletében megjelenvén, őt már ott is volt szeren-
csém üdvözölhetni. 

3. Mély megilletődéssel emlékezem meg azon nagy veszteségről, mely evangelikus 
egyházunkat Haan Lajos békés-csabai lelkész és egyetemes gyűlésünk egyházi főjegyzőjének 
elhunyta által érte. Rokonszenves, szeretetreméltó kedély, példaadó vallásos buzgóság jellemzik 
őt; hazánk és egyházunk történetének szentelt munkássága, egyházi közügyeinkben különösen 
egyetemes gyáléseinken mindenkor tanúsított tevékeny és buzgó közreműködése egyházunk 
jelesei közé emelik és gyászos elhunyta fölött érzett fájdalmunkat kifejezve méltó, hogy 
emlékezetét jegyzőkönyvünkben, melyet ő oly számos éven át mindig szives készséggel 
szerkeszteni segített, kegyelettel föntartsuk. 

4. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve a vallás- és közoktatásügyi minis-
teriumhoz fölterjesztetett. 

5. A vallás- és közoktatásügyi ministerium 10,293. számú leiratában azon észre-
vételt tette mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 23-dik pontjában c) alatt foglalt 
határozatára, mely szerint a tanintézetek utasíttatnak, hogy az egyetemes gyűlés által meg-
állapított tantervhez szorosan ragaszkodjanak, hogy e pontban foglalt határozatot csakis azon 
középiskolákra nézve veheti tudomásul, melyek állami segélyt nem élveznek, mert az állami 
segélyben részesülő középiskolákat a fönnálló szerződések értelmében az állami tanterv 
kötelezi. Ezen leiratra azon fölvilágosító választ adtam, hogy mult évi egyetemes gyűlésünk 
jegyzőkönyvében foglalt 23-dik számú határozat azon iskolákra nézve hozatott, melyek állami 
segélyben nem részesülnek. 

6. A bányai ev. egyházkerület által Aszódon fölállított leány nevelőintézet ünnepélyes 
megnyitásánál jelen voltam. Meggyőződtem, hogy az intézet czélszerűen van berendezve. — 
Jogosultnak tartom azon reményt, hogy ezen intézet, melynek szükségét egyházunkban élénken 
érezték, föladatának meg fog felelni, miért is ezen uj intézetünket egyetemes egyházunknak 
ezennel is ajánlani bátorkodom. 

7. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 23-dik számú pontjában foglalt 
határozatával a 8-dik osztály tanulási idejének túlságos megrövidítése, illetőleg az érettségi 
írásbeli vizsga határideje tárgyában elrendelt fölirat a vallás- és közoktatásügyi ministerium-
hoz fölterjesztetett. 

1* 
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8. Az egyetemes pénztár számadásai megvizsgáltattak és rendben találtattak. 
9. Az ösztöndíjak szabályszerűen kiosztattak. Megtörtént azonban, hogy a pozsonyi 

gymnasium egy tanulója, a kinek a Róth-Teleki ösztöndíj már megszavaztatott, de még nem 
kézbesíttetett, időközben a baptistákhoz csatlakozott, minélfogva az ösztöndíj neki az igazgató 
által nem kézbesíttetett és a rendelkezésre maradó összeg a jövő évre lesz átvihető. 

10. Néhai Ostffy Pál úr által az egyetemes egyháznak hagyományozott 1000 frt, 
azaz ezer forintot az örökösök az egyetemes pénztárba befizették. 

11. Az egyetemes törvényszék által Marossy Sándor selmeczi tanár ügyében hozott 
Ítélet, mely a selmeczi lyceumnak adott állami segély iránt kötött szerződés értelmében a 
vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz volt fölterjesztve, a vallás- és közoktatásügyi 
ministerium által nem hagyatott jóvá. 

12. Kihirdetés végett bemutatom az egyetemes törvényszék Ítéletét: 
a) Daxner István klenóczi felügyelő, 
b) Daxner Sámuel tiszolczi felügyelő és Vjest Rudolf cserencsényi felügyelő ügyében. 

Az elnöki jelentés elismerőleg tudomásul vétetik azzal, hogy annak a 
mult évi jegyzőkönyvvel összefüggő pontjai, az illető jegyzőkönyvi pontoknál fog-
nak fölvétetni. 

2. (Gí-y.) Fölvétetvén az elnöki jelentés azon pontja, melyben az egyetemes egyházi 
és iskolai felügyelő mély megilletődéssel emlékszik meg Haan Lajos békéscsabai lelkésznek, 
az egyetemes gyűlés egyházi főjegyzőjének elhunytáról : 

az egyetemes gyűlés teljes mértékben osztozván az elnöke által kifeje-
zett érzelmekben és megemlékezvén az elhunytnak példás vallásosságáról, és buzgó 
fáradozásáról, melyet mint hazánk és egyházunk történetének müvelője s az 
egyetemes gyűlésnek sok éven át egyik főjegyzője tanúsított, elvesztése fölött 
fájdalmát nyilvánítja s emlékét jegyzőkönyvében is megőrzi. 

& (Gry.) A fentebbi ponttal kapcsolatban előterjeszti az egyetemes felügyelő hogy 
megüresedvén néhai Haan Lajos elhunyta által az egyik főjegyzői tisztség, erre nézve választás 
volna eszközlendő és pedig a több évvel ezelőtt hozott határozat értelmében, közvetlenül a 
gyűlés által. Minthogy azonban küszöbön áll a zsinat, mely hivatva lesz az egyetemes gyűlés 
szervezete fölött is határozni, helyesebbnek vélné, ha a főjegyző választása elhalasztatnék. 

Az egyetemes felügyelő véleményéhez a gyűlés is hozzájárulván, a meg-
üresedett egyházi főjegyzői tisztség betöltése a zsinat utáni időre halasztatik. 

4. (Gry.) Ezek után a gyűlésnek a lelkészi karból való elnöke, Karsay Sándor 
püspök szólalt fel és mint egyházunk legidősb püspöke, melegen üdvözlé a gyűlésen való 
első megjelenése alkalmából a bányai kerület újonnan választott püspökét, Sárkány Sámuelt. 

Sárkány Sámuel erre megköszönvén a megemlékezést, lelkes szavakat intézett a 
gyűléshez, megemlítve, hogy a kitüntető bizalmat, melyben részesült, tán benső élete két 
jellemvonásának köszönheti, melyek egyike a legodaadóbb szeretet és ragaszkodás ág. hitv. 
evang. egyházához s annak hitelveihez, melyekben lelki üdvét találja fel; másika a legme-
legebb és legőszintébb hazaszeretet az iránt a haza iránt, mely földi boldogságát biztosítja. 

Nagy örömére szolgál — úgymond — hogy e két jellemvonás magában a nagy 
bánya-kerületben is feltalálható. Nem tapasztaltam benne egységbontó törekvéseket, hanem, 
igenis, egyházias életet, hithűséget, áldozatkészséget s őszinte hazaszeretetet. 

Kijelenté végül, hogy a mi irányát s elveit illeti, Ígérheti : „hogy míg Isten éle-
temnek kedvez s e helyet betöltendem, hű és megbízható tagja kívánok lenni ág. hitv. evang. 
egyetemes egyházunknak, testvére a testvéreknek és hitrokonoknak, hű alattvalója a koronás 
királynak és hü fia a magyar hazának". 

Ezen élénk közhelyesléssel fogadott nyilatkozat után az egyetemes felügyelő kije-
lenté a gyűlés következő határozatát: 

Az egyetemes gyűlés a bányai kerületbeli püspökválasztást örömmel veszi 
tudomásul s a megválasztott püspököt ezen állásában is melegen üdvözli. 
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5. (Gry.) Olvastatván a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve, felvétetett 
annak 2-ik s az elnöki jelentésnek erre vonatkozó 10. pontja, mely szerint a néhai Ostffy 
Pál által hagyományozott 1000 frtot az örökösök az egyetemes pénztárba befizették. 

Tudomásul vétetik. 

6. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 3-ik pontjánál egyetemes felügyelő bemutatja egy-
részt az orosházi egyháznak, másrészt Kanka és Ferjencsik zólyomi lakosoknak, mindkét 
esetben egyházi adóügyben a bányai egyházkerület határozata ellen beadott és szabály sze-
rűleg fölterjesztett felebbezéseit és indítványozza, hogy e felebbezések átvizsgálására és 
véleményadásra bizottság küldessék ki. 

Az egyetemes gyűlés ezt az indítványt elfogadja s Radó Kálmán kerületi 
felügyelő s Zelenka Pál püspök elnöklete alatt Szentiványi Árpád, Radvány István, 
Moór Gyula, Ritter Károly és Vitalis Péter tagokból álló bizottságot küld ki azzal, 
hogy a bizottság jelentését még a gyűlés folyama alatt elvárja. 

7. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 4-ik pontjánál bemutatván egyetemes felügyelő a 
soproni főgymnasiumnak és a selmeczi lyceumnak az állami segély igénybevétele, illetve 
fölemelése tárgyában beérkezett kérvényeit: 

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

8. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 5-ik pontjánál jelentetik, hogy Beniczky Gyulától, 
mint az ev. ref. és ág. hitv. evang. egyházak házassági bíráskodása kérdésében a testvér-
egyház conventi bizottságával együttes működésre kiküldött bizottság elnökétől, ebben az 
ügyben ez ideig sem érkezett jelentés. 

Tudomásul szolgál. 

9. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 9-ik pontjánál újólag jelenti az egyetemes fel-
ügyelő, hogy a párbér-sérelmek tárgyában ez ideig sem érkezett válasz. 

Tudomásul szolgál. 

10. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 13-ik pontjánál olvastatott a theologiai akadémiai 
nagybizottság jelentése, mely szerint a hatáskörébe tartozó ügyeket szabályszerűen végezte, 
az évi számadások megvizsgáltattak s rendben találtattak, az 1891/92. tanévre pedig a 
költségelőirányzatot ekkép állapítá meg : 

I. Szükséglet. 

1. 5 rendes tanár fizetése s lakbére 
2. 2 magántanár ,, . . . 
3. Énektanító fizetése . . . . 
4. Bibliai tót nyelv tanítása . 
5. Intézeti szolga fizetése . 
n T7~•• J.X Hh. akad. pénztárból 6. Konvvtárra > 

J j egy. egy h. „ 
7. Fűtésre 
8. Szertár s irodai költségre . 
9. Értesítőre s vegyesekre 

Összesen 

7500 frt 
1200 

150 
200 
450 
172 
200 
150 
100 
200 

10322 frt. 

II. Fedezet. 

1. Egyet, theol. alapból . 
2. Kerületek évi járuléka 
3. A pozsonyi egyház részéről 
4. Zelenay-alapból . 
5. Zsedényi-alapból 
6. Gróf Pálffy-alapból 
7. Reischl-alapból . 
8. Tandíjból . . . 
9. Failletékbôl . . 

10. Szertár czímén . 
11. Iparbanki tőke kamatjai , 
12. Egyet, egyházi pénztár könyv 

tári adománya . . . . 

Összesen 
Tudomásul vétetik. 

1* 
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11. (V.) A mult évi jegyzőkönyv ugyanazon pontjának azon intézkedésére vonatko-
zólag, mely szerint az egyetemes gyűlés a theol. akadémiai nagybizottságnak azt a kérelmét, 
hogy az akadémia könyvtári illetménye a szabad rendelkezésű egyetemes alapokból emel-
tessék, azzal a felhatalmazással tette át az egyetemes pénzügyi bizottsághoz, hogy a meny-
nyiben a pénztár állapotához képest a kérelmet teljesíthetőnek találja, a megállapíthatónak 
vélt összeget ki is utalványozhatja — olvastatott a pénzügyi bizottság 1891. márczius 10-iki 
jegyzőkönyvének 3-ik pontja, mely szerint a bizottság e felhatalmazás alapján 200 frtot 
szavazott meg s utalványozott ki. 

Tudomásul szolgál. 

12. (Sch.) Jelenti továbbá a theol. akadémiai nagybizottság, hogy, miután a pozsonyi 
theol. akadémia mellett felállítani tervezett tanítóképző ügyet anyagi nehézségek miatt elejteni 
kénytelen, a sajátképi czélt mégis szem előtt tartva, egyfelől a theol. igazgatót utasítja, 
hogy hasson oda, miszerint a theol. hallgatók a tanítói oklevelet más tanítóképző-intézeteknél 
megszerezzék, másfelől az egyetemes gyűlés figyelmét felhívja, ha nem lehetne-e a theol. 
hallgatók számára a már létező tanítóképző-intézeteken a kerületek költségén póttanfolya-
mokat berendezni? 

Az egyetemes gyűlés elfogadván ez indítványt, határozza, hogy a kerü-
letek felszólítandók, hogy nyilatkozzanak, hajlandók-e ily póttanfolyamot a nyári 
szünidőben berendezni. 

18. (Sch.) Előterjeszti továbbbá a theol. nagybizottság azon kérelmet, hogy a theol. 
akadémiai bizottsági tagok útiköltségeire s napidíjaira évenkint fordítani szokott összeget, 
kerek 600 frtban megállapítva, évenkint bocsássa a nagybizottság rendelkezésére, hogy az 
esetleg megtakarított maradványt a theol. akadémia másnemű szükségleteire fordíthassa. 

Az egyetemes gyűlés a pénzügyi bizottsághoz átteszi azzal, hogy a meny-
nyiben a pénztár állapota megengedi, fenti összeget utalványozhatja. 

14. (Sch.) Ugyanaz a bizottság kéri továbbá az egyetemes gyűlést, miszerint a 
theol. akadémiai és a lyceumi tanárok vitás nyugdíjügyének rendezése czéljából bizottságot 
küldene ki Pozsonyba. 

Az egyetemes gyűlés az egyetemes felügyelő elnöklete alatt, Zelenka 
Pál és Ritter Károly urakból álló bizottságot küldi ki ; a mennyiben pedig az ügy 
rendezése nem sikerülne, az egyetemes felügyelőt felhatalmazza a törvényes lépés 
megtételére. 

15. (Sch.) Ugyancsak a theol. akadémiai nagybizottság, tekintettel a theol. akadémia 
tanárainak sanyarú helyzetére, újra nyomatékosan ajánlja az egyetemes gyűlésnek, hogy még 
egyszer szólítsa fel a dunáninneni s bányai kerületeket, miszerint évi járulékaikat felemelni 
szíveskedjenek. 

Ez ügy újból ajánltatik a nevezett egyházkerületeknek. 

16. (Sch.) Ugyanaz a bizottság javasolja továbbá, miszerint a megválasztandó 
theol. akadémiai zsinati tanár-követ útiköltségeit az egyetemes pénztárból szavazza meg s 
napidíját 5 frtban állapítsa meg. 

Határoztatik, hogy az akadémiai zsinati képviselő útiköltségei az egye-
temes pénztárból fedeztessenek s napi díja 5 frtban állapíttatik meg. 

17. (Sch.) A theol. akadémiai nagybizottság indítványozza végül, hogy a külföldről 
bekerülő oly középiskolai ifjak, kik a külföldön tettek érettségi vizsgát, jövőben csakis a 
theol. akadémiai nagybizottság engedélye alapján legyenek fölvehetők. 

Ezen indítvány elfogadtatván, határoztatott, hogy az ily ifjaknak az aka-
démiába való felvétele felett a theol. akadémiai nagybizottság fog esetről esetre 
határozni. 



18. (V.) Olvastatván folytatólag a mult évi jegyzőkönyv, annak 16-ik pontjánál, 
mely szerint a theol. akadémiai nagybizottság ama jelentése folytán, hogy Pukánszky Béla 
tanár a héber nyelvtant elkészítette; de mivel a munka kiadása mintegy 600 frtba kerülne, 
az segélyezés nélkül meg nem jelenhetik, az egyetemes gyűlés felhatalmazta a pénzügyi 
bizottságot, hogy az elkészült nyelvtan megjelenését, a mennyire a pénztár állapota meg-
engedi, az ennek megfelelő összegű segély megszavazása és a megadhatónak talált összeg 
kiutalványozása által támogassa: 

olvastatott a pénzügyi bizottság említett jegyzőkönyvének 4-ik pontja, mely alatt 
a pénzügyi bizottság ezen ügyben az érdemleges határozatot a jövő évre halasztotta azért, 
mert az egyetemes pénztár jövedelme a zsinat alkalmából, esetleges előlegezések szüksége 
folytán, a szokottnál nagyobb mérvben fog igénybe vétetni s a rendes segélyezések által 
amúgy is terhelt pénztár állapota nem olyan, hogy abban a mértékben, mely a mű rövid 
idő alatti megjelenését biztosíthatná, segély volna nyújtható. 

Tudomásul szolgál. 

19. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 22-ik pontjánál olvastatott az egyetemes levél-
és könyvtárnok következő évi jelentése: 

Tavalyi jelentésemben kifejezést adtam volt azon szándékomnak, hogy ez évben 
bekötött, sok tekintetben fölötte érdekes okmányainak rendezését be fogom végezni. De íme, 
az Úrnak gondolatai nem valának olyanok, mint az én gondolataim ! A reám oly végzetes 
kimenetelű betegségem, mely már a mult évi egyetemes gyűléskor sötét árnyékait előre 
vetette, mindennemű tevékenységemet megbénítván, lehetetlenné tevé, liogy fentjelzett igére-
temet beváltsam, s arra kényszerített, hogy összes levéltárnoki működésemmel a hozzám 
beküldött iratok és nyomtatványok átvételére szorítkozzam. 

Átvettem pedig: 
a) a levéltár számára: egyházunk a zsinattarthatási ügyben ő Felségéhez fölter-

jesztett folyamodványának másolatát ; 
b) a könyvtár részére : 
1. ajándék útján: 
Dubovszky Nándor lelkész úrtól: Epistolarum Philippi Melanthonis liber primus 1570; 

az Evang. Egyház és Iskola, valamint az Evang. Népiskola 1890-iki évfolyamát, nemkülön-
ben az 1891-iki Egyetemes Névtár 2 példányát ; 

2. vétel, illetve előfizetés útján: 
Bod P. : História Hungarorum ecclesiastica, torn. I—III . ; a Luther-társaság kiadvá-

nyait, u. m. : Hörk József: A hős Keczer András és Bereczky János: Bibliai történetek 
czímű műveket. 

Végül megjegyzem, hogy a Prot. írod. Társulatnak hozzám be nem érkezett kiadvá-
nyait reclamáltam s azokat vettem is úgy, hogy most már összes nyomtatványainak birtoká-
ban vagyunk, kivéve az 1889-iki Szemle kettős fűzetét, mely a titkári hivatal állítása szerint 
teljesen elfogyott s többé elő nem keríthető. 

Az egyetemes gyűlés fenti jelentést tudomásul vévén, a levéltárnoknak, 
ki súlyos betegsége daczára is buzgón végezte teendőit, köszönetet szavaz. 

20. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 23. pontjánál az egyetemes tanügyi bizottság 
beterjeszti következő általános évi jelentését : 

Áz Egyetemes Tanügyi Bizottság első sorban a Mélt. és Főtiszt. Egyetemes Gyűlés 
által mult évi jegyzőkönyvének 52., 61. pontjaiban hozzá útasított kérdésekkel foglalkozott. 
Ezen kérdések a következők voltak: 

1. A tanárképző intézet szervezetének megállapítása. A bizottság a kérdést tanul-
mányozás és javaslattétel végett a jegyzőnek kiadta, végleges megállapodásra azonban ez 
évben nem jutott, miért is javaslatát csak a jövő egyetemes gyűlés elé fogja terjeszteni. 

2. Az állami tanítóképző intézetekben a vallásoktatás körül felmerülő hiányok meg-
szüntetését czélozó dunántúli egyházkerületi indítványra nézve az Egyetemes Tanügyi Bizottság 
véleménye a következő: a) A bizottság természetesnek találja, hogy a tanítóképző intézetek 
vizsgáinak a vallás is képezze tárgyát, mert ezen vizsgálatok alapján a tanító oly oklevélre 
tesz szert, mely a vallás tanítására is képesíti. — b) A növendékek vallástani óráinak 
számát úgy véli megállapítandónak, hogy az evang. vallásoktatásra annyi idő fordíttassék, 
mint a róm. katholikusra. — c) A kiszabott órák pontos megtartásának ellenőrzésével az 
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illető egyházi hatóságot véli megbizandónak. — d) Az indítvány azon részét, hogy evang. 
gyülekezettől távol eső tanítóképzőbe evang. tanulók ne fogadtassanak be — ilyen alakban 
czélirányosnak nem találja; hanem azt javasolja, hogy a tanítójelöltek, amennyiben vélet-
lenül valamit nem tanultak volna, a mire evang. népiskoláinkban szükségök van (pl. a vallás-
tan és az orgonálásnál az evang. egyházi énekek), ezen tárgyakból külön vizsgálatnak 
vettessenek alá. 

3. Azon feladatnak, hogy az állami tanítóképzőkben működő vallástanítók s a kántori 
teendőkbe beavató zeneoktatók számára részletes tantervet és utasítást készítsen, az Egyetemes 
Tanügyi Bizottság oly módon felelt meg, hogy a soproni tanítóképző intézet tantestületét 
ilyen javaslat előzetes kidolgozására felkérte. A felkért tantestület igazgatója, Kapi Gyula, 
a felszólításnak készségesen engedett s részletes dolgozatot küldött be a tanügyi bizottsághoz, 
melyet a többi tanítóképző intézeteknek véleményadás végett megküldöttünk. A vélemény-
adásra felhívott intézetek közül a dolgozatot a selmeczbányai változatlanul, a szarvasi némi 
módosításokkal elfogadták, Eperjes, mivel tanítóképzője csak 3 tanfolyammal van szervezve, 
el nem fogadta, F.-Lövő pedig helyi körülményei miatt keresztülvihetőnek nem találta. Az 
Egyetemes Tanügyi Bizottság e vélemények meghallgatása után, melyekből kitűnik, hogy 
az intézetek többsége a dolgozatot helyesli s elfogadja, maga részéről is a dolgozatot helyesnek 
s czélhoz vezetőnek véleményezi s a Mélt. és Főtiszt. Egyetemes Gyűlésnek elfogadásra 
ajánlja, a következő, a tantervbe betoldható megjegyzések kíséretében : a) hogy a betanulásra 
kiszemelt énekek összevágok legyenek az illető káté- és bibliai szöveg eszmetartalmával ; b) 
hogy fősúly legyen fektetve azon egyházi énekeinkre, melyek a magyar, német és tótajkú 
egyházak népiskoláiban közösen előfordulnak ; c) hogy az orgonatanítás már a 2-dik évfolyam-
ban megkezdessék; d) hogy a (körülbelül 80) dallamot már az első évben betanítsák, szük-
ség esetén heti 2 órát is ráfordítva. 

A bizottság folyó administrativ kisebb ügyek elintézésén kívül a lefolyt iskolai 
évben az egyetemes gyűlés meghagyása szerint a gymnasiumi rendtartást kinyomatta 
s az összes intézetekhez a tanárok számának megfelelő példányokban szétküldötte. Bírálatra, 
illetőleg evang. iskoláinkban való használat czéljából engedélyezésre beküldetett két munka, 
melyek egyikét Fleischhacker Fridrik és Kárpáti Károly, soproni reáliskolai tanárok, 
„Német nyelvtan "-át, a bizottság Dr. Petz Gedeon tanár úr alapos birálata értelmében 
középiskoláinkban, — a másikat, az Ebenspanger-Haesters - Richter-féle olvasókönyveket 
pedig Falvay A. igazgató úr birálata alapján a magyar népiskolák felső- és középosztályaiban 
használhatónak Ítélte. 

A középiskoláinkban rendtartásilag behozott rovatos iveket, melyekbe a tanári tes-
tületek a havonként végzett tananyagot bevezetik, az Egyetemes Tanügyi Bizottság bekivánta 
s a következő intézetektől meg is kapta, névszerint : az aszódi, b.-csabai, beszterczebányai, 
budapesti, bonyhádi, soproni, pozsonyi, iglói, nyíregyházai és rozsnyói gymnasiumoktól ; az 
az eperjesi gymn. igazgatója az osztálynaplókat állította rendelkezésünkre; a többi intézetek 
ez évben sem küldték be az íveket. Minthogy ezen rovatos ívek nemcsak az egyes intézetek-
ben a tantárgyak módszereres kezelését előmozdítják, hanem felhasználásuk az egyetemes 
tantervhez készítendő, most még hiányzó részletes utasítások kidolgozását is nagyban fogja 
megkönnyebbíteni, azért a tanügyi bizottság a Mélt. és Főtiszt, Egyetemes Közgyűlést felkéri, hogy 
a hátralékban levő intézeteket is az íveknek idején való beküldésére utasítani méltóztassék. 

Értesítőt ez iskolai évben is valamennyi intézetünk adott ki s küldött be. Figyelemre 
méltó dolgozatot tesz közzé 11, még pedig éremtanit Pozsony, statistikait Igló, neveléstanit 
Szarvas és Rozsnyó, módszertanit Budapest és Nyíregyháza, földrajz-történelmit Sopron, 
F.-Lővő és Késmárk, aesthetikait Eperjes ; a görög pótló tanfolyam előnyeit fejtegeti Rima-
szombat, Ezen értesítőkből és a beküldött statistikai táblázatokból arról is értesülünk, hogy 
a görög nyelv mellett a pótló tanfolyamot behozta 8 főgymnasium, névszerint: Eperjes, 
Igló, Nyíregyháza, Pozsony, Rimaszombat, Rozsnyó, Selmeczbánya és Szarvas, tehát 5 
államilag segélyezett és 3 autonom gymnasium. Beiratkozott pedig a pótló tanfolyamra 285 
V-ik oszt. növendék közül 110, vagyis az Y. osztály 38*5 %-a, még pedig egyenként: 

Eperjesen 37 közül nem tanul görögül 6 
Selmeczbányán 18 „ „ 3 
Pozsonyban 55 ,, „ 14 
Szarvason 63 „ „ .. 24 
Iglón 46 „ w 23 
Rimaszombatban 24 .. ,, ,, „ 12 
Rozsnyón 17 .. „ „ 11 
Nyíregyházán 25 „ „ „ 17 
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Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy az Egyetemes Tanügyi Bizottság a görög 
nyelv kérdésének s a pótló tanfolyam értékének tisztázása czéljából egy emlékiratot készí-
tett, melyet 100 példányban kinyomatott s az egyházi főhatóságoknak, a tanügyi bizottság 
összes tagjainak s a középiskolák tanárainak a bizottság álláspontjának megokolására s 
igazolására szétküldött. 

A tanügyi bizottság az év folyamán azon tapasztalatra jutott, hogy az Egyetemes 
Gyűlés által 1884-ben megállapított tantervben némely osztályok heti óraszáma a törvényesen 
megállapított 26, illetve 28 órát meghaladja. Ezen óraszámnak a törvényhez mért meg-
változtatását a tanügyi bizottság szükségesnek találva, felkéri a Mélt. és Főtiszt. Egyetemes 
Gyűlést, méltóztassék az egyes gymnasiumok tanári testületeit felszólítani, nyilatkozzanak 
az iránt, mely tárgyaknál vélik a szükséges óraleszállítást eszközölhetőnek ? — hogy a 
bizottság a jövő Egyetemes Gyűlés elé kész tervezetet terjeszthessen. 

Végül van szerencsénk mellékelve az egyetemes egyház kebelében fennálló I., 
összes elemi iskoláink 1889/90-diki, II. közép- és felsőiskoláinknak 1890/91-diki iskola 
évi állapotáról szóló jelentésünket tisztelettel beterjeszteni. Nem mulaszthatjuk el ez alkalom-
mal, hogy a Mélt. és Főtiszt. Egyetemes Gyűlés figyelmét a következő pontokra ne fordítsuk. 

Összes felsőbb intézeteinkben a haladás kétségbevonhatatlan. Ezen haladás első 
sorban az intézetek látogatottságában észlelhető; tanítóképzőinket ez évben 28-czal, közép-
iskoláinkat 45-tel, theologiai intézeteinket 3-mal több növendék látogatta, az eperjesi jog-
akadémiánál a hallgatók száma nem apadt. Az intézetek fentartására fordított költségek is 
emelkedtek: a tanítóképzőknél 3412 frttal (miket egyrészt saját alapítványaik jövedelmező-
sége okozott), a középiskoláknál 64.136 frttal emelkedett a jövedelem. A középiskolák összes 
vagyona 172,117 frttal gyarapodott (a tőkepénzek 90,144 frttal); a felszerelésnél mindenütt 
emelkedés észlelhető, különösen a természetrajznál 4180 állati alkatrészszel, a physika 131 
eszközzel, térképek 27-tel, éremgyűjtemények 275 darabbal, történet-régiségi múzeumok 
379 darabbal, mértani modellek 64, tornaszerek 196 darabbal, a könyvtárak összesen 14,512 
kötettel szaporodtak. 

A népiskoláknál azonban a következő feltűnő dolgokat észleljük. A népiskolák 
összes vagyona a mult évben volt 2.708,983 frt., ez évben bejelentetett 2.597,888 frt., — 
a mi annyit jelent, hogy ez évben 111.095 frttal kevesebb vagyonunk lenne (miből a tiszai 
kerületre 134,808 frt esik, a bányaira 58,214 frt esik, míg a dunántuli kerület vagyona 
79,909 frttal gyarapodott). Ezen vagyoncsökkenés mellett azonban a jövedelmek 2302 frttal 
szaporodtak. — Apadás észlelhető továbbá: a tanítók számában 4-gyel (tavaly 1612, ez 
évben 1608); iskolákban 36-tal (tavaly 1412, ez évben 1376); minek folytán a tantermek 
16-tal, a tanítólakok 8-czal kevesbedtek. A faiiskoláknál 131 eltűnt (tavaly ugyanis volt 
763, ez évben 632); testgyakorló 39-czel kevesebb van (tavaly 253, ez évben 214). A 
csökkenés kivált a taneszközöknél látható. Fekete irótábla 101-gyel (tavaly 2404, ez évben 
2303); fali olvasótábla 465-tel (tavaly 21,891, ez idén 21,426); fali térkép 33-mal (tavaly 
4059, most 4026); földgömb 51-gyel (tavaly 1591, ez idén 1540) ; természetrajzi 1399-czel 
(tavaly 27,248, most 25,849); könyvtárak 638 kötettel, — megapadtak. Ezén általános 
fogyás mellett nem érthetni, mire fordíttatott a tanszerekre beállított 10,622 frt, mely a 
tavalyi 8,112 frttal szemben 2510 frtnyi többletet mutat. 

Az Egyetemes Tanügyi Bizottság kötelességeül ismerte ezen tényekre a Mélt. és 
Főtiszt. Egyetemes Gyűlés figyelmét felhívni, hogy azoknak okát kipuhatolni s a netaláni 
hiányok orvoslását eszközölni méltóztassék. 

Kelt az Egyetemes Tanügyi Bizottságnak 1891. szeptember 17-én tartott üléséből. 
Beterjeszti továbbá a tanügyi bizottság az 1890/91. iskolai évre vonatkozó részletes 

jelentéseit az iskolák állapotáról. Úgymint: 
I. Az egyes egyházkerületek részéről az Egyetemes Tanügyi Bizottsághoz beter-

jesztetett s a tisztelettel mellékelt két táblázaton összeállított adatok alapján, népiskoláink 
viszonyai az 1889—90-diki iskolai évben a következő képet nyújt ják: 

A) A bányai egyházkerületben volt 392,511 lélek után : 6—12 éves tanköteles fiú 27,371, 
leány 26,019, összesen 53,390 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fin volt 9961, 
leány 9600, összesen 19,561 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 
37,332, tanköteles leány 35.619, összesen 72,951 tanköteles gyermek, vagyis az összes 
lélekszámnak 18-5°/ o-a. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába: fiú 23,662, leány 23,050, összesen 46,712 gyermek; — az ismétlő iskolákba : 
fiú 4894, leány 5197, összesen 10.091 gyermek; — idegen elemi iskolába já r t : fiú 1828, 
leány 1440, összesen 3268 gyermek; — idegen ismétlő iskolába : fiú 461, leány 316, összesen 
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777 gyermek; — felső- vagy polgári iskolába j á r t : fiú 653, leány 296, összesen 949 gyer-
mek; — magánintézetbe: fiú 20, leány 153, összesen 173 gyermek; — középtanodába jár t . 
fiú 781, leány 3, összesen 784 gyermek. — Iskolába járt tehát összesen: fiú 32.299, leány 
30,455, összesen 62,754 gyermek, — vagyis a tanköteleseknek 86'02%-a. — Iskolába nem 
járt 5033 fiú, 5164 leány, összesen 10,197 gyermek (13*8°/0). A gyermekek mulasztottak 
összesen 460,780 félnapot, miből tehát az iskolába járt gyermekekre fejenként 9*8 félnapi 
mulasztás esik. Mulasztásokért megbüntettetett 786 szülő (68-czal kevesebb, mint tavaly). 
A kerületi elemi iskolába idegen illetőségű fiú járt 909, leány 900, összesen 1809 gyermek. 

A tanítók száma a kerületben volt 601 (10-zel kevesebb mint a mult évben); 
ezek közül képesített 523, nem képesített 78 ; rendes 510, segéd 91 ; — egy-egy tanítóra 
esett a mindennapi iskolában átlag 77*7 tanuló. Felekezeti népiskolája volt a kerületnek 
474, községi vagy állami 49, A felekezeti iskolák közül az egyházközség tulajdona volt 
456, bérelt 18; — jó karban volt 451, rossz karban 23. Uj iskola épült 9, javíttatott 165. 
Az iskolák épületében volt tanterem 556, tanítólak 473; az iskolák épülete mellett volt 
faiskola 198, testgyakorló 62. 

A népiskolák taneszközei: fekete irótábla 866, fali olvasótábla 8305, fali térkép 
1538, földgömb 343, természetrajzi eszköz 9568, természettani eszköz 1622, könyv 18,063. 

A kerületi iskolák összes vagyona volt 1.106,381 frt. Ebből esik ingatlanokra: 
1.000,270 frt, tőkepénzekre 106,111 forint, 

Az iskolák jövedelme tett: készpénzben 176,539 frtot, terményekben pénzértékre 
véve 132,057 frtot; összesen 308,596 frtot. Származott pedig ezen jövedelem : az ingatlanok 
évi használatából 56v656 frt (melyek e szerint 5*6°/o-ot jövedelmeztek); a tőkepénzek kamatai-
ból 6365 frt (a tőkepénzek 5*97 o-o t jövedelmeztek); tandíjakból 43,522 frt, állami segélyből 
1188 frt, községi segélyekből 29,164 frt, egyházi segélyekből 162,538 frt, egyebekből 9162 
frt. Az összes évi jövedelem tehát 308,596 frt. 

Áz iskolák évi kiadása tett összesen: 306,662 frtot. Ebből esett: a rendes tanítók 
fizetésére 248,366 frt, segédtanítók fizetésére 17,162 frt. Egy rendes tanító átlagos fizetése 
tehát: 486 frt 99 kr.; egy segédtanítóé: 188 frt 50 kr. Javításokra fordíttatott: 15,068 frt, 
tanszerekre 3822 frt egyebekre 22,244 frt. Az évi kiadások összege tehát 306,662 fr t ; 
s így marad felesleg: 1934 frt. A kiadások szerint a mindennapi iskolába járó gyer-
mekek közül eg^nek-egynek kiképeztetése évenként belekerül 6 frt 56 krba. 

B) A dunántuli egyházkerületben 202,302 lélek után volt: tanköieies 6—12 éves 
fiú 14,769, leány 14,215, összesen 28,984 tanköteles gyermek; 13—15 éves fiú 4975, 
leány 4722, összesen 9697 gyermek ; volt tehát 6—15 éves fiú 19,744, leány 18,937, 
összesen 38,681 tanköteles gyermek. A tanköteles gyermekek a lélekszám 19-l3/o-át teszik. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába: fiú 14,001, leány 13,465, összesen 27,466 gyermek; — ismétlő iskolába: fiú 
4164, leány 4081, összesen 8245 tanköteles gyermek; idegen elemi iskolába jár t : fiú 340, 
leány 290. összesen 630 gyermek; — idegen ismétlő iskolába-. |fiú 130, leány 84, összesen 
214 gyermek; felső vagy polgári iskolába: 32 fiú, 51 leány, összesen 83 gyermek; — 
magánintézetbe: 27 fiú, 4 leány, Összesen 31 gyermek; — középtanodába: 93 fiú. Iskolába 
járt tehát fiú 18,787, leány 17.975, összesen 36,762 gyermek vagyis a tankötelesek 95'03°/o-a. 
Iskolába nem já r t : fiú 957, leány 962, összesen 1919 gyermek; azaz a tankötelesek 4'7°/o-a. 
Á gyermekek mulasztottak 189,996 félnapot s így a mindennapi elemi iskolába járó gyer-
mekek mindegyikére 6 9 félnapi mulasztás esik. — Mulasztásért megbüntettetett 352 szülő. 
A kerületbeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású jár t : fiú 770, leány 706, összesen 
1476 gyermek. 

A tanítók száma volt 415; ezek közül képesített 405, nem képesített 10; rendes 
370, segéd 45. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában 66*1 tanuló. Felekezeti nép-
iskolája volt a kerületnek 354, községi vagy állami egy sem ; ezek közül az egyház tulaj-
dona volt, 353, bérelt 1. Jó karban volt 342, rossz karban 12. Uj iskola épült 8, javíttatott 
21. — Az iskolák épületében volt: tanterem 417, tanítólak 367; az iskolák épületei mellett 
volt: faiskola 191, testgyakorló 74. 

A népiskolák taneszközei: fekete irótábla 600, olvasótábla 6158, fali térkép 986, föld-
gömb 886, természetrajzi eszköz 4716, természettani eszköz 1236 kötet, könyv 16,128. 

A kerületi iskolák összes vagyona volt 729,967 frt, miből esik az ingatlanokra: 675,803 
frt, tőkepénzekre 54,164 frt. 

Az iskolák jövedelme tett: készpénzben 125.137 frtot, terményekben pénzértékre véve 
80,955 frt, összesen 206,092 frtot Származott pedig ezen jövedelem: az ingatlan vagyonból 
37,473 frt, (az ingatlanok e szerint h'h°l0-ot jövedelmeztek); a tőkepénzek kamataiból 3,178 frt 
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(melyek e szerint 5'8°j0-ot jövedelmeztek); tandíjakból 20,120 frt, állami segélyből 299 frt, 
községi segélyekből 21362 frt, egyházi segélyekből 8026 frt, egyebekből 115,634 frt. Ezen 
jövedelmek összevéve tesznek 206,092 frtot. 

Az iskolák évi kiadása tett összesen 205,508 frtot. Ebből esett : a rendes tanítás 
fizetésére 168,401 frt, a segédtanítókéra 9923 frt. Egy rendes tanító átlagos fizetése tehát 
455 frt 13 kr., egy segédtanítóé 220 frt 51 kr. Javításra fordíttatott 8,446 frt, tanszerekre 
1,582 frt, egyebekre 17,156 frt. Az évi kiadások összege tehát 205,508 frt, s így marad 
feleslegül 584 frt. A kiadások szerint a mindennapi iskolába járó gyermekek közül egy-egynek 
képeztetése belekerül évenként 7 frt 48 krba. 

G) A dunáinneni egyházkerületben 156,389 lélek után volt: 6—12 éves tanköteles 
fiu 9557, leány 9166, összesen 18,723 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 
3,637, leány 3,487, összesen 7,124 gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 13,194, 
leány 12,653, összesen 25847 tanköteles gyermek, azaz a lélekszámnak 16*5 %-a. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába: fiú 7,686, leány 7,131, összesen 14,817 gyermek; az ismétlő iskolába: fiu 
1,313, leány 1,239, összesen 2552; idegen elemi iskolába: fiú 472, leány 507, összesen 
979 gyermek; idegen ismétlő iskolába: fiú 234, leány 71, összesen 305 gyermek; felső- vagy 
polgári iskolába: fiú 105, leány 105, összesen 210 gyermek; magánintézetbe: fiú 6, leány 
63, összesen 69 gyermek; középtanodába: fiú 169; leány 5, összesen 174 gyermek. Iskolába 
járt tehát összesen a fiú 9,985, leány 9,121, összesen 19,106 gyermek, vagyis a tanköteles 
gyermekek 73'9 °/0-a (4*4 több, mint a megelőző évben). Iskolába nem jár t : fiú 3209, 
leány 3532, összesen 6741 gyermek, azaz a tankötelesek 26 °/0-ka. — A gyermekek mulasz-
tottak összesen 210,925 félnapot; esik tehát a mindennapi iskolába járók mindegyikére 14.2 
félnap. Mulasztásért megbüntettetett 382 szülő : A kerületbeli elemi iskolában idegen illető-
ségű vagy vallású gyermek jár t : fiú 461, leány 357, összesen 818 gyermek. 

A tanítók száma a kerületben volt 232; ezek közül képesített 173, nem képesített 
59; rendes 188, segéd 44. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában 63'8 gyermek. 
Felekezeti iskolája volt a kerületnek 198, községi vagy állami 6; a felekezeti iskolák közül 
az egyház tulajdona volt 177, bérelt 21. Jó karban volt 170, rossz karban 28 ; uj iskola épült 
9, javíttatott 8. Az iskolák épületében volt: tanterem 236, tanítólak 201 ; az iskolai épületek 
mellett volt faiskola 87, testgyakorló 53. 

A népiskolák taneszközei voltak: fekete irótábla 339, fali olvasótábla 2,890, fali 
térkép 522, földgömb 143 ; természetrajzi eszköz 3,702, természettani eszköz 762, könyv 
5786 kötet, 

A kerületi iskolák összes vagyona volt: 198,652 frt, miből esik : ingatlan vagyonra 
153,938 frt, tőkepénzre 44,714 frt. 

Az iskolák jövedelme volt; 97,021 frt, még pedig készpénzben 60,871 frt, termé-
nyekben pénzértékre véve: 36,149 frt. — Származott pedig ezen jövedelem: az ingatlanok-
ból 7434 frt (az ingatlanok e szerint 4-8 °/0-ot jövedelmeztek) ; tőkepénzekből 2,915 frt (a 
tőkepénzek tehát 6'5°/0-ot kamatoztak); tandíjakból 16,531 frt, állami segélyekből 180 frt, 
községi segélyekből 6,237 frt, egyháziakból 60467 frt, egyebekből 3257 frt. Ezen jövedelmek 
összege 97,021 frt. 

Az iskolák évi kiadása tett összesen: 97,021 frtot. Ebből fordíttatott: a rendes 
tanítók fizetésére 85,457 frt, segédtanítók fizetésére 3,893 frt. Egy-egy rendes tanító évi fize-
tése átlag 454 frt 55 kr. ; egy segédtanítóé 88 frt 47 kr. Fordíttatott továbbá: javításra 
3,724 frt, tanszerekre 724 frt, egyebekre 3,223 frt. A kiadások teljes összege: 97,021 frt. 
Ezen kiadások szerint a mindennapi iskolába járó gyermekek közül egy-egynek évi képez-
tetése belekerül 6 frt 54 kr.-ba. 

D) A tiszai egyházkerületben volt 151,292 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
9,072,leány 8,963, összesen 18,035 tanköteles gyermek; 13—15-éves: fiú 3,671, leány 3,418, 
összesen 7,089 tanköteles gyermek. Volt tehát: 6—15 éves fiú 12,743, leány 12,381, össze-
sen 25,124 tanköteles gyermek. À tanköteles gyermekek a lélekszám 16'6 °/o-át teszik. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába: fiú 7,091, leány 7,036, összesen 14,127 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 
2,111, leány 1,841, összesen 3,952 gyermek; idegen elemi iskolába : fiú 1,284, leány 1,269, 
összesen 2553 gyermek; idegen ismétlő iskolába: fiú 522, leány 447, összesen 999 gyermek; 
felső- vagy polgári iskolába: fiú 116, leány 249, összesen 365 gyermek; magánintézetbe: 
fiú 3, leány 23, összesen 26 gyermek; középtanodába; fiú 366, leány egy sem, összesen 
366 gyermek. — Iskolába járt tehát: fiú 11,493, leány 10,895, összesen 22,388 gyermek, 
vagyis a tanköteleseknek 89'l7o-a. Iskolába nem járt fiú: 1,250, leány 1,486, összesen 
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2,736 gyermek, vagyis a tanköteleseknek 10*9%-a. — A gyermekek mulasztottak összesen 
99,966 félnapot, azaz a mindennapi iskolába járók mindegyikére esik 7 félnapi mulasztás. 
— Mulasztásáért büntettetett 149 szülő. — A kerületbeli elemi iskolákba idegen illetőségű 
vagy vallású járt : fiú 1147, leány 1034), összesen: 2186 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 360. Ezek közül képesített 320, nem képesített 
40; rendes 328, segédtanító 32. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában 39-2 gyermek. 
Felekezeti népiskolája volt a kerületnek 272, községi vagy állami 23; a felekezeti iskolák 
közül az egyházközség tulajdona volt 269, bérelt 3. Jó karban volt 254, rossz karban 18 
iskola. Uj iskola épült 2, javíttatott 20. — Az iskolák épületében volt : tanterem 366, 
tanítólak 295; az iskolák épületei mellett volt: faiskola 156, testgyakorló 25. 

A népiskolák taneszközei közt voltak: fekete irótábla 498, fali olvasótábla 4,073, 
fali térkép 980, földgömb 168, természetrajzi eszköz 7,863, természettani eszköz 1,534, könyv 
18,878 kötet. 

A kerületi iskolák összes vagyona volt 562,888 frt, miből esik az ingatlanokra: 
339,755 frt, tőkepénzekre 223,133 frt. 

Az iskolák évi jövedelme volt: készpénzben 113,300 frt, terményekben pénzértékre 
véve 39,102 frt, összesen 152,402 frt. — Származott pedig ezen jövedelem: az ingatlanok 
évi használatából 18,774 frt, (melyek e szerint 5'5%-ot jövedelmeztek), a tőkepénzek kama-
taiból 11,027 frt, (a tőkepénzek 4*9 % jövedelmeztek); — származott továbbá ezen jöve-
delem: tandíjakból 17,983 frt, állami segélyekből 1,061 frt, községi segélyekből 36,162 frt, 
egyházi segélyekből 63,033 frt, egyebekből 4,362 frt. Ezen jövedelmek összege tesz 152,402 frtot. 

Az iskolák évi kiadása volt összesen: 152,402 frt. Fordíttatott ezen kiadások közül : 
a rendes tanítók fizetésére 117,350 frt, a segédtanítókéra 5,506 frt. Egy rendes tanító évi 
fizetése tehát átlag 357 frt 77 kr.; egy segédtanítóé: 172 frt 6 kr. Fordíttatott továbbá: 
javításra 6,410 frt, tanszerekre 4,494 frt, egyebekre 18,642 frt. Ezen kiadások összege tesz 
152,402 frtot. A kiadások szerint egy-egy gyermek évi kiképeztetése belekerül: 10 frt 
78 krba. 

E) Összegezés. Az egyházkerületek által beküldött s fent részletesen közölt adatok 
szerint volt a magyarhoni ág. hitv. ev. egyházegyetemben 902,495 lélek után: 6—12 éves 
tanköteles fiú 60,769, leány 58,363, összesen 119,132 tanköteles gyermek; 13—15 tankö-
teles fiú 22,244, leány 21,227, összesen 43,471 gyermek. Volt tehát: 6—15 éves tanköteles 
fiú 83,013, leány 79,590, összesen 162,603 tanköteles gyermek, vagyis a lélekszámnak 
18 *01 %-a. 

Iskolába járt a tanköteles gyermekek közül helyben, az idegen illetőségű és vallású 
gyermekek kivételével, az elemi iskolákba fiú 52,440, leány 50,682, összesen 103,122, 
gyermek (az összes iskolába járó gyermekek 73*1 % - a ) ; — az ismétlő iskolába já r t : fiú 
12,482, leány 12,358, összesen 24.840 gyermek (az iskolába járók 17*6 %-a); — idegen 
elemi iskolába jár t : fiú 3,924, leány 3,506, összesen 7,430 gyermek (az iskolába járók 
5'2%-a) ; idegen ismétlő iskolába: fiú 1,347, leány 948, összesen 2295 gyermek (az iskolába 
járók 1 "6 %-a); —felső-vagy polgári iskolába: fiú 906, leány 701, összesen 1607 (az isko-
lába járók l- l %-a); magánintézetekbe: fiú 56, leány 243, összesen 299 gyermek (az iskolába 
járóknak 0*2 %-a); középtanodába: fiú 1,409, leány 8, összesen 1,417 gyermek (az iskolába 
járók 1 %-a). — Járt tehát összesen iskolába: tanköteles fiú 72,564, leány 68,446, összesen 
141,010 gyermek, vagyis a tanköteles gyermekek 867 %-a. — Iskolába nem jár t : tan-
köteles fiú 10449, leány 11,144 összesen 21,593 tanköteles gyermek, tehát a tankötelesek 
13-2 7 o - a . A mindennapi iskolába járó gyermekek mulasztottak összesen 961,667 félnapot, vagyis 
egy-egy tanuló 9"3 félnapot. Mulasztásokért meglett büntetve 1,669 szülő. A helybeli elemi 
iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt : fiú 3,287, leány 3,002, összesen 6,289 gyermek. 

Az egyházegyetem összes iskoláinál a tanítók száma volt 1,608, kik közül képe-
sített 1,421 (88-3%), nem képesített 187 (11-7%). Rendes tanító volt 1,396 (86*8%), segéd-
tanító 212 (13-2° /'o). Felekezeti iskolája volt az egyetemnek 1,298, községi 78, összesen : 
1,376 iskola. A felekezeti iskolák közül az egyház tulajdona volt 1255 bérelt 43. Jó karban 
volt 1,217, rossz karban 81 felekezeti iskola. Uj iskola épült 28, javíttatott 214 iskola. 

Az iskolai épületekben volt: tanterem 1,575 s így egy-egy tanteremre jutott a 
mindennapi iskolában: 65'4 tanuló. — Tanítólak az iskolák épületeiben volt 1336; az épületek 
mellett volt: faiskola 632, testgyakorló 214. 

Az iskolák taneszközei voltak: fekete irótábla 2,303, fali olvasótábla 21,426, fali 
térkép 4,026, földgömb 1540, természetrajzi eszköz 25,849, természettani eszköz 5154, könyv 
58,855 kötet. 



Az egyházegyetem iskoláinak összes vagyona volt: 2.597,888 frt, miből esik 
ingatlanokra 2,169,766 frt, tőkepénzekre: 428,122 frt. 

Az összes iskolák évi jövedelme volt: 764,111 frt, még pedig készpénzben 475,848 frt, 
terményekben pénzértékre véve 288,263 frt. — Származott pedig ezen jövedelem: az ingat-
lanok évi használatából 120,337 frt (az ingatlanok tehát 5*5 70-ot hoztak s az összes jöve-
delem 15-6%-át teszik); a tőkepénzek kamataiból 23,485 frt (a tőkepénzek tehát 5'40/o-ot 
jövedelmeztek s az Összes jövedelmek 3'07 %-át képezték); tandíjakból 98,156 frt (az összes 
jövedelmek 12'8%-a); állami segélyekből 2,728 frt (az összes jövedelmek 0'5 °/o-a) ; községi 
segélyekből 92,925 frt (az összes jövedelmek 12'1%-a); egyházi segélyekből 294,064 frt 
(az összes jövedelmek 3 8 * 4 % - a ) ; egyebekből 132,415 (az összes jövedelmek 17'30/o-a). 

Az összes iskolák évi kiadása volt: 761,593 frt s így 5,036 frt többlet mutatkozik. 
A kiadások közül fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 619,574 frt (az összes kiadások 
81"3%-a) ; segédtanítók fizetésére 36,484 frt (az összes kiadások 4'7%-a). Egy-egy rendes tanító 
átlagos évi fizetése volt tehát: 443 frt 82 kr ; egy segédtanítóé 172 frt 9 kr. — Kiadatott 
továbbá javításra 33,648 frt (az összes kiadások 4*02 %aa); tanszerekre 10,622 frt (az összes 
kiadások 1-3%-a); egyebekre 612,65 frt (az összes kiadásoknak 8'04 °/o-a) . 

Ezen kiadások összege 761,593 frt s így a mindennapi iskolába járó tanulók közül 
egy-egynek évi kiképeztetése 7 frt 38 krba kerül. 

II. A tisztelettel mellékelt 5 táblás kimutatás szerint, egyetemes egyházunk 5 tanító-
képző-intézetet tart fenn, melyek közül a felső-lövői, selmeczbányai és szarvasi szoros kap-
csolatban áll a mellettök fennálló középiskolákkal, úgy hogy az igazgatók, tanárok, tanhelyi-
ségek, tanszerek, könyvtárak a kettős intézetekkel közösek s csupán egyes tantárgyakra 
alkalmaztatnak külön szaktanárok ; az eperjesi és soproni tanítóképzők aránylag függetlenek 
a melletök fennálló iskoláktól, bár egyes tanerőket ezektől kölcsönöznek s a tápintézet is a 
többi iskolákkal közös. 

a) A soproni tanítóképző négy tanfolyammal van szervezve. Az intézet ezéljaira 
szolgál 6 tanterem (melyek közül egyik úgy van berendezve, hogy rajztermül is használható); 
természettudományi kísérleti terem 1 ; könyvtári helyiség 2 ; igazgatói iroda, mely tanári 
szobául is szolgál, 1 ; fa-, méh- és selyemtenyésztésre s szőlőművelésre szolgáló kert 1 ; 
lakó-szoba 54 benlakó növendék számára 14; gyakorló-iskolai tanszerszoba 1; egy igaz-
gatói s két tanári lakás az intézet épületében ; méhes 1. Az intézet rendelkezésére állott 
továbbá a soproni torna- és tűzoltó-egyesület tornacsarnoka s tűzoltó szerei, valamint köz-
tartás ezéljaira a soproni evang. lyceum tápintézete. Az intézetben tanított 7 tanár, még 
pedig rendes 3, más intézeti óraadó 4. Az intézetben volt a tanév elején összesen 65 növen-
dék (17-tel több, mint a megelőző évben); még pedig az I-ső tanfolyamban 22, a II-ikban 19, 
a Ill-ikban 14, a IV-ikben 10; a tanév végén volt összesen 61 növendék (14-gyel több, 
mint a megelőző évben), még pedig az I-ső tanfolyamban 21, a II-ikban 18, a Ill-ikban 13, 
a IV-ikben 9. A növendékek közül jótéteményben részesült 44, és pedig 1452 frt értékben. 
A tanítás mind a képezdében, mind a 4 tanfolyammal bíró s két tanteremben elhelyezett 
gyakorló-iskolában magyar nyelven történt. Egyik képezdei rendes tanár a gyakorló-iskola 
vezetője, segédei a IV-ed éves növendékek. A gyakorló-iskolában volt 68 tanuló. Az intézet 
fentartására fordíttatott összesen 7187 frt, s ebben volt: egyházi segély 2927 frt, saját 
alapítványból 2882 frt, más forrásból 1378 frt. Az intézetben kapott lakást 54 növendék 
(a többiek, nagyrészt soproniak, hely szűke miatt nem lehettek az internátus tagjai); teljes 
ellátásban részesült 7, árleengedéssel ellátásban 30; ösztöndíjat kapott 29. Általános tanítói 
oklevelet kapott az év folyamán 10 növendék ; még pedig, mint épen végző, 9 ; több évi 
tanítói gyakorlat után 1. A képesítés magyar nyelven történt. Az intézet igazgatója, Kapi 
Gyula, gondosan összeállított külön értesítőben nyújt részletes képet az intézet szervezetéről 
és beléletéről. 

b) Az eperjesi tanítóképző 3 tanfolyammal van szervezve. Intézeti czélokra szolgál: 
tanterem 3 , nyári tornatér 1, gyakorló-kert 1, tápintézeti helyiség 1 ; azonkívül benlakásra 
7 szoba 36 növendék számára. A tanárok száma 3, még pedig mind a 3 rendes. Az inté-
zetben volt a tanév elején összesen 49 növendék (11-gyel több), még pedig: az I-ső évfolyam-
ban 21, a II-ikban 17, a Ill-ikban 11; a tanév végén összesen 46 növendék (10-zel több), 
még pedig az I-ső tanfolyamban 19, a II-ikban 16, a Ill-ikban 11. A növendékek közül 
jótéteményben részesült 36, még pedig 2100 frt értékben. A tanítás a képezdében magyar, 
a gyakorló-iskolában, melyet az eperjesi egyház elemi iskolái képeztek, magyar és tót. Az 
intézet fentartására fordíttatott összesen 7521 frt, s ebben volt : egyházi segély 400 frt, 
saját alapítványból 6871 frt, más forrásból 250 frt. A növendékek közül kapott lakást 33, 
teljes ellátást 18, fél ellátást 18, ösztöndíjat 5 ; jótéteményes volt az intézet költségeire 36. 
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Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 24, még pedig valamennyi több évi tanítói 
gyakorlat után. Képesítőre jött más képezdéből 4, a képezdei tanulmányokat magánúton 
végezte 5. A képesítés magyar nyelven történt. Az intézet jelenlegi igazgatója, Gamauf 
György, a collegium közös értesítőjében tesz jelentést az intézet állapotáról. 

c) A felsö-lövöi tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Intézeti czélokra szolgál : 
tanterem 3, természettud. kísérleti terem 1, rajzterem 1, igazgatói iroda 1, nyári tornatér 1, 
gyakorló-kert 1, tápintézeti helyiség 4, lakó- és dolgozó-szoba 1, hálóterem 2, mosdóterem 1, 
ebédlő 1 ; mindezek a középiskolák helyiségeivel közösek. A tanárok összes száma 9, ezek 
közül rendes 4, más intézeti óraadó 4, hitoktató 1. Az intézetben a tanév elején volt össze-
sen 26 növendék (4-gyel több, mint a megelőző évben), még pedig az I-ső tanfolyamban 12, 
a II-ikban 6, a III-ikban 5, a IV-ikben 3 ; a tanév végén összesen volt 24 növendék (3-mal 
több), még pedig az I-ső tanfolyamban 10, a II-ikban 6, a III-ikban 5, a IV-ikben 3. A növen-
dékek közül jótéteményben részesült 19, még pedig 684 frt értékben. A tanítás a képezdé-
ben magyar-német, a gyakorló-iskolában német nyelven folyt. A képezdével közvetlen kap-
csolatban állott a gyakorló-iskola, mely 7 tanfolyammal volt berendezve, melyeket 230 tanuló 
látogatott s 3 tanító vezetett. Áz intézet fentartására fordíttatott 6929 frt, s ebben volt egy-
házi segély 250 frt, saját alapítványból 85, más forrásból 6594 frt. Pénzsegélyt kapott 18, 
lakást 10, teljes ellátást 10, ösztöndíjat 18 növendék; jótéteményes volt az intézet költsé-
gére 10, magánsegélyt kapott 9. A tanév folyamán általános tanítói oklevelet kapott 6; még 
pedig, mint épen végző növendék 3, több évi tanítói gyakorlat után 3. A képesítés magyar-
német nyelven történt. Az intézet igazgatója, Höllig Károly, a helybeli evang. tanintézetek 
értesítőjében tesz jelentést a tanítóképző állapotáról is. 

d) A szarvasi tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. A tanítás czéljaira szolgál 
2 tanterem, a többi helyiségek felszerelés, berendezés és használat tekintetében az evang. 
főgymnasiummal közös. A tanárok száma összesen 4, még pedig rendes 2, segédtanár 2. Az 
intézetben volt a tanév elején összesen 12 növendék (3-mal kevesebb), még pedig az I-ső 
tanfolyamban 2, a II-ikban 3, a III-ikban 4, a IV-ikben 3 ; ugyanannyi volt a tanév végén 
is. A növendékek közül jótéteményben részesült 4, még pedig 120 frt értékben. A tanítás 
a képezdében magyarul folyt, a gyakorlóban magyarul és tótul. Szolgáltak pedig gyakorlóul 
a helybeli ág. hitv. evang. egyház közel fekvő magyar és tót tannyelvű elemi iskolái. Pénz-
segélyt kapott 4, teljes ellátást 1, fél ellátást 2, ösztöndíjat 4 növendék. Az év folyamán, 
mint épen végző növendék, tanítói oklevelet kapott 2. A képesítés magyar nyelven történt 
Az intézet igazgatója, Benka Gyula, a szarvasi főgymnasium igazgatója, ezen iskola évi 
értesítőjében közli az intézet beléletére vonatkozó részletes adatokat. 

é) A selmeczbányai tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve s helyiségei mind a 
lyceum helyiségeivel közösek. A tanítóképzőben a lyceumi tanárok tanítanak s a képzősök 
a latin és görög nyelv helyett külön hallgatják a nevelésoktatás- és módszertant, a nevelés 
történetét, a tót nyelvtant, a zenét és éneklést. Az intézetben a tanév elején volt összesen 
23 növendék (1-gyel kevesebb, mint a megelőző évben), még pedig az I-ső tanfolyamban 8, 
a II-ikban 7, a III-ikban 5, a IV-ikben 3 ; a tanév végén összesen 22, még pedig az I-ső 
tanfolyamban 8, a II-ikban 7, a III-ikban 5, a IV-ikben 2. A növendékek közül jótéte-
ményben részesült 17, még pedig 663 frt értékben. A tanítás a képezdében magyar nyelven, 
a gyakorlóban (mely czélra a helybeli evang. elemi iskolák szolgáltak) tót-magyar és magyar-
német nyelven történt. Az intézet fentartására fordíttatott összesen 1809 frt, és ebben volt: 
egyházi segély 1126 frt, saját alapítványból 663 frt, más forrásból 20 frt. Félellátást 
kapott 16, ösztöndíjat 3, jótéteményes (élelmezős) volt az intézet költségeire 17 növendék. 
Az év folyamán tanítói oklevelet kapott 9, még pedig, mint épen végző növendék, 2, több 
évi tanítói gyakorlat után 5, olyan, ki képezdei tanulmányait magánúton végezte 2. A képe-
sítés magyar nyelven történt. Az intézet beléletére vonatkozó adatokat az intézet igazgatója, 
Breznyik János, a lyceumi értesítőben közli. 

f ) Összegezés. A tanítóképzők igazgatói által beküldött főbb adatokat összegezve, 
van az egyházegyetemnek összesen 5 tanítóképző- ntézete, melyek közül négy 4, egy pedig 
3 tanfolyammal van szervezve. A tanítóképzők közül 3 szoros kapcsolatban van a mellettök 
fennálló középiskolákkal s összes helyiségeik és tanáraik azokkal közösek ; kettőnek külön 
helyiségei és tanárai vannak. Tanított pedig összesen a tanítóképzőkben 27 tanár, kik közül 
rendes volt 13, segédtanár 2, más intézeti óraadó 11, hitoktató 1. Növendék volt a tanév 
elején 175 (28-czal több, mint a megelőző évben), még pedig az I-ső tanfolyamban 65, 
a II-ikban 52, a III-ikban 39, a IV-ben 19; a tanév végén volt összesen 165 növendék 
(26-tal több, mint a megelőző évben), még pedig az I-ső tanfolyamban 60, a II-ikban 50, 
a III-ikban 38, a IV-ben 17. Jótéteményben részesült 120 növendék, 5019 frt értékben. 
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A tannyelv 4 képezdében magyar, l-ben magyar-német volt; a gyakorló-iskolában : l-ben 
magyar, l-ben német, a többiben magyar és tót. Gyakorló-iskolával külön csak két intézet 
birt; a többi e czélra a helybeli evang. elemi iskolákat használja. A tanítóképző-intézetek 
fentartására fordíttatott összesen 24,246 frt, mely összegben volt egyházi segély 5503 frt, 
a saját alapítványokból 10,501 frt, más forrásokból 8242 frt. Pénzsegélyt kapott 22, lakást 
97, teljes ellátást 36, fél ellátást 66, ösztöndíjat 59 növendék; az intézet költségeire jótéte-
ményes volt 63, magánsegélyt kapott 9 növendék. Az év folyamán tanítói oklevelet kapott 
51 növendék, még pedig, mint épen végző 16, több évi gyakorlat után 24 ; más képezdéből 
átjött 4, magánúton végezte a képezdei tanulmányokat 7. A képesítés 4 tanintézetben magyar, 
l-ben magyar és német nyelven történt. 

III. A középiskolák. A tisztelettel mellékelt 16 táblázat szerint volt a magyarhoni 
ág. hitv. ev. egyház kebelében és felügyelete alatt az 1890—91-diki iskolai évben összesen 
17 középiskola; még pedig: 11 nyolczosztályú főgymnasium, 1 hatosztályú, 4 négyosztályú 
gymnasium és 1 hatosztályú reáliskola. Ezen tanintézetek közül 11-ben a tannyelv tisztán 
magyar, 3-ban a tannyelv magyar, de segédtannyelvül a német használtatik, l-ben a tan-
nyelv magyar, segédtannyelvek a tót és német, 2-ben a tannyelv német-magyar. A 17 közép-
iskola közül 12-tőt tisztán az egyházi hatóságok tartanak fenn, állami segélyezésben részesül 5. 
A budapesti és iglói főgymnasiumnak I-ső osztályához párhuzamos osztály van. 

A középiskolákban a tanulók összes száma volt 4254 (45-tel több, mint a megelőző 
évben), kik közül vizsgát tett az év végén 4938 (41-gyel több, mint a megelőző évben). 
Még pedig az I. osztályba felvétetett a tanév elején 904, vizsgát tett 846 ; a II-ba felvé-
tetett 711, vizsgázott 687; a III-ba felvétetett 602, vizsgázott 583; a IV-be felvétetett 578, 
vizsgázott 548 ; az V-be felvétetett 425, vizsgázott 403 ; a Yl-ba felvétetett 348, vizsgá-
zott 325; a VII-be felvétetett 348, vizsgázott 324: a VIII-ba felvétetett 338, vizsgá-
zott 322. — A vizsgát tett 4038 tanuló közül rendes tanuló volt 3898, magántanuló 140 
(30-czal több, mint a megelőző évben) vagyis a tanulók összes számának 3-4°/0-a; ismétlő 
volt az év végén 238 (azaz 5*8°/0). A vizsgát tett tanulók közül a tandíjat megfizette egé-
szen 3629, felmentve volt egészen 251, részben 158. A tandíj 5 és 50 frt között ingadozik 
s átlag 23 frt 12 kr, mihez járul az átlag 22 frt 24 krnyi felvételi díj, mely 50 kr., és 
7 frt közt ingadozik s a budapesti főgymnasiumot kivéve, mindenütt szedetik. 

A vizsgázott 4038 tanuló közül vallásra nézve volt: ág. h. ev. 1976 (48'9°/0), ev. 
ref. 523 (l2-9°/J, unitárius 2 (0'04<>/0), róm. k. 726 (17-9%), gör. kath. 32 (0-8%), gör. 
kel. 29 (0'7°/0), izraelita 750 (18*5%). — Anyanyelvre nézve volt: magyar 2757 (70*7%), 
német 852 (21*3%), román 6 (0-1%), olasz 1, tót 308 (7*5%), szerb-horvát 8 (0'2°/0), más 
nyelvű (angol, lengyel) 6 (0'14°/0). Csakis magyarul beszélt 1444 (35"3°/0), csakis németül 
47 ( r i ° / 0 ) , csakis tótul 2; a magyar nyelvet tudta az év végén 4016 (99'4°/0). 

A tanulók szülei közül polgári állásra nézve volt: nagybirtokos és bérlő 189 (4*6°/0), 
kisbirtokos és bérlő 565 (14°/0), alkalmazott őstermelő 64 (l'5°/0); nagyiparos 46 (l*l°/0), 
kisiparos 617 (15'20/0), alkalmazott iparos 24 (0'6°/0); nagykereskedő 76 (1*8°/0), kiskeres-
kedő 389 (9"6%), alkalmazott 12 (0'3°/0) ; köztisztviselő 594 (14'70/0), magán- és társulati 
hivatalnok 317 (7*8%); katona 14 (0*3°/0); más értelmiségi 897 (22*l°/0) ; személyes szol-
gálatból élő 98 (2-40/J; magánzó 136 (3'3<>/0). 

A tanulók életkorát tekintve volt az iskolai év végén: 9 éves 1; 10 éves 127 
(3-1 o/0); 11 éves 389 (9-6%); 12 éves 631 (15*6%); 13 éves 662 (16*4%); 14 éves 524 
(12-9%); 15 éves 461 (11*4%) ; 16 éves 400 (9*8%); 17 éves 346 (8*5%); 18 éves 278 
(6-8%) ; 19 éves 132 (3'2<>/0) ; 20 éves 60 (1*4%); 21 éves 22 (0'5%); 21-nél több 
éves 5 (0-1 °/0). 

A tanulók közt illetőségre nézve volt: helybeli 1297 (32'l°/0); megyebeli 975 
(24-1%); más megyebeli 1717 (42-5%); horvát 11 (0-2%); németországi 2 (0-05%); osztrák 
34 (0'8°/0); más országbeli (Amerika) 2 (0'05°/0). 

A tanulók egészségi állapotát illetőleg a 3898 rendes tanulók között volt: könnyű 
betegségi eset 5075, súlyos 255, járványos 43; meghalt 9 tanuló. 

A tanulók erkölcsi magaviseletét tekintve 3898 nyilvános tanuló közül: jó erkölcsi 
osztályzatot kapott 2930 (75'l°/o), szabályszerűt 921 (23*6 %), kevésbé szabályszerűt 43 
(1-1%), rosszat 4 (0-1%). Fegyelmi eset volt: igazgatói megrovással sújtott 178, tanárkari 
megrovással sújtott 130; tanács folytán eltávozott 5 (O'l3%), kizáratott 7 tanuló (0-2°/o). 

A nyilvános tanulók mulasztottak: 84,674 igazolt, 1391 nem igazolt órát, összesen 
86,065 órát. Ebből esik az I-ső osztálybeliekre: 17,902 igazolt, 221 nem igazolt óra; 
a II-dik osztályra: 12,874 igazolt, 256 nem igazolt; a III-dik osztályra: 11,553 igazolt, 
245 nem igazolt; a IV-dik osztályra: 10,081 igazolt, 133 nem igazolt ; az V-dik osztályra: 

4 * 



16 

9696 igazolt, 182 nem igazolt; a VI-dik osztályra: 6546 igazolt, 59 nem igazolt; a Vll-dik 
osztályra: 8605 igazolt, 132 nem igazolt; a VIII-dik osztályra: 7417 igazolt, 163 nem 
igazolt óra. Nem mulasztott egy órát sem 635 (vagyis a nyilvános tanulók 16'3%-a), iga-
zolatlanul mulasztott 404 tanuló (10*4%). Ha a 635 nem mulasztó tanulót a rendes tanulók 
3898 főnyi létszámából levonjuk, esik egy-egy tanulóra 26-3 mulasztott óra. 

A rendes tantárgyak tanulásában tett előmenetelt tekintve a 4038 vizsgázott tanuló 
közül: minden tantárgyból jeles osztályzatot kapott 352 (8'7°/0), jót 918 (22-7°/0), elégsé-
gest 1963 (48-6%); egy tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 364 (9%), kettőből 208 
(5-1%), több tantárgyból 233 (5-7%). Megállotta tehát a vizsgákat általában : 3233 (80%), 
megbukott 805 (20%). — A rendkívüli tantárgyak közül tanulta: a franczia nyelvet 168 
(a rendes tanulók 4'3%-a); a tót nyelvet 61 (1-6%); a rendkívüli rajzot 495 (12"6%); a 
mű éneket 1356 (34*7%) ; a zenét 211 (5*4%); a gyorsírást 301 (7*7%) ; az egészségtant 
49 (1-2%); a vívást 69 (1'7%). 

A tanulók egyesületi életét tekintve volt : magyar önképző-kör középiskoláinkban 13, 
összesen 871 taggal ; német önképzőkör 3, Összesen 90 taggal ; dalegylet 3, összesen 171 
taggal; zeneegylet 4, összesen 293 taggal ; segélyező-egyesület, 4, összesen 581 taggal ; 
gyorsírókor 3, együtt 98 taggal; tornakör 1, 48 taggal ; vívókör 1, 17 taggal. 

Az érettségi vizsgálatra ez iskolai évben első izben jelenkezett: 323 tanuló, kik 
közül az Írásbeli dolgozatokat legalább elégséges eredménynyel elkészítette 279, elégtelen 
Írásbeli dolgozatai alapján ismétlő vizsgálatra utasíttatott 8. A szóbeli érettségi vizsgálathoz 
bocsáttatott: 312. Ezek közül a vizsgát megállotta: jeles .eredménynyel 45 (14"4%), jó 
eredménynyel 72 (230/

0), egyszerűen érett lett 135 (43*2%) ; — összesen megállotta 252 
tanuló (a szóbelihez bocsátottak összes számának 80*7 %-a). Javító vizsgálatra utasíttatott a 
szóbeli alapján 44 (14-1%), ismétlő vizsgálatra 14 (4'4%) ; betegség miatt visszalépett 
2 (0*6%) ; meg nem állotta tehát 58, visszalépett 2, összesen 60 (19'2%). A vizsgálatot 
sikerrel megállott 252 tanuló pályát következőképen választott: theologiait 29 (1T5%); 
bölcsészetit 21 (8*3%) ; jogit 57 (22*6%); orvosit 23 (9*17o); mérnökit 16 (6-3%); építészit 
2 ( 0 - 8 % ) ; gépészit 4 (1'6%); vegyészit 2 (0*8%); gazdászatit 22 (8*7%); erdészetit 14 
(5-5%); bányászit 3 (l'2°/o); kereskedőit 3(1*2%); alsóbb hivatalnokit 20 (7*9%); katonait 
20 ( 7 - 9 ° / o ) ; művészit 7 ( 2 ' 7 ° / o ) ; határozatlanul távozott 9 (3*5%). — A szóbeli vizsgához 
bocsátottak közül a VIII-dik osztályt ezen iskolai évben végezte 299, egy előbbi tanévben 13, 
összesen 312. Javító vizsgálatra jelentkezett 17, letette 16; ismétlő vizsgálatra jelentke-
zett 11, letette 7; véglegesen elutasíttatott az érettségi vizsgálattól 1; reáliskolai tanuló a 
latinból pótolt 2. 

A középiskolák tanerőinek összes száma 250. Ezek közül: rendes tanár 134 (53'6%), 
helyettes 21 (8*1 %) ; csakis vallástant tanító, az intézetnél alkalmazott 14 (5*5%), bejáró 
38 (15%) ; más rendes tantárgyat tanító 16 (6*3%), tornatanító 10 (3*9%); csakis rendkívüli 
tárgyat tanító 17 (6-7%). A rendes tárgyat (eltekintve a vallástantól) tanítók közül a magyar 
nyelvet tökéletesen beszélte 178, csak félig 3. — A tanárok képesítését tekintve volt : a ren-
des tanárok közül állami oklevele 48-nak, felekezeti 45 ; a középiskolai törvényczikk 29. §-a 
alapján elismertetett 43 ; sem oklevele, sem elismerése nem volt 2-nek ; a helyettesek közül 
volt: okleveles 6, nem okleveles 15; a bejáró óraadók és tornatanítók közül: okleveles 16, 
nem okleveles 6 ; csakis rendkívüli tárgyat tanítók közül : okleveles 10, nem okleveles 7. 
A vallástant kivéve, más rendes tárgyat tanítók közül volt: világi okleveles 116, nem okleve-
les 61; egyházi okleveles 3, nem okleveles 1. — A tanári fizetés az egyes középiskoláknál 
különböző, még pedig a rendes tanárok fizetése 750 és 1600 frt, a segédtanári 600 és 980 frt 
között ingadozik. Átlag egy rendes tanár fizetése 1336 frt 43 k r ; egy segédtanáré 706 frt 
71 kr. Ötödéves 50 frt pótlék van 2 intézetnél, tizedéves 50 frt pótlék 1 intézetnél; tandíj-
osztalék divatos 3 intézetnél. Az ötéves pótlékot a jövő iskolai évvel a pozsonyi főgymna-
siumnál is behozzák. — A próba-tanárjelöltek száma 1. 

A középiskolák czéljaira szolgál összesen 438 helyiség. Ezek közül volt: osztály-
vagy tanterem 118, természetrajzi terem 17, természettani 14, vegyészeti 7, rajzterem 12, 
téli tornahelyiség 9, könyvtári terem 32, tanári és tanácskozmányi 14, igazgatói 5, torna-
szertár 1, érem- és régiséggyűjtemény-terme 1, történeti szertár 2, tanári lakás 36, ifjúsági 
olvasó-terem 1, egyéb helyiségek 94, a tápintézeteknek van 55, az internatusoknak 20 helyi-
sége ; összesen 438 helyiség, melyek mind az intézeteket fentartó hatóságok tulajdonát képező 
épületekben vannak elhelyezve. A nyári tornatér átlagos területe 1327, az óraközi üdülő 
helyek területe átlag 1821 m2. 

A tanítási eszközöket tekintve volt: az állattanhoz fali ábrákban 893, állatokban 
vagy ismertető alkatrészekben 51,253; a növénytanhoz fali képekben 643, szárított gyűjte-
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ményekben 49,910 db; az ásványtanhoz mintákban és fali képekben 3426, ásványokban 
26,182 db vegyes apróságokban 3125; a természettanhoz fali képekben 182, eszközökben 
4286; a vegytanhoz vegyi szerekben 2099, eszközökben 2973; a földrajzhoz térképekben 
1090, földgömbökben 64, egyebekben 305 db. Á középiskolák éremgyűjteményeiben van 
31,571 db, geologiai gyűjteményekben 291 db, pecsétgyűjtemény ben 230 db; a történeti, 
régiségi és művészeti múzeumokban 2439 db. Van továbbá: a szabadkézi rajzhoz 9118 rajz-
minta és 1187 gipsz- és faminta; a mértani rajzhoz: rajzmintákban 2414, modellekben 632, 
eszközökben 586. A testgyakorláshoz volt a tornatermekben 1109, a szabadban 1213 eszköz. 

A könyvtárak állapotát tekintve volt a tanári könyvtárakban: önálló szakmunka 
92,152 mű (165,615 dbban); tudományos folyóirat 1097 (6409 dbban); vegyes 11,885 mű 
(34,659 db). A tanári könyvtárakban volt tehát összesen 105,134 mű, 206,683 kötetben. 
Az ifjúsági könyvtárakban volt: tankönyv 4050, ifjúsági olvasmány 31,171 kötet. Mindezen 
könyvtárakban van tehát összesen 140,355 mű, 241,904 kötetben. 

A tanulók segélyezését illetőleg: a tápintézetek elláttak 1176 tanulót, átlag 38 frt 
73 krért; az internatusban volt 199 tanuló, kik átlag 118 frt 66 krt fizettek. Intézeti ösz-
töndíjas volt 309, külső ösztöndíjas 67, jutalmaztatott 216, segélyeztetett 474 tanuló. A segé-
lyezés összege (a tápintézeteket beleértve) 43,563 frt, az ösztöndíjak összege 10,795 frt. 

A középiskolák vagyonának teljes összege: 2.665,903 frt. Ezen vagyont képezi: 
az intézeti házak becsértéke 518,752 fr t ; a középiskolák tulajdonát képező egyéb ingatlanok 
(u. m.: bérházak, szántóföldek stb.) becsértéke 275,627 f r t ; a tőkepénzek, pénzbeli alapítvá-
nyok, értékpapírok stb. becsértéke 1.297,723 f r t ; az intézeti ösztöndíjalapok tőkepénzeinek 
stb. becsértéke 160,083 f r t ; a segélyalapok tőkepénzeinek stb. becsértéke 119,288 f r t ; az 
intézeti felszerelések becsértéke 114,987 fr t ; egyéb vagyon (névszerint: 1 tanári fizetés tőkéje 
12,000 frt, vásári jog 8000 frt, új gymn. épület tőkéje 9677 frt, gazdasági felszerelés stb. 
13,500 frt, tanári segélyalap tőkéje 6726 frt, nyugdíjintézeti tőke 87,340 frt, élőtőke 38,000 frt 
stb.) 179,443 frt. Mindezek adnak összesen 2.665,903 frt vagyont. 

A középiskolák fentartására fordított jövedelmek összege: 450,054 frt. Származott 
pedig ezen jövedelem : 1. az intézeti házakból, melyeknek béregyenértéke 28,610 frt (az összes 
jövedelem 6'3°/o-a); 2. másnemű ingatlanok jövedelméből 12,448 frt (az összes jövedelem 
2'7°/o-a); az ingatlanok e szerint 4'5°/o-ot jövedelmeztek. Származott 3. a tőkepénzek, érték-
papírok- s hasonlókból, melyek 67,841 frtot (vagyis 5'2°/o-ot) jövedelmeztek (az összes jöve-
delmek 15°/o-a); 4. az állami pénztárból 40,990 frt (az összes jövedelmek 9'1%-a); 5. a vallási 
országos alapokból (a pozsonyi intézetnél) 100 f r t ; 6. a tanulmányi alapokból (a selmecz-
bányai főgymnasiumnál) 150 fr t ; 7. a városok segélyéből 5281 frt (a jövedelmek l'l°/o-a); 
8. az egyházak segélyeiből 58*172 frt (az összes jövedelmek 12'9%-a): 9. a bejáró hitoktatók 
intézeti jövedelméből 2284 (a jövedelmek 0"5°/o-a); 10. a rendkívüli tárgyat tanítók intézeti 
jövedelméből 1603 frt (a jövedelmek 0'3°/o-a); 11. a felvételi díjakból 12,383 frt (a jövedel-
mek 2*7°/o-a) ; 12. a tandíjakból 82,647 frt (a jövedelmek 18-3%-a); 13. egyebekből (úgy-
mint: ajándékokból, hagyományokból, supplicatióból, tápintézeti díjakból stb.) 7 5 , 9 2 2 frt 
(az összes jövedelmek 16'8°/o-a); 14. az ösztöndíjalapok jövedelméből 5852 frt (a jövedelmek 
l'2°/o-a); 15. a segélyalap tőkepénzeinek jövedelméből 45,220 frt (ebből átmenetileg 40,765 frt), 
az összes jövedelem 10°/o-a ; 16. másnemű idegen ösztöndíjakból 6880 frt (a jövedelmek 
1'5%-a); 17o másnemű esetleges segélyezésre és jutalomra befolyt 3671 frt (a jövedelmek 
0'80/0-a). Mindezen jövedelmek teljes összege 450,054 frt. 

A középiskolák fentartására fordított kiadások összege 450,054 frt. Még pedig : 
1. Személyi illetmények czímén: igazgatóknak és rendes tanároknak 179,082 frt (vagyis a 
kiadások 39'7%-a) ; helyettes tanároknak 14,841 frt (vagyis a kiadások 3'3°/o-a) ; rendes 
tárgyat tanító bejáró tanároknak 1760 frt (0"3°/o); tornatanítóknak 6054 frt (l*30/o); rendes 
hitoktatóknak 6222 frt ( l ' 4 ° / o ) , bejáró hitoktatóknak 2513 frt (0'5°/o); rendkívüli tárgyakat 
tanító tanároknak 3178 frt (0*7%) ; szolgáknak 6726 frt (1 *5%) ; egyéb személyiségeknek 
2868 frt (0'60/o). Összes személyi illetmények czímén 223,244 frt, vagyis az összes kiadások 
49'6°/o-a. — 2. dologi szükségletek czímén: fűtésre, világításra, tisztogatásra 7223 frt (l'6°/o); 
kisebb javításokra 4077 frt (0*9%) ; taneszközökre és szertári szükségletekre 5325 frt (1*1%); 
könyvtárakra 4449 frt (0-9%); irodai s apró dolgokra 3358 frt (0*7%) ; házbérre és adóra 
2240 frt (0*5%) ; az intézeti helyiségek házbéregyenértéke czímén 31,055 frt (6*9%) ; tan-
díjakból beszállíttatott az illető pénztárakba 20,772 frt (4*6%) ; vegyesekre (biztosítás, pénz-
tári kezelés, nyugdíjgyarapítás, alumneumi fölszerelések, nevelőintézeti költségek stb. 13,753 frt 
(3%) ; összesen dologi szükségletek czímén 92,252 frt, vagyis a kiadások 20*5 %-a. — 
3. Átmeneti kiadások czímén: nagyobb átalakításokra 1423 frt (0*3%); új építkezésre 3339 frt 
(0*7%) ; másnemű befektetés, tőkésítés stb. czímén 71,666 frt (15*9%) ; egyebekre 1397 frt 

b 
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(0"3°/o); -összesen átmeneti kiadások czímén 77,825 frt, vagyis a kiadások 17-30/0-a. — 
4. Ösztöndíj és segély czímén: a saját ösztöndíjalapokból 5324 frt (1*2%); másnemű idegen 
ösztöndíjakból 6982 frt (1-5%); a saját segélyalapokból 25,718 frt (5"7°/o); másnemű segély 
11,290 frt (2-5%); vegyes jutalom czímén 5159 frt (l l°/o); egyéb 2260 frt (0*5%) ; összesen 
ösztöndíjakra és segélyekre 56,733 frt, vagyis a kiadások 12-6°/o-a. Mindezen kiadások tesz-
nek összesen 450,054 frtot. 

IV. A mellékelt 3 táblás kimutatás szerint az egyetemes egyház kebelében három 
hittani intézet állott fenn, úgymint az egyetemes egyház theologiai akadémiája Pozsonyban, 
és az eperjesi és soproni hittani intézetek. 

1. A pozsonyi theologiai akadémia 4 tanfolyamra oszlik s fentartatik a theologiai 
akadémia pénztárából Pozsonyban. Hallgatóinak összes száma volt 36, valamennyi ág. h. 
evang. Anyanyelvre nézve volt közülök: magyar 10, német 11, tót 15; a nyelvismeretet 
tekintve beszélt magyarúl-németül 6, magyarul-tótul 8, hazai két más nyelvet 20, más európai 
nyelvet 2. — Honosságot tekintve volt köztük: dunáninneni egyházkerületi 11, más egyház-
kerületi 25; általában magyarországi volt 36. Az előmenetelt tekintve: jelesen végzett 4, 
egyszerűen végzett 14, ismétlésre utasíttatott 1 ; — valamennyi hallgató a lelkészi pályára 
készült. A tanárok száma összesen: 10, még pedig: igazgató 1, rendes tanár 6, helyettes 
tanár 2, kisegítő tanár 1 ; — egyházi volt 4, világi 6. Anyanyelvre nézve volt köztük : 
magyar 7, német 3; magyarúl-németül beszélt 5, hazai más 2—3 nyelvet 5. Az akadémia igaz-
gatója, Schneller István, külön értesítőben közöl adatokat az akadémia történetéhez ; a bei-
életből kiemeljük, hogy az akadémiánál fennállott: egyházjogi, egyháztörténeti, homiletikai 
és katechetikai, bölcsészeti, új- és ó-testamentomi exegetikai és nyelvészeti seminarium, 
összesen 7 seminarium; továbbá egy önsegélyző kör, melynek jelenlegi tőkéje 1842 frt és 
42 kr. ; egy olvasókör, mely a három hazai testvérintézet közös tulajdonát képező „Gondolat" 
czímű theol. philosophiai szaklapot adja ki. 

2. Az eperjesi hittani intézet fentartatik az ev. tiszai kerület pénztárából és a 
saját 40,684 frt 57 krnyi alapjából. Oszlik 4 tanfolyamra s látogatta a lefolyt iskolai 
évben 30 hallgató, valamennyi ág. h. ev. Anyanyelvre nézve volt ezek közül: magyar 12, 
német 5, tót 13; nyelvismeretet tekintve pedig: magyarúl-németül 8, magyarul-tótul 20. 
Honosságot tekintve volt: tiszakerületi 16, más egyházkerületi 14; általában magyarországi 
volt 30. Tanulmányait jelesen végezte 1, egyszerűen 3, vizsgálat nélkül eltávozott 8. A 
növendékek közül pályát választott: lelkészit 23, tanárit 1, más pályára lépett 6. A tanárok 
száma összesen volt 7; ezek közül: igazgató 1, rendes tanár 3, kisegítő 3; — egyházi volt 
4, világi 3. A tanárok közül anyanyelvre nézve volt : magyar 4, német 3 ; nyelvismeretet 
tekintve magyarúl-németül beszélt 7, magyarul-tótul 5, hazai más 2—3 nyelvet 5. Az 
intézet dékánja Hörk József ; az intézet beléletéről adatok a Collegium közös értesítőjében 
közöltetnek. 

3. A soproni hittani intézet 3 tanfolyamra oszlik s a dunántuli ev. egyházkerület 
pénztárából tartatik fenn. Az intézetet 30 hallgató látogatta, valamennyi ág. h. ev. Anya-
nyelvet tekintve volt közülök: magyar 21, német 4, tót 4, vend 1; nyelvismeretet illetőleg 
beszélt magyarúl-németül 4, magyarul-tótul 4, magyarul-vendül 1. Honosságra nézve volt 
dunántuli egyházkerületi 24, más egyházkerületi 6; általában magyarországi volt 30. Tanul-
mányait végezte: jelesen 10, egyszerűen 20; mindannyian a lelkészi pályára készültek. — 
A tanárok száma összesen 5, s ezek közül: igazgató 1, rendes tanár 3, kisegítő tanár 1; 
egyházi 4, világi 1. Anyanyelvre nézve volt magyar 5 ; nyelvismeretet tekintve beszélt magya-
rúl-németül 5. Az intézet jelenlegi dékánja Bancsó Antal. 

A főbb adatokat összegezve a 3 hittani intézet közül 2 az egyházkerületek, 1 az 
egyetem gondozása alatt áll; kettő 4, egy 3 tanfolyamra oszlik. Az intézetek hallgatóinak 
összes szám 96, mindannyian ág. h. ev. vallásúak. Ezek közül anyanyelvre nézve volt: 
magyar 43, német 20, tót 32, vend 1. Nyelvismeretre nézve beszélt: magyarúl-németül 18, 
magyarul-tótul 32, vendül 1 ; hazai két más nyelvet 20, más európai nyelvet 2. Honos-
ságot tekintve a hallgatók közül volt: egyházkerületbeli 51, más egyházkerületi 45; 
általában magyarországi volt 96. A hallgatók előmenetelét tekintve: jelesen végzett 15, 
egyszerűen 37, ismétlő vizsgára utasíttatott 1, vizsgálatlan maradt 8. A hallgatók közül 
készült: lelkészi pályára 89, tanárira 1, más pályára lépett 6. — A tanárok száma 
összesen 22, s ezek közül igazgató 3, rendes tanár 12, helyettes 2, kisegítő tanár 5 ; 
egyházi volt 12, világi 10. Anyanyelvre nézve volt: magyar 16, német 6 tanár. Nyelv-
ismeretet tekintve beszélt: magyarúl-németül 12, magyarul-tótul 5, hazai más 2—3 nyelvet 15. 

V. Az eperjesi ág. hitv. evang. Collegium jogakadémiájában volt az 1890—91-diki 
iskolai évben 10 tanár; és ezek közül nyilvános rendes tanár 5, nyilvános rendkívüli tanár 
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2, magántanár 3. Á nyilvános rendes tanárok 14 átlagos óra után 980 frt évi fizetésben 
és tandíjosztalékban részesültek; a dékáni tiszteletdíj 100 frt. Hasonló arányú fizetésben 
részesült a két nyilvános rendkívüli tanár és 1 magántanár. Egy magántanár, ki a 2-ik 
félévben a közegészségtant tanította, a vallás- és közoktatásügyi ministeriumtól 100 frtot 
kapott, Egyik magántanár fizetése nincs kitüntetve. A tanárok közül vallásra nézve volt: 
ág. h. ev. 3, ev. ref. 3, róm. kath. 2, izr. 2. Mint tanár működik 17 év óta 1, 14 év óta 
2, 13 év óta 1, 8 év óta 2, 6 év óta 2, 4 év óta 1, 3 év óta 1. Az előadás nyelve a 
magyar volt, volt pedig a téli félévben előadás : kötelezett tárgyakról 14, specialcollegium 
5; a nyári félévben kötelezett tárgy 9, specialcollegium 12. 

A hallgatók száma volt az első félévben összesen 63, még pedig az I-ső évfolyam-
ban 24, a II-ban 14, a Ill-ban 13, a IY-dikben 9 rendes hallgató és 3 tanfolyam nélkül 
vizsgázó; a 2-dik félévben összesen 64, még pedig az I-ső tanfolyamban 22, a II-ban 16, 
a Ill-ban 14, a IV-ben 7 rendes és 5 tanfolyam nélkül vizsgázó rendkívüli hallgató. Szár-
mazásra nézve az 1-ső félévben volt: 63, a 2-ik félévben 64 magyar; anyanyelvre nézve 
az I-ső félévben: magyar 62, német 1, — a 2-ik félévben magyar 63, német 1. Vallásra 
nézve volt az I-ső félévben: ág. h. ev. 23, ev. ref. 9, róm. kath. 16, gör. kath. 7, izr. 8 ; 
— a 2-ik félévben: ág. h. ev. 20, ev. ref. 9, róm. kath. 20, gör. kath. 7, izr. 8. A tan-
pénzt az 1-ső félévben • megfizette egészen 52, felmentetett egészen 2, felében 9 ; a 2-dik 
félévben lefizette egészen 51, felmentetett egészen 2, felében 11. Ösztöndíjas volt az 1-ső 
félévben 1, még pedig 75 frt értékben; a 2-dik félévben 6, még pedig 233 frt 40 kr. 
értékben. A leczkekönyv aláirása az 1-ső félévben teljesíttetett 60-nak, további szorgalmától 
felfüggesztetett 3-nak ; a 2-dik félévben teljesíttetett 58-nak, felfüggesztetett 6-nak. Aka-
démiai viseletet az 1-ső félévben tanúsított: a törvényekkel teljesen megegyezőt 60, kevésbé 
megegyezőt 3 ; a második félévben teljesen megegyezőt 58, kevésbé megegyezőt 6. Abso-
lutoriumot (tanulmány befejezési záradékot) kapott a 2-dik félévben 1 ; fegyelmi büntetés 
alatt volt az 1-ső félévben 3, a 2-dikban 6. 

Az első alapvizsgára jelentkezett összesen 20, kik közül képesittetett: kitűnően 2, 
egyszerűen 15, felfüggesztetett 1, visszavettetett 2. A megvizsgáltak közt volt: rendes 
hallgató 17, ministeri engedély alapján 3. A vizsgálati díjat lefizette mind a 20. — A 
2-dik alapvizsgára jelentkezett összesen 19 hallgató, kik közül képesittetett: kitűnően 3, 
egyszerűen 11, felfüggesztetett 3, visszavettetett 2. — A megvizsgáltak közt volt rendes 
joghallgató 17, ministeri engedély alapján 2. A vizsgálati díjat lefizette 19. — A jog-
tudományi állam vizsgálatra jelentkezett 9 hallgató, kik közül képesittetett: kitűnően 2, egy-
szerűen 6; visszavettetett 1. — A megvizsgáltak közt volt 9 rendes joghallgató; a vizsgá-
lati díjat lefizette 9. — Az államtudományi államvizsgálatára nem jelentkezett egy sem. 
Ezek szerint az alap- és államvizsgálatokra jelentkezett összesen 48, kik közül képesit-
tetett: kitűnően 7, egyszerűen 32, összesen 39; felfüggesztetett 4, visszavettetett 5, nem 
képesittetett összesen 9. A megvizsgáltak közül volt rendes joghallgató 43, ministeri engedély-
lyel 5. A vizsgálati díjat lefizette egészen 48. 

A jogakadémiai ifjúság külön könyvtárában volt az év elején a leltár szerint 647 
darab. A könyvtárt használta 60 joghallgató. Az ifjúság használta különben a collegiumi 
könyvtárt is. A jogász-ifjusági segélyegylet alaptőkéje volt a tanév elején 3840 frt 89 kr., 
a tanév végén 4054 frt 29 kr. Segélyül kapott 10 tanuló 173 frtot. A jogakadémiai bead-
ványok és kiadványok száma az iktatókönyv szerint volt 1160. Tanári értekezlet tartatott 
15. A jogakadémia dékánja, dr. Horváth Ödön, az eperjesi collegium közös értesítőjében 
közöl adatokat az intézet lefolyt évi életéről. 

E kimerítő s gondosan összeállított jelentéseket az egyetemi gyűlés kö-
szönettel tudomásúl vévén, az azokban foglalt kérelmek és javaslatokhoz képest a 
következő határozatokat hozta : 

a) az állami tanítóképezdékben a vallásoktatás körül felmerült hiányokat 
megszüntetni óhajtván kivánja, miszerint nevezett tanítóképezdékben az ev. vallás-
oktatásra annyi idő fordíttassék mint a róm. katholikusra, úgy szinte, hogy a 
vallás is tárgyát képezze a vizsgának ; mi czélból a nm. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz felterjesztés intézendő az iránt, [hogy olynemű intézkedéseket 
tegyen az állami tanítóképezdékben, liogy ev. növendékei a zenében, illetőleg 
orgonajátékban és egyházi énekben is gyakoroltatván, mint olyanok kerüljenek ki, 
kik a prot. egyház követeléseinek megfeleljenek ; 

b) azon középiskolákra nézve, melyek a rovatos táblákat annak idején 
be nem szolgáltatták, kimondja, hogy jövőre azokat idejekorán beküldeni el ne 
mulaszszák ; 
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c) határozza az egyet, gyűlés, miszerint az óraszámot illetőleg felszólí-
tatnak az intézetek, váljon mely tárgyban látják szükségesnek az óraszám leszál-
lítását és nyilatkozataikat az egyet, tanügyi bizottság elnökéhez küldjék be. 

Végre cí) minthogy az iskolák állapotát feltüntető kimutatások a tavalyi-
hoz képest tetemes s ezúttal meg nem magyarázható eltérést tüntetnek fel, felszó-
líttatnak az illetők az adatok minél pontosabb beküldésére, felkérvén egyúttal a 
püspököket, miszerint erre felügyelni szíveskedjenek. 

21. (V.) U. a. jkv. 23-ik pontjainak d) alpontjára vonatkozólag, mely alatt a görög 
nyelv kötelező voltának kérdése tárgyalás és javaslattétel, esetleg intézkedés végett a köz-
oktatásügyi bizottsághoz tétetett át. olvastatott e bizottság jelentése, mely azt a javaslatot 
foglalja magában, hogy bár a közoktatásügyi bizottság elvileg kívánatosnak tartja, hogy a 
görög nyelv főgymnasiumainkban ezentúl is kötelező tantárgy legyen — tekintettel arra, 
hogy több főgymnasiumunknál görög-pótló tanfolyamok már életbe léptek s ezek megszün-
tetése gyakorlati nehézségekkel járna, a görög nyelv kötelező tantárgyként tanítása, vagy a 
görög-pótló tanfolyamok behozatala az iskola-fentartó hatóságok elhatározására bizassék. 

Az egyetemes gyűlés a közoktatásügyi bizottság javaslatát elfogadja s 
határozat erejére emeli. 

22. (Gry.) U. a. jkvi pontnak é) alpontjával kapcsolatban fölvétetett az elnöki 
jelentés 5-ik pontja, mely szerint a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1891. évi ápril 9-én 
10,293. szám alatt kelt leiratában — mely e pontnál egyúttal felolvastatott — kijelenté, 
hogy azt a határozatot, melylyel a tanintézetek az egyetemes gyűlés által megállapított 
tantervhez való ragaszkodásra utasíttattak, csakis azon középiskolákra nézve veheti tudo-
másúl, melyek állami segélyt nem élveznek, az egyetemes felügyelő pedig erre azt a választ 
adta, hogy az illető határozat azon iskolákra nézve hozatott, melyek állami segélyt 
nem élveznek. 

Tudomásúl vétetik. 

23. (V.) Ugyancsak a m. é. jkv. 23-ik pontja kapcsán egyetemes felügyelő elő-
terjeszti, hogy a dunántúli egyházkerület felterjesztvén a tolna-baranya-somogyi esperességnek 
azt a kérelmét, hogy a bonyhádi algymnasiumban, a félévek helyett az évharmadok alkal-
mazása engedélyeztessék, ő ezt a kérelmet véleményezés végett az egyetemes tanügyi bizott-
sághoz tette át s bemutatja egyúttal a tanügyi bizottság véleményes javaslatát, mely szerint 
a kérelem támogatására felhozott azon körülmény, hogy a bonyhádi algymnasium állami 
iskolákkal van körülvéve, melyekben az évharmadok alkalmaztatnak, a bonyhádi algymna-
siumra nézve mi hátránynyal sem jár, mert a különböző beosztási! tanintézetek között a 
tanulók átlépése ez által gátolva nincs, szemben pedig a félévek arányosságával, az arány-
talan beosztású évharmadok mellett sem fegyelmi, sem paedagogiai okok nem szólnak, miért 
a tanügyi bizottság a félévektől való eltérést a bonyhádi algymnasiumnak nem véli enge-
délyezhetnek. 

Az egyetemes gyűlés, magáévá tevén a tanügyi bizottság véleményét, a 
tolna-baranya-somogyi esperesség kérelmét nem tartja teljesíthetőnek. 

24. (V.) Bemutatja továbbá egyetemes felügyelő a tiszai egyházkerületnek azt az 
indítványát, hogy — mivel az egyetemes közgyűlésnek, az 1884. évi jegyzőkönyv 9. pontja 
alatt hozott határozata, mely szerint a vallástan középiskoláinkban az érettségi vizsga tárgyai 
közé felvétetett és az ebből elért osztályzat a többi tantárgyakból nyert főosztályzattal 
egyenlő érvényűnek és következményűnek mondatott ki, egyrészt mint a közoktatásügyi 
kormány által az összes hazai középiskolákra nézve kötelezőleg kiadott érettségi vizsgái 
utasítással ellentétben álló intézkedés, a kormány képviselőivel szemben ismételt nehézsé-
gekre adott okot, sőt a közoktatásügyi kormány kijelentett álláspontja folytán kivihetetlen-
nek látszik, másrészt a saját középiskoláinkba járó ág. hitv. evang. tanulókra nagyobb terhet ró, 
mint a mennyivel az egyéb vallású tanulók, sőt az ág. hitv. ev. tanulók is megróvák, ha 
nem saját középiskoláinkat látogatják —helyezze az egyetemes közgyűlés az 1884. évi jegyző-



21 

könyvének 9. pontja alatt hozott határozatát hatályon kívül s rendelje el, hogy a VIII-dik 
osztály bevégeztével a vallástani osztályvizsga szigoríttassék. 

Az egyetemes gyűlés elfogadja a tiszai egyházkerület indítványát, az 
1884. évi jkv. 9. pontja alatt hozott határozatot, mely szerint a vallástan is az 
érettségi vizsga tárgyai közé felvétetett, hatályon kívül helyezi, egynttal azonban 
kimondja, hogy a VIII. osztálynak az érettségi vizsgát megelőzőleg tartandó osz-
tályvizsgáin a vallástanra nagyobb súly fektettessék és e vizsga szigoríttassék. 

25. (V.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 24. pontjánál egyetemes 
felügyelő kihirdetés végett bemutatván az elnöki jelentés 12. pontja alatt felsorolt egyetemes 
törvényszéki Ítéleteket, olvastatott 

a) a tiszai egyházkerületből felebbezett ügyekre nézve kiküldött egyetemes törvény-
széknek 1891. augusztus 11-én hozott Ítélete, melylyel — helybenhagyva a kerületi tör-
vényszék Ítéletét — Daxner Istvánt egyházi felügyelői tisztviselői kötelességének megsérté-
sében vétkesnek kimondotta, klenóci és pongyeloki egyházi felügyelői hivatalától elmozdította, 
egyházi hivatal viselésére képtelennek nyilvánította, továbbá az I. fokú törvényszék 61 frtnyi 
eljárási költségének, valamint — enyhítve a II. fokú Ítéletet — a II. fokú törvényszék 
100 frtra leszállított eljárási költségeinek megfizetésére kötelezte; 

b) ugyanazon egyetemes törvényszéknek ugyancsak 1891. augusztus 11-én hozott 
Ítélete, melylyel — a II. fokú Ítélettel egybehangzóan — dr. .Daxner Sámuel tiszolczi és 
Vjeszt Rudolf cserencsényi egyházi felügyelőket kötelességsértés és közbotrányt okozó maga-
viselet vétségében vétkeseknek kimondotta s fejenkint 100 frt pénzbirságnak, valamint az 
eljárási költségeknek megfizetésére kötelezte. 
Ul'íj Ezen Ítéletek, ekként törvényesen kihirdettetvén, tudomásúl vétetnek. 

26. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 25. pontjánál az egyetemes törvényszék a követ-
kező évre ekkép alakíttatott meg : 

I. A dunáninneni egyházkerületből felebbezett perekre nézve elnökség : a bányai 
kerület társelnökei ; világi közbirák : Ivánka Imre, Matuska Péter, Spóner Andor, dr. Králik 
Lajos, Fabiny Gyula, Jeszenszky Danó; egyháziak: Horváth Sándor, Schranz János, 
Doleschall Sándor, Jankó Dániel, Bachát Dániel; a tanári karból: Batizfalvy István és Böhm 
Károly; póttagok: Scholz Gusztáv, Jezovits Pál és dr. Vetsey István. 

I I . A dunántúli egyházkerületből felebbezett perekre nézve elnökség: a tiszai 
kerület társelnökei ; világi közbirák : Bánó József, Szentiványi József, Szontagh Miklós, 
Szontagh Pál, Szentiványi Árpád, Kubinyi Aladár, dr. Schmidt Gyula, Radványi István, 
Fabiny Ferencz; egyháziak: Sztehlo János, Fábry János, Philippi János. Schönwieszner 
János, Terray Gyula, Glauf Pál, Urban Adolf, Farbaky József, Moór Gyula; a tanári 
karból : Kramarcsik Károly és Pákh Károly ; póttagok : Marton János, Gödri János, Dianiska 
András és Chotvács Endre. 

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

IV. A tiszai egyházkerületből felebbezett perekre nézve: elnökség: a dunántúli 
kerület társelnökei; világi közbirák: Görgey István, Kiss Sándor, Marton Pál, Vörös Jenő, 
Szendrői Sándor, Beliczay Elek; egyháziak: Boditzky Kálmán, Tatay Pál, Szigethy Dániel, 
Gyurácz Ferencz, Molnár Lajos (felpéczi) ; a tanári karból : Fadgyas Pál és Poszvék Sándor ; 
póttagok: Bozzay János, Bognár Éndre, dr. Berzsenyi Dezső, Mód Lénárd, Izsó Vincze és 
Egerváry József. 

27. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 26-ik pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, 
hogy a horvát-szlavonországi ág. hitv. evang. egyházaknak a magyarországi ág. hitv. evang. 
egyetemes egyházhoz való viszonya és azon egyházak helyzetének tisztázására szolgáló 
intézkedések tárgyában a kormány elnökhöz benyújtott fölterjesztésére válasz ez ideig sem 
érkezett. 

Tudomásul szolgál. 
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28. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 27-ik pontjánál olvastatott a stipendiális bizottság 
1891. május 21-ën tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint a gr. Teleki-Róth Johanna-
féle ösztöndíjak az 1890/1. tanévre 38 frtjával kiosztattak, mely szerint továbbá Róth Aladár-
nak a Lissovényi László-féle ösztöndíj arra az esetre, ha annak jelenlegi élvezője, Raffay 
Sándor, nem folytatja többé külföldön tanulmányait, megszavaztatott s ezen esetre az egye-
temes felügyelő az utalványozásra felhatalmaztatott. 

Az ösztöndíjaknak ekként szabályszerűen történt kiosztása tudomásul 
vétetik. 

29. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 28-ik pontjánál olvastatott Tornyos Pál váczi 
lelkész jelentése, mely szerint a siket-némák váczi országos intézetében az elmúlt évben 9 
ág. hitv. evang. növendéket részesített a vallásoktatásban. 

Tudomásul szolgál. 

30. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 30-ik pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 
1891. évi márczius 10-én tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint a pénzügyi bizottság 
a Bendl Henrik egyetemes pénztáros által 1890. január 1-től deczember 31-ig vezetett szám-
adást megvizsgálta és rendben levőnek találta. E számadás szerint : 

a) az egyetemes egyház folyó számláján, a melyen a mult évi egyetemes gyűlés 
jegyzőkönyvének 30. pontja értelmében az egyetemes egyházi alap és a Bauhofer-féle alapítvány 
jövedelmei is elszámoltatnak: az összes bevétel volt 4454 frt 17 ki\, az összes kiadás, mely-
ben az egyetemes egyház tartalékalapjába fizetett 100 frt, a theol. akadémia tartalékalapjába 
fizetett 300 frt és a Róth-Teleki-féle alapítvány tartalékalapjába fizetett 100 frt is benfog-
laltatnak, volt 2962 frt 19 kr., s így a pénztári maradvány 1527 frt 98 kr. ; 

b) a gróf Teleki-Róth Johanna-féle alapítványnál a bevétel volt 2232 frt 06 kr., 
a kiadás ösztöndíjakra s új értékpapírok vételénél árkülönbözetre 2292 frt 50 kr., úgy 
hogy az alapítvány tartalékalapjából fedeztetett 60 frt 44 kr. ; 

c) a theol. akadémia alapjához tartozó prot. theol, intézeti tőkék után volt a bevétel 
1670 frt 33 kr., ellenben a kiadás 1779 frt 28 kr., miből 108 frt 95 krt a theol. akadémia 
tartalékalapja pótolt ; 

d) a Zelenay Gedeon-alapítványnál volt a bevétel 595 frt 50 kr., ellenben a kiadás, 
a tőkésítésre fordított 100 frt beszámításával volt 600 frt, miből 4 frt 50 krt az egyetemes 
egyház tartalékalapja fedezett; 

e) a Lissovényi László-féle alapítvány folyó számláján — a mult évekről felszapo-
rodott takarékpénztári kamatok is felvétetvén — a bevétel volt 416 frt 93 kr., ellenben a 
kiadás — az ösztöndíjra kiadott régi kamatösszeget s az értékpapírok vételénél fizetett árkülön-
bözetet összefoglalva— 385 frt 49 kr. volt, s így 1890. deczember 31-én maradt 31 frt 44 kr. ; 

f ) a Szinovicz Lajos-féle alapítvány folyó számláján a bevétel 1653 frt 03 kr., a 
kiadás, új értékpapírok vételénél árkülönbözetre, 50 frt 88 kr. volt, a megmaradó 1602 frt 
15 kr. pedig a szabályzat értelmében a tőkéhez csatoltatott. 

A vagyonállás 1890. deczember 31-én következő volt: 

I. Az egyetemes egyház tőkeszámláján : 
1. az egyetemes egyház tőkéje . . . . 44,651 frt 79 kr. 
2. egyetemes egyházi alap 777 „ 04 „ 
3. Bauhofer György-féle alapítvány . . . 151 „ 31 „ 

összesen 45,580 frt 14 kr. 

Ebből elhelyezve volt: kötvényekben 
magyar földhitelintézeti záloglevelekben 
pesti magyar keresk. bank zálogleveleiben . 
magyar jelzálog-hitelbank „ 
kisbirtokosok orsz. földhitelint. „ 
takarékpénztárban 

6,045 frt — kr. 
1,000 „ - „ 
4,500 „ - „ 

13,500 „ - „ 
20,500 — „ 

összesen 45,580 frt 14 kr. 
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II. Gróf Teleki-Róth Johanna-alapítvány tökéje 45,096 frt 50 kr. 
és pedig: kötelezvényben 8,400 frt — kr. 
magyar földtehermentesítési kötvényben. . 11,700 „ — „ 
pesti magyar keresk. bank zálogleveleiben . 10,200 „ — „ 
magyar jelzálog-hitelbank „ 2,100 „ — ,, 
kisbirtokosok orsz. földhitelint. „ 12,500 „ — „ 
takarékpénztárban 196 „ 50 „ 

összesen 45,096 frt 50 kr. 

III. A prot. theologiai intézet tőkéje . . . . 31,986 frt 78 kr. 
éspedig: magyar földhitelint. zálogleveleiben 9,400 frt — kr. 
pesti magyar keresked. bank „ 2,000 ,, — „ 
magyar jelzálog-hitelbank „ 1,100 „ — „ 
kisbirt. orsz. földhitelintézete „ 19,400 „ — „ 
takarékpénztárban 68 „ 78 „ 

összesen . 31,968 frt 78 kr. 

IV. A Zelenay Gedeon-féle alapítvány tőkéje . 11,315 frt 50 kr. 
kisbirt. orsz. földhitelintézete zálogleveleiben 11,200 frt — kr. 
takarékpénztárban 115 „ 50 „ 

összesen 11,315 frt 50 kr. 

V. A Lissovényi László-féle alapítvány tőkéje 1,050 frt — kr. 
kisbirt. orsz. földhitelintézete záloglevelében 1,000 frt — kr. 
takarékpénztárban 50 „ — „ 

összesen 1,050 frt — kr. 

VI. A Szinovicz Lajos-féle alapítvány tőke-számláján nyilvántartás-
ban van 40,229 frt 64 kr., melyből a Prikkel Mária halála 
után befolyandó s hagyományokra kifizetendő 6000 frt levo-
natván, a tőke tulajdonképen 34,229 frt 64 kr. 

ebből Jurenák Józsefnél vételár-hátralék . 22,000 frt — kr. 
kisbirt. orsz. földhitelintézete zálogleveleiben 11,600 „ — „ 
takarékpénztárban . 629 „ 64 „ 

összesen 34,229 frt 64 kr. 

VII. Adományi tőke a brassói magyar egyház javára . . . . . 300 frt — kr. 
VIII. Az egyetemes egyház tartalékalapja 3,411 „ 05 „ 

IX. A theol. akadémia „ 2,590 „ 80 „ 
X. A gr. Teleki-Róth Johanna-alapítvány tartalékalapja . . . . 934 „ 78 „ 
Az összes tőkék főösszege volt tehát 1890. deczember 31-én 176,477 frt 19 kr. 

Az egyetemes közgyűlés a pénzügyi bizottság előterjesztését tudomásul 
vévén, Bendl Henrik egyetemes pénztárost az 1890. január 1-től deczember 31-ig 
terjedő, szabályszerűen megvizsgált számadásra nézve, a szokott óvások fentartásá-
val, a további felelősség alól felmenti. 

31. (V.) Ezzel kapcsolatban egyetemes felügyelő bemutatván Jurenák József kérvé-
nyét, melyben minthogy a Szinovicz Lajos-féle alapítványt illető s az ő birtokára bekebelezett 
22,000 frtnyi vételárhátralék-követelés felerésze f. évi szeptember hó végével esedékessé 
válik, az iránt folyamodik, hogy esedékes tartozásának lefizetésére több évi halasztás enge-
délyeztessék ; 

az egyetemes gyűlés a f. hó végével esedékessé válandó tartozás lefize-
tésére Jurenák Józsefnek egy évi halasztást engedélyez; arra nézve pedig, hogy 
adassék-e és mily módon további halasztás, az intézkedési jogot a pénzügyi bizott-
ságra ruházza. 
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32. (V.) A mult évi jegyzőkönyv 31-ik pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 
említett jegyzőkönyvének 2-ik pontja, mely szerint a bizottság, az 1886. évi egyetemes gyűlés 
jegyzőkönyvének 35. pontjában nyert felhatalmazása alapján, s tekintettel arra, hogy 1891. 
év folyamán a szabad rendelkezés alá eső jövedelem előreláthatólag nagyobb mértékben lesz 
igénybe veendő s ennélfogva az 1890. évi pénztári maradvány kimerítése nem volna czélszerü: 
akkép határozott, hogy e pénztári maradványból a folyó 1891. évre az egyetemes egyháznak, 
továbbá a theol. akadémiai intézeti alapnak s végül a gróf Teleki-Róth Johanna-alapítványnak 
tartalékalapjaiba egyenkint 100 frt helyeztessék át. 

A pénzügyi bizottság intézkedése jóváhagyólag tudomásul vétetik. 

33. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 32. pontjánál olvastatott a Hrabovszky Zsigmond-
féle alapítványt kezelő bizottságnak jelentése, mely szerint: 

a) a gondnok által beterjesztett számadást, mely feltünteti, 
hogy az alapítvány tőkéje az 1889. év végén volt 58,446 frt 38 kr. 

1890. évi szaporodás 1,950 frt 18 kr. 
s így 1890. év végén 60,396 frt 56 krt 

tett, megvizsgálta, teljesen rendben találta, s fentartván az egyetemes pénztárban őrzött érté-
keknek az egyetemes pénzügyi bizottság részéről való megvizsgálását, az alapítványi gond-
noknak a felmentvényt kiadta ; 

b) az 1890/91. tanévre a szabályszerű 250 frtnyi ösztöndíj Remete Dezső főgymná-
siumi tanulónak, kinek bizonyítványa az alapítványi szabályoknak megfelel, kiadatott. 

Tudomásul szolgál. 

34. (Seb.) Ugyanazon jegyzőkönyv 33-ik pontjánál jelenti elnöklő püspök, hogy a 
magyar agenda elkészült s már is közhasználatra bocsáttatott. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 

35. (Gry.) Ugyanazon jkv. 35-dik pontjánál, az egyetemes lelkészvizsgáló bizottság, 
a legközelebbi rendes egyetemes közgyűlésen leendő uj megalakításáig terjedő időre követ-
kezőleg alakíttatott meg.) 

Az egyetemes lelkészvizsgáló bizottság dunántuli kerületi osztályának 
tagjai : világiak : dr. Schreiner Károly és Haubner Rezső ; egyháziak : Gyurácz 
Ferencz és Brunner János; tanárok: Poszvék Sándor és Bancsó Antal; póttagok: 
lelkészek : Kund Samu és Laucsek Jónás ; világiak : Hrabovszky István és Ber-
zsenyi Dezső ; 

dunáninneni kerületi osztályának tagjai: világiak: dr. Samarjay Károly 
és Dobnányi Lajos ; egyháziak : Bitter Károly és Minich Dániek ; tanárok : Trszty énszky 
Ferencz és Csecsetka Sámuel; póttagok: lelkészek: Fürst János és Hollerung Károly ; 
világiak: Richter Ede és Michaelis Vilmos; 

bányai kerületi osztályának tagjai : világiak : Hunfalvy Pál és Zsilinszky 
Mihály ; egyháziak : Babát Dániel és Doleschall Sándor ; tanárok : Breznyik János 
és Batizfalvy István; póttagok: lelkészek: Horváth Sándor és Scholz Gusztáv; 
világiak : Domanovszky Endre és Böhm Károly ; 

tiszai kerületi osztályának tagjai : világiak : Bánó József és Tahy Mihály ; 
egyháziak : Stehló János és Csisko János ; tanárok : Hörk József és Szlávik Mátyás ; 
póttagok : lelkészek : Nóvák Mihály és Fizély Frigyes ; világiak : Benczúr Géza és 
Csengey Gusztáv. 

36. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 36. pontjánál jelenti a dunántúli egyházkerület 
püspöke, miszerint ezen kerületben ez évben lelkészvizsgát még senki sem tett. A tisza-
kerületi püspök jelentése szerint ugyanott Baltik Pál, Scholz Gyula, Csók György és Reguly 
Ödön tették le a vizsgát. A bányai egyházkerületben a letették a vizsgát: Friedrich Zsigmond, 
Metis János, Doleschall Lajos, Zúz Pál, Zsolticzky Sámuel, Dedinszky János, Menhart 
Mihály, Raffay Sándor és Ott Fülöp; a dunáninneni egyházkerületben pedig Hotko Mihály. 

Tudomásul szolgál. 
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37. (Gry.) A mult évi közgyűlés jegyzőkönyveinek a zsinat ügyére vonatkozó 
pontjainál, nevezetesen hivatkozással a mult évi jegyzőkönyv 41-dik pontjában foglalt ama 
határozatra, a melylyel kimondatott, liogy a zsinat tartásának közelebbi időpontja, valamint 
az 1790—91. évi XXVI. törvényczik százados évfordulójának miként leendő megünneplése, 
az ev. ref. egyház püspöki és főgondnoki karával együttes tanácskozásban, egyetértőleg 
állapíttassék meg — olvastatott a zsinati bizottság 1891. évi április 11-kén tartott ülésének 
jegyzőkönyve, mely szerint előterjesztetvén az ev. ref. egyház püspöki és főgondnoki kara 
részéről, a közös tanácskozásra nézve érkezett meghívás, elhatároztatott, hogy a mennyiben 
arra nézve, hogy az 189l-re határozott zsinat mely napra leendő összehívása kérelmeztessék 
vagy az 1790—91. évi XXVI. törvényczikk megünneplésére nézve, egyértelmű megállapodás 
nem jönne létre, a zsinati bizottság a közös értekezlet után ismét ülést tart; a mennyiben 
pedig a zsinat összehívásának ideje egyetértőleg megállapítható lesz, felkéretik az egyetemes 
felügyelő, hogy a zsinat engedélyezése iránti kérvényt, az egyetemes közgyűlésnek bemu-
tatott terv szerint, a vallás- és közoktatási miniszter útján ő Felségéhez haladéktalanul ter-
jeszsze fel ; mely jegyzőkönyv szerint továbbá tekintettel arra, hogy a zsinat iránti kérvény-
ben az anyagi ügyekre vonatkozó esetleges határozatokról tétetik említés, fel kéretett Zelenka 
Pál püspök, hogy ezek szabályozásánál követendő főelvekre nézve készítsen javaslatot, mely 
megvitatás végett a bizottság elé lesz terjesztendő. 

Olvastatott ezzel kapcsolatban az ev. ref. egyház püspöki és főgondnoki karával 
1891. évi ápril 12-én tartott közös értekezlet jegyzőkönyve, mely szerint egyetértő meg-
állapodás jött létre arra nézve, hogy ő Felségétől a zsinatnak folyó 1891. évben deczember 5-én 
Budapesten való megnyithatására kéressék engedély s az 1791 : XXVI. törvényczikk hoza-
talának emlékét mind a két országos zsinat 1891. deczember 6-án ünnepelje meg, az utóbbira 
nézve a részletek megállapítása későbbi tanácskozásnak tartatván fenn. 

Olvastatott továbbá a zsinati bizottság 1891. évi julius 8-án tartott ülésének jegyző-
könyve, melyben előterjeszti, hogy az 1891. április 11-én hozott határozat értelmében s az 
1891. évi április 12-én tartott közös tanácskozás eredményére való tekintettel, a zsinattartás 
iránti kérelem ő Felségéhez leendő fölterjesztés végett beadatván a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez, ő Felsége a zsinatot, úgy a mint kéretett, legkegyelmesebben engedélyezni 
méltóztatott s erről a vallás- és közoktatásügyi miniszter az egyetemes felügyelőt, a követ-
kező — egyébként már közzé is tett — 1891. évi 28,803. számú leiratában értesítette. 

28,803. sz. 
Méltóságos Báró és Főfelügyelő Úr! 

Ő cs. és ap. kir. Felsége f. évi junius hó 24-én Fiúméban kelt legfelsőbb elhatá-
rozásával legmagasabb engedélyével legkegyelmesebben hozzájárulni méltóztatott ahhoz, hogy 
a magyarországi ágostai hitvallású evangélikus egyház alkotmányozó zsinatja az egyetemes 
közgyűlésnek f. évi április hó 12-én kelt legalázatosabb felségfolyamodványában elősorolt 
tárgyak feletti tanácskozás és határozás czéljából folyó 1891. évi deczember hó 5-dikére 
Budapestre egybehivassék, ott megnyittassék és megtartassék a nélkül, hogy az 1790—91. 
XXVI. t.-cz. 4-dik szakasza értelmében fentartott s biztos kirendelésére vonatkozó jogát 
ő Felsége jelenleg érvényesíteni szükségesnek látta volna, egyebekben az idézett törvény-
czikk ide vonatkozó rendelkezései szorosan megtartandók lévén. 

Van szerencsém erről Méltóságodat hivatkozással f. évi május 20-kán 20. sz. a. 
kelt nagybecsű átiratára szives tudomás, miheztartás és szükséges további intézkedéseknek 
saját autonom hatáskörében leendő megtehetése végett ezennel értesíteni. 

Fogadja méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapesten, 1891. július 2-án. 

Gróf C s á k y m. k. 
a 

Az egyetemes gyűlés ő Felsége legfelsőbb és legkegyelmesebb elhatáro-
zását hódoló és hálás tisztelettel veszi örvendetes tudomásul. 

Egyszersmind az előterjesztés többi része helyeslőleg tudomásul vétetik. 

38. (Gy.) Előterjeszti továbbá a zsinati bizottság folyó 1891. julius 8-kán tartott 
ülésének jegyzőkönyvében, hogy a dunáninneni kerület részéről oly határozat közöltetvén az 
egyetemes felügyelővel, mely szerint a kerület tavaszi közgyűlésén kimondotta, hogy a 
zsinaton nem vesz részt s erre az egyetemes felügyelő azt a választ adván, hogy a szabály-
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szerűleg elhatározott zsinat ellen minden óvást érvénytelennek tekint, a zsinati bizottság is 
osztozott ezen meggyőződésben és miután a zsinattartásra a legfelsőbb engedély is meg-
adatott: az egyetemes gyűléstől nyert felhatalmaztatása alapján, idején levőnek találta a 
zsinat összehívása iránt intézkedni ; miért is annak kijelentése mellett, hogy a püspökök és 
kerületi felügyelők külön is meghívandók lesznek, elfogadván a zsinat összehívására vonat-
kozólag előterjesztett tervezetet, a meghívásokat kibocsátotta; felhívta az egyházakat s egyéb 
választótestületeket, hogy a szavazást legkésőbb f. évi október l-ig ejtsék meg, az esperes-
ségeket pedig arra, hogy a szavazatok megszámlálását, a zsinati követek kihirdetését és 
megbízó levéllel ellátását folyó évi október 20-ig eszközöljék, intézkedett egyszersmind, 
hogy a zsinat tárgyában kibocsátott eme felhívás, az egyes egyházaknak s egyéb választó 
testületeknek leendő megküldés végett kinyomatván, kellő számú példányokban a püspökök-
nek megküldessék, végre a theol. akadémia zsinati követének megválasztása iránti intézke-
désre az egyetemes felügyelőt kérte fel. 

Tudomásul vétetik. 

89. (Gry.) E tárgygyal kapcsolatban a dunáninneni kerület részéről előterjesztetik, 
hogy a zsinatra vonatkozólag folyó évi augusztus 12-én és 13-án tartott közgyűlésén ujabb 
határozatukat hozott; nevezetesen ezen közgyűlése jegyzőkönyvének 11-dik ponija szerint, 
azt határozta : „hogy az 1891. évben deczember 5-én ő Felsége által kegyelmesen engedé-
lyezett és Budapesten tartandó zsinaton, a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület részt 
veend, az esperességek utasíttatnak, hogy a zsinat előkészítését illetőleg a választási szabály-
zat 2. §-ában előirt teendőket végezzék el ; a tanári választó szavazatok főtisztelendő püspök 
úrhoz küldendők, a kerületi elnökség pedig fölhatalmaztatik, hogy a beküldött szavazatokat 
felnyitni, megszámlálni s a kerületi gyűlés nevében a megbízó leveleket kiállítani kegyes-
kedjék" ; jegyzőkönyvének 12-dik pontja szerint pedig, megfelelve a mult évi egyetemes 
gyűlési jegyzőkönyv 37-dik pontjabeli utasításnak, a zsinattartás költségeinek fedezéséről 
gondoskodott. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

40. (Gy. Olvastatott ugyancsak a zsinati tigyre vonatkozólag, a zsinati bizottság 
1891. évi szeptember 22-én tartott ülésének jegyzőkönyve, melyben előterjeszti a bizottság, 
hogy tudomásul vette az egyetemes felügyelőnek abbeli jelentését, miszerint az egyházkerületi 
elnökségeket a zsinatra meghívta, a választás tárgyában az egyházakhoz s egyéb választó-
testületekhez intézett felhívást az egyházkerületeknek kellő számban megküldötte s a theol. 
akadémia követének megválasztása iránt intézkedett, 

Előterjeszti továbbá, hogy az előkészületekhez tartozónak Ítélvén, a zsinat számára 
tárgyalási és tanácskozi ügyrendre vonatkozó javaslat megállapítását, némi módosításokkal 
ily javaslatképen az 1881. évi ev. ref. zsinat ügyrendét fogadta el. 

Szükségesnek találván azt is, hogy a zsinat megnyitásával és megkezdésével járó 
részletes teendők ellátására, mint p. o. helyiségről való gondoskodás, megnyitási programm, 
az 1790—91. évi XXVI. t.-cz. ünneplésének részletei, kisebb bizottság küldessék ki, ily 
reudező bizottságot választott, melynek elnöke az egyetemes felügyelő ; tagjai Fabiny Teofil, 
Zelenka Pál, Sárkány Sámuel, Bahát Dániel, Horváth Sándor, dr. Győry Elek, dr. Vetsey 
István, Schranz János, Büsbach Péter, br. Kochmeister Frigyes és Fabiny Gyula. 

Kívánatos levén pedig, hogy a zsinaton gyorsirói följegyzések alapján hiteles napló 
szerkesztessék, megbízta a fennebbi rendező bizottságot azzal is, hogy a gyorsiroda költség-
vetésének, esetleg ajánlatok bekivánása útján leendő elkészítése mellett, tegyen a gyorsiro-
dára nézve a zsinatnak javaslatot. 

Előterjeszti végül ezen jegyzőkönyvében a zsinati bizottság, hogy Zelenka Pál 
készített ugyan az 1891. évi július 8-án tett felkérés folytán, az anyagi ügyek szabályo-
zásának elveire nézve javaslatot s az ki is nyomatott s a bizottsági tagoknak meg is kül-
detett, de oda nyilatkozván, hogy eme javaslat csak egy részét képezi annak, melyet a 
zsinat tagjainak figyelmébe ajánlani kiván s azon részletes adatok nélkül, melyek indoko-
lásául szolgálnak, melyeket azonban összeállítani nem volt ideje, kellően el nem bírálható 
s így a napirendről való levételét óhajtja: ennek folytán a bizottság e kifejezett kívánalomhoz 
képest határozott. 

Tudomásul vétetik. 
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41. (Gy.) A m. é. jkv. 44-ik pontjánál olvastatott a Luther-társaság- jelentése, 
mely szerint Doleschall Sándor alelnök, kinek oly sok érdeme van a társaság szerencsés 
fejlődése körül, az őt ért súlyos csapás miatt, a társulat fájdalmára, az alelnökségről lemon-
dott; mely szerint továbbá a társaság a Lutheranszky kalendariom kiadását, mint veszte-
séggel járót, megszüntette s a legközelebbi jövőben ki fogja helyette nyomatni dr. Masznyik 
Endre, Tomlér Gusztáv, Keviczky László és Pálmay Lajos pályadíjnyertes munkáit, úgyszinte 
sajtó alá rendezte Zathureczky Adolf breznóbányai tanítónak „Évanjelícky rozpravnik 
czímü vallásos olvasmányát. A Luther-társaságnak ez idő szerint 27 alapító, 283 rendes és 
12 pártoló tagja van. 

Tudomásul vétetik. 

42. (V.) U. a. jegyzőkönyv 46. pontjánál, mely alatt az egyetemes közgyűlés a 
tiszai egyházkerületnek az eperjesi jogakadémia és a tolna-baranya-somogyi esperességnek 
a bonyhádi algymnasium segélyezése iránt beadott kérvényeit azzal adta ki a pénzügyi 
bizottságnak, hogy a mennyiben a kérelmek indokoltak és a pénztár állapota megengedi, a 
megadhatónak vélt segélyösszeget ki is utalványozhatja, — olvastatott a pénzügyi bizottság 
1891. márczius 10-iki jegyzőkönyvének 5-ik pontja, mely szerint a pénzügyi bizottság, 
ugy mint az elmúlt évben, az eperjesi jogakadémia részére 200 frtot, s a bonyhádi algymna-
sium részére 100 frtot szavazott meg és e segélyösszegeket ki is utalványozta a szabad 
rendelkezés alatt álló alapok jövedelmeiből. 

Tudomásul szolgál. 

48. (V.) Ennek kapcsán egyetemes felügyelő bemutatván a tiszai egyházkerületnek 
és a tolna-baranya-somogyi esperességnek az eperjesi jogakadémia, illetve a bonyhádi algym-
nasium segélyezése iránt beérkezett ujabbi kérvényeit, 

e segélykérvények jelentéstétel végett azzal adatnak ki a pénzügyi bizott-
ságnak, hogy a mennyiben a kérelmeket indokoltaknak találja és a pénztár állapota 
megengedi, a megadható segély összegét állapítsa meg s utalványozza ki. 

44. (V.) U. a. jegyzőkönyv 47. pontjánál olvastatott a soproni és selmeczbányai 
főgymnasiumok államsegély iránti ügyében a jelen jegyzőkönyv 7-ik pontja alatt vélemény-
adással megbízott tanügyi bizottság jelentése, mely szerint a dunántúli egyházkerület a soproni 
gyülekezettől tulajdonjogilag átvett soproni főgymnasium épületének átalakítása és kiegészí-
tése czéljából az államtól egyszer s mindenkorra 60000 frt segélyt óhajt kérni ; ellenben a 
selmeczbányai ev. lyceum kerületi iskolatanácsa az eddigi államsegélynek évi 6000 frtal, tehát 
9,300 ftról 15,300 ftra leendő feleméséért kiván folyamodni s mely szerint a bizottság-
tekintettel egyrészt arra, hogy a soproni főgymnasium fennállását s czélszerű berendezését 
nemcsak helyi, hanem országos közművelődési érdekek is igénylik, hogy az egyházkerület, 
óriási áldozatai daczára, az építkezési költségeket saját erejéből fedezni nem képes és hogy 
a kérendő segély megadása esetén a soproni főgymnasium felekezeti jellege nem érintetik, 
és tekintettel másrészt arra, hogy a selmeczi lyceum évi szükséglete — a görög-pótló tan-
folyam s egyéb újítások költségeit is számítva — 35,316 frtot tenne, melyből államsegély 
utján csak 15,300 frt, tehát felénél kevesebb fedeztetnék, miért az intézet felekezeti jellege 
továbbra is megmaradna, — mindkét esetre az állami segély igénybe vételének megenge-
dését javasolja. 

E jelentés alapján az egyetemes közgyűlés ugy a dunántuli egyházkerü-
letnek, valamint a selmeczbányai ev. lyceum kerületi iskolatanácsának megadja az 
engedélyt arra, hogy a soproni főgymnasium részére építkezési államsegély illetve 
a selmeczbányai főgymnasium államsegélyének felemelése iránt folyamodhassanak. 

45. (Gy,) U. a. jegyzőkönyv 48-ik pontjánál jelentetvén, hogy a lefolyt évben 
senki sem tett hittanári vizsgát, 

tudomásul vétetik. 

46. (Gy.) U. a. jegyzőkönyv 49-ik pontjánál olvastatott a jelen jegyzőkönyv 6-ik 
pontja szerint, a felebbezések feletti véleményadásra és javaslattételre kiküldött bizottság 
1891. szept. 23-án tartott ülésének jegyzőkönyve. 
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Ennek 1-ső pontja szerint, az osztrolukai egyház, iskolája építési költségeinek 
fedezésére rendkívüli egyházi adót vetvén ki tagjaira, a Zólyomban lakó, de az egyház 
kötelékébe tartozó Kanka Andort és Ferjencsik Pált külön-külön 150 frt egyszermindenkorra 
fizetendő egyházi adóra kötelezte, nevezettek 3 év múlva ezen határozat ellen az esperes-
ségliez, s ennek 1889. szept. 10-én hozott elutasító határozata ellen a bányakerületi közgyű-
léshez fellebeztek. El utasíttatván a bányakerületi közgyűlésnek 1890. okt, 3-án hozott hatá-
rozata által is, a m. kir. belügyminiszterhez fordultak, ki kérelmüket a vallás és közoktatási 
miniszterhez tevén át, ez pedig illetékes intézkedés végett a bányakerületi püspökhöz küldvén, 
a püspöknek azon figyelmeztetésére, hogy, ha meg nem nyugosznak, forduljanak a legfőbb 
egyházi hatósághoz, az egyetemes gyűlésre adták be felebbezésüket. 

A bizottság e felebbezésre nézve következő javaslatot terjeszti elő. 
Tekintettel azon körülményre, a mely szerint folyamodók nem hivatkoznak arra, 

hogy az osztrolukai gyülekezet által használt kivetési kulcs ahányai egyházkerület rendszerének 
határozmányaival ellenkezik ; tekintve továbbá, hogy az egyház kiadásaihoz hozzájárulni 
evangeliumi elv, tekintve végül, hogy birtokuk folytán a rendkívüli iskolaépítési költséghez 
a világi törvények alapján is hozzájárulni tartoznak s azért is, mivel felebbezők nem a kive-
tett összeg nagyságát, hanem magát a kivetés tényét, vagyis az elvet támadják meg s ezt a 
felebbezésnél szem elől nem tévesztendő forumok betartása nélkül: felebbezők panaszukkal eluta-
sítandók s a bányai kerület 1890. szept. 3-án és köv. napjain tartott közgyűlésén 52. sz. 5. 
alpont alatt hozott határozat helybenhagyandó. 

A bizottság javaslata elfogadtatván, a felebbezés elutasíttatik s a bányai 
kerületnek ez ügyben hozott határozata helybenhagyatik. 

47. (Gy.) Ugyanazon bizottsági jegyzőkönyv 2-ik pontja alatt a felebbezések tárgyá-
ban kiküldött bizottság a következőket terjeszti elő. 

A holdmezővásárhelyi határban birtokló orosházi lakosok, ez alapon a holdmező-
vásárhelyi egyházközség által egyházi adóval terheltetvén, s ezt az orosházi egyházközség 
sérelmesnek találván, e tárgyban a bányai kerületnek 1881. évi aug. 10., 20. és 21-ik napjain 
tartott közgyűlésén hozott határozata ellen adta be az egyetemes gyűlésre felebbezését. 

Erre nézve javasolja a bizottság, hogy tekintettel arra, miszerint a felebbezés alap-
ját képező másodfokú sérelmesnek vélt egyházkerületi határozat nincs a felebbezéshez csatolva, 

tekintettel arra, hogy a folyamodó orosházi gyülekezet, a bányai kerületben a tör-
vényeket pótló egyházkerületi rendszerre vagyis utasításokra nem hivatkozik : 

az egyetemes gyűlés a felebbezés érdemleges elbírálásába nem bocsátkozhatik, ha-
nem utasítja az orosházi egyházat, hogy felfolyamodását kellően fölszerelve a jövő évi egyete-
mes közgyűlésre újból terjeszsze be, vagy pedig vélt jogait az egyházi törvénykezés utján igazolja. 

Ezen előterjesztés folytán a következő határozat hozatott: 
Az egyetemes gyűlés a felebbezés érdemébe nem bocsátkozik, szabadsá-

gában állván az orosházi egyháznak vagy felebbezését kellően felszerelten a jövő 
évi közgyűlés elé terjeszteni, vagy pedig vélt jogát a törvénykezés utján igazolni. 

48. (Gy.) A m. é. egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 58-ik pontjánál az egyetemes 
felügyelő bemutatja Stodach Gyula pürkereczi tanítónak, a tiszai-kerület határozata ellen inté-
zett, hozzá közvetlenül beadott ujabb felebbezését. 

Ezen felebbezés nem terjesztetvén fel a maga utján a tiszai kerület által, 
s ezúttal sem levén felszerelve, visszautasíttatik. 

49. (Gy.) U. a. jegyzőkönyv 59-ik pontjánál a dunáninneni egyházkerület püspöke 
jelenti, hogy a Zpevnik-bizottmány néh. Szeberényi Gusztáv helyébe őt választotta meg elnök-
nek, pénztárnoknak pedig Raab Károly barsi esperest. Jelenti továbbá, hogy a három püspöknek 
jelentését beadta, eljárt a vallásos könyvekre nézve s az illető példányokat a kerületek rendel-
kezésére bocsátotta; a Zpevnik énekeskönyv újbóli kiadása körül Bachát Dániel bizottsági 
jegyző gondos közreműködése mellett, tisztének eleget tett. A pénztár állása jelenleg 9273 frt 
44 V« kr. 

Tudomásul szolgál. 

50. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 60. pontjánál, mely alatt az egyetemes közgyűlés 
a bányai kerületnek Aszódon felállítani szándékolt leánynevelő intézetre vonatkozó kérelmét 
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azzal tette át a pénzügyi bizottsághoz, hogy az egyetem szabad rendelkezése alatt álló 
alapokból s a tartaléktökékből, azok állásához és a lehetőséghez képest, nagyobb adományt 
esetleg kamat nélkül vagy előnyös feltételek mellett nyújtandó nagyobb kölcsönt szavazzon 
meg a leánynövelde felállítására, illetve az aszódi kastélynak e czélból leendő megvételére, 
s hogy a megszavazandó adományt vagy kölcsönt azonnal ki is utalványozhassa, olvastatott 
az egyetemes pénzügyi bizottság 1890. deczember 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve, mely 
szerint a pénzügyi bizottság az említett czélokra az egyetem szabad rendelkezési alapjainak 
jövedelméből adományképen 500 frtot, ugyanazon alapok tartaléktőkéjéből, kamat nélküli 
és 10 év alatt visszafizetendő kölcsönképen 3000 frtot, s végül az egyetem szabad rendel-
kezése alatt álló tőkékből 4 százalékkal kamatozó s 10 év alatt visszafizetendő kölcsönképen 
7000 frtot szavazott meg s utalványozott azzal, hogy a kölcsönösszegek csak megfelelő 
okiratok kiállítása mellett lesznek felvehetők. 

E jegyzőkönyv kapcsán egyetemes főjegyző jelentvén, hogy a pénzügyi bizottság-
áltál megszavazott kölcsön a bányai kerület felügyelője és püspöke által aláirt kötelezvény 
ellenében tényleg kifizettetett és hogy a kötelezvény bekeblezési engedélyt is foglal magában, 
melynek alapján, ha az egyetemes közgyűlés elhatározná, a kölcsön erejéig a zálogjog a 
leánynevelőintézet czéljaira megvett aszódi ingatlanra bekeblezhető volna, indítványozza egy-
úttal, hogy a zálogjog bekeblezése mellőztessék. 

Miután még a bányai kerület püspöke egyházkerületének köszönetét fejezte ki az 
egyetem részéről megszavazott adományért és kölcsönért, 

az egyetemes gyűlés a pénzügyi bizottság intézkedését jóváhagyólag tudo-
másul vévén, kimondja, hogy a kölcsönnek jelzálogi biztosításától eltekint. 

51. (Gry.) U. a. jkv. 62. pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, hogy az egye-
temes névtár, melynek szerkesztésével és kiadásával Bachát Dániel bizatott meg, elkészült 
és megjelent. 

Ezen jelentés folytán felhivatnak az egyházak, hogy az egyetemes név-
tárt szerezzék meg s e végre az egyetemes pénztárosnál rendeljék meg. 

Az egyetemes gyűlés egyúttal Bachat Dánielnek fáradozásáért elismerését 
és köszönetét nyilvánítja. 

52. (V.) Egyetemes felügyelő bemutatja a bonyhádi algymnasium nagybizottságának 
a dunántúli egyházkerület által felterjesztett kérvényét az egyetemes tantervtől való eltérés 
engedélyezése iránt. 

Az egyetemes gyűlés e kérvényt véleményes jelentéstétel végett adja ki 
a tanügyi bizottságnak. 

58. (Gry.) A dunáninneni kerület előterjeszti, hogy f. évi 20,694. sz. alatt oly 
értelmű leirat érkezett a vallás- és közoktatásügyi minisztertől a kerület püspökéhez, mely 
szerint az anyakönyvekben teljesítendő pótbejegyzések vagy kiigazítások csakis a vallás-
és közoktatásügyi miniszter engedélye alapján eszközölhetők. Értesülvén pedig arról, hogy 
ily értelmű rendelet a többi kerületekhez nem érkezett, azzal a kéréssel fordul az egyetemes 
gyűléshez, hogy eszközölje ki vagy a rendelet általánosítását vagy annak visszavonását, 

Bemutattatván ezzel kapcsolatban s olvastatván a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek említett leirata, mely szerint abban egyes felmerült kérdésekre vonatkozólag foglal-
tatik a tett fölterjesztésre, részletesebb fejtegetésekkel kapcsolatos, válasz : 

az egyetemes gyűlés e tárgyra nézve akkép határozott, hogy nem levén 
a leiratban foglaltak átalános érvényűnek tekinthetők, nem lát ez idő szerint 
intézkedést szükségesnek. 

54. (Gy.) A bányai kerület részéről, hivatkozással arra, hogy leirat érkezett a 
vallás- és közoktatásügyi minisztertől, mely akadályozza a lelkésztanítói állomások betöltését, 
s a melyet autonómiánkba ütközőnek és szerény anyagi körülményeink közt kivihetetlennek 
talál, indítványozza, hogy tétessék meg e rendelet megváltoztatása iránt a megfelelő lépés. 

A tiszai kerület részéről ez ügyre vonatkozólag előterjesztetik, hogy ők is sérel-
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mesnek találván e rendeletet, a kerületi közgyűlés elhatározta, hogy a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez feliratot intéz. 

Ezen előterjesztések folytán és tekintettel az ügy fontosságára, elhatá-
roztatott, hogy e tárgyban felirat intéztetik a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
hez s annak elkészítésével az egyetemes felügyelő elnöklete alatt, a kerületek 
elnökségeiből s az egyetemes gyűlés jegyzőiből álló bizottság bízatott meg. 

55. (Gry.) Jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes felügyelő elnöklete alatti hitelesítésére 
kiküldettek : Szontagh Pál (gömöri), Radvánszky György, Batizfalvy István, Veres József, 
Horváth Sándor, Bachát Dániel, Scholz Gusztáv és Zsigmondy Jenő. 

56. Több elintézendő tárgy nem levén, a gyűlés befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv az 55-dik pont értelmében hitelesíttetett. 

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

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

Jegyzettek 

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

Yetsey István, s. k. 
egyet. vil. jegyző. 

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