
A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikusok négy egyházkerülete, 1892. 
évi október hó 5-ik és 6-ik napjain, Budapesten, tartott egyetemes köz-

gyűlésének 

JEGYZÖKÖNYVE. 

Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és 
Karsay Sándornak a dunántúli egyházkerület püspökének elnöklete alatt tartatott meg. 

Jelen voltak: 

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

lelkészek 

Karsay Sándor, püspök 
Stettner Gyula, vasi felsőegyházm. esperes 
Laucsek Jónás, soproni felsőegyházm. esperes 
Tóth Gyula, zalai esperes 
Gyurácz Ferencz, pápai 
Szarvasi Sámuel, lajos-komáromi 
Zábrák Dénes, soproni 
Horváth Sándor, paksi 
Varga Gyula, vönöczki 
Torda Lajos, szárazdi 
Gombócz Miklós, lyc. igazgató 
Gyalog István, tanár 
Fadgyas Pál, tanár 
Kapy Gyula, képezdei igazgató 
Ebenspanger János, képezdei igazgató 

Radó Kálmán, ker. felügyelő 
Purgly Sándor, egyházmegyei felügyelő 
Dr. Andorka Elek 
Dr. Ajkay Béla 
Matkovich László 
Hajas Gyula 
Varga Antal 
Tiringer Lajos 
Bélák István 
Bélák János; 

a dunáninneni egyházkerületből: 

Baltik Frigyes, püspök 
Trsztyénszky Ferencz, pozsonyvárosi esperes 
Rásó Mihály, pozsonymegyei esperes 
Kmety János, liptói esperes 
Schneller István, theol. akad. igazgató 
Dr. Masznyik Endre, theol. tanár 
Michaelis Vilmos, lyc. igazgató 

Plathy Gyula; 



a bányai egyházkerületből: 

Sárkány Sámuel, püspök 
Bacliát Dániel, budapesti főesperes 
Händel Vilmos, nagy hon ti főesperes 
Belohorszky Gábor, bács-szerémi főesperes 
Kramár Béla, bánáti főesperes 
Raab Károly, barsi főesperes 
Áchim Ádám, békési főesperes 
Török József, pestmegyei főesperes 
Melczer Gyula, pestmegyei alesperes 
Simkó Frigyes, nógrádi alespéres 
Scholcz Gusztáv, budapesti 
Bierbrunner Gusztáv, ó-kéri 
Bakai Péter, ocsovai 
Jezovits Pál, czinkotai 
Szeberényi Lajos, b.-csabai 
Kemény Ödön, tápió-szfent-mártoni 
Szilárd János, domonyi 
Zvarinyi János, csomádi } 
Bernáth Sándor, derzsenyei 
Chovan Viktor, ambrózfalvai 
Gaál Mihály, agárdi 
Mekler Sámuel, beszterczebányai 
Famler Gusztáv, tornai 
Róth Béla, törökbecsei 
Stiegelmal János, cservenkai 
Benka Gyula, főgymn. igazgató 
Böhm Károly, főgymn. igazgató 
Jezsovich Károly, tanár 
Falvay Antal, igazg. tanító 

a? 

M 

<D 

Fabiny Teofil, ker. felügyelő 
Br. Podmaniczky Géza 
Zsilinszky Mihály 
Laszkáry Gyula 
Skultéty Ede 
Szontagh Pál, törvényszéki elnök 
Székács Ferencz 
Görgei István 
Pulszky Ágost 
Matuska Péter 
Andaházy László 
Br. Kaas Ivor 
Haviar Dániel 
Fabiny Gyula 
Münnich Áurél 
Br. Radvánszky János 
Rohonyi Gyula 
Henszelmann Kálmán 
Radvánszky György 
Zsigmondy Jenő 
Farbaky István 
Burchard Konrád 
Domanovszky Endre 
Haasz Sándor 
Hegedűs Károly 
Ivánka Pál 
Kern Lajos 
Bendl Henrik, egyet, pénztárnok 
Okolicsányi Gyula 
Omaszta Gyula 
Osztroloczky Miklós 
Dr. Szontagh Ábrahám 
Poszszert Gyula 
Zsilinszky Endre; 

esp. felügyelők 

a tiszai egyházkerületből: 

Zelenka Pál, püspök 
Dianiska András, lőcsei lelkész, ker. gyám-

intézeti elnök 
Limberger István, késmárki lelkész 
Pap György, zajzoni lelkész 
Korbély Géza, krizdai h. lelkész 
Hörk József, theol. dékán 
Hajtsy Sándor, főgymn. igazgató 
Ludmann Ottó, főgymn. igazgató 
Fischer Miklós, főgymn. igazgató 
Mészáros Ferencz, tanár 

Bánó József, f esp. felügyelő 
Szentiványi Árpád, esp. felügyelő 
Szontagh Pál, esp. felügyelő 
Fabiny Ferencz, esp. felügyelő 
Marton János, ker. jegyző 
Institorisz Endre 

és még számos tag; továbbá dr. Győry Elek ezen gyűlés világi főjegyzője, dr. Vetsey 
István vil. jegyzője és Horváth Sándor, valamint Lauko Károly lelkészek, mint e gyűlésre 
helyettesített egyházi jegyzők. 
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1. (Gry.) A gyűlés tagjai buzgó isteni tisztelet után az ülésteremben összegyüle-
kezvén, az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő szívélyesen üdvözölte őket, örömének 
adva kifejezést, hogy ily szép számmal jelentek meg, bár a folyó év a fokozott munka 
ideje volt, mert ez az egyház ügyei iránt való érdeklődés jele, mely érdeklődés pedig önkor-
mányzatunk egyik főbiztosítéka. 

Megemlítvén ezután, hogy egyházi életünkben nevezetes fog maradni ez az év, 
mint a melyben egyházunk alkotmányozó zsinatát tartotta, áttért annak kiemelésére, hogy 
az utóbbi időben, úgy látszik, ismét egyházpolitikai kérdések kerültek felszínre. 0 azonban 
a felmerült jelenségekből nem lát aggodalomra okot. 

Súrlódások egyház és állam, valamint az egyházak között mindenkor fordultak elő 
és ma, midőn az állam mindent hatáskörébe akar vonni, könnyen fordulhatnak elő. 

A nálunk felmerült jelenségek azonban nem azt mutatják, mintha egyházunk jutott 
volna akár az állammal, akár más egyházzal konfliktusba. A kik egymással szemben állanak: 
az, egy más felekezet s az állam s így, midőn nem támadtatunk, egyszerű szemlélői lehe-
tünk a vitának. 

Óhajtásunk mindenesetre, hogy az 1868: LUI. t.-czikk fentartassék, mert hazai 
viszonyaink közt ennek fentartása mellett legkevesebb a súrlódás. Csakhogy e mellett fontos 
szerepe van a pastoralis prudentiának is; és megfontolandó, hogy ha apadna az elkeresz-
telés, nem szaporodnék-e más részről az áttérés? Erre nézve egyébiránt hiszi is, hogy 
lelkészeink eltalálják a helyes utat. 

Nemcsak aggodalmat nem merít pedig az említett jelenségekből, de egyszersmind 
utal arra, mily biztató jel és mennyire bizonyítja a reformatio szellemének erejét, midőn azt 
látjuk, hogy ma már az az egyház, mely az állammal vitában áll, a szabadéivtíség szertárából 
veszi fegyvereit. Azelőtt a kath. egyház azt vitatta, hogy vegyes házasságnál minden gyer-
meknek katholikusnak kell lenni ; ma a szülők jogaira, a természeti jogra hivatkoznak, mi 
a reformatio szellemének hatását mutatja, melylyel szemben nincs „11011 possumus". 

Befejezvén ezután az egyetemes felügyelő megnyitó beszédét azzal, hogy ily bátorító 
I jelenségek mellett bizalommal tekint a jövőbe: a gyűlést megnyitottnak nyilvánította és 

bemutatta Budapesten, 1892. évi október 4-én kelt következő évi jelentését. 
1. Midőn szokott évi jelentésemet a főtisztelendő egyetemes gyűlés elé terjesztem, 

mindenek előtt az év legnagyobb jelentőségű eseményéről, a zsinatról kell megemlékeznem, 
hogy egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvében is legyen nyoma annak, miszerint az egyetemes 
gyűlés által számos éven át előkészített zsinat végre mult évi deczember 5-én megnyittatott, 
tanácskozásait ez évben is folytatta és a zsinat által készített egyházi törvényjavaslat szen-
tesítés végett Ő Felsége a király elé terjesztetett. Egyébiránt a zsinat munkálkodásairól 
nemcsak az egyházi törvényjavaslat és a zsinati jegyzőkönyvek tanúskodnak, hanem annak 
képét a gyorsírói följegyzések alapján szerkesztett napló is megőrzi az utókor számára. 

2. Az 1791. évi XXVI. törvényczikk megalkotásának százados emlékünnepét a mindkét 
hitvallású evang. egyház zsinatjai együtt ünnepelték meg, mely alkalommal egyetemes gyű-
lésünk főjegyzője jeles beszédben méltatta a nevezetes történeti esemény nagy jelentőségét. 

^ 3. A tiszántúli ev. ref. egyházkerület szíves és megtisztelő meghívására jelen voltam 
főtisztelendő Kiss Áron úrnak, ezen egyházkerület püspöki hivatalába való beigtatásán és őt 
ez egyetemes egyházunk nevében is üdvözöltem. 

4. A dunántúli ev. ref. egyházkerület nagyméltóságú Tisza Kálmán úr 25 éves 
egyházkerületi főgondnoki hivataloskodásának jubileumára egyetemes egyházunkat is meg-
hívta; mely megtisztelő meghívás következtében fölkértem főtisztelendő Karsay Sándor püspök 
urat, hogy a jubileumon egyetemes egyházunk képviseletében megjelenvén, tolmácsolja annak 
üdvözletét ; — mely fölszólításnak főtiszt. Karsay püspök úr készséggel meg is felelt. 

5. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve a vallás- és kösoktatásügyi minis-
teriumhoz fölterjesztetett. 

6. A bányai ev. egyházkerület által Aszódon fölállított leánynevelő intézet egy 
vizsgáján voltam jelen és örömmel jelenthetem, hogy ez alkalommal tett tapasztalataim álta-
lában kedvezők. 

7. Az egyetemes egyház pénztárának számadásai megvizsgáltattak és rendben 
találtattak. 

8. Az ösztöndíjak szabályszerűen kiosztattak. 
9. Súlyos veszteség is érte egyetemes egyházunkat, Hunfalvy Pál úrnak, egye-

* temes tanügyi bizottságunk elnökének, a theologiai akadémiai nagybizottság tagjának gyászos 
elhunytával. Gazdag tapasztalatait, nagy tudományát ritka buzgósággal szentelte egyházunk 
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szolgálatának ; büszkék lehetünk rá, hogy a jeles és nagy nevü tudóst a magunkénak tekint-
hettük. Hálával tartozunk neki, emlékezzünk meg róla jegyzökönyvünkben is háládatos 
kegyelettel. 

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

2. (Gry.) Fölvétetvén az elnöki jelentés azon pontja, melyben az egyetemes egyházi 
és iskolai felügyelő azQn súlyos veszteségről emlékszik meg, mely egyházunkat Hunfalvy 
Pálnak elhunytával érte: 

az egyetemes gyűlés ezen veszteség felett fájdalmát nyilvánítja és háláyal 
emlékezvén meg Hunfalvy Pálnak hervadhatlan érdemeiről, ki tudományos, irodalmi 
és hazánk közművelődésének más terein is kifejtett fáradhatlan munkássága mellett, 
egyházunkban is folyton a legbüzgóbban működött, s a ki még a legutóbbi időkben 
is, úgy is, mint a tanügyi bizottság elnöke, úgy is, mint a theol. akadémiai nagy-
bizottság tagja, úgy is, mint a Luther-társaság vezére, teljes odaadással szentelte 
nagy tudományát és munkásságát egyháza szolgálatának ; hazánk és egyházunk 
ezen kiváló jeles férfiának, egyházunk egyik büszkeségének, emlékét jegyzőkönyvé-
ben is megőrzi. 

3. (Gry.) Élnöklő egyetemes felügyelő előterjeszti, hogy Schranz János, a gyűlés 
egyházi jegyzője, betegség által akadályozva van a megjelenésben, és miután a Haan Lajos 
elhunytával megüresedett egyházi főjegyzői állásra nézve a mult évi egyetemes gyűlés akkép 
határozott, hogy annak betöltése, tekintettel a zsinaton eszközlendő szabályozásra, elhalasz-
tatik : ezeknél fogva szükségessé vált, hogy a jegyzői teendők ellátásáról, ezen gyűlés tar-
tamára, az egyházi jegyzőket illetőleg, helyettesítés útján történjék gondoskodás. 

Ezen előterjesztés folytán, a jegyzői teendőkkel, mint az egyházi jegyzők 
helyettesei, ezen gyűlés tartamára Horváth Sándor budapesti és Lauko Károly 
kecskeméti lelkészek bízattak meg. 

4. (Gry.) Az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő előterjeszti továbbá, hogy 
bekövetkezett azon idő, midőn a zsinat teendőinek legnagyobb részét befejezte és remélni 
lehet, hogy határozatai, legalább lényegüket tekintve, a szentesítést is elnyerhetik. 

A zsinat részben kiterjesztette, részben megszorította azt a jog- és hatáskört, mely-
ben eddig, egy századon át kifejlődött gyakorlat nyomán, az egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelő működése mozgott. 

A zsinaton az egyház közvéleménye nyilatkozott s így alkalmat kell adni, hogy 
nyilatkozzék az egyház arra nézve is, hogy kit kiván az új jog és hatáskörrel megbízni. 

Minthogy pedig az egyetemes gyűlés évenként rendszerint csak egyszer szokott 
összejönni és remélhető, hogy mire újra összejön, a zsinati javaslatok törvénynyé válnak ; 
minthogy továbbá óhajtandó, hogy akkorra már az új hatáskörre való tekintettel megválasztott 
egyetemes felügyelő működjék: mindezeknél fogva, köszönetet mondva az eddigi bizalomért, 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelői tisztéről lemond és már most adja be lemondását, 
kijelentvén, hogy készséggel fogja, e mellett is, az új egyetemes felügyelő beiktatásáig 
hivatalát viselni s annak teendőit végezni. 

Kéri egyszersmind, tekintettel azon okokra, melyek arra indították, hogy már most 
mondjon le hivataláról, a választásra vonatkozó intézkedések megtételét; nevezetesen hogy 
elrendeltetvén a szavazás, küldessék ki szavazatszedő bizottság és tűzessék határidő a 
szavazatok beadására. 

Az egyetemes felügyelő ezen előterjesztése a gyűlés több tagját felszólalásra 
indította, melyben részint lemondása visszavételére, részint elhalasztására kérték, felhozva, 
hogy hivatalát közmegelégedésre viselte, felhozva azt is, hogy harcz várhat a legközelebbi 
időkben az egyházra és baj volna nélkülözni a kipróbált vezért. Lemondása visszavonására 
kérte elnöktársa, Karsay Sándor püspök is. 

Az egyetemes felügyelő azonban, fölemlítvén, hogy harcz bekövetkezésétől nem tart, 
de ha lenne, ott lenne a védők közt; megjegyezvén azt is, hogy nem mai keletű és komoly 
megfontolás eredménye elhatározása, kijelenté, hogy elhatározásához ragaszkodik. 
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A tiszai kerület püspöke ezen kijelentés folytán azon javaslatot terjeszti elő, hogy 
a lemondás vétessék fájdalommal tudomásul, akkép azonban, hogy az egyetemes felügyelő 
választása csak a zsinati határozatok helybenhagyása után, a zsinati törvény értelmében 
fog kiíratni. 

Ezen javaslat elfogadtatván, Karsay Sándor püspök, mint a gyűlés egyik elnöke, 
határozatkép kijelenti, hogy : 

az egyetemes gyűlés, az egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek ezen 
hivataláról való lemondását, fájdalommal tudomásul veszi ; valamint tudomásul veszi 
azt is, hogy hivatalát a választandó egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek 
beiktatásáig viselni s annak teendőit végezni fogja; kimondja egyúttal, hogy az 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő választására nézve, a zsinati javaslatok 
legfelsőbb helybenhagyása után s a zsinati törvény értelmében lesz az intézkedés 
megteendő. 

5. (V.) Olvastatván a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve, egyetemes 
felügyelő bemutatja a bonyhádi algymnasiumnak, továbbá a rimaszombati, az eperjesi, a 
nyíregyházi és a rozsnyói főgymnasiumoknak az állami segély igénybevétele, illetve felemelése 
tárgyában beérkezett kérvényeit. 

A közgyűlés mindezeket a kérvényeket véleményezés végett azzal adja 
ki a tanügyi bizottságnak, hogy jelentését lehetőleg a gyűlés folyama alatt 
terjeszsze be. 

6. (V.) Á mult évi jegyzőkönyv 9-ik pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, hogy 
a párbér-sérelmek tárgyában még sem érkezett válasz. 

Tudomásul szolgál. 

7. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 10-dik pontjánál olvastatott a theol. akadémiai 
nagybizottság f. évi okt. 7-dikén tartott XVI-dik rendes gyűlésének jegyzőkönyve, mely szerint 
a nagybizottság a hatáskörébe tartozó ügyeket szabályszerűen elintézte, az akadémiai pénz-
tárnak a kisbizottság által megvizsgált számadását helybenhagyta s Kesztler Tivadar pénz-
tárnoknak a felmentvényt a szokott óvások fentartásával megadta, a theol. akadémia 1892/3-dik 
évi költségvetését pedig következőleg állapította meg : 

I. Szükséglet. 

1. Ot rendes tanár fizetése és 
lakbére 7500 frt — k r . 

2. Két magántanár fizetése . 1200 „ — „ 
3. Enektanító fizetése . . . 150 „ — „ 
4. Bibliai tót nyelv tanítása . 200 „ — „ 
5. Intézeti szolga fizetése . . 450 „ — „ 
6. Könyvtárra 406 „ 40 „ 
7. Fűtésre 150 „ — „ 
8. Szertár s irodai költségekre 80 „ — „ 
9. Vegyesekre s értesítőre . 360 „ — „ 

Összesen . 10,496 frt 40 kr. 

Tudomásul vétetik. 

I I , Fedezet. 

1. Egyet, theol. alapból . . 1727 frt — k r . 
2. A kerületek évi járuléka . 1350 „ — „ 
3. A pozsonyi egyh. járuléka 3100 „ — „ 
4. A Zelenay-alapból . . . 500 „ — „ 
5. A Zsedényi-alapból . . 250 „ — „ 
6. Gróf Pálffy-alapból . . 800 „ — „ 
7. A Reischl-alapból . . . 1500 „ — „ 
8. Tandíjból 600 „ — „ 
9. Failletékből 160 „ — „ 

10. Szertár czímén . . . . 80 „ — „ 
11. Iparbanki tőke kamatja . 140 „ — „ 
12. Egyetemes pénztárból . . 289 „ 40 „ 

Összesen . 10,496 frt 40 kr. 

8. (H.) Olvastatott továbbá a theol. akadémiai nagybizottságnak a theol. akadémiai 
tanárok részéről kérelmezett fizetés-emelés tárgyában beterjesztett következő jelentése: „A 
nagybizottság — tekintettel arra, hogy a jelzett czélra felhasználható források rendelkezésére 
nem állanak, a megtakarított tőkék pedig az akadémia jövőjének koczkáztatása nélkül leg-
nagyobb részt el nem költhetők, de másrészt elodázhatatlan kötelességének ismervén a tanári 
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fizetések rendezését — a kérdés tanulmányozására, a források felkutatására és javaslattételre 
kebeléből az egyetemes felügyelő elnöklete alatt egy, a kerületek elnökségeiből álló bizott-
ságot küld ki; de addig is a tanárok nyomasztó anyagi viszonyainak némi enyhítése végett 
kimondja, hogy a theol. akadémia javára adományként befolyt s szabad rendelkezésre álló 
800 forintnyi összeg a hat rendes tanár közt egyenlő arányban felosztassék. Egyszersmind 
felhívja a Reischl-alap kezelő-bizottságát, hogy ez alap törzstőkéjének a költségvetésben 
szereplő 1500 forint kamatján felül befolyó és ugyancsak a Reischl-alapból időközben meg-
takarított tőkének esedékes kamatját is, drágasági pótlék czímén, a theol. akadémiai rendes 
tanárok fizetésének emelésére fordítsa." 

A nagybizottságnak, a theol. akadémiai tanárok fizetésének emelése tár-
gyában tett mindezen intézkedései, helybenhagyólag tudomásul vétetnek. 

9. (H.) Jelenti ugyancsak a theol. akadémiai nagybizottság jegyzőkönyvének 14-dik 
pontja alatt, hogy a theol. akadémia javára a lefolyt évben a pesti német egyház 50 frtot 
s két évi rendes járuléka fejében 10 frtot, az acsai egyház 2 frt 50 krt, a körmöczi 11 frt 
66 krt, a pilisi 10 frtot, a pesti tót egyház 7 frt 40 krt, a szentgyörgyi 10 frtot, a grinádi 
3 frtot, Krupecz István 7 frtot, ezenkívül a theol. tanári nyugdíj-intézet javára egy névtelen 
540 frtot adományozott. 

Ezzel kapcsolatban olvastatott a bányai egyházkerület azon örvendetes jelentése, 
hogy a békési esperesség a pozsonyi theol. akadémia javára 1000 frtot szavazott meg azzal 
a kijelentéssel, hogy az esedékes kamatokkal együtt tíz év alatt befizetendő összeg hova-
fordításának meghatározását a theol. akadémiai nagybizottságra bízza. 

Mind a két rendbeli jelentés örvendetes tudomásul vétetvén s a kegyes 
jóltevőknek, egyeseknek úgy, mint testületeknek hálás köszönet mondatván, — a 
theol. akadémia egyházkerületeink, esperességeink, gyülekezeteink és egyes hit-
sorsosaink hasonló meleg pártfogásába ajánltatik. 

10. (H.) Előterjeszti továbbá a theol. akadémiai nagybizottság jegyzőkönyvének 
15-dik pontjában, hogy boldog emlékű Hunfalvy Pál a theol. akadémia javára végrende-
letileg 12,000 frtot hagyományozott. 

Az egyetemes gyűlés mély megilletődéssel veszi tudomásul egyházunk 
felejthetetlen jeles fiának e nagy jelentőségű végrendelkezését, a ki míg élt, egy-
házának és a tudományoknak élt, s a ki midőn személyesen nem munkálkodhatik 
többé közöttünk, gazdag anyagi adományával segíti elő egyházi életünk felvirág-
zását. A közgyűlés a kegyes alapítványról szóló okmányokat dr. Győry Elekhez, 
mint az egyetemes egyház vallásügynökéhez teszi át, hogy az esetleg szükségessé 
válandó intézkedéseket megtehesse. Elhatározza egyszersmind, hogy úgy az ezen 
pontban, valamint a második pontban foglalt kegyeletes megemlékezésről, a boldog 
emlékű hagyományozónak özvegye értesíttessék. 

11. (H.) A theol. akadémiai nagybizottság által jegyzőkönyvileg felemlíttetvén, 
hogy dr. Kvacsala János lyceumi tanár a theol. akadémiai hallgatóknak a lefolyt tanévben 
ingyenes neveléstani előadásokat tartott, s hogy dr. Hollerung Edvin orvos a folyó tanévben 
szintén díjtalanul adja elő a közegészségtant, 

a közgyűlés nevezett tanférfiaknak köszönetet szavazott szives fárado-
zásaikért. 

12. (H.) Olvastatván folytatólag a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve, annak 
12-dik pontjánál a tiszai, dunáninneni és bányai egyházkerületek jelentik, hogy a theologiai 
hallgatók számára néptanítói oklevél megszerezhetése czéljából berendezendő tanítóképző-
intézeti póttanfolyam nyitására, fenforgó körülményeik közt nem vállakozhatnak. — Ellenben 
a dunántúli egyházkerület a soproni tanítóképző-intézet tanári karának meghallgatásával és 
beleegyeztével a következő nyilatkozatot, illetőleg javaslatot terjesztette elő: 

„A soproni theol. tanintézet hallgatóinak — az egész tanéven át nyitva állván 
számukra a tanítóképző-intézet gyakorló iskolája — a gyakorlati paedagogiai képzettség 
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megszerzése czéljából póttanfolyamra nincs szükségök. Különben a tervbe vett póttanfolyam 
megtartására a soproni tanítóképző-intézet felajánl tátik s a tanári kar az egyházi hatóság 
felhívására a tanfolyam körüli teendők teljesítésére készséggel vállalkozik. A póttanfolyam 
tárgyaiul: a) a test- és egészségtan heti hat órával, b) a módszertan s iskolai szervezés heti 
kilencz órával, c) a tanítási gyakorlatok heti 12 órával, d) népiskolai énektanítás heti három 
órával hozatik javaslatba, a tanfolyam költségei pedig 300 forintban állapíttatnak meg. — 
A mennyiben a theol. intézetek tárgyai közt a nevelés története nem szerepelne, e szakra 
50 frt díjazással külön heti hat óra vétetik fel. A theol. hallgatók által fizetendő mérsékelt 
díjért a tanintézetben szállás s a tápintézetben közös élelmezés rendezhető be a tanfolyam 
tartamára. 

A közgyűlés a dunántúli egyházkerület ezen javaslatát egész terjedel-
mében elfogadja, a póttanfolyam évi 300, esetleg 350 forintra rugó költségeinek 
fedezésére nézve pedig felhívja és meghatalmazza a pénzügyi bizottságot, hogy a 
jövő évben megtartandó póttanfolyam költségeit, a mennyiben a pénztár állapota 
megengedi, szabadon kiutalványozhassa. 

18. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 13. pontjánál, mely szerint az egyetemes köz-
gyűlés a theol. nagybizottságnak azt a kérelmét, hogy tagjainak útiköltségeire és napidíjaira 
kerek 600 frt állapíttassék meg a czélból, hogy az esetleg megtakarított összeg az akadémia 
egyéb szükségleteire fordíttathassék, azzal tette át a pénzügyi bizottsághoz, hogy a meny-
nyiben a pénztár állapota megengedi, ezt az összeget utalványozhatja, — olvastatott a pénz-
ügyi bizottság 1892. június 13-iki jegyzőkönyvének 2-ik pontja, mely szerint a pénzügyi 
bizottság a folyó évre a javasolt átalányösszeget utalványozhatónak nem találta, mert a 
zsinati költségek előlegezése által rendkívül igénybe vett pénztár állapota, az utalványozást 
meg nem engedte. 

Tudomásul szolgál. 

14. (L.) Ugyanazon jegyzőkönyv 14-ik pontjánál olvastatott a theol. akadémiai és 
a lyceumi tanárok vitás nyugdíjügyének rendezése czéljából kiküldött bizottság jegyzőkönyve, 
mely szerint úgy az intézeti tagok, valamint a theol. akadémiának azon tanárai, kik az 
intézetnek még nem tagjai, kölcsönösen megnyugodtak azon indítványban, hogy a pozsonyi 
lyceumi tanárok nyugdíjintézeti alapját vegye át a pozsonyi ág. hitv. ev. egyház, melynek 
feladata lesz, hogy egyrészt a lyceumi tanárokkal, másrészt az egyetemes egyházzal az évi 
segélyre nézve is folytatandó tárgyalás és az alapszabályoknak czélszerü módosítása után 
a nyugdíj jótéteményében mindkét intézet tanárait részeltesse. 

Tudomásul vétetik azzal, hogy a bizottság kiküldése továbbra is 
fentartatik. 

15. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 15-dik pontja, mely szerint a dunáninneni és 
bányai egyházkerületek hathatósan felszólíttatnak, hogy — tekintettel a theologiai akadémia 
sanyarú helyzetére — évi járulékaikat felemelni szíveskedjenek, 

továbbra is fentartatik s nevezett egyházkerületek ismét nyomatékosan 
felkéretnek, theologiai akadémiai járulékaik felemelésére. 

16. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 18-dik pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 
említett jegyzőkönyvének 3-ik pontja, mely szerint a pénzügyi bizottság, noha már az 
1890. évi egyetemes közgyűléstől felhatalmazást nyert arra, hogy Pukánszky Béla pozsonyi 
theol. akadémiai tanár héber nyelvtanának megjelenését, megfelelő összegű segély megszava-
zása és kiutalványozása által támogassa, ha azt az egyetemes pénztár állapota megengedi — 
az érdemleges határozatot ismét elhalasztotta, mert addig, míg az egyetem pénztárából elő-
legezett zsinati költségeket a kerületek pénztárai vissza nem térítik, az egyetemes pénztár 
nincs abban a helyzetben, hogy abból a mű megjelenéséhez szükséges segélyösszeg utalvá-
nyozható volna. 

Tudomásul szolgál. 
7* 
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17. (L.) Ugyanazon jegyzőkönyv 19-ik pontjánál olvastatott az egyetemes levél-
és könyvtárnok következő évi jelentése : 

Félbeszakított levéltárnoki működésemet a lefolyt hónapokban ismét felvevén, két 
évvel ezelőtt feltett s jelentésemben jelzett szándékomhoz képest, a levéltárunk ötödik szek-
rényében elhelyezett nyomtatványok és bekötött kéziratok rendezéséhez fogtam, e kétrendü 
okmányokat egymástól elkülönítettem, a tartalmuknál s természetüknél fogva egybetartozókat 
egyesítettem, az okiratgyűjteményünkbe nem valókat eltávolítottam s a kéziratokról csaknem 
egészen új, részben tárgymutatóval ellátott czédula-katalogust készítettem. 

Őrömmel jelenthetem, hogy kézirataink ezen csoportja is fölötte sok érdekes anyagot 
tartalmaz s tanúbizonyságot tesz azon hangyaszorgalomról, melyet eldődjeink egyházunkra 
vonatkozó adatok gyűjtésében kifejtettek. — Ott vannak Schulek József, volt libetbányai 
lelkésznek, 32 vaskos negyedrétű kötetből álló Collectaneá-i, melyek főleg a felvidéki espe-
rességek és gyülekezetek történetére sok fényt vetnek ; ott Gamaufnak 11 kötetre terjedő, 
első sorban a dunántuli és soproni viszonyokra vonatkozó feljegyzései (ugyanazon gyűjtőnek 
11 foliánsát már két évvel ezelőtt említettem); ott Cornides Dániel, egyetemi tanár hat 
kötetnyi levelezése; ott XVII. századbeli látogatási s közgyűlési jegyzőkönyvek, ott „Acta 
ecclesiastica" czím alatt egy okiratgyüjtemény, mely XVI. és XVII. századbeli adatokat 
tartalmaz s Hodikius János superintendensnek (f 1642.) tulajdonát képezhette, miután e 
férfiúnak sajátkezű elbeszélését azon asztali beszélgetésről hozza, mely közötte s gróf Esz-
terházy Miklós között Bicsén folyt s mely későbben a főpásztorra oly végzetessé lett. Nem 
lesz érdektelen annak említése is, hogy a kéziratok között előfordul egy a XVII. századból 
származó német zsoltárkönyv is in folio, melyet Münchner nevű „Nürnberger Gwandschnei-
der", talán a meistersingerek egyike, gyönyörűen lemásolt s oly szép tollrajzokkal látott el, 
hogy e mű bármely gyűjteménynek díszére válnék. 

Midőn a kéziratokról, habár nem mentek ismétlésektől, csak elismeréssel nyilat-
kozhatom, nem tehetem ugyanezt az átvizsgált könyvekről is. Az egyetem birtokában levő 
nyomtatványok egészben véve nagyobb becscsel nem bírnak, s habár itt-ott akadunk egyes, 
de ritkaságok közé korántsem tartozó, érdekesebb munkákra, az egész, mintegy 160, több-
nyire kisebb műből álló könyvgyűjtemény, jelenlegi alakjában, nagyobb értéket nem kép-
visel. Különféle, hozzánk nem tudom mily módon eltévedt, sem az egyházzal, sem a míve-
lődés történelmével összeköttetésben nem álló apró irodalmi termékek, a bel- és külmissióval 
foglalkozó lapok csonka és hiányos évfolyamai, az egyetemes könyvtárba nem tartozó Kin-
derzeitungok s effélék, oly limlomot képeznek, hogy én azt a ft. gyűlés jóváhagyása remé-
nyében egyelőre nem is leltároztam, s azt, ha méltóztatik megengedni, esetleg az egyszerű 
maculatura sorsában részesíteni fogom. 

Könyvtárunk gyarapítása érdekében, a pozsonyi egyházi lap útján, azon kérelem-
mel fordultam ev. Íróinkhoz, miszerint egyetemes gyűlésünk ismételten nyilvánított megkere-
sése következtében, az általuk kiadott munkák egy-egy példányát beküldeni szíveskedjenek, 
s tisztelettel van szerencsém jelenteni, hogy felszólalásom nem hangzott el a pusztában, a 
mennyiben a következő szerzők a következő művekkel kedveskedtek egyetemünknek : 

Schneller István, Beszédek. 1891. 
Weber Samu, Christlicher Religionsunterricht. III Theile. 1891. 

„ „ Zipser Geschichts- u. Zeitbilder. 1880. 
Linberger B., Geschichte des Evangeliums in Ungarn. 1880. 
Strompf L., Somogyi Péter fogsága. 1891. 
Krupecz István, A tudományos semináriumokról. 1887. 

„ „ A középkori egyházszerkezet. 1890. 
Zsilinszky M., Az 1609. pozsonyi országgyűlés történetéhez. 1882. 

„ „ Az 1681. soproni „ „ 1883. 
„ „ Az 1637—8. pozsonyi „ „ 1885. 
„ „ Törös János szerepe a linczi békekötésben. 1886. 
„ „ Lónyai Zsigmond. 1886. 
„ „ Az 1646. tokaji tanácskozmány. 1886. 
„ „ Az 1647—8. eperjesi tanácskozmány. 1887. 
„ „ Az 1708. pozsonyi országgyűlés történetéhez 1888. 
„ „ A magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai 1608 —1647. 1891. 

Breznyik I., A selmeczbányai egyház és lyceum története. 1883. 
Bognár E., Hit és élet. 1881. 

„ „ Luther kis kátéja. 1889. 
„ „ A lovász-patonai gyülekezet évkönyvei. 1880—91. 
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Bodicky M., Svédectvi víry 1892. 
Csecsetka S., Magyarhoni ev. egyházjogtan 1892. 
Adorján Fer., A lelkészi iroda 1892. 
Doleschall E. A., Evang. Confirmandenúnterricht. 4. Aufl, 1892. 
Azonkívül ajándékba vettük: az Evang. egyház és iskola, valamint az Evang. 

népiskola 1891. évfolyamát, nemkülönben Dubovszky Nándor lelkész úrtól: Epistolarum 
Philippi Melanthonis liber primus. Witteb. 1570. 

Vétel útján megszereztettek a protestáns irodalmi- és a Luther-társaság kiadványai, 
valamint a Luthers Werke XII-ik kötete. 

Az utolsó években részint ajándékozott, részint vett nagyobb-kisebb művek száma 
157-re rúg. Ezen és a fentemlített régibb könyveket, a boldog emlékű Mária Dorottya 
főherczegasszony kegyességéből vett és a gymnasialis épületben elhelyezett könyveket egy 
könyvtárba egybeolvasztani s szakszerűleg osztályozni, a talán már a legközelebbi jövőben 
választandó testileg és lelkileg ruganyosabb könyvtárnoknak egyik feladatát képezendi. 

Jelentem továbbá, hogy a német császári kormány védnöksége alatt megjelenő 
Luther műveinek számára, a szerkesztő bizottság felszólítása következtében, sajtó alá ren-
deztem Luther „Das Dixit Dominus Domino meo" czíraű, levéltárunkban őrzött eredeti kéz-
iratának diplomatikus lenyomatát, s hogy ezen nagybecsű ereklye, melyre nyolcz évvel 
ezelőtt első ízben figyelmeztettem a tudós közönséget, a nevezettem nagy vállalat IX. köte-
tében már legközelebb meg fog jelenni. 

Végül tisztelettel kérem a ft. közgyűlést, miszerint a szükséges levéltárnoki beruhá-
zásokra annak idejében kegyesen megszavazott, de mindeddig alig igénybe vett 50 frtnyi 
átalányt továbbra is kiutalványozottnak tekinteni s kijelenteni méltóztassék. 

Az egyetemes gyűlés a jelentést örvendetes tudomásul vévén, a nagy-
érdemű levéltárnoknak újabban is kifejtett buzgó és szakszerű tevékenységeért 
meleg köszönetet szavaz. 

18. (L.) Ugyanazon jegyzőkönyv 20-ik pontjánál az egyetemes tanügyi bizottság 
következő évi jelentését terjeszti be : 

A tanügyi bizottság rendes működését ez iskolai évben mélyreható rázkódás érte, 
mennyiben elnökét, méltóságos dr. Hunfalvy Pál urat 1891. decz. 1-én a halál hirtelen kézzel 
köréből kiragadta. Kimagasló ezen jelesünknek evang. egyházunk s tudományunk terén 
szerzett érdemeinek méltatása egyházunk és a hazai tudományosság történetének feladata; 
mélyen érzett fájdalommal elpanaszolni protestáns tanügyünknek ezen nagy veszteségét, 
mikor évi jelentésünket a mélt. egyetemes közgyűlés elé terjesztjük, a mi kötelességünk. 
1860 óta, tehát 32 évig állott ő evang. iskoláink, kivált középiskoláink élén; s mély és 
terjedelmes tudományának, nemes gondolkodásának és humánus érzésének nyomait mindazon 

S alkotásokban észlelhetjük, melyeket a tanügyi bizottság az ő elnöklete alatt tanügyünk terén 
évek során át javaslatba hozott. A classikus népeknek ritka congenialis ismerője azon nemes 
Vestatüzet éleszté s védé minden túlzó és igazságtalan támadás ellen iskoláinkban, mely a 
görög és római remekírók műveiből világítva és melegítve felénk sugárzik. Szóval és Írással 
terjesztője volt ezen humanistiküs szellemnek s annak minél mélyebb átértését és minél 
hatásosabb érvényesülését sürgette iskoláinkban, S ha ezen lángoló buzgalma, melynek az 
egyetemes közgyűlésen is a görög nyelv érdekében ékes kifejezést adott, a változott kor-
viszonyok s ellentétes felfogások ellenében tökéletesen czélt nem ért, — azt az eredményt 
mégis megélte, hogy az általa annyira kedvelt classikus nyelvek tanítása a mi iskoláinkban 
is meglepő lendületnek indult s hogy a régi népek nyelvének s életének ismertetése összes 
iskoláinkban, még az ő életében, mélyebb alapokra lett fektetve s tökéletesebb módszerrel 
érettebb gyümölcsöt termett, mint azelőtt. Mint az egyéni szabadság lelkes hirdetője, ritka 
tapintattal értett ahhoz, mikép lehessen intézeteinkben a rendet, a haladás és szabadság 
mellett fentartani s a tanár egyéni szabadságát a kitűzött tanczéllal a legszebb összhangba 
állítani. Az evangelikus tanárok azért benne nemcsak a nagy tudóst tisztelték, hanem a 
szelíden és igazságosan gondolkodó s érző barátot is szerették, ki mindenkinek tanácscsal 
és támogatással szolgálni, a feltörekvő tehetségeket feltalálni, megérteni, buzdítani és vezetni 
mindenkor kész volt. E szelíd, humanistikus szellemet, mely őt magát áthatotta, a tanári 
testületekben is éleszteni s ápolni igyekezett s azért halálát nemcsak a tanügyi bizottság, 
hanem az összes tanári testületek is igazi és mély fájdalommal siratják. 

3 
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A hirtelen halál által elragadott elnök teendőit dr. Győry Elek, bizottsági alelnök 
vette át, kinek elnöklete mellett a tanügyi bizottság azokon kívül, melyek a csatolt részletes 
jelentésekben foglaltatnak, a következő tárgyakkal foglalkozott. 

1. A protestáns tanárképző felállítására czélzó javaslatnak az egy. gyűlés jegyzö-
könyvének 20. 1. pontja értelmében való elkészítésével a bizottsági jegyző bízatott meg. A 
jegyző ezen dolgozatának végeredménye âz volt, hogy a theol. akadémiai tanítást oly módon 
berendezni nem lehet, hogy a prot. tanárképző számba vehető. A dolgozat érdemleges tárgya-
lásába azonban a bizottság nem bocsátkozott, mert a zsinati tanácskozásokból értesült, hogy 
az egyház a tanárképzést egyelőre ösztöndíjakkal kívánja elősegíteni, s a külön tanárképző 
eszméjét egyelőre elejtette. Minthogy pedig tanügyünk a zsinati határozatok alapján esetleg 
új szervezés alá kerül, s ennek eléje vágni a bizottság nem akar, azért az egyet, gyűlés 
elé a tanárképzésre vonatkozólag külön javaslatot terjeszteni szükségesnek nem tartotta. 

2. Az egyet, gyűlés jegyzőkönyvének 52. pontjában a tanügyi bizottsághoz utasított 
bonyhádi algymnasiumi kérvénynél, mely azt kérelmezi, hogy a nevezett algymnasium az egye-
temes tanterv helyett az államit követhesse, a bizottságra a következő körülmények voltak 
befolyással. Tény, hogy a mi tantervünk a IV. osztályban az ó-kori történelmet és a latin 
syntaxist az államitól eltérőleg rendezi be, minek folytán a bonyhádi algymnasium növendékei 
állami iskolákba való átlépéskor felvételi vizsgálatnak vettetnek alá. Minthogy pedig ez utóbbi 
körülmény a bonyhádi algymnasium látogatottságának s így fennállásának hátrányára szol-
gálhatna, a mint a folyamodók ki is emelik, azért a tanügyi bizottság azt véleményezi, hogy 
a bonyhádi algymnasiumnak az állami tanterv követése kivételesen meg volna engedhető. 

3. A budapesti ev. főgymnasium azon kérelemmel fordult a tanügyi bizottsághoz, 
hogy a német helyesírás tanítása összes iskoláinkban egyöntetűvé tétessék. A tanügyi bizottság a 
budapesti főgymn. ezen kérelmét a mélt. egyet, gyűlés elé terjeszti, méltóztassék az említett 
testület indokolt javaslatát az egyes iskolákhoz véleményadás végett leszállítani, hogy ezek 
alapján az ügy rendezése iránt határozott javaslat legyen beterjeszthető. 

4. A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 20. c) pontja értelmében a tanügyi 
bizottság az egyes gymnasiumokat arra szólította fel, hogy a /F . , VII. és VIII. osztályok 
óraszumának a törvényes maximumra való leszállítása iránt véleményüket nyilvánítsák. E fel-
szólításra a békés-csabai, beszterczebányai, budapesti, pozsonyi, nyíregyházai és rimaszombati 
iskoláktól érkezett be, a f. é. szept. 13-án tartott ülés idejéig, vélemény. Minthogy e szerint 
az iskolák nagyobb fele még nem nyilatkozott s a beküldött vélemények is nagyrészt másra 
felelnek, mint a mi kérdeztetett, — azért a tanügyi bizottság ezen ügyben határozottan még 
nem nyilatkozhatott, annyival inkább, mert a felszólalásokból kivette, hogy az egyes intézetek-
ben fennálló tantervi eltérések miatt nem sokára a tanterv revisiója fog válni szükségessé. 

5. Tankönyvet engedélyezés végett a bizottsághoz ez évben egyet terjesztettek be: 
Góbi Imre : „A magyar nemzeti irodalom története" czímű munkáját, melynek megítélésére 
dr. Serédy Lajos eperjesi tanár urat kértük fel. A birálat azonban ez ideig még nem érkezett. 

' * f 
6. Értesítőt ez iskolai évben minden iskolánk adott ki. Értekezést 10 értesítő tar-

talmaz ; még pedig paedagogiait 6 (Szarvas, Pozsony, soproni tanítóképző, F.-Lövő, Rozsnyó, 
Eperjes), nyelvészetit 2 (Selmeczbánya és Nyíregyháza), történelmit 1 (Késmárk), numismatikai 
dolgozatot 1 (Pozsony), bölcsészetit 1 (Budapest). 

7. A végzett tananyagot és tanmenetet feltüntető rovatos íveket, Késmárk, F.-Lövő és 
Rimaszombat kivételével, valamennyi iskola beküldötte. Ezen ívek áttekintése közben a 
bizottság tudomására oly hiányok jutottak úgy a tanterv követését, mint a tanmenet beren-
dezését illetőleg, hogy azokat az egyetemes közgyűlés elé külön jelentésben terjeszteni, 
figyelmét erre felhívni s a bajok orvoslására felkérni, — tanügyünk érdekében kötelességé-
nek találta. 

8. A görög-pótló tanfolyamot, mely Budapestet, Késmárkot és Sopront kivéve, minden 
főgymnasiumunknál berendeztetett, ez évben látogatta: az V. és VI. osztályban 552 tanuló 
közül 212, vagyis az összes V. és VI. osztálybeli növendékek 38'4 °/o-a, ugyanannyi, mint 
a megelőző évben. 

9. Iskoláink látogatottsága ez évben is emelkedett. Tanköteles gyermek járt az elemi 
iskolákba összesen 142,185 (tavaly 141,010). A középtanodákat látogatta ez évben 4390 növendék 
(136-tal több, mint a megelőző évben); a tanítóképezdékben volt 193 növendék (18-czal több); 
a jogakadémiában 81 (18-czal tv>bb). Csak a hittani intézetekben tapasztalható csekély apadás, 
a mennyiben 1890/91-ben 96, 1891/92-ben 89 (tehát 7-tel kevesebb) növendék volt. 

Végül van szerencsénk az 1891/2. iskolai évre vonatkozólag iskoláink állapotáról 
a következő részletes jelentést és kimutatásokat mellékelve tisztelettel beterjeszteni. 
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I. Az egyetemes tanügyi bizottsághoz az egyes egyházkerületek részéről beküldött 
s a tisztelettel mellékelt két táblázaton összeállított adatok szerint a népiskolai Viszonyok 
az egyes egyházkerületekben következőkép állanak: 

A) A bányai egyházkerületben volt 393,354 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
28,090, leány 27,119, összesen 55,209 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 
10,028, leány 9639, összesen 19,667 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles 
fiú 38,118, tanköteles leány 36,758, összesen 74,876 tanköteles gyermek. A tanköteles gyer-
mekek a lélekszám 19'03%-át teszik. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába: fiú 23,278, leány 22,739, összesen 46,017 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 
4843, leány 5122, összesen 9965 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 2630, leány 2233, 
összesen 4863 gyermek ; idegen ismétlő iskolába: 434 fiú, leány 422, összesen 856 gyer-
mek ; felső vagy polgári iskolába já r t : fiú 795, leány 306, összesen 1101 gyermek; magán-
intézetbe : fiú 131, leány 212, Összesen 343 gyermek ; középtanodába fiú 824, leány 1, 
összesen 825 gyermek. Iskolába járt tehát : fiú 32,935, leány 31,035, összesen 63,970 gyer-
mek, vagyis a tankötelesek 85'4%-a. Iskolába nem járt: fiú 5183, leány* 5723, összesen 
10,906 gyermek, a tanköteleseknek 14'6%-a (a megelőző évben 13"8°/o). A gyermekek 
mulasztottak 512,427 félnapot s így a mindennapi elemi iskolába járt 46,017 gyermek 
mindegyike mulasztott átlag 11*3 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett : 729 szüle. — 
A keriiletbeli elemi iskolákba idegen illetőségű vagy vallású járt : fiú 932, leány 1121, 
összesen 2053 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben : 565 (36-tal kevesebb, mint a megelőző évben) ; 
ezek közül képesített 506, nem képesített 59 ; rendes 504, segéd 61 ; — egy-egy tanítóra 
esett a mindennapi elemi iskolában 81'4 gyermek. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 493, községi vagy állami 48. A felekezeti 
iskolák közül az egyház tulajdonát képezte 489, bérelt volt 4. Jó karban volt 470, rossz 
karban 23 iskola. Új iskola épült 11, javíttatott 136. Az iskolák épületeiben volt: tanterem 
530, tanítólak 464; az összes kerületi népiskolák mellett volt: faiskola 192, testgyakorló 63. 

A népiskolák taneszközei közt volt : fekete irótábla 863, fali olvasótábla 7914, 
fali térkép 1459, földgömb 348 (5-tel több) ; természetrajzi eszköz 10,535, természettani 
eszköz 1746, kötet könyv 18287. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona volt : 1.113,141 frt, miből ingatlanokra 
esik 1.006,404 frt, tőkepénzekre 106,737 frt. 

Az iskolák jövedelme tett készpénzben 181,994 frtot, terményekben 125,834 frtot, 
összesen 307,828 frtot. Származott pedig ezen jövedelem : az ingatlan vagyonból 58,202 frt 
(az ingatlanok 5'7°/o-ot jövedelmeztek) ; — tőkepénzekből 6362 frt (a tőke 5'9°/o-ot jövedel-
mezett) ; tandíjakból 42,165 f r t ; állami segélyből 405 frt, községi segélyből 26,425 frt, 
egyházi segélyekből 165,528 f r t ; egyebekből 8741 frt. Az összes évi jövedelem volt tehát 
307,828 frt. 

Az iskolák évi kiadásai tettek összesen 305,882 frtot. És pedig: rendes tanítók 
fizetésére 245,901 frt, segédtanítók fizetésére 15,980 frt. Egy rendes tanító átlagos fizetése 
tehát 487 frt 89 kr., egy segédtanítóé 261 frt 97 kr. Javításokra fordíttatott: 15,999 frt, 
tanszerekre 3640 frt, egyebekre 24,362 frt. Összes kiadások : 305,882 frt, marad felesleg 
1946 forint. 

A kiadások szerint a mindennapi iskolába járó gyermekek közül egy-egynek 
kiképeztetése évenként belekerül 6 frt 64 krba. 

B) A dunáninneni egyházkerületben volt 153,926 lélek után : 6—12 éves tanköteles 
fiú 9968, leány 9710, összesen 19,678 gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 3805, leány 
3726, összesen 7531 gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 13,773, leány 13,436, 
összesen 27,209 tanköteles gyermek, azaz a lélekszám 17-6°/0-a. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába: fiú 7765, leány 7422, összesen 15,187 gyermek; ismétlő iskolába : fiú 1371, 
leány 1334, összesen 2705 gyermek ; — idegen elemi iskolába: fiú 497, leány 476, összesen 
973 gyermek; idegen ismétlő iskolába: fiú 195, leány 103, összesen 298 gyermek; felső 
vagy polgári iskolába: fiú 85, leány 102, összesen 187 gyermek; magánintézetbe: fiú 13, 
leány 40, összesen 53 gyermek; középtanodákba já r t : fiú 159, leány 9, összesen 168 gyer-
mek. Járt tehát iskolába: fiú 10.085, leány 9486, összesen 19,571 gyermek, vagyis a tan-
kötelesek 71-9%-a (a megelőző évhez képest 2%-kal kévesebb). Iskolába nem já r t : fiú 3688, 
leány 3950, összesen 7638 gyermek, vagyis a tankötelesek 28 l°/0-a. A gyermekek mulasz-
tottak : 244,173 félnapot, vagyis a mindennapi iskolába járók mindegyike átlag 16 félnapot. 

7* 
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Mulasztásért büntettetett 373 szüle. A kerületbeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy val-
lású járt : fiú 406, leány 341, összesen 747 gyermek. 

A tanítók száma a kerületben volt 227 (a megelőző évhez képest 5-tel kevesebb); 
ezek közül képesített 163, nem képesített 64 ; rendes 174, segédtanító 53. Egy-egy tanítóra 
esett a mindennapi iskolában átlag 66*9 gyermek. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 184, községi vagy állami 9 ; a felekezetiek 
közül az egyház tulajdonát képezte 167, bérelt házban volt 17. Jó karban volt 162, rossz 
karban 22 iskola ; új iskola épült 4, javíttatott 7. Az iskolák épületében volt tanterem 235, 
s így a mindennapi iskolába járó gyermekek közül egy-egy tanteremre esik : 64*6 gyermek, 
tanítólak 201 ; az iskolai épületek mellett volt faiskola 76 (11-gyel kevesebb), testgyakorló 49 
(4-gyel kevesebb, mint tavaly). A népiskolák taneszközei : fekete irótábla 337, fali olvasó-
tábla 2929, fali térkép 553, földgömb 143, természetrajzi eszköz 3869, természettani eszköz 
884, könyv 6440 kötet. 

A kerületi elemi iskolák összes vagyona : 182,549 frt, miből esik ingatlanokra 
140,469 frt, tőkepénzekre 42,080 frt. 

Az iskolák jövedelme tett készpénzben 60,020 forintot, terményekben pénzértékre 
véve 33,029 frt, összesen 93,049 frt. Ezen jövedelem származott : az ingatlanok évi hasz-
nálatából 6524 frt (azaz 4-6%), tőkepénzekből 2782 frt kamat (azaz 6'6%) ; tandíjakból 
16,676 frt ; állami segélyből 270 frt, községi segélyből^6774 frt, egyházi segélyből 58,065 frt, 
egyebekből 1958 frt. Ezen jövedelmek összege: 93,049 frt. 

Az iskolák évi kiadása volt : 93,049 frt. Kiadatott pedig : rendes tanítók fizetésére 
83,060 frt (egy-egy rendes tanító átlagos fizetése 477 frt 35 kr.) ; segédtanítók fizetésére 
4253 frt (egy-egy segédtanító fizetése átlag 80 frt 24 kr.) ; javításokra 2341 frt ; tan-
szerekre 739 frt ; egyebekre 2656 frt. Ezen kiadások tesznek összesen 93,049 frtot s e 
szerint a mindennapi iskolába járó gyermekek közül egy-egynek kiképeztetése átlag 6 frt 
12 krba kerül. 

C) A dunántúli egyházkerületben volt 217,098 lélek után : 6—12 éves tanköteles 
fiú 14,761, leány 14,282, összesen 29,043 tanköteles gyermek; 13—15 éves fiú 4910, 
leány 4737, összesen 9647 gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 19,671, leány 
19,019, összesen 38,690 tanköteles gyermek, vagyis a lélekszámnak 17'8°/o-a. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába: fiú 13,795, leány 13,294, összesen 27,089 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 
4011, leány 3940, összesen 7951 gyermek. — Idegen elemi iskolába: fiú 381, leány 288, 
összesen 669 gyermek; idegen ismétlő iskolába: fiú 130, leány 83, összesen 213 gyermek; 
felső vagy polgári iskolába: fiú 26, leány 63, összesen 89 gyermek; magánintézetbe: fiú 5, 
leány 3, összesen 8 gyermek; középtanodába: fiú 101, leány 2, összesen 103 gyermek. 
Iskolába járt tehát: fiú 18,449, leány 17,673, összesen 36,122 gyermek, vagyis a tanköte-
lesek 93'3°/o-a (megelőző évhez képest 1*7 °/o-kal kevesebb). Iskolába nem jár t : fiú 1222, 
leány 1346, összesen 2568 gyermek, vagyis a tankötelesek 6"7 °/o-a,. A gyermekek mulasz-
tottak összesen 198,876 félnapot, s így a mindennapi elemi iskolába járó gyermekek közül 
egyre esik 7*3 félnapi mulasztás. Mulasztásért megbüntettetett 501 szülő. A kerületbeli elemi 
iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt : fiú 1020, leány 890, összesen 1910 gyermek. 

A tanítók száma volt a kerületben 410; ezek közül képesített 403, nem képe-
sített 7; rendes 376, segéd 34. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában 66 gyermek. 

A kerületnek volt felekezeti iskolája 354; községi vagy állami egy sem. Ezek 
közül az egyház tulajdona volt 353, bérelt 1. Jó karban volt 334, rossz karban 20; új 
iskola épült 5, javíttatott 21. Az iskolák épületében volt: tanterem 423, s így a mindennapi 
elemi iskolások közül egy-egy tanteremre esik 64 tanuló. Tanitólak volt 358. Az iskolák 
épületei mellett volt: faiskola 188, testgyakorló 74. Taneszközökben volt: fekete írótábla 615, 
fali olvasó-tábla 6240, falitérkép 1036, földgömb 292, természetrajzi eszköz 4913, természet-
tani eszköz 1219, könyv 17,052 kötet. 

Az iskolák összes vagyona 726,576 frt, miből esik ingatlanokra 672,986 frt, 
tőkepénzekre 53,590 frt. 

Az iskolák összes évi jövedelme 206,603 f r t ; még pedig készpénzben 116,364 frt, 
terményekben pénzértékre véve 90,239 frt. Származott pedig ezen jövedelem : az ingatlanok-
ból 36,412 frt (ezek e szerint 5*4 %-ot jövedelmeztek); a tőkepénzek kamataiból 3326 frt 
(azaz 6-2 %); tandíjakból 18,434 f r t ; állami segélyből 178 f r t ; községi segélyből 14,000 f r t ; 
egyházi segélyből 14,544 fr t ; egyéb forrásokból 119,709 frt. Ezen jövedelmek összesen 
tesznek 206,603 frtot. 
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Az iskolák összes kiadásai 206,240 frt s így 363 frt felesleg mutatkozik. Kiadatott 
pedig: a rendes tanítók fizetésére 176,670 frt (egy-egy rendes tanító fizetése átlag 469 frt 
86 kr.); a segédtanítók fizetésére 8083 frt (egy-egy segédtanító fizetése átlag 237 frt 73 kr.); 
javításra 7403 frt ; tanszerekre 2032 frt ; egyebekre 12,052 frt. A kiadások összesen 
206,240 frtot tesznek s így a mindennapi iskolába járó gyermekek közül egy-egynek kiképez-
tetése 7 frt 61 krba kerül. 

D) A tisztái egyházkerületben volt 152,147 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
9098, leány 8897, összesen 17,995 gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 3329, leány 2999, 
összesen 6328 gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fití 12,427, leány 11,896, összesen 
24,323 tanköteles gyermek vagyis az összes lélekszám 15*9 %. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába fiú: 7184, leány 6898, összesen 14,082 gyermek; ismétlő iskolába járt: fiú 1811, 
leány 1754, összesen 3565 gyermek. Idegen elemi iskolába: fiú 1432, leány 1449, összesen 
2881 gyermek; idegen ismétlő iskolába: fiú 531, leány 408, összesen 939 gyermek; felső 
vagy polgári iskolába: fiú 194, leány 410, összesen 604 gyermek; magánintézetbe: fiú 3, 
leány 18, összesen 21 gyermek; középtanodába: fiú 422, leány 8, összesen 430 gyermek. 
Iskolába járt tehát: fiú 11,577, leány 10,945, összesen 22,522 gyermek, vagyis a tanköte-
lesek 92-5 %-a (a tavalyihoz képest 3*4 7o-kal több). 

Iskolába nem jár t : fiú 850, leány 951, összesen 1801 gyermek, vagyis a tan-
kötelesek 7"5 %-a. A gyermekek mulasztottak összesen 79,958 félnapot s így, ha a minden-
napi iskolába járók számát tekintjük, egy-egy gyermekre esik 5*6 félnapi mulasztás. Mulasz-
tásért megbüntettetett 266 szüle. A kerületbeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású 
fiú járt 1249, leány 1025, összesen 2274 gyermek. 

A tanítók száma a kerületben volt 352 (8-czal kevesebb, mint a megelőző évben); 
ezek közül képesített 307, nem képesített 45 ; rendes 306, segédtanító 46. Egy-egy tanítóra 
esett a mindennapi elemi iskolában: 40 gyermek. 

Felekezeti népiskolája volt a kerületnek 267, községi vagy állami 17; az egyház-
kerület tulajdonát képezte 265, bérelt volt 2. Jó karban volt 238, rossz karban 29 ; új iskola 
épült 8, javíttatott 30. Az iskola épületében volt: tanterem 343, s így egy tanteremre esik 
a mindennapi elemi iskolában 41 gyermek. Tanítólak volt 275; az iskolák épületei mellett 
volt: faiskola 171 (a megelőző évhez képest 15-tel több), testgyakorló 48 (a megelőző évhez 
képest 23-mal több). 

A népiskolák taneszközeit tekintve volt: fekete írótábla 552, fali olvasótábla 4533, 
fali térkép 1009, földgömb 209, természetrajzi eszköz 7605, természettani eszköz 1536, 
könyv 16,321 kötet. 

A kerületi iskolák összes vagyona volt: ingatlanokban 338,086 frt, tőkepénzekben 
220,451 frt, összes vagyon 558,537 frt. 

Az iskolák évi jövedelme tett: készpénzben 109,549 frt, terményekben pénzértékre 
véve 46,367 frt, összesen 155,916 f r t ; származott pedig ezen jövedelem: az ingatlanokból 
17,210 frt (melyek e szerint 5*09 %-ot jövedelmeztek); a tőkepénzekből 11,494 frt (azaz a 
tőkepénzek 5*2 %-ot hoztak); tandíjakból 24,156 fr t ; állami segélyből 740 frt, községi 
segélyből 35,817 frt, egyházi segélyből 60,367 frt, egyebekből 6132. A jövedelmek összege 
155,916 frt. 

Az iskolák évi kiadása volt: 155,916 frt. Még pedig kiadatott: a rendes tanítók 
fizetésére 130,870 frt (egy-egy rendes tanító fizetése tehát átlag 427 frt 67 kr.); segédtanítók 
fizetésére 4235 frt (egy segédtanító fizetése átlag 92 frt 7 kr.); javításra 7873 f r t ; tan-
szerekre 1201 f r t ; egyebekre 11,737 frt. A kiadások összege 155,916 frtot tesz s így a 
mindennapi iskolába járó gyermekek közül egynek évi iskoláztatása 11 frt 7 krba kerül. 

E) Összegezés. Az egyházkerületek által beküldött s fent részletesen közölt adatok 
szerint volt az ág. hitv. ev. egyházegyetemben 916,525 lélek után: 6—12 éves tanköteles 
fiú 61,917, leány 60,008, összesen 121,925 tanköteles gyermek; 13—15 éves fiú 22,072, 
leány 21,101, összesen 43,173 gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 83,989, leány 
81,109, összesen 165,098 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 52,022, leány 50,353, összesen 102,375 gyer-
mek (az összes iskolába járó gyermekek 72 %-a); — az ismétlő iskolába járt : fiú 12,036, leány 
12,150, összesen 24,186 gyermek (az iskolába járók 17 %-a); — idegen elemi iskolába járt: 
fiú 4940, leány 4446, összesen 9386 gyermek (az iskolába járók 6'6 %-a) ; — idegen ismétlő 
iskolába: fiú 1290, leány 1016, összesen 2306 gyermek (az iskolába járók 1*6 %-a); — 
felső vagy polgári iskolába: fiú 1100, leány 881, összesen 1981 gyermek (az iskolába járók 
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1'3%-a); — magánintézetekbe: fiú 152, leány 273, összesen 425 gyermek (az iskolába 
járók 0 ,29°l0-a); — középtanodába: fiú 1506, leány 20, összesen 1526 gyermek (az isko-
lába járók 1 ° / o - a ) . — Járt tehát összesen iskolába: tanköteles fiú 73,046, leány 69,139, 
összesen 142,185 tanköteles gyermek, vagyis a tanköteles gyermekek 861 °/o-a — Iskolába 
nem jár t : fiú 10,943, leány 11,970, összesen 22,913 tanköteles gyermek, vagyis a tanköteles 
gyermekek 13'9 %-a. A mindennapi iskolába járó gyermekek mulasztottak összesen 1.035,434 
félnapot, vagyis egy-egy tanuló 101 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 1869 szülő. 
A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású járt : fiú 3607, leány 3377, összesen 
6984 gyermek. 

Az egyházegyetem összes iskoláinál a tanítók száma volt 1554 (54-gyel kevesebb, 
mint a megelőző évben), kik közül képesített 1379 (88'7 %), nem képesített 175 (11*3 %). 
Rendes tanító volt 1360 (87*5 %), segédtanító 194 (12*5 %). Felekezeti iskolája volt az 
egyetemnek 1298, községi vagy állami 74; összesen 1372 iskola. A felekezeti iskolák közül 
az egyház tulajdonát képezte 1274, bérelt volt 24. Jó karban volt 1204, rossz karban 94 
iskola. Új iskola épült 28, javíttatott 194. 

Az iskolai épületekben volt: tanterem 1531, s így egy-egy tanteremre jutott a 
mindennapi iskolában: 66'8 tanuló. — Tanítólak az iskolák épületeiben volt 1298 ; az 
iskolák épületei mellett volt: faiskola 627, testgyakorló 234. 

Az iskolák taneszközei voltak: fekete írótábla 2367, fali olvasótábla 21,616, fali 
térkép 4057, földgömb 992 (548-czal kevesebb mint tavaly!), természetrajzi eszköz 26,922, 
természettani eszköz 5385, könyv 58,100 kötet. 

Az egyházegyetem iskoláinak összes vagyona volt: 2.580,803 frt, miből esik ingatlanokra 
2.157,945 frt, tőkepénzekre 422,858 frt. 

Az összes iskolák évi jövedelme volt : 763,396 fr t ; még pedig készpénzben 467,927 frt, 
terményekben pénzértékre véve 295,469 frt. — Származott pedig ezen jövedelem: az ingat-
lanokból 118,348 frt (az ingatlanok e szerint 5"4 %-ot jövedelmeznek s az összes jövedelem 
15-5 7 o - á t teszik); tőkepénzekből 23,964 frt (melyek e szerint 5'6 ° / o - o t hoztak s az összes 
jövedelem 3*1 °/0-át képezik); tandíjakból 101,4-31 frt (az összes jövedelem 13*2 %-a); állami 
segélyből 1593 frt (az összes jövedelemnek 0 2 %-a) ; községi segélyekből 83,016 frt (az 
összes jövedelem 10"8 %-a); egyházi segélyekből 298,504 frt (az összes jövedelem 39T%-a); 
egyebekből 136,540 frt (az összes jövedelem 17-8 %-a). 

Az összes iskolák évi kiadása volt: 761,087 frt s így 2309 frt többlet mutatkozik. 
A kiadások közül fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 636,501 frt (az összes kiadások 
83*6 %-a); segédtanítók fizetésére 32,551 frt (a kiadások 4 %-a); javításokra 33,616 frt (a 
kiadások 4-4 %-a); tanszerekre 7612 frt (a kiadások 1 %-a ; egyebekre 50,807 frt (a 
kiadások 6*7 %-a). 

Ezen kiadások összege 761,087 frtot tett s így a mindennapi iskolába járó gyer-
mekek közül egy-egynek évi kiképeztetése 7 frt 43 krba kerül. 

II. A tisztelettel mellékelt 5 táblás kimutatás szerint az egyházegyetemnek 5 tanító-
képző intézete van, melyek közül a selmeczbányai, szarvasi és felső-lövői szoros kapcsolat-
ban áll a mellettök fennálló középiskolákkal, úgy hogy az igazgatók, tanárok, helyiségek, 
tanszerek és könyvtárak a kettős intézetekkel közösek s külön szaktanárok csak egyes 
tantárgyakra alkalmaztatnak ; az eperjesi és soproni tanítóképzők a mellettök fennálló isko-
láktól aránylag függetlenek, bár egyes tanerőket ezektől kölcsönöznek s a tápintézet is a 
többi iskolákkal közös. 

a) A soproni tanítóképző négy tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira 
szolgál 6 tanterem (melyek közül egy megfelelő berendezéssel rajzteremül szolgál) ; termé-
szettudományi kisérleti terem 1 ; könyvtári helyiség 2 ; igazgatói iroda 1, mely tanári szobául 
is szolgál ; fa-, méh- és selyemtenyésztésre és szőlőmívelésre szolgáló kert 1 ; lakószoba 57 
benlakó növendék számára 14 ; 1 igazgatói s 2 tanári lakás ; az intézeti szolga lakása ; 
gyakorló iskolai tanszerszoba 1 ; méhes az intézeti kertben 1. Az intézet czéljaira szolgált 
még a soproni torna- s tűzoltó-egyesület tornacsarnoka ; a házi ipar-egyesület kézügyesség! 
iskolája és a lyceum tápintézete. Az intézetben tanított 8 tanár, ezek közül rendes 3, segéd-
tanár 1, más intézeti óraadó 4. Növendék volt a tanév elején összesen 73 (8-czal több, mint 
a megelőző évben), még pedig az I-ső tanfolyamban 23, a II-ikban 19, a III-ikban 18 a 
IV-ikben 13 ; a tanév végén volt összesen 71 növendék, az I. tanfolyamban 22, a Il.-ban 
19, a III.-ban 18, a IV.-ben 12. A növendékek közül jótéteményben részesült 44, még pedig 
2036 frt értékben. A tanítás a képezdében és a gyakorló iskolában magyar nyelven folyt. 
A képezdével közvetlen kapcsolatban levő gyakorló iskolának volt 4 tanfolyama 2 tan-
teremben s vezette egy rendes tanár a IV. éves növendékek segédkezése mellett. A gya-
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korló iskolába járt 66 növendék. Az intézet fentartására fordíttatott 7828 frt, még pedig 
egyházi segélyből 5000 frt, saját alapítványokból 2419 frt, más forrásból 409 frt. Az inté-
zetben kapott : lakást 57, teljes ellátást 7, árleengedéssel ellátást 30, ösztöndíjat 33 növen-
dék. Általános tantói oklevelet kapott 14, még pedig mint épen végző 12, olyan, ki a 
képezdei tanulmányokat magánúton végezte (lelkész) 2, A képesítés magyar nyelven történt. 
Az intézet igazgatója, Kapi Gyula külön értesítőben Comenius Ámos János érdemeit méltatja 
s kimerítő gondos képet nyújt az intézet életéről. 

b) Az eperjesi tanítóképző 3 tanfolyammal van szervezve. Intézeti czélokra szolgál : 
tanterem 3, igazgatói s tanári közös szoba 1, gyakorló kert 1 ; benlakásra 36 növendék 
számára 7 szoba ; igazgatói lakás 1 ; méhes 1. Az intézetben tanított 3 tanár, még pedig 
mind rendes. Növendék volt az iskolai év elején 55, még pedig az I. tanfolyamban 20, a 
IL-ban 18, a III.-ban 17 ; a tanév végén 53, még pedig az I. tanfolyamban 19, a IL-ban 
18, a III.-ban 16. Ezek közül jótéteményben részesült 37 — 2713 frt értékben. A tanítás 
a képezdében magyar nyelven, a gyakorló iskolában (melyet a helybeli egyház 4 osztályú 
elérni iskolai tanintézetei szolgáltattak) magyar, német és tót nyelven. Az intézet fentartására 
fordíttatott 6304 frt, még pedig saját alapítványokból 5804 frt, más forrásból 500 frt. Az 
intézetben lakást kapott 35, teljes ellátást 12, fél ellátást 20, ösztöndíjat 5 növendék ; — 
jótéteményes volt az intézet költségeire 36. Általános tanítói oklevelet kapott 13 ; még pedig 
mint épen végző növendék 1, más képezdéből jött 2, több évi gyakorlat után 8, olyan, ki 
a képezdei tanulmányokat magánúton végezte 2. A képesítés magyar nyelven történt. Az 
intézet ezidőszerinti gazgatója, Gamauf György, a collegium évi értesítőjében tesz részletes 
jelentést az intézet állapotáról. 

c) A felső-lövői tanítóképző 4 tanfolyamra van szervezve. Czéljaira szolgál : tan-
terem 3, természettudományi kísérleti terem 1, rajzterem 1, igazgatói iroda 1, tanári szoba 1, 
nyári tornatér 1, gyakorló kert 1, tápintézeti helyiség 4 ; ezek a középiskolával közösek. 
Volt azonfelül lakó és dolgozó szoba 1, hálóterem 2, mosdó terem 1, ebédlő 1. A tanárok 
összes száma 9, még pedig rendes 4, más intézeti óraadó 4, hitoktató 1. Növendék volt az 
év elején összesen 24, még pedig az I. tanfolyamban 6, a IL-ban 7, a III.-ban 6, a IV.-ben 5 ; 
a tanév végén összesen 24, ugyanígy. Valamely jótéteményben részesült 17 növendék, 725 frt 
értékben. A képezdében és gyakorló iskolában a tanítás magyar és német nyelven folyt. 
A gyakorló iskolának van 7 tanfolyama, 3 tanítója és 246 tanulója. Az intézet fentartására 
fordíttatott 5452 frt, még pedig egyházi segélyből 350 frt, saját alapítványokból 96 frt, más 
forrásból 5006 frt. Pénzsegélyt kapott 17, lakást 9, teljes ellátást 9, ösztöndíjat 17, magán-
segélyt 9 ; jótéteményes volt az intézet költségére 9 növendék. Tanítói oklevelet kapott az 
év folyamán 5, még pedig mint épen végző növendék 5. A képesítés magyar és német 
nyelven történt. 

cl) A selmeczbányai tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve s helyiségei mind a 
lyceumi -helyiségekke közösök. A tanítóképzőben a gymnasiumi tanárok tanítanak s a kép-
zősök a latin és görög nyelvet kivéve minden egyéb tantárgyat a lyceum V—VIII. oszt. 
növendékeivel együtt hallgatnak ; külön taníttatik nekik a zene, az ének, a rajz, a tót 
nyelvtan, a nevelés-oktatástan és a nevelés története. Növendék volt a tanév elején össze-
sen 27, — az I. tanfolyamban 7, a IL-ban 8, a III.-ban 8, a IV.-ben 4 ; a tanév végén 25, 
az I. tanfolyamban 7, a II.-ban 7, a III.-ban 7, a IV.-ben 4. Valamely jótéteményben részesült 
23 növendék, 635 frt értékben. A képezde tanítási nyelve a magyar, a gyakorlóban (mely 
czélra a helybeli evang. népiskolák szolgáltak) magyarul, németül és tótul tanítottak. Az 
intézet fentartására fordíttatott 1782 frt, még pedig egyházi segélyből 1157 frt, saját alapít-
ványokból 625 frt. Pénzsegélyt kapott 2, teljes ellátást 3, fél-ellátást 19, ösztöndíjat 2 növen-
dék. Általános tanítói oklevelet kapott 5, még pedig mint épen végző 4, tanítói gyakorlat 
után 1. A képesítés magyar nyelven történt. Az intézet igazgatója, Breznyik János, a lyceumi 
értesítőben közöl adaokat az intézetről, melyekből megtudjuk, hogy a tanítóképző vezetője 
Micsinay János, gymnasiumi tanár. 

e) A szarvasi tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Tanterme volt 2, a többi 
helyiségek mind közösek a gymnasiummal. A tanárok összes száma 5, még pedig rendes 3, 
segéd 1, más intézeti óraadó 1. Növendék volt az év elején összesen 14, még pedig az I-ső 
tanfolyamban 5, a II.-ban 1, a III.-ban 3, a IV.-ben 5 ; az év végén összesen 14. Valamely 
jótéteményben részesült összesen 7 növendék 200 frt értékben. A tanítás a képezdében 
magyar nyelven, a gyakorló iskolául szolgált egyházi népiskolákban magyarul és tótul folyt. 
Az intézet fentartására fordított összeg részletesen kimutatva nincsen ; a bányakerület 800 
forinttal támogatta. Pénzsegélyt kapott 3, teljes ellátást 3, fél ellátást 1, ösztöndíjat 4 növen-
dék ; jótéteményes volt az intézet költségére 7. Tanítói oklevelet kapott 8, még pedig mint 
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épen végző növendék 5, más képezdéből jött képesítőre 1, egy vagy több évi gyakorlat 
után 1, olyan, ki a képezdei tanulmányokat magánúton végezte 1. A képesítés magyar 
nyelven történt. A képezde jelenlegi igazgatója, Benka Gyula, a főgymnasium értesítőjében 
tesz jelentést az intézet ez évi állapotáról. 

f ) Összegezés. A tanítóképzők igazgatói által beküldött adatok szerint, a mennyire 
azok, a .kellő részletezés hiányosságát tekintve, összegezhetők, az egyházegyetemnek volt 
összesen 5 tanítóképző intézete, melyek közül négy 4, egy pedig 3 tanfolyammal van szer-
vezve. A tanítóképzők közül 3 szoros kapcsolatban van a mellettök fennálló középiskolákkal 
s összes helyiségeik és tanáraik azokkal közösek ; kettőnek külön helyiségei (9 tanterem) 
és tanárai vannak. Tanított pedig a tanítóképzőkben összesen 28 tanár, még pedig rendes 16, 
segédtanár 2, más intézeti óraadó 9, hitoktató 1. Növendék volt a tanév elején összesen 193 
(16-tal több, mint a megelőző évben), még pedig az I. tanfolyamban 61, a II.-ban 53, a 
III.-ban 52, a IV.-ben 27 ; a tanév végén összesen 187 (22-vel több, mint a megelőző 
évben), még pedig az I. tanfolyamban 59, a Il.-ban 52, a III.-ban 50, a IV.-ben 26. — 
Valamely jótéteményben részesült 128 növendék, 6309 frt értékben. A tannyelv 4 képez-
dében magyar, egyben magyar és német ; a gyakorló iskolákban : l-ben magyar, l-ben 
német-magyar, l-ben magyar és tót, 2-ben magyar, német és tót. Gyakorló iskolával külön 
csak 2 intézet bir ; a többi e czélra a helybeli evang. elemi iskolákat használta. A tanító-
képző intézetek fentartására fordíttatott összesen 22,166 frt, miből egyházi segélyre 7307 frt, 
saját alapítványokra 8944 frt, egyéb forrásokra 5915 frt esik. •— Pénzsegélyt kapott 22, 
lakást 101, teljes ellátást 34, fél ellátást 70, ösztöndíjat 61, magánsegélyt 9 növendék ; — 
jótéteményes volt az intézet költségére 52. — Az év folyamán általános tanítói oklevelet 
kapott 45 ; még pedig mint épen végző növendék 27, mint más képezdéből jött 3, gyakorlat 
után 10, olyan, ki a képezdei tanulmányokat magánúton végezte 5. A képesítés nyelve 
4 intézetben magyar, l-ben magyar és német. 

III. A középiskolák. A magyarhoni ág. h. ev. egyházegyetemnek, a tisztelettel mel-
lékelt 16 táblázat szerint, volt az 1891/92-diki iskolai évben összesen 17 középiskolája; még 
pedig 11 nyolczosztályú főgymnasium, 1 hatosztályú, 4 négyosztályú gymnasium, 1 hatosztályú 
reáliskola. Ezen tanintézetek közül a tannyelv 12-ben tisztán magyar, 4-ben a tannyelv magyar, 
hanem segédtannyelvül a német nyelv használtatik, l-ben a tannyelv magyar, a segédtannyelv 
a tót. Ezen intézetek közül 12 csak az egyházi hatóságok által tartatik fenn, 5 szerződés-
szerű állami segélyben részesül. Á budapesti és iglói főgymnasiumokban az I-ső osztályhoz 
párhuzamos osztály is van. 

A középiskolákban a tanulók összes száma volt a tanév folyamán 4390 (136-tal több 
mint a megelőző évben), kik közül vizsgát tett az év végén 4147 (109-czel több). Még pedig 
az I. osztályba felvétetett a tanév elején 953, vizsgát tett 878; a II-ba felvétetett 716, 
vizsgát tett 689; a III-ba felvétetett 635, vizsgát tett 608; a IV-be felvétetett 561, vizsgát 
tett 536; az V-be felvétetett 434; vizsgát tett 408; a Vl-ba felvétetett 382, vizsgát tett 359; 
VII-be felvétetett 352, vizsgát tett 328 ; a VHI-ba felvétetett 357, vizsgát tett 341. — A vizsgát 
tett tanulók közül rendes tanuló volt 4021, magántanuló 126 (14-gyel kevesebb, mint tavaly) 
vagyis a tanulók összes számának 3%-a ; ismétlő volt az év végén 235. A vizsgát tett 
tanulók közül a tandíjat megfizette egészen 3725, felmentetett egészen 235, részben 187. 
A tandíj 5 és 50 frt között ingadozik s átlag véve 22 frt 43 kr., a mihez járul felvételi 
díjként átlag 1 frt 93 kr., mely, Budapestet kivéve, mindenütt szedetik. — A görög-pótló 
tanfolyamot 8 főgymnasiumban, a hol be volt rendezve, hallgatta az V. osztályban 288 tanuló 
közül 117, a VI-ban 264 tanuló közül 95 tanuló, összesen 552 közül 212 tanuló, vagyis az 
összes V. és VI. oszt. tanulók 38 4 %-a. 

A vizsgázott 4147 tanuló közül vallásra nézve volt: ág. h. ev. 1985 (azaz 47-8 °/o) ; 
ev. ref. 556 (13'4%); róm. kath. 777 (18-7%) ; gör. kath. 43 (1%); g. kel. 30 (0-7%) ; unit. 3 ; 
izraelita 753 (18vl°/o). — Anyanyelvre nézve volt: magyar 3062 (azaz 73-8%); német 847 
(20*4%); román 2; olasz 1; tót 221 (5*3%) ; szerb-horvát 6; más nyelvű (dán angol, bolgár, 
morva) 8. Csakis magyarul beszélt 1289 (31 °/o), csakis németül 26 (0'6%). csakis tótul 6. 
Magyarul tudott 4108 (az összes tanulók 99%). 

A tanulók szülei közül volt polgári állásra nézve: nagybirtokos és bérlő 211 (5%), 
kisbirtokos és bérlő 630 (151%), alkalmazott 82 (1*9%), nagyiparos 53 (1'2%) kisiparos 623 
(15%), alkalmazott 24 (0'5%); nagykereskedő 122(2*9%), kiskereskedő 386 (9*3%), alkal-
mazott 10 (0-24%); köztisztviselő 636 (15-3%), magántisztviselő 297 (7-1%); katona 8; 
más értelmiségi 847 (20-4%); személyes szolgálatból élő 109 (2-6%); magánzó 109 (2 6%). 

A tanulók közül illetőségre nézve volt: helybeli 1470 (35*4%), megyebeli 940 
(22 6%), más megyebeli 1693 (40*8%), horvát 11 (0 2%), más állambeli (Ausztria) 33 (0"8%)• 



17 

A tanulók életkorát tekintve volt az iskolai év végén: 9 éves 3; 10 éves 156 
(3-7%) ; 11 éves 420 (10'1%); 12 éves 567 (13-7%); 13 éves 664 (16°/o); 14 éves 594 
(14*3%); 15 éves 468 (11-3%); 16 éves 414 (10%); 17 éves 341 (8*2%); 18 éves 272 
(6-5%); 19 éves 159 (3'8%); 20 éves 66 (1-6%); 21 éves 14 (0'3%); 20-nál több éves 9 
(0'2%). — Egészségi állapotát tekintve a 4021 rendes tanuló között volt: könnyű betegségi 
eset 5374, súlyos 313, járványos 267 ; meghalt 21 tanuló. 

Az erkölcsi magaviseletből a 4021 rendes tanulók közül : jó erkölcsi magaviseletet 
tanúsított 3101 (77-1%), szabályszerűt 884 (22%), kevésbé szabályszerűt 35 (0'8%), rosszat 1. 
Igazgató által megróvatott 219 (5*4 %), a tanári testület által 150 (3-7%) ; tanács folytán 
eltávozott 13 (0'3%); kizáratott 4 tanuló (009%). 

A nyilvános tanulók mulasztottak: 99,590 igazolt, 1037 nem igazolt, összesen 
100,627 órát. Ebből esik az I. osztályra 19,847 igazolt, 246 nem igazolt; a Il-ra 15,225 
igazolt, 99 nem igazolt; a III-ra 13,951 igazolt, 149 nem igazolt; a IV-re 12,312 igazolt, 
129 nem igazolt; az Y-re 9274 igazolt, 116 nem igazolt; a Vl-ra 10,191 igazolt, 145 nem 
igazolt; a VII-re 9366 igazolt, 94 nem igazolt; a VIII-ra 9424 igazolt, 59 nem igazolt. 
Nem mulasztott egy órát sem 652 (16*2%), igazolatlanul mulasztott 326 tanuló (a nyilvános 
tanulók 8'1%-a). A nyilvános 4021 tanulóból a nem mulasztó 652-t levonva, esik egy-egy 
nyilvános tanulóra 29*9 mulasztott óra. 

A rendes tantárgyakban tett előmenetelt tekintve a 4147 vizsgázott tanuló közül 
tanulmányait végezte: jelesen 436 (10*5%), jól 953 (23%), elégségesen 1940 (46'7%); egy 
tantárgyból elégtelen volt 401 (9-6%), kettőből 200 (4*8%), több tantárgyból 217 tanuló 
(5%). Megállotta tehát a vizsgákat összesen 3329 (81%), megbukott 818 tanuló (19%). — 
A rendkívüli tárgyak közül tanulta: a franozia nyelvet 150 (a nyilvános tanulók 3"7%), a 
tót nyelvet 32 (0'8%), a rendkívüli rajzot 562 (13'9%), a műéneket 1351 (33 6%), a zenét 
239 (5-9%), a gyorsírást 300 (7*4%), az egészségtant 14 (0'3%), a vívást 72 (1*7%). 

A tanulók egyesületi életét tekintve volt: magyar önképző kör 12, összesen 1103 
taggal; német önképző 1, összesen 15 taggal ; segélyező egyesület 3, összesen 771 taggal; 
1 bibliai társaság 106 taggal; 3 gyorsírói kör 110 taggal; 5 dalkör 307 taggal; 7 zenekör 
447 taggal ; 5 tornakör 207 taggal ; 4 vívókör 113 taggal; összesen 41 kör 3179 taggal. 

Az érettségi vizsgálatra ez iskolai évben első izben jelentkezett 329 tanuló, kik 
közül az Írásbeli dolgozatokat legalább elégséges eredménynyel elkészítette 274, elégtelen 
Írásbeli dolgozata alapján ismétlő vizsgára utasíttatott 14. A szóbeli érettségi vizsgálathoz 
bocsáttatott összesen 307. Ezek közül a vizsgát megállotta: jelesen 36 (11'7%), jól 88 
(28'6%), egyszerűen érett lett 130 (42*3%); megállotta tehát összesen 254 (vagyis a vizs-
gázottak 82'7%-a). Javító vizsgálatra utasíttatott a szóbeli alapján: 44 (14*3%), ismétlő vizs-
gálatra 9 (2*9%); megbukott tehát 53 összesen (a vizsgázottak 17'3%-a). —Jav í tó vizsgálatra 
jelentkezett 23, letette 23; ismétlő vizsgálatra jelentkezett 13, letette 12. — Az összes 
vizsgáltak közül, kik a vizsgát sikerrel megállották (254 + 35 — 289); pályát választottak: 
theologiait 20 (6-9%), bölcsészit 21 (7*2%), jogit 74 (25*6%), orvosit 27 (9*3%), mérnökit 19 
(6*5%), építészit 1, gépészit 2, vegyészit 1, gazdaságit 29 (10%), erdészit 15 (5*1%), bányá-
szit 5 (1'7%), kereskedőit 5 (1'7%), alsóbb hivatalnokit 24 (8*3%), katonait 31 (10*7%), 
művészit 8 (2'7%), meg nem határozott pályát 7 (2*4%). — Reáliskolai tanuló jelentkezett 
pótlásra a latin nyelvből 3. A szóbeli vizsgához első izben bocsátott 307 tanuló közül a 
VIII. osztályban ezen iskolai évben végezte 297, egy megelőző évben 10; magánúton készült 
az érettségi vizsgára 7 tanuló. 

A középiskoláinkban ez iskolai évben működött tanerők összes száma: 251. Ezek 
közül: rendes tanár 137 (54'5%), helyettes 23 (910 |0); az intézetnél alkalmazott vallástanító 
15 (6 %), bejáró vallástanító 40 (15*9%); más rendes tárgyat tanító bejáró óraadó és torna-
tanító 23 (94%), csakis rendkívüli tárgyat tanító 13(5*2%). A rendes tárgyat (a vallástantól 
eltekintve) tanítók közül a magyar nyelvet beszélte: tökéletesen 179, félig 3, nem tudott 
magyarul 1. — A tanárok képesítését tekintve volt: a rendes tanárok közül állami oklevele 
50, felekezeti 45 tanárnak ; a középisk. t.-cz. 29. §-a értelmében elismertetett 41, sem oklevele, 
sem elismerése nem volt l-nek. A helyettesek közül volt okleveles 6, nem okleveles 17; a 
bejáró óraadók és tornatanítók közül okleveles 16, nem okleveles 7 ; csakis rendkívüli tárgyat 
tanítók közül okleveles 9, nem okleveles 4. A vallástant kivéve más rendes tárgyat tanítók 
közül tehát volt okleveles 117, nem okleveles 66. — A tanári fizetés az iskolák szerint 
különböző s 850 frt és 1600 frt között változó; a segédtanári 600 frt és 980 frt között 
ingadozik. Átlag egy rendes tanár fizetése 1336 frt 28 kr. ; egy segédtanáré 760 frt 43 kr. 
Ötödéves pótlék (50 frt) volt 3, tizedéves pótlék (50 frt) 1 intézetnél. 

1* 
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A középiskolák czéljaira szolgált 454 helyiség. Ezek közül volt : osztály- vagy tan-
terem 118, természetrajzi terem 18, természettani 15, vegyészeti 7, rajzterem 13, téli torna 8, 
könyvtári szoba 33, tanári és tanácskozó 14, igazgatói 9, tornaszertár 2, levéltár 1, történeti 
szertár 2, régiségtár 1, ifj. olvasóterem 1. A nyári tornatér átlagos területe 1327 m2, az óra-
közi üdülő helyeké 1821 m2. A tápintézeteknek volt 58 helyiségök, az internatusoknak 19, 
természeti tanári lakás helyiségei 31, egyéb helyiség 104. 

A tanítási eszközöket illetőleg volt: az állattanhoz fali ábrákban 913, állatokban vagy 
ismertető alkatrészekben 51,933 db; a növénytanhoz fali képekben 666, szárított gyűjtemé-
nyekben 50,543 db és 48 praeparatum; az ásványtanhoz mintákban és fali képekben 3592, 
ásványokban 25,445, vegyes apróságokban 3247 ; a természettanhoz volt fali képekben 184, 
eszközökben 4271; a vegytanhoz vegyszerekben 2156, eszközökben 3058; a földrajzhoz 
térképekben 1054, földgömb 64, egyebekben 314. A 15 éremgyűjteményben volt 31400 db 
érem, a geologiai gyűjteményekben 320 db, a pecsétgyűjteményben 240, a 14 történeti, 
régiségi és művészeti muzeumban 2517 db. Van továbbá: a szabadkézi rajzhoz mintákban 
9548, természeti (gypsz) mintákban 1250; a mértani rajzhoz rajzminta 2625, modellekben 
622, eszközökben 579; a testgyakorláshoz volt a teremben 1109, a szabadban 1245 eszköz. 
Mindezen gyűjtemények csekély, de észlelhető gyarapodást tüntetnek fel. 

A könyvtárak állapotát tekintve volt: a tanári könyvtárakban önálló szakmunka 
94,463 mű (168,668 db), tndományos folyóirat 1145 (6671 db), vegyes 11.643 mű (38,318 
dbban). A tanári könyvtárakban volt tehát összesen 107,251 mű 213,657 kötetben. Az ifjúsági 
könyvtárakban volt tankönyv 5203, ifjúsági olvasmány 39,206. Az összes könyvtárakban van 
tehát 151,660 mű 258,066 kötetben. 

A tanulók segélyezését illetőleg: a tápintézetek elláttak 1324 tanulót átlag 44 frt 
54 krér t ; az internatusok 101 tanulót átlag 118 frtért. Intézeti ösztöndíjas volt 348, külső 
ösztöndíjas 108, jutalmazott 342, segélyezett 506. Az ösztöndíjak összege 11,493 frt, a segé-
lyezési összeg 47,770 frt. 

A középiskolák vagyonának teljes összege: 2.774,388 frt ( ami a tavalyihoz képest 
108,485 frt gyarapodást jelezne). Ezen vagyont képezi ; az intézeti házak becsértéke 
538,582 f r t ; a középiskolák tulajdonát képező egyéb ingatlanok (bérházak, földek stb.) becs-
értéke 286,627 frt ; a tőkepénzek, pénzbeli alapítványok, értékpapírok stb. becsértéke 
1.320,127 f r t ; az ösztöndíjalapok értékpapírjainak becsértéke 169,968 f r t ; a segélyalapok 
tőkepénzeinek, értékpapírjainak stb. becsértéke 141,128 f r t ; az intézetek felszerelésének 
becsértéke 122,252 frt ; egyéb vagyon (névszerint: 1 tanári fizetésnek megfelelő tőke 12,000 frt, 
vásári jog 8400 frt, gazdasági felszerelések 13,500 frt, tanári segélyalapok 7840 frt, 80,360 frt 
egyéb vagyon, nyugdíjalapok 12,894 frt, zenealap 1050 frt stb.) összesen 195,704 frt. Mind-
ezek adnak összesen 2.774,388 frtot. 

A középiskolák évi összes jövedelme volt: 443,858 frt. Származott ezen jövedelem: 
1. az intézeti házakból, melyeknek béregyenértéke tesz 29,930 frtot (az összes jövedelmek 
6'7°/o-a); 2. másnemű ingatlanokból 12,921 frt (az összes jövedelem 2 ,9%-a); az ingatlanok 
e szerint 4'5%-ot jövedelmeztek. Származott 3. a tőkepénzek, értékpapírok stb. évi jövedel-
méből 67,997 frt (az összes jövedelmek 15-3%-a); a tőkepénzek ö'l'Vo-ot jövedelmeztek; 
4. az állami pénztárból 43,290 frt (a jövedelmek 9'7%-a); 5. a vallási országos alapokból 
(Pozsonyban) 100 f r t ; 6. a tanulmányi alapokból (Selmeczbányán) 150 f r t ; 7. városi segé-
lyekből 7585 frt (az összes jövedelmek 1-7%-a) ; 8. egyházi segélyekből 56,803 frt (a jöve-
delmek 12"7°/o-a); 9. a bejáró hitoktatók intézeti jövedelme 2509 frt (a jövedelmek 0'50/0-a); 
10. a rendkívüli tárgyat tanítók jövedelme 1572 frt (a jövedelmek 0'3°/o-a); 11. felvételi 
díjakból 14,123 frt (a jövedelmek 3*2°/ o-a) : 12. tandíjakból 85,135 frt (az összes jövedelem 

-a); 13. egyebekből (úgymint: ajándékokból, hagyományokból, suplicatióból, tápintézeti 
díjakból stb.) 100,336 frt (az összes jövedelem 22'6°/0-a); 14 az ösztöndíjalapok tőkepénzei-
ből 6385 frt (a jövedelem 1"4%); 15. a segélyalapok tőkepénzeiből 5427 frt (a jövedelem 
l -2°/o-a); 16. másnemű idegen ösztöndíjakból 5579 frt (a jövedelem l '2°/o); 17. másnemű 
esetleges segélyezésre és jutalomra befolyt 4016 frt (a jövedelem 0'9%-a). — Mindezen jöve-
delmek teljes összege 443,858 frt. 

A középiskolák fentartására fordított kiadások összege : 443,858 frt. Ebből fordítta-
tott I. Személyi illetmények czímén : igazgatóknak és rendes tanároknak 183,070 frt (vagyis 
a kiadások 41,2°/o-a) ; helyettes tanároknak 17,490 frt (a kiadások 3'9%-a) ; rendes tárgyat 
tanító bejáró tanároknak 1684 frt (a kiadások 0'3°/o-a) ; tornatanítóknak 6211 frt (a kiadá-
sok 1-4%-a); rendes hitoktatóknak 5805 frt ( l ' ä%) ; bejáró hitoktatóknak 2759 frt (0'6%) ; 
rendkívüli tárgyat tanítóknak 3346 frt (0*7%); szolgáknak 6668 frt (1-5%) ; egyebeknek 
(orvos, ápolónő, zongorahangoló, intercalare, nyugdíj) 7925 frt (1*7%). A személyi illetmé-
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nyék összege 234,958 frt (a kiadások 52*9%). — II. Dologi szükségletek czímén : fűtés, vilá-
gítás, tisztogatásra 7335 frt (a kiadások 1'6%-a) ; kisebb javításokra 4066 frt (0'9%) ; tan-
eszközökre és szertári szükségletekre 5134 frt (1 -1 °/o) ; könyvtárakra 4712 frt (1%); irodai 
apró dolgokra (értesítő stb.) 3549 frt (0*8°/o) ; házbérre és adóra 6107 frt (l'4°/0) ; házbér-
egyenértékre 28,325 frt (6*3%) ; tandíjakból beszállíttatott az illető pénztárba 21,654 frt 
(a kiadások 4'9%-a) ; vegyesekből 15,014 frt (3*3°/0). A dologi szükségletek összege tesz 
95,896 frtot, azaz az összes kiadások 21'6°/o-át. — I I I . Átmenetiekre fordíttatott, még pedig: 
nagyobb átalakításokra 1178 frt (O2 0 /o) ; új építkezésre 18,972 frt (4*3%) ; másnemű befek-
tetésre 32,521 frt (7-3%) ; egyebekre 1141 frt (0'2%). Átmenetiekre költetett összesen 
53,812 frt (a kiadások 12'1%-a). — IV. Segély és ösztöndíj czímén kiadatott: az intézetek 
saját ösztöndíjalapjaiból 5885 frt ( l ' 3 ° / o ) ; másnemű idegen ösztöndíjakból 5640 frt (1-2%) ; 
a saját segélyalapokból 40,957 frt (9-2°/o) ; másnemű segélyre 3701 frt ( 0 ' 8 ° / o ) ; vegyes 
jutalom czímén 3009 frt (0*7%). Segélyezésre fordíttatott összesen 59,192 frt (a kiadások 
13"3°/o-a). Mindezen kiadások tesznek összesen 443,858 frtot. 

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

1. A pozsonyi theologiai akadémia 4 tanfolyamra oszlik: fentartatik a theol. akadémia 
pénztárából Pozsonyban. Hallgatóinak összes száma volt 38, valamennyi ág. hitv. evangelikus. 
Anyanyelvre nézve volt köztük: magyar 15, német 9, tót 14; nyelvismeretet tekintve beszélt: 
csakis magyarul 2, magyarul és németül 11, magyarul és tótul 8, hazai két más nyelvet 15, 
más európai nyelvet 2. — Honosságot tekintve volt közülök : dunáninneni egyházkerületbeli 
10, más egyházkerületbeli 28; — az előmenetelt tekintve: jelesen végzett 5, egyszerűen 20, 
egy tantárgyból 3 hóra visszavettetett 1. Jövendő pályájukat tekintve mindannyian a lelkészi 
pályára készültek. A tanárok száma összesen 10, még pedig igazgató 1, rendes tanár 6, 
helyettes tanár 2, kisegítő tanár 2 ; — ezek közül egyházi volt 5, világi 5. Anyanyelvre 
nézve volt a tanárok közül : magyar 8, német 2 ; — nyelvismeretet tekintve beszélt : magyarul-
németül 5, hazai más 2—3 nyelvet 6, más európai nyelvet 3. Az akadémia igazgatója, 
Schneller István, külön értesítőben közöl adatokat az iskola történetéhez. 

2. Az eperjesi hittani intézetet az evang. tiszai egyházkerület és saját 42.425 frt 
38 kr.-nyi alapja tartják fenn s oszlik 4 tanfolyamra. A hallgatók száma volt 24, valamennyi 
ág. h. ev. Anyanyelvre nézve volt közülök: magyar 10, német 5, tót 9 ; — nyelvismeretet 
tekintve beszélt magyarul-németül 5, magyarul-tótul 14, más európai nyelvet 1 ; csakis 
magyarul 4. Honosságát tekintve volt: tiszai egyházkerületbeli 17, más egyházkerületbeli 7. 
Előmenetelt tekintve: jelesen végzett 1, egyszerűen 5. Jövendő pályát tekintve készült: lel-
készire 22, tanárnak 1, más pályára 1. A tanárok száma összesen: 7; ezek közül igazgató 1, 
rendes tanár 3, kisegítő tanár 3; — egyházi volt 4, világi 3. — Anyanyelvre nézve volt: 
magyar 4, német 3. Nyelvismeretet tekintve beszélt: magyarul-németül 7, magyarul-tótul 5, 
hazai más 2— 3 nyelvet 5. Az intézet dékánja Hörk József, az intézet ez évi életére vonat-
kozó adatokat a Collegium közös értesítőjében közli. 

3. A soproni hittani intézet 3 tanfolyamra oszlik s a dunántúli ág. h. ev. egyház-
kerület főiskolai pénztárából tartatik fenn. Az intézetet 27 hallgató látogatta, valamennyien 
ág. h. evangélikusok. Anyanyelvre nézve volt közülök: magyar 18, német 4, tót 4, vend 1. 
Nyelvismeretre nézve beszélt: magyarul-németül 4, magyarul-tótul 4, magyarul-vendül 1, 
csakis magyarul 18. Honosságot tekintve volt: dunántúli egyházkerületi 21, más egyház-
kerületbeli 6. Az előmenetelre nézve adatok nem közöltetnek ; — az életpályát tekintve 
mindannyi növendék a lelkészi pályára készült. A tanárok száma összesen 5, még pedig: 
igazgató 1, rendes tanár 3, kisegítő tanár 1 ; — ezek közül egyházi 4, világi 1. Anyanyelvre 
nézve volt: magyar 5; a nyelvek ismeretét tekintve: magyarul-németül beszélt 5 tanár. Az 
intézet jelenlegi dékánja Bancsó Antal; az intézet ez évi viszonyairól adatok a közös lyceumi 
értesítőben közöltetnek. 

Az adatok főbbjeit összegezve a 3 hittani intézet közül 1 az egyházegyetem, 2 az 
illető egyházkerületek gondozása alatt áll. Az intézetek hallgatóinak összes száma 89 (7-tel 
kevesebb, mint a megelőző évben), mindannyian ág. h. evangélikusok. Anyanyelvre nézve volt 
közülök: magyar 43, német 18, tót 27, vend 1. Nyelvismeretét tekintve beszélt: csakis 
magyarul 24, magyarul-németül 20, magyarul-tótul 26, magyarul-vendül 1, hazai más 
2 nyelvet 15, más európai nyelvet 3. Honosságot tekintve volt. egyházkerületbeli 48, más 
egyházkerületbeli 41, általában magyarországi volt 89. A tanárok száma összesen 22; ezek 
közül igazgató 3, rendes tanár 12, helyettes tanár 2, kisegítő tanár 6; — egyházi 13, világi 9. 
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Anyanyelvre nézve volt: magyar 17, német 5. Nyelvismeretet tekintve beszélt: magyarul-
németül 17, magyarul-tótul 5, hazai más 2—3 nyelvet 11, más európai nyelvet 3 tanár. 

V. Az eperjesi ág. hitv. evang. Collegium jogakadémiájában volt az 1891/92-diki 
iskolai évben 10 tanár; ezek közül nyilvános rendes tanár 5, nyilvános rendkivüli tanár 2, 
magántanár 3. A nyilvános rendes tanárok 14 átlagos heti óra után 1000 frt évi díjazásban 
és tandíjosztalékban részesültek; a dékáni tiszteletdíj 100 f r t ; a ny. rendkívüli tanárok és 
magántanárok az átlagos heti órák után óránként 70 frtban és tandíjosztalékban, egy magán-
tanár, ki a 2-dik félévben a közegészségtant tanította, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumtól 100 frtnyi díjban részesült. A tanárok közül vallásra nézve volt : ág. h. ev. 5, 
ev. ref. 2, róm. k. 1, izr. 2. Mint tanár működik: 18 év óta 1, 15 év óta 2, 14 év óta 1, 
9 év óta 2, 7 év óta 2, 1 év óta 2. Az előadás nyelve a magyar. Előadás volt : a téli 
félévben kötelezett tárgyakból 14, specialcollegium 5 ; a nyári félévben kötelezett tárgyak-
ból 9, specialcollegium 13. 

A hallgatók száma volt az első félévben összesen 81 (18-czal több, mint a megelőző 
évben); még pedig az I-ső évfolyamban 30, a Il.-ban 23, a III.-ban 13, a IV.-ben 13; rend-
kívüli hallgatók és tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázó 2 ; — a 2-dik félévben volt összesen 
77 hallgató (13-mal több), még pedig az I évfolyamban 28, a Il.-ban 22, a III.-ban 12, a 
IV.-ben 10, rendkívüli hallgató és vizsgázó 5. — Származásra nézve volt az első félévben 
magyar 81, a 2-dik félévben magyar 77. Anyanyelvre nézve volt az első félévben: magyar 
75, német 4, tót 2 ; — a 2-dik félévben magyar 72, német 4, tót 1. — Vallásra nézve 
volt: az első félévben ág. h. ev. 24, ev. ref. 9, róm. k. 25, gör. kath. 12, izraelita 11 ; a 2-dik 
félévben: ág. h. 24, ev. ref. 8, róm. k. 26, gör. kath. 10, izr. 9. A tanpénzt fizette az első fél-
évben 78; egészen felmentetett 1, részben 8, — a 2-dik félévben fizette 59, egészben felmente-
tett 1, részben 17. Ösztöndíjas volt az első félévben 2, a másodikban 9. Az élvezetit ösztöndíjak 
értéke az első félévben 175 frt, a másodikban 405 frt 60 kr. Leczkekönyv aláirása telje-
síttetett 76-nak, további szorgalmától függesztetett fel 3-nak, megtagadtatott 2-nek; a 2-dik 
félévben teljesíttetett 71-nek, további szorgalmától függesztetett fel 5-nek, megtagadtatott 
l-nek. Akadémiai magaviseletet tanúsított az első félévben: a törvényekkel teljesen meg-
egyezőt 76, kevésbbé megegyezőt 5 ; a 2-dik félévben teljesen megegyezőt 71, kevésbbé meg-
egyezőt 6. Absolutoriumot kapott az első félévben 4, a 2-dikban is 4 hallgató, fegyelmi 
büntetés alatt volt az első félévben 5, a 2-dikban 6 ; évközben kimaradt 2 hallgató. 

Az első alapvizsgára jelentkezett összesen 26, kik közül képesíttetett kitűnően 2, 
egyszerűen 21, összesen 23: nem képesíttetett és pedig felfüggesztetett 2, visszavettetett 1, 
összesen 3 hallgató. A megvizsgáltak mind rendes hallgatók voltak s valamennyi fizette a 
vizsgadíjat. — A 2-dik alapvizsgára jelentkezett 20, kik közül képesíttetett kitűnően 3, egy-
szerűen 10, összesen 13; nem képesíttetett, még pedig felfüggesztetett 4, visszavettetett 3, 
összesen 7 hallgató. A megvizsgáltak közül volt: rendes joghallgató 18, miniszteri engedély 
alapján vizsgázott 2. A vizsgálati díjat mind a 20 fizette. Az államtudományi államvizsgá-
latra jelentkezett 3, képesíttetett egyszerűen 3 ; ezek közül rendes hallgató 2, miniszteri 
engedély alapján 1. A tandíjat mind a 3 fizette. — A jogtudományi államvizsgálatra jelent-
kezett 7, képesíttetett egyszerűen 7 ; ezek közül rendes joghallgató 5, miniszteri engedély 
alapján 2, kik a tandíjat mindannyian megfizették. Jelentkezett ennélfogva az alap- és állam-
vizsgálatokra összesen 56, kik közül képesíttetett: jelesen 5, egyszerűen 41, azaz össze-
sen 46 ; nem képesíttetett, még pedig felfüggesztetett 6, visszavettetett 4, összesen 10. A 
megvizsgáltak közül volt: rendes joghallgató 51, miniszteri engedély alapján 5. A tandíjat 
lefizette 56. 

A jogakadémiai ifjúság könyvtárában volt 697 darab; jelen évi gyarapodás 42 db, 
a könyvtárt használta 53 hallgató. Az ifjúsági segélyegylet alaptőkéje volt: a tanév elején 
4054 frt 79 kr., a tanév végén 4114 frt 81 kr,; segélyül kapott 10 tanuló 185 frtot. 

A jogakadémiai be"- és kiadványok száma az igtatókönyv szerint az I. félévben 13, 
a Il.-ban 15; tanári értekezlet tartatott 18. A jogakadémia dékánja, dr. Horváth Ödön, az 
eperjesi collegium közös értesítőjében közöl adatokat az intézet ez évi életére vonatkozólag. 

Ezen kimerítő s gondosan összeállított jelentést az egyetemes gyűlés 
köszönettel tudomásul vévén, az abban foglalt javaslatokhoz képest a következő 
határozatokat hozta : 

a) a bonyhádi gymnasiumnak az állami tanterv követése kivételesen 
megengedtetik ; 

b) a budapesti főgymnasium tanári testületének a német helyesirás egy-
öntetű tanítására vonatkozó javaslata az iskolákkal közöltetik, felhivatván ugyan-
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azok, hogy véleményeiket a tanügyi bizottsághoz a jövő évi egyetemes gyűlést 
megelőzőleg jó idején küldjék be ; 

c) azon gymnasiumok, melyek a tanórák leszállítása iránt bekivánt véle-
ményüket nem küldötték be, utasíttatnak, hogy azt a folyó iskolai év végéig, az 
illető püspök útján, a tanügyi bizottsághoz juttatni el ne mulaszszák. 

19. (L.) Olvastatott ugyancsak a tanügyi bizottságnak jelentése „a tanítás menetéről 
evang. középtanodáinkban", s a bizottság javaslata folytán határozatilag kimondatott : 

a) a rovatos ívek havonként, a tanmenetet főpontjaiban feltüntető részletes-
séggel, ugyanazon mintát használva, töltessenek be ; 

b) SL rovatos ívek kellő számú példányokban nyomatására a tanügyi 
bizottság felhatalmaztatik ; 

c) azon intézeti igazgatók, kik a rovatos íveket nem küldötték meg, 
utasíttatnak, hogy a lefolyt tanévről szóló íveket utólagosan haladéktalanul szol-
gáltassák be a tanügyi bizottsághoz. 

20. (L.) A tanügyi bizottság nagyérdemű s felejthetetlen emlékű elnöke, Hunfalvy 
Pál elhal álozván, 

az egyetemes közgyűlés, a tanügyi bizottság elnökévé annak alelnökét, 
dr. Győry Eleket választja meg, az alelnöki állást pedig egyelőre nem tölti be. 

21. (Gy.) Elnöklő egyetemes felügyelő bemutatja a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek, az érettségi vizsgák tárgyában tett felterjesztésre érkezett következő leiratát : 

27,895. szám. 

Méltóságos Báró és Főfelügyelő úr ! 

Folyó évi június 17-én 29. sz. a. kelt becses előterjesztésére belenyugszom abba, 
hogy az Írásbeli érettségi vizsgálati dolgozatok, az érettségi vizsgálati utasítás 15-ik §-tól 
eltérőleg, június hó elsején túl is az egyházi főhatóság elé legyenek terjeszthetők, de csak 
azon esetben, ha a szóbeli érettségi vizsgálatok június havának oly napjára tűzetnek ki, 
hogy még elég idő marad az Írásbeli dolgozatokat az illető kormányképviselővel is alaposan 
átvizsgáltatni. 

Van szerencsém erről Méltóságodat további szives intézkedés végett tisztelettel 
értesíteni. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest, 1891. deczember 10-én. 

Gr. Csáky s. k. 
Tudomásul szolgál. 

22. (V.) Egyetemes felügyelő bemutatja továbbá a soproni tanítóképző-intézet tanári 
karának az elemi népiskolai tanítói képesítő vizsgák tárgyában készült és a dunántúli egy-
házkerület által felterjesztett szabályzati tervezetét. 

Kiadatik véleményes jelentéstétel végett a tanügyi bizottságnak. 

23. (V.) A mult évi jegyzőkönyv 26. pontjánál az egyetemes közgyűlés az egyete-
mes törvényszéket a következő évre ekkép alakítja 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, Dole-
schall Sándor, Jankó Dániel, Bachát Dániel; a tanári karból: Batizfalvy István és Böhm 
Károly; póttagok: Scholz Gusztáv, Jezsovits Pál és dr. Vetsey István. 
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II. 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 : Sztehló János, Fábry János, Philippi János, Schönwiesner János, Terray Gyula, 
GlaufPál , 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, Kis Sándor, Vörös Jenő, Marton Pál, 
Szendrői Sándor, Beliczay Elek ; egyháziak : Boditzky Kálmán, Tatay Sámuel, Szigethy 
Dániel, Gyurátz Ferencz, Bognár Endre, Isó Vincze ; a tanári karból : Poszvék Sándor és 
Fadgyas Pál ; póttagok : Bozzay János, dr. Berzsenyi Dezső, Egerváry József, Hollerung 
Alfréd, Thirring Lajos, Jalsoviczky Lajos, Nagy Sándor, Matisz Károly, Madár Mátyás, 
Laucsek Jónás. 

24. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 27. pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, hogy 
a horvát-szlavonországi ág. hitv. evang. egyházaknak a magyarországi ág. hitv. evangelikus 
egyetemes egyházhoz való viszonya tárgyában a kormányelnökhöz benyújtott fölterjesztésére 
válasz még ez ideig sem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 

25. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 28-ik pontjánál olvastatott a stipendialis bizottság 
1892. június 13-án tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint a bizottság a gr. Teleki-
Róth Johanna-féle ösztöndíjakat és pedig, mivel az elmúlt tanévre megszavazott ösztöndíjak 
közül egy, időközben történt vallásváltoztatás miatt, nem fizettetett ki, számszerint hatvan-
egyet, az 1891/2. tanévre 38 frtjával kiosztotta. 

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

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

Tudomásul szolgál. 

27. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 30-ik pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 
1892. június 13-án tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint a bizottság a Bendl Henrik 
egyetemes pénztáros által 1891. január 1-től deczember 31-ig vezetett számadást megvizsgálta 
és rendben találta. — E számadás szerint: 

a) az egyetemes egyház folyó számláján, a melyen az 1890. évi egyetemes gyűlés 
jegyzőkönyvének 30. pontja értelmében az egyetemes egyházi alap és a Bauhofer-féle ala-
pítvány jövedelmei is elszámoltattak, az összes bevétel 5701 frt 38 kr., az összes kiadás 
4750 frt 63 kr., s a pénztári maradvány 950 frt 75 kr. volt. — Megjegyeztetik, hogy a 
4750 frt 63 kr. kiadási összeg magában foglalja az egyetemes egyháznak, továbbá a theol. 
akadémiának, végül a gróf Teleki-Róth Johanna-féle alapítványnak tartalékalapjaira egyen-
kint átvitt 100—100 frtnyi összegeket is, és hogy a 950 frt 75 kr. pénztári maradvány 
terhére 290 frt 25 krnyi zsinati költséget előlegezett az egyetemes pénztár; 

b) a gróf Teleki-Róth Johanna-féle alapítványnál volt a bevétel 2226 frt 25 kr., 
a kiadás 59 ösztöndíjra és értékpapír-vásárlásnál felmerült árfolyam-különbözetre 2243 frt 
50 kr., úgy hogy 17 frt 25 krt ez alapítvány tartalékalapjából kellett fedezni; 
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c) a theol. akadémia alapjához tartozó prot. theol. intézeti tőkék után a bevétel 
1615 frt, ellenben a kiadás 1758 frt 50 kr. volt, miből 143 frt 50 krt a theol. akadémia 
tartalékalapja pótolt; 

d) a Zelenay Gedeon-alapítványnál volt a bevétel 600 frt 50 kr., a kiadás a tőké-
sítésre fordított 100 frt beszámításával 600 frt s a pénztári maradvány 50 kr. ; 

ej a Lissovényi László-féle alapítvány bevétele — beleértve az elmúlt évről fen-
maradt 31 frt 44 krt — 81 frt 44 kr. volt, mely összeg ösztöndíjra kiadatott; 

f ) a Szinovicz Lajos-féle alapítvány folyó számláján a bevétel 1700 forint volt, 
melyből kiadatott új értékpapírok vételénél felmerült árfolyamkülönbozetre 37 frt 50 kr. s 
szabályszerűen tőkésíttetett 1662 frt 50 kr. 

A vagyonállás 1891. 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 ker. bank „ 
magyar jelzáloghitelbank „ 
kisbirtokosok orsz. földhitelint. „ 
takarékpénztárban 

4,470 frt 
1,000 „ 
4,000 „ 

13,500 „ 
22,600 „ 

10 „ 

kr. 

14 
összesen 45,580 frt 14 kr. 

II. Gróf Teleki-Róth Johanna-alapítvány tőkéje 
és pedig: kötvényekben 
magy. földtehermentesítési kötvényben 
pesti magy. keresk. bank zálogleveleiben 
magyar jelzáloghitelbank „ 
kisbirtokosok orsz. földhitelint. „ 
takarékpénztárban 

összesen 

8,400 frt — kr. 
11,700 „ - „ 
10,200 „ - „ 

2,100 „ - „ 
12,500 „ — „ 

196 „ 50 „ 
45,096 „ 50 „ 

45,096 frt 50 kr 

III. A prot. theologiai intézet tőkéje 
és pedig: magy. földhitelint. zálogleveleiben 
pesti magy. keresk. bank „ 
magyar jelzáloghitelbank „ 
kisbirtokosok orsz. földhitelintézete „ 
takarékpénztárban 

IV. A Zelenay Gedeon-féle alapítvány tőkéje, 
elhelyezve: kisbirtokosok orsz. földhitelint 

zálogleveleiben 
takarékpénztárban 
készpénzben 

7,300 frt — kr. 
2,000 „ - „ 
3,100 „ - „ 

19,500 „ - „ 
68 „ 78 „ 

31,968 frt 78 kr. 

összesen 31,968 frt 78 kr. 

11,415 frt 50 kr. 

11,200 frt — kr. 
115 „ 50 „ 
100 „ — „ 

összesen 11,415 frt 50 kr. 

V. A Lissovényi László-féle alapítvány tőkéje . 
ebből : kisbirtokosok ország, földhitelintézete 

zálogleveleiben 
takarékpénztárban 

1,000 frt 
50 „ 

— kr. 

összesen 1,050 frt — kr. 

1,050 frt — kr. 
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VI. A Szinovicz Lajos-féle alapítvány tőkeszámláján nyilvántartás-
ban van 41,892 frt 14 kr., melyből a Prikkel Mária halála 
után befolyandó s hagyományokra kifizetendő 6000 forint 
levonatván, a tőke tulajdonképen . . . 35,892 frt 14 kr. 

ebből: Jurenák Józsefnél vételárhátralék . . 22,000 frt — kr. 
kisbirtokosok orsz.földhitelint. zálogleveleiben 13,100 „ — „ 
takarékpénztárban 629 „ 64 „ 
készpénzben 162 „ 50 „ 

Összesen 35,892 frt 14 kr. 

VII. Adományi tőke a brassói magyar egyház javára 300 frt — kr. 
VIII. Az egyetemes egyház tartalékalapja 3,547 „ 44 „ 

IX. A theol. akadémia „ 2,667 „ 30 „ 
X. A gróf Teleki-Róth Johanna alapítvány tartalékalapja . . . . 1,056 „ 03 „ 

Az összes tőkék főösszege volt tehát 1891. deczember 31-én. .178,573 frt 82 kr. 

Ezek kapcsán jelenti egyetemes felügyelő a Bauhofer György alapítvány tekinte-
tében, hogy ez az alapítvány Schumann Sándor „Magyar olvasó és nyelvkönyv német tan-
nyelvű iskolák számára" czímű művének értékesítéséből keletkezvén és az értékesítés joga 
az alapítványi okirat értelmében az egyetemet illetvén, Marschalkó József iglói ügyvéd, kit 
az egyetemes közgyűlés 1886-ban az egyetem jogai feletti őrködéssel megbízott, minthogy 
az említett mű első kiadása elfogyott, annak második kiadása iránt szerződést kötött, s e 
szerződést megerősítés végett ő hozzá beküldvén, ő azt megerősítette. 

Az egyetemes közgyűlés egyetemes felügyelő jelentését jóváhagyó tudo-
másul veszi; Bendl Henrik pénztárost pedig, a pénzügyi bizottság előterjesztése 
alapján, az 1891. január 1-től deczember 31-ig terjedő, szabályszerűen megvizs-
gált számadásra nézve, a szokott óvások fentartása mellett, a további felelősség 
alól felmenti. 

28. (V.) A mult évi jegyzőkönyv 31. pontja alatt az egyetemes közgyűlés Jurenák 
Józsefnek, kinek a Szinovicz Lajos-féle alapítvány irányában fennálló 22,000 frtnyi vételár -
hátraléki tartozása felerészben 1891. évi szeptember hó végével esedékessé vált, a tartozás 
lefizetésére egy évi halasztást engedélyezvén s a további halasztás megadása tekintetében az 
intézkedési jogot a pénzügyi bizottságra ruházván, olvastatott e bizottságnak az említett 
jegyzőkönyv 4-ik pontjában foglalt határozata, mely szerint a bizottság Jurenák Józsefnek 
még egy további évre adott fizetési halasztást, akképen, hogy tartozásának már 1891. szep-
tember végével esedékessé vált fele része 1893. szeptember hó végével lesz az egyetemes 
pénztárba befizetendő. 

Jóváhagyó tudomásul szolgál. 

29. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 32. pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, hogy 
az egyetemes pénztár állapota nem engedte meg azt, hogy a pénzügyi bizottság az 1891. 
évi pénztári maradványból, az 1886. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 35. pontjában 
nyert felhatalmazása alapján, a tartalékalapokba bármily összeget is áthelyezhetett volna. 

Tudomásul szolgál. 

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

a) a Bendl Henrik gondnok által beterjesztett 1891. évi szám-
adást, mely feltünteti, hogy az alapítvány tőkéje az 1890. évben volt 60,396 frt 56 kr. 

1891. évi szaporulat 2,181 „ 40 „ 
s így az 1891. év végén a tőke. . . . . . . . . ! 62,577 frt 96 kr. 

megvizsgálta, azt teljesen rendben találta s fentartván az egyetemes pénztárban őrzött érté-
keknek az egyetemes pénzügyi bizottság részéről való megvizsgálását, az alapítványi gond-
noknak a felmentvényt megadta; 
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b) az 1891/2. tanévre a szabályszerű 250 frt ösztöndíj Remete Dezsőnek, a keszt-
helyi gazdasági tanintézet hallgatójának és Hrabovszky Kázmér magyar államvasúti díjnok-
n a k — kiknek bizonyítványaik az alapítványi szabályoknak megfeleltek — kiadatott. 

Tudomásul szolgál. 

31. (Gry.) Ugyanazon jegyzőkönyv 35-ik pontjánál, az egyetemes lelkészvizsgáló 
bizottság, a legközelebbi rendes egyetemes közgyűlésen leendő új megalakításáig terjedő 
időre, következőleg alakíttatott meg : 

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

dunáninneni kerületi osztályának tagjai, világiak : dr. Samarjay Károly 
és Dohnányi Lajos ; egyháziak : Ritter Károly és Minich Dániel ; tanárok : 
Trsztyénszky Ferencz és Csecsetka Sámuel; póttagok, lelkészek: Fürst János és 
Hollerung "Károly ; világiak : Hichter Ede és Michnelis Vilmos ; 

bányai kerületi osztályának tagjai, világiak: Zsilinszky Mihály és Fabiny 
Gyula; egyháziak: Bachát 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: Stehlo János és Csisko János; tanárok: Hörk József és Szlávik Mátyás; 
póttagok, lelkészek: Nóvák Mihály és Fizély Frigyes; világiak: Benczúr Géza és 
Csengey Gusztáv. 

82. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 36-ik pontjánál az egyházkerületek püspökei 
jelentik, hogy a mult évi közgyűlés óta a dunántúli kerületben: Holzhammer János, Madár 
Rezső, Rosta Ferencz, Scholz Ödön, Tatay Lajos, Eősze Zsigmond, Jánosy Lajos, Kasper 
József, Nagy Kálmán és Szabó János, — a tiszai kerületben Trnyik János, Menyhard Fri-
gyes, Kengyel Lajos, Scherfel Nándor és Fábry P á l , — a bányai egyházkerületben: Árgay 
György, Greguss Gyula, Klinszko Pál, Korossy Gyula, Margócsy István, Nádasy János és 
Varga Márton, — a dunáninneni egyházkerületben pedig Koricsánszky János és Valásek 
János tették le a lelkészi vizsgát. 

Tudomásul szolgál. 

33. (H.) Olvastatott az egyetemes gyámintézet következő évi jelentése : „A magyar-
honi e. .e. e. gyámintézet 32-ik évi közgyűlését ez idén szeptember 17. és 18-ikán Nyír-
egyházán, szellemi és kulturális nagy alkotások színhelyén tartotta meg. Mely alkalommal 
gyámintézeti közgyűlésünk a némethoni Gusztáv Adolf-egyletnek évről évre megujuló bőkezű 
adományainak (ez idén 15,000 frttal segélyezte szegényügyünket) némi viszonzásául a tervbe 
vett dr. Fricke-emlékre egyházainkban gyűjtést rendelt el. — A szabad rendelkezésre állott 
7800 frtból 25%-ot tőkésített, a megmaradt összeget két 800 forintos, négy 400 forintos és 
huszonhárom 50 forintos összegekben egyes egyházaknak kiosztotta. — Jelentjük, hogy a 
gyámintézet központi tőkéje a mult év végén 49,924 forint 23 krt, a Leopoldiánum-tőke 
34,322 frt 67 krt tett ki. Végül örömmel hozzuk köztudomásra, hogy a gyámintézet 32 évi 
működésének ideje alatt kerek 400,000 frtot gyűjtött s ugyanazon idő alatt a némethoni 
Gusztáv Adolf-egylet 350,000 frttal gyámolította gyülekezeteinket és egyeseket." 

Az egyetemes gyámintézet ezen jelentése örvendetes tudomásul vétetvén, 
az evangyéliomi szabad áldozatkészség alapján álló gyámintézetünk mind az egy-
házkerületeknek, mind az esperességeknek, mind egyes hitsorsosainknak lelkes 
pártfogásába továbbra is a legmelegebben ajánltatik. 

34. (Gy.) A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 41-ik pontjánál olvasta-
tott a Luther-társaság jelentése, melyben fájdalmát fejezi ki elnökének, Hunfalvy Pálnak 
elvesztése felett és jelenti, hogy a társaság kegyelete jeléül felette emlékbeszéd fog tartatni. 
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Jelenti továbbá, hogy Hunfalvy Pál helyére Zsilinszky Mihály jelöltetett ki ; a 
társaság kiadta „Gusztáv Adolf svéd király élete" czímű munkát, melynek szerzője Gyurácz 
Ferencz, és dr. Masznyik Endre „Bahil Mátyás" czímű munkáját. Tagjainak száma 44-gyel 
szaporodott ugyan, de még mindig sokkal kevesebb, hogysem czéljainak sikeresebben meg-
felelhetne, miért is felkéri az egyetemes gyűlést, hogy a társaságot a tagok gyűjtésében is 
támogassa. 

Ezen jelentés tudomásul vétetvén, felkéretnek az egyházkerületek elnökei, 
hogy a Luther-társaságot körlevelileg is ajánlják az egyháztagok buzgó pártolásába. 

35. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 43. pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 
1892. június 13-iki jegyzőkönyvének 5-ik pontja, mely szerint — bár a bizottságnak meg-
hatalmazása volt, hogy az eperjesi jogakadémiának és a bonyhádi algymnasiumnak a pénztár 
állapotához képest segélyt szavazhat meg s utalványozhat, és bár a segélykérvényeket indo-
koltaknak találta, segélyösszeget azért nem utalványozott, mert azt a rendkívüli kiadások és 
előlegezések által kimerített pénztár állapota meg nem engedte. 

Tudomásul szolgál. 

86. (V.) Ennek kapcsán egyetemes felügyelő, illetve a tiszai kerület püspöke 
bemutatván a tolna-baranya-somogyi esperességnek a bonyhádi algymnasium, illetve a tiszai 
egyházkerületnek az eperjesi jogakadémia segélyezése iránti ujabb kérvényeit, 

az egyetemes gyűlés e segély kérvényeket jelentéstétel végett azzal adja 
ki a pénzügyi bizottságnak, hogy a mennyiben a kérelmeket indokoltaknak találja 
és a pénztár állapota megengedi, a megadható segélyösszeget állapítsa meg s utal-
ványozza ki. 

37. (V.) A mult évi jegyzőkönyv 44-ik pontjánál olvastatott a tanügyi bizottság 
jelentése, az 5-ik pont alatt hozzá utalt állami segély iránti kérvények tárgyában. — E 
jelentés szerint 

a) a rozsnyói főgymnasium az állami segélynek 10,300 frtra felemelése iránt kiván 
folyamodni, minthogy két rendes tanárral többet kell alkalmaznia s egy helyettes és egy 
rajztanárnak díjazását emelnie; a főgymnasium évi szükséglete 23,169 forint, a kért állami 
segély pedig a szükséglet felénél kevesebb, úgy hogy a főgymnasium felekezeti jellege a 
segély megadása esetén nem változnék, miért is a bizottság a kérvényezésre az engedélyt 
megadhatónak véli; 

b) a nyíregyházi főgymnasium építési adósság törleszthetése czéljából egyszer s 
mindenkorra 25,000 frt utalványozását, a tanári fizetések javítása czéljából pedig az évi 
segélynek 3000 frttal való felemelését akarja a kormánytól kérni; minthogy azonban évi 
szükségletét nem mutatja ki s igy a bizottság arról nem győződhetett meg, hogy az állami 
segély nem-e fogja az évi szükséglet felét felülmúlni s hogy ennek folytán a nyíregyházi 
főgymnasium nem fogja-e felekezeti jellegét elveszíteni, a bizottság a kérvényezés engedélye-
zését nem javasolja; 

c) a rimaszombati főgymnasiumnak új tanszék felállítása folytán 1000 frt évi 
segélyre levén szüksége, minthogy e különben is közös gymnasium felekezeti jellege ezáltal 
a kért segélyösszeg által veszélyeztetve nincs, a bizottság a kérvény felterjesztése ellen 
nehézséget fenforogni nem lát ; 

d) az eperjesi főgymnasium az eddigi 8700 frtnyi segélynek 5500 frttal való eme-
lését kéri, mert a görög-pótló tanfolyam berendezése által szükségessé vált új tanerő, egy 
segéd-tanári állás rendesítése, a könyvtár s muzeum kellő dotatiója, a lakpénzek és kor-
pótlékok felemelése, tetemes többletköltséget igényel. A bizottság méltányolva a felhozott 
indokokat s meggyőződve arról, hogy a felemelt segély sem éri el a 29,906 frtnyi szük-
séglet felét s hogy ennélfogva az intézet felekezeti jellege biztosítva marad — a kérvényezés 
megengedését ajánlja; — s végül 

e) a bonyhádi algymnasium kiegészítése czéljából a tolna-baranya-somogyi esperes-
ség 9250 frt évi segélyt kíván kérni. Minthogy e segélyösszeg a szükségletnek épen felét 
tenné s így a kiegészítendő főgymnasium felekezeti jellege megóva maradna s minthogy az 
új főgymnasium egy nagy vidék előnyére válnék s a folyamodó esperesség, valamint az 
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eddigi algymnasiumért, úgy az új főgymnasiumért is bizonyára hasonló buzgósággal fog 
áldozatokat hozni, a bizottság az államsegély igénybe vételére az engedély megadá-
sát javasolja. 

E jelentés alapján az egyetemes közgyűlés a rozsnyói főgymnasium iskola-
tanácsának, a rimaszombati főgymnasium igazgató-választmányának, az eperjesi ev. 
ker. collegium pártfogóságának, végül a tolna-baranya-somogyi esperességnek meg-
adja az endedélyt arra, hogy a rozsnyói, rimaszombati és eperjesi főgymnasiumok 
állami segélyének felemelése iránt, illetve a bonyhádi algymnasium kiegészítése 
czéljából állami segély iránt folyamodhassanak ; ellenben a nyíregyházai főgymna-
sium állami segélyének felemelése czéljából a kérvényezésnek ezúttal helyt nem ad. 

38. (Gry ). Ugyanazon jegyzőkönyv 45-ik pontjánál jelentetvén, hogy a lefolyt évben 
senki sem tett hittanári vizsgálatot, 

tudomásul vétetik. 

39. (Gly.) Ugyanazon jegyzőkönyv 47-ik pontjánál, mely szerint az orosházi egy-
háznak szabadságára hagyatott vagy felebbezését kellően felszerelten a jövő évi közgyűlés 
elé terjeszteni, vagy vélt jogát a törvénykezés útján igazolni, az egyetemes felügyelő bemu-
tatja az orosházi egyháznak az egyetemes közgyűléshez intézett folyamodványát, jelentvén 
egyúttal, hogy azt neki közvetlenül a békési esperes adta át a gyűlés folyamán. 

Ezen folyamodvány véleményezés és javaslattétel végett bizottságnak 
adatik ki, melynek elnöke: Radó Kálmán ker. felügyelő, tagjai pedig Poszvék 
Sándor és dr. Schreiner Károly. 

40. (L.) Ugyanazon jegyzőkönyv 49-ik pontjánál a dunáninneni kerület püspöke, 
mint a Zpevnik-bizottság elnöke, jelenti miszerint a rendben talált évi számadást, a hivatalos 
jelentéssel együtt, a három felügyelő püspökhöz beterjesztette, a vallásos könyveket a kerü-
letek rendelkezésére bocsátotta s ugyanazokból a lipótvári fegyintézetben levő evang. rabok 
számára is küldött. A pénztár állása 1891. decz. 31-kén: 9365 frt 80V» kr. 

Tudomásul szolgál. 

41. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 54. pontjánál, mely szerint a lelkésztanítói állomások 
tárgyában érkezett miniszteri rendelet ellen felirat határoztatott s annak elkészítésével bizott-
ság bízatott meg, előterjeszti az egyetemes felügyelő, hogy közbejövén a zsinat, ezen ügy 
függőben maradt. 

Tudomásul vétetik. 

42. (Gy.) A tiszai kerület azon kérelmet terjeszti elő, hogy az országos tanári 
nyugdíj életbeléptetését az egyetemes gyűlés szorgalmazza. 

Ezzel kapcsolatban, egyetemes felügyelő bemutatja a közgyűlés több tagjának 
azon indítványát, hogy a felekezeti tanárok országos nyugdíjaztatása ügyének a kormánynál 
való szorgalmazására, az egyetemes felügyelő kéressék fel. 

A tanárok országos nyugdíjaztatásának ügye a zsinat elé levén terjesztve, 
a gyűlés ezúttal ezen indítványok érdemleges tárgyalásába nem bocsátkozik. 

43. (H.) A dunántuli egyházkerület püspöke részint élőszóval, részint a dunántuli 
egyházkerületi közgyűlés idevonatkozó jegyzőkönyvi pontjának bemutatásával előterjesztést 
tesz a somogyi esperességhez csatolt szlavóniai evang. missziói gyülekezet jelen állásáról s 
meleg szavakban kéri az egyetemes gyűlést, hogy e mindjobban népesedő evang. telepek 
megmentését, anyagyülekezetekké tömörülését s általában lelki gondozását erkölcsi és anyagi 
támogatásával elősegíteni kegyeskedjék. 

Az élénk érdeklődést keltett előterjesztés azzal a felhívással adatott ki a 
pénzügyi bizottságnak, hogy — a mennyiben egyetemes alapjaink állapota engedi — 
tegyen javaslatot a szlavóniai ev. misszió segélyezésére. 
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44. (Gry.) Jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes felügyelő elnöklete alatti hitelesí-
tésére kiküldettek: Bánó József, br. Kaas Ivor, Jeszenszky Danó, Zsigmondy Jenő, Perlaky 
Elek, Böhm Károly, Scholz Gusztáv és Baehát Dániel. 

45. (Gy.) Több elintézendő tárgy nem lévén, Karsay Sándor püspök köszönetet 
mondott az egyetemes felügyelőnek buzgó fáradozásaiért, az egyetemes felügyelő pedig meg-
köszönve a gyűlés tagjainak érdeklődését, egyúttal a gyűlés nevében is köszönetét nyilvánítá 
Horváth Sándor és Lauko Károly lelkészeknek, helyettesi működésükben való fáradozásukért ; 
s ezzel a gyűlés befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv a 44-ik pont értelmében hitelesíttetett. 

B á r ó P r ó n a y D e z s ő , s. k. Jegyzették: 
egyet, felügyelő, világi elnök. 

G y ő r y E lek , s. k. 
K a r s a y S á n d o r , s. k. egyet, világi főjegyző. 

püspök, egyházi elnök. 
V e t s e y I s t v á n , s. k. 

egyet, világi jegyző. 

H o r v á t h S á n d o r , s. k. 
h. egyet, egyházi jegyző. 

L a u k o K á r o l y , s. k. 
t h . egyet, egyházi jegyző. 



TARTALOM. 

1. A gyűlés megnyitása s elnöki jelentés. 
2. Hunfal vy Pál emléke. 
3. Egyházi jegyzők helyettesítése. 
4. Az egyetemes felügyelő lemondása. 
5. és 37. A bonyhádi, rozsnyói, eperjesi és nyíregyházi tanodák államsegély ügye. 
6. Párbérsérelmi ügy. 
7. A theol. akadémia költségvetése. 
8. A theol. akadémiai tanárok fizetésfelemelési ügye. 
9. Adományok a theol. akadémia részére. 

10. Hunfalvy Pál hagyománya a theol. akadémia részére. 
11. A theol. akadémiában adott ingyenes oktatás. 
12. Theologiai hallgatók számára néptanítói tanfolyam. 
13. A pénzügyi bizottság jelentése a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 13-ik pontjára. 
14. A theol. akadémiai tanárok nyugdíjügye. 
15. Felszólítás a theol. akadémia járulékának fölemelése iránt. 
16. Pénzügyi bizottság jelentése a héber nyelvtan kiadásának segélyezésére nézve. 
17. Levél- és könyvtárnok jelentése. 
18. A tanügyi bizottság évi jelentése. 
19. A tanügyi bizottság jelentése a tanítás menetéről. 
20. A tanügyi bizottság elnökének választása. 
21. Miniszteri leirat az érettségi vizsgálatok tárgyában. 
22. Népiskolai tanítóképesítő vizsgákra nézve javaslat. 
23. Egyetemes törvényszék. 
24. A horvát-szlavonországi egyházak ügye. 
25. A stipendialis bizottság jelentése. 
26. Jelentés a váczi siket-néma intézetbeli vallásoktatásról. 
27. Egyetemes pénztári számadás. 
28. Jurenák József részére halasztás. 
29. Jelentés a tartalékalapokról. 
30. A Hrabovszky-alapítv. bizottság jelentése. 
31. Egyetemes lelkészvizsgáló bizottság. 
32. Jelentés a lelkészi vizsgálatokról. 
33. Az e. e. e. gyámintézet jelentése. 
34. A Luther-társaság jelentése. 
35. A pénzügyi bizottság jelentése, hogy ezúttal a mult évi jegyzőkönyv 43-ik pontjában megjelölt iskolák 

nak nem volt segély adható. 
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37. Iskolák segélyezése iránti kérvények. 
38. Hittani vizsga. 
39. Az orosházi egyház folyamodványa. 
40. A Zpevnik-bizottság jelentése. 
41. A lelkésztanítói állomások ügye. 
42. Indítvány az országos tanári nyugdíjintézet sürgetése iránt. 
43. A szlavóniai evang. missiók ügye. 
44. Hitelesítő bizottság. 
45. A gyűlés befejezése. 

Hornyánszky V. Budapest. 




