
A magyarhoni ágost. hitv. evangelikus keresztyén egyház, 1893. evi október 
hó 4-ik, 5-ik és 6-ik napján Budapesten tartott egyetemes közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 
Az 1892-ik évi október hó 5-ik és 6-ik napjain tartott egyetemes közgyűlés jegyző-

könyvének 4-ik pontja értelmében, a gyűlés első napján báró Prónay Dezső, mint a lemon-
dása folytán bekövetkező új választásig, az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő hivata-
lának viselője és Karsay Sándor elnökölt. 

A gyűlés második napján kerülvén napirendre az egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelőre elrendelt választás eredményének bejelentése s a megválasztottnak beiktatása, az 
ülés kezdetén Péchy Tamás, mint a jelenlevők közt hivatalára nézve legidősb kerületi fel-
ügyelő, Karsay Sándor püspökkel együtt elnököltek; azután pedig a gyűlés br. Prónay Dezső, 
mint újonnan megválasztott egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és Karsay Sándor 
püspöknek s a gyűlés harmadik napján, az egyetemes egyházi s iskolai felügyelőnek s a 
hivatalra nézve Karsay Sándor után legidősb püspöknek, Zelenka Pálnak, elnöksége alatt 
folytattatott és tartatott meg. 

J e l e n v o l t a k : ' 

az egyetemes közgyűlés következő tagjai : 

A) Hivataluknál fogva mint az egyházegyetem tisztviselői. 

Báró Prónay Dezső, egyetemes egyházi s 
iskolai felügyelő. 

Dr. Györy Elek, a tanügyi bizottság elnöke 
s egyetemes főjegyző. 

Zsilinszky Mihály, a tanügyi bizottság al-
elnöke. 

Schneller István, az egyet, theol. akadémia 
igazgatója. 

Dr. Schreiner Károly 
Beniczky Kálmán 
Lányi Bertalan 
Bánó József 
Nádosy Kálmán 
Dr. Samarjay Károly 
Matuska Péter 
Szentiványi Árpád 
Poszvék Sándor, tanár 
Csecsetka Sámuel, „ 
Böhm Károly, „ 
Pákh Károly, „ 

Karsay Sándor, mint hivatalra nézve leg-
idősb püspök. 

Kund Samu, lelkész 
Ritter Károly, „ 
Török József, „ 
Terra v Gyula, „ 
Stettner Gyula, „ 
Rodiczky Kálmán.leik. 
Svehla János, „ 
Glauf Pál, „ 
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Báró Radvánszky Béla, egyetemes gyám-
intézeti elnök. 

Dr. Zsigmondy Jenő, ) , „, 
Sztehlo Kornél, ) a , J e Sy z o k -

Dr. Liedemann Károly, egyet, ügyész. 
Bendl Henrik, egyet, pénztáros. 
Röck Géza, egyet, ellenőr. 
Gobi Imre, egyet, könyv- és levéltárnok. 

Zelenka Pál püspök, egyetemes gyámintézeti 
elnök s hivatalánál fogva egyszersmind 
kerületi képviselő. 

Farbaky József leik. egyet, főjegyző. 
Trsztyénszky Ferencz leik. egyet, aljegyző. 
Gyurácz Ferencz leik. egyet, aljegyző. 

B) Hivataluknál fogva mint 

Péchy Tamás, a tiszai egyházkerület fel-
ügyelője. 

Fabiny Teofil, a bányai kerület felügyelője. 
Radó Kálmán, a dunántúli kerület felügyelője. 
Hörk József, főiskolai igazgató. 

egyházkerületi képviselők : 

Baltik Frigyes, a dunáninneni egyházkerü-
let püspöke. 

Sárkány Sámuel, a bányai kerület püspöke. 

Andorka Gyula. 
Barcza Géza. 
Ruprecht Tasziló. 
Perlaky Elek. 

C) Egyházkerületi küldöttek. 

I. A dunántúli egyházkerületből. 

a) Megbizó-levéllel : 

Nagy Sándor, lelkész. 
Renner Henrik, „ 
Laucsek Jónás, „ 
Német Pá l „ 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Ihász Lajos. 

II. A dunáninneni egyházkerületből. 

a) Megbizó levéllel : 

Mudron Pál. 
Dr. Vanovics János. 
Faj nor István. 
Dula Máté. 

Jánoska György, lelkész. 
Simkovics János, „ 
Zoch Pál, „ 
Boor Lajos, „ 
Krcsméry Miloszlav, „ 

III. A bányai egyházkerületből. 

a) Megbizó-levéllel: 

Báró Podmaniczky Géza. 
Báró Ambrózy Béla. 
Laszkáry Gyula. 
Kosztolányi Sándor. 
Szontagh Pál (nógrádi). 
Ivánka Imre. 
Csipkay Károly. 
Földváry Mihály. 
Dr. Pulszky Ágoston. 
Haviar Dániel. 

Bachát Dániel, lelkész. 
Áchim Ádám, „ 
Kramár Béla, „ 
Belohorszky Gábor leik. 
Raab Károly, „ 
Moczkovcsák János, „ 
Händel Vilmos, ,, 
Lauko Károly, „ 
Horváth Sándor, „ 
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b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Breuer József. 
Farbaky István. 
Báró Radvánszky János. 
Andaházy László. 
Báró Podmaniczky Gyula. 
Jezsovics Károly. 
Földváry Miklós. 

Schranz János, lelkész. 
Scholcz Gusztáv, 
Fa m 1er G. Adolf, 
Veres József, 
Thebusz János, 
Jezsovics Pál 
Zvarinyi Emil 
Margócsy József, 
Kovács Dániel, 

IV. A tiszai egyházkerületből. 

a) Megbizó-levéllel : 

Szontagh Pál (gömöri). 
Radványi István. 
Hámos László. 
Dr. Szontagh Miklós. 
Kallmann János. 
Kubinyi Géza. 
Dr. Mesko László. 

Terray Gyula, lelkész. 
Moor Gyula, „ 
Chotvács Endre, „ 
Justh István, „ 
Dianiska Andor, „ 
Ujágh Károly, „ 
Balthazar Antal, „ 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Dr. Markó Sándor. 
Dr. Schmidt Gyula. 
Berzeviczy Egyed. 
Sponer Andor. 
Grecsák Ágost. 
Dr. Lomniczy Vilmos. 
Majerszky Béla. 
Stefancsok Károly. 

Törköly János, lelkész. 
Bauer Endre, „ 
Liszkay János, „ 
Rohán Lajos, „ 
Buzágh István. „ 

V. Fögymnasiumok küldöttei : 

a) A dunántúli kerületből : Gombócz Miklós és Thiering Károly. 
b) A dunáninneni kerületből: Zorkóczy Sámuel. 
c) A bányai kerületből: Benka Gyula. 
d) A tiszai kerületből : Ludmann Ottó és Fischer Miklós. 

D) Mint korábbi egyetemes jegyző: 

Dr. Vetsey István. 

1. (V.) Az egyetemes gyűlés tagjai mindenekelőtt a templomban gyülekezvén, ő 
csász. és apóst. kir. Felségének névilnnepe alkalmából, Isten áldásáért esedeztek ő Felsé-
gére s a legmagasabb fejedelmi ház tagjaira és egyúttal Isten szent lelkének segedelmét 
kérték saját munkálkodásaikhoz. 

A gyűlés tagjai ezután az ülésterembe vonulván és megnyittatván az ülés, elnöklő 
báró Prónay Dezső jelenti, hogy dr. Győry Elek egyetemes főjegyző, tekintettel arra, hogy 
az egyetemes gyűlés ez alkalommal a zsinati törvények életbelépése folytán új alapon alakul 
meg, továbbá Schranz János egyházi jegyző elfoglaltsága miatt és dr. Vetsey István világi 
jegyző, kit a bányai egyházkerület választott meg jegyzőjének, állásukról lemondtak. Egye-
temes felügyelő, a gyűlés általános helyeslése mellett emelvén ki, hogy dr. Győry Eleknek 

1* 
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az egyházi élet terén általában és különösen egyetemes egyházunk kebelében szerzett érde-
mei mindenki előtt ismeretesek, és hogy Schranz János és dr. Vetsey István jegyzők is 
híven megfeleltek a reájuk bizott tisztnek; továbbá bejelentvén, hogy dr. Vetsey István 
jegyzői működését még erre a közgyűlésre felajánlotta, 

az egyetemes gyűlés a bejelentett lemondásokat elfogadja s állásukról 
lemondott tisztviselőinek eddigi buzgó eljárásukért őszinte köszönetét fejezi ki. 

2. (V.) Az elfogadott lemondások folytán mindenekelőtt a jegyzői kar levén meg-
választandó, miután egyetemes felügyelő azt indítványozta, hogy a világi és egyházi főjegy-
zőkön kivül még 2 világi és 2 egyházi jegyző választassék s miután a jegyzői állásokra 
tett ajánlatokkal szemben szavazást senki sem kivánt, 

az egyetemes közgyűlés elfogadva a jegyzői kar tagjainak számára nézve 
tett elnöki indítványt, az ajánlatokhoz képest közfelkiáltással megválasztja: világi 
főjegyzőnek dr. Győry Eleket, egyházi főjegyzőnek Farbaky Józsefet, világi aljegy-
zőnek dr. Zsigmondy Jenőt és Sztehló Kornélt, egyházi aljegyzőnek Trsztyénszky 
Ferenczet és Gyurácz Ferenczet, kik is — a már megesketett dr. Győry Elek 
világi főjegyző kivételével — a hivatali esküt a gyűlés szine előtt nyomban letet-
ték s mindannyian jegyzői helyeiket azonnal elfoglalták. 

3. (V.) A jegyzői kar a gyűlés hivatalbóli tagjainak, az egyházkerületek megbizó 
levéllel igazolt képviselőinek és az egyházkerületek által jegyzőkönyvi kivonattal kiküldöttek 
névsorát bejelentvén, 

egyetemes felügyelő az egyetemes közgyűlést a zsinati törvények értel-
mében megalakultnak jelenti ki. 

4. (V.) Elnöklő egyetemes felügyelő abból a szempontból, hogy mindazok a tiszt-
ségek, melyek a zsinati törvények értelmében az egyetemes közgyűlési tagság jogával jár-
nak, mielőbb betöltessenek s ennek folytán az egyetemes közgyűlés hivatalbóli tagjai teljes 
számúak legyenek, azt indítványozván, hogy a közgyűlés válaszsza meg az egyetemes pénz-
tári ellenőrt, az egyetemes pénztárost, az egyetemes tanügyi bizottság alelnökét s az egye-
temes törvényszék biráit, 

az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással megválasztja egyetemes ügyész-
nek dr. Liedemann Károlyt, egyetemes pénztári ellenőrnek dr. Röck Gézát, egye-
temes pénztárosnak Bendl Henriket, az egyetemes tanügyi bizottság alelnökének 
Zsilinszky Mihályt, az egyetemes tanügyi bizottság elnöki tisztében továbbra is 
megerősíti dr. Győry Eleket s egyúttal megbízza az egyetemes pénzügyi bizott-
ságot, hogy az egyetemes pénztár egyik kulcsát dr. Győry Elek eddigi pénztári 
ellenőrtől a szokott módon vegye át s az újonnan megválasztott pénztári ellenőr-
nek adja át. 

5. Az egyetemes törvényszék bíráinak közfelkiáltással megválasztattak a követ-
kező sorrendben : 

Bánó József, Lányi Bertalan, dr. Samarjay Károly, dr. Schreiner Károly, 
Szentiványi Árpád, Nádosy Kálmán, Beniczky Kálmán és Matuska Péter világiak ; 
Kund Sámuel, Terray Gyula, Ritter Károly, Török József, Glanf Pál, Boditzky 
Kálmán, Svehla János és Stettner Gyula egyháziak; Pákh Károly, Böhm Károly, 
Csecsetka Sámuel és Poszvék Sándor tanárok ; kik is — dr. Samarjay Károly, 
Csecsetka Sámuel, Lányi Bertalan, Matuska Péter és Pákh Károly kivételével — 
a zsinati törvényben előirt birói esküt a gyűlés szine előtt nyomban letették. 

Az egyetemes törvényszék jegyzőjének szintén közfelkiáltással megvá-
lasztatott dr. Zelenka Lajos. 

Megjegyeztetik, hogy dr. Schreiner Károly, Nádosy Kálmán, Kund 
Sámuel, Stettner Gyula és Poszvék Sándor a dunántúli, Beniczky Kálmán, dr. Samar-
jay Károly, Ritter Károly, Bodiczky Kálmán és Csecsetka Sámuel a dunáninneni, 
Lányi Bertalan, Matuska Péter, Török József, Svehla János és Böhm Károly a 
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bányai, és Bánó József, Szentiványi Árpád, Terray Gyula Glauf Pál és Pákh 
Károly a tiszai egyházkerületből valók. 

6. (V.) Olvastatott ezután egyetemes felügyelőnek Budapesten 1893. október 1-én 
kelt következő jelentése: 

1. Köztudomású ugyan, hogy a zsinatunkon alkotott egyházi törvények ö Felsége 
a király által jóváhagyattak és megerősíttettek s magán a zsinaton kihirdettettek és ennél-
fogva már életbe is léptek, mindazonáltal ezen, egyházunkban korszakot alkotó tényről e 
helyen is első sorban már azért is meg kell emlékeznem, mivel a zsinati törvények végre-
hajtására vonatkozó számos intézkedés fogja ezen gyülésünk egyik legfontosabb fel-
adatát képezni. „ 

2. A zsinati törvények egyik eredeti példányát, mely 0 Felsége aláírásával el 
van látva, a zsinati elnökségtől átvettem s az egyetemes levéltárba helyeztem el. 

3. A zsinati törvények hivatalos kiadása a zsinat tagjainak, az egyházközségeknek 
és a felsőbb tanintézeteknek megküldetett. 

4. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve a nagymélt. vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumhoz felterjesztetett. 

5. A m. é. egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 18. pontjában 4-ik sz. a. foglalt 
határozatra vonatkozólag a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól érkezett s 
tartalmához képest a tanügyi bizottság elnökségével már előlegesen közölt leiratot ezennel 
tisztelettel a gyűlés elé terjesztem. 

6. A m. é. egyetemes gyűlés 4. számú határozatához képest az egyházkerületi 
elnökségeket felkértem, miszerint intézkedjenek, hogy az egyházközségek és a szavazatra 
jogosított tanintézeteknek tanári karai az egyetemes felügyelőre adandó szavazataikat záros 
határidő alatt küldjék meg a főtiszt, püspök urakhoz ; a főtiszt, püspök urak pedig a kerüle-
tenként egybegyűjtött szavazatokat az egyetemes gyűlésre magukkal hozni méltóztassanak, 
hogy a gyűlés a szavazatokat felbontsa s az egyetemes felügyelői hivatal betöltésére vonatko-
zólag a zsinati törvények értelmében az intézkedéseket megtehesse. 

7. A porosz kir. egyházi főtanács a wittenbergai vártemplomnak —* a mely templom 
ajtajára Luther híres tantételeit kiszegezte — m. é. október 31-re kitűzött felszentelési 
ünnepélyére meghívó érkezett. E megtisztelő meghívás következtében felkértem főtiszt. 
Zelenka Pál püspök urat, hogy a wittenbergi templom felszentelési ünnepén egyházunkat 
képviselni méltóztassék, mely megbízatásnak a főtiszt, püspök úr készséggel meg is felelt. 

8. Az egyetemes egyház pénztárának számadásai megvizsgáltattak s rendben 
találtattak. 

9. Az ösztöndíjak szabályszerűen kiosztattak. 
10. A pozsonyi lyceumi tanárok nyugdíjintézetének ügyében a m. é. egyetemes 

gyűlés 14. sz. határozatánál fogva kiküldött egyetemes bizottság megbízatásában eljárt, a 
nyugdíjintézet ügyében az egyezség létrejött; a bizottság jegyzőkönyvét jóváhagyás végett 
van szerencsém az egyetemes gyűlés elé terjeszteni. 

11. Súlyos veszteség érte egyetemes egyházunkat Doleschall Sándor lelkész és 
egyetemes levéltárnok úr elhunytával. Mély tudományossága, fenkölt szelleme lelkészi karunk 
egyik díszévé tette őt. Az egyetemes egyházhoz való ragaszkodását, kötelességérzetét és az 
egyetemes egyház által reá ruházott hivatalokban való buzgóságát fényesen tanúsítja az is, 
hogy az őt ért súlyos csapás daczára is lankadatlanul folytatta hivatalát, a mit még mult 
évi jelentése is bizonyít. Méltó ő arra, hogy emlékezetét jegyzőkönyvünkben hálával meg-
örökítsük. 

12. Az egyetemes levéltár a bányai egyházkerület levéltárával közös helyiségben 
őriztetvén, nagytiszt. Doleschall Sándor levéltárnok úr elhunyta következtében a bányai 
egyházkerületi felügyelő úr ő nagyméltóságával egyetértőleg a levéltár kulcsainak őrizetét 
ideiglenesen az egyetemes pénztárnok úrra bíztuk. 

13. A pesti egyház, a melytől az egyetemes levéltár őrizetére szolgáló helyiség 
ki van bérelve, ezen helyiséget egyéb czélokra akarván használni, a bérletet felmondotta; 
de egyúttal egy más, a levéltár czéljaira még alkalmasabb helyiséget ajánlott fel bérletül. 
Kérem a főtiszt, egyetemes gyűlést, méltóztassék a levéltárnak jövőben való elhelyezése 
iránt is intézkedni. 

14. Tisztelettel bemutatom a telekkönyvi betétek szerkesztéséhez szükséges anya-
könyvi kivonatokért járó díjak tárgyában hozzám érkezett miniszteri leiratot. 
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15. Van szerencséra az ev. ref. convent elnökségének a két protestáns egyházat 
közösen érdeklő ügyekre vonatkozó átiratát mellékleteivel együtt bemutatni. 

16. Tisztelettel bemutatom a dunáninneni egyházkerületi közgyűlésnek egy, Turócz-
Szent-Mártonban feállítani szándékolt tót nyelvű algymasium ügyében hozott határozatát 
mellékleteivel együtt. 

17. Továbbá tisztelettel bemutatom a dunáninneni egyházkerületi közgyűlés némely 
határozatai ellen benyújtott és a dunáninneni egyházkerületi elnökség útján hozzám érkezett 
felebbezéseket, illetőleg kérvényeket. 

18. Tisztelettel bemutatóra a nagyraélt. vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 
Jeszenszky Pál ügyében beérkezett leiratát mellékleteivel együtt. 

19. Kihirdetés végett bemutatom az egyetemes törvényszék Ítéleteit: 
a) Polster János kácsfalusi tanító. 
b) Újhelyi Attila turányi felügyelő ügyében. 
20. Végre bemutatom az egyetemes törvényszék Ítéletét Vozáry János jolsvai 

tanító ügyében. 
E jelentés kapcsán az egyetemes felügyelő szóval jelentvén, hogy a szentesített 

zsinati törvények egy-egy példányát a ref. testvér-egyházkerületek elnökségeinek is meg-
küldte és a pozsonyi theologiai akadémia tanári karának az egyetemes felügyelő választásra 
vonatkozó s hozzá beküldött szavazatát a gyűlésnek bemutatván, 

az egyetemes gyűlés az elnöki jelentést, elismerésének kifejezése mellett, 
tudomásul veszi azzal, hogy annak egyes pontjai külön, egyéb a mult évi jkvvel 
összefüggő pontjai pedig az illető jkvi pontoknál fognak felvétetni. 

» 

7. (V.) Felvétetvén az elnöki jelentés 11. pontja, melyben egyetemes felügyelő 
Doleschall Sándor lelkésznek és egyetemes levéltárnoknak elhunytáról emlékezik meg, 

az egyetemes közgyűlés Doleschall Sándornak az egyetem körül szerzett 
érdemeit hálásan elismeri és emlékét jegyzőkönyvében megörökíti. 

8. (V.) A megürült egyetemes könyv- és levéltárnoki tiszt betöltendő levén, elnöklő 
egyetemes felügyelő ama jelentése után, hogy az egyetemes és bányakerületi levéltári közös 
helyiség kulcsát, a bányakerületi felügyelővel egyetértőleg, Doleschall Sándor elhunyta után 
Bendl Henrik egyetemes pénztárosra bízta, 

az egyetemes közgyűlés közfelkiáltással megválasztja egyetemes könyv-
és levéltárnoknak Gobi Imrét, ki e tisztsége alapján hivatalból tagja a közgyű-
lésnek ; egyetemes felügyelő ideiglenes intézkedését tudomásul veszi és a levéltárnak 
az újonnan megválasztott levéltárnok kezeihez leendő átadására Bachát Dániel 
elnöklete alatt kiküldi Horváth Sándort, Sztehlo Kornélt és dr. Vetsey Istvánt. 

9. (V.) Olvastatván a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve, annak 4-ik 
pontjánál, melyben az egyetemes közgyűlés kimondta, hogy az egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelő választására nézve, a zsinati törvények szentesítése után s azok értelmében lesz 
az intézkedés megteendő, felvétetett az elnöki jelentés 6-ik pontja. E pont szerint az egye-
temes felügyelő az egyházkerületi elnökségeket felkérte, miszerint intézkedjenek, hogy az 
egyházközségek és a szavazatra jogosított tanintézetek az egyetemes felügyelőre adandó 
szavazataikat küldjék a püspökökhöz s a püspökök az egybegyűjtött szavazatokat mutassák 
be az egyetemes gyűlésen. 

A püspökök e felhívás értelmében a lepecsételt szavazatokat bemutatván s indít-
vány tétetvén az iránt, hogy a szavazatok felbontására bizottság küldessék ki, Karsay Sándor 
mint a közgyűlés egyházi elnöke, miután a bizottság tagjaira nézve tett ajánlat általános 
helyesléssel fogadtatott, kimondja, hogy 

az egyetemes közgyűlés Radó Kálmán dunántúli egyházkerületi felügyelő 
és Baltik Frigyes dunáninneni kerületi püspök elnöklete alatt Szentiványi Árpád, 
Csipkay Károly, dr. Schreiner Károly, Eajnor István, Terray Gyula, Laukó 
Károly, Kund Sámuel, Bóor Lajos, Poszvék Endre s Hörk József tagokból és dr. 
Zsigmondy Jenő jegyzőből álló bizottságot küld ki, azzal a felhívással, hogy a 
szavazatokat átvévén, azokat bontsa fel, a választás eredményét állapítsa meg s 
jelentését a holnapi ülés elején terjeszsze be. 



Egyidejűleg úgy a püspökök által bemutatott szavazatok, valamint a 
pozsonyi theol. akadémia tanári karának az egyetemes felügyelő által bemutatott 
szavazata a bizottságnak a gyűlés színe előtt átadatnak. 

10. (V.) Felvétetvén az elnöki jelentés 13. pontja, melyben egyetemes felügyelő 
jelenti, hogy a pesti egyház az egyetemes levéltár helyiségét felmondotta, egyúttal azonban 
más helyiséget ajánlott fel bérletül, 

az egyetemes közgyűlés felhatalmazza egyetemes felügyelőt, hogy a fel-
ajánlott helyiséget, egyetértőleg a bányakerület felügyelőjével, az egyetemes és a 
bányakerületi levéltár elhelyezése ezéljából bérelje ki. 

11. (V.) Olvastatott az egyetemes felügyelő jelentésének 15. pontja alatt említett 
és az ev. ref. convent elnökségétől a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre 
vonatkozólag érkezett átirat és az ev. ref. egyetemes convent 1893. márczius hóban tartott 
ülésének jkvi kivonata, melyek szerint az ev. ref. convent tekintettel arra, hogy mind a 
két zsinat utasította az egyetemes gyűlést, illetve conventet, hogy a mindkét egyházat 
közösen érdeklő ügyekben való közös értekezés ezéljából évről-évre vagy az évek bizonyos 
sorára, egyenlő számú tagokból álló bizottságokat válaszszanak, melyek a szükséghez képest 
értekezés végett összejöjjenek s a határozási jog kizárásával, tanácskozásaik eredményéről 
a kiküldő gyűléseknek véleményes jelentést tegyenek, e czélból báró Bánffy Dezső, gróf 
Degenfeld József, Kiss Áron, Kiss Gábor, Kun Bertalan, Papp Gábor, Szabó János, Szász 
Domokos, Szász Károly, Széli Kálmán, Tisza Kálmán, gróf Tisza Lajos és Tóth Sámuel 
tagokból álló bizottságot választott, s Kun Bertalan püspököt kérte fel, hogy a bizottságot 
szükség esetén hívja össze. 

Az egyetemes közgyűlés örömmel értesülvén, hogy a ref. testvér-egyház 
conventje a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyek felett tartandó közös 
tanácskozások ezéljából bizottságot küldött ki, elhatározza, hogy hasonló czélból 
ugyancsak 13 tagból álló bizottságot választ s a választást a holnapi ülés napi 
rendjére tűzi ki. 

« 

12. (V.) Egyetemes felügyelő bemutatja a hozzá az előbbi pontban említett átirat 
kapcsán érkezett és a Fiúméban keletkezett ev. ref. és ág. hitv. evang. egyesült egyházra 
vonatkozó szerződést, mely ennek, ez idő szerint főleg az ev. ref. convent nyújtotta segélyből 
fentartott, közös egyháznak jogviszonyait tárgyazza, s a melyet az ev. ref. convent, helyben-
hagyásával ellátva, megerősítés végett küldött meg. 

Az egyetemes gyűlés a Fiúméban lakó ev. ref. és ág. hitv. evang. hivek 
közös egyházi életét biztosító szerződést jóváhagyja s felkéri egyetemes felügyelőt, 
hogy a szerződést magában foglaló jegyzőkönyvet, jóváhagyási záradékkal ellátva, 
az ev. ref. convent elnökségéhez származtassa vissza. 

18. (V.) Egyetemes felügyelő bemutatja a dunáninneni egyházkerületnek az elnöki 
jelentés 16. pontja alatt említett határozatát, melylyel ez az egyházkerület Turócz-Szent-
Mártonban tót tannyelvű algymnasium felállítását határozván el, az ez ügyre vonatkozó 
összes okmányokat az egyetemes közgyűléshez azzal a kérelemmel terjeszti fel, hogy az 
egyetemes gyűlés az algymnasium felállítását hagyja jóvá s annak részére a közoktatási 
kormánynál a nyilvánossági jogot eszközölje ki. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel az ügynek tanügyi és pénzügyi 
szempontból való fontosságára az összes okmányokat véleményes jelentéstétel végett 
az egyetemes tanügyi és pénzügyi bizottságoknak adja ki. 

14. Egyetemes felügyelő bemutatván a pesti egyház közös választmányának a 
budapesti ág. hitv. evang. főgymnasium részére állami segély iránti kérvényét, 

e kérvény lehetőleg soronkivűli tárgyalás és véleményes jelentéstétel 
végett kiadatik az egyetemes tanügyi bizottságnak. 
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15. (V.) Felvétetvén az egyetemes felügyelő jelentésének 17-ik pontja, egyetemes 
felügyelő bemutatja a pozsonyvárosi, pozsonymegyei és mosoni egyházmegyéknek hozzá a 
dunáninneni püspök útján, tehát szabályszerűleg felterjesztett kérvényeit, illetve felebbezé-
seit, melyekben ezek az egyházmegyék előadván, hogy a dunáninneni egyházkerületnek f. é. 
aug. 23-án Liptó-Szent-Miklóson tartott közgyűlésében a tisztán nemzetiségi érdekekből ala-
kult többség elhatározta a pénztárnak és levéltárnak Pozsonyból Liptó-Szent-Miklósra leendő 
áthelyezését és elhatározta azt, hogy a 1894/5. tanévben Turócz-Szent-Mártonban tót tannyelvű 
középiskolát nyit meg; azt a kérelmet terjesztik elő, hogy az egyetemes gyűlés mindezeket 
a határozatokat helyezze hatályon kivül s mivel a dunáninneni egyházkerület közgyűlésének 
többsége a hazafias érzelmű kisebbség elől elzárja a lehetőséget arra, hogy a kerületben és 
az egyetemes közgyűlésen egyházi alkotmányunkban gyökerező jogait gyakorolhassa, a kérel-
mező egyházmegyéket más kerületbe való beosztás útján jelenlegi helyzetéből szabadítsa meg. 

E felebbezések olvasása után a bányai egyházkerület részéről az az indítvány ter-
jesztetett elő, hogy mivel az egyházkerületeknek, sőt némely egyházmegyének is területi beosz-
tása egyházi életünk jelenlegi követelményeinek teljesen meg nem felel, sem az egyházi köz-
igazgatásnak, sem az egyházi terhek egyenletes megoszlásának szempontjából, sem pedig abból 
a szempontból, hogy egyházunk egyetlen önkormányzati testületében se vergődhessenek túlsúlyra 
oly szervezett alakban mutatkozó törekvések, melyek merev ellentétben állanak egyházunknak 
az önkormányzat szabadságát a tiszta hazaszeretettől soha el nem választó irányával — küldjön 
ki az egyetemes közgyűlés bizottságot a ezélból, hogy az egyházkerületeknek s azokon belül 
még az egyházmegyéknek is beosztását tanulmányozva, készítsen az egyházkerületeknek 
új beosztására nézve javaslatot, mely a szabályszerű eljárás után oly megkereséssel tétessék 
át a zsinathoz, hogy az a javaslatot még jelenlegi megbízatásának idején belül tárgyalva, az 
egyházkerületek új beosztását állapítsa meg. 

A felebbezésnek és a bányai egyházkerület indítványának előterjesztése után a meg-
indult vita az idő előrehaladta miatt be- nem fejeztethetvén, 

azok tárgyalásának folytatása a következő napra halasztatott azzal, hogy 
a tárgyalás az egyetemes felügyelőre történt szavazás eredményének kihirdetése és 
az ennek folytán szükséges intézkedések megtétele után fog folytattatni. 

16. (V.) Egyetemes felügyelő, tekintettel arra, hogy a következő napi ülés elején 
a megválasztott egyetemes felügyelő be fog iktattatni s ő csak ez ideig vállalkozott a hiva-
talával járó teendők elvégzésére, az elnöki pecsétet átadja Karsay Sándor püspöknek mint 
elnöktársának s felkéri Péchy Tamás tiszai egyházkerületi felügyelőt, hogy mint a jelenlevő 
egyházkerületi felügyelők közül a hivatala szerint legidősb felügyelő, a holnapi napon az 
elnöki széket foglalja el, 

mit a közgyűlés helyeslőleg vesz tudomásúl. 

17. (Gry. E.) A gyűlés második napján, a fennebbi 16-ik pont értelmében alakult 
elnökség vezetése mellett kezdetvén meg az ülés, olvastatott az egyetemes egyházi és isko-
lai felügyelő választására vonatkozó szavazatok felbontására, a jelen jk. 9-ik pontja alatt 
kiküldött bizottság jelentése, melyben, mellekelve az eljárásáról fölvett jkvet, a lepecsételt 
csomagba zárt szavazatokat s ezeknek ugyanazon csomagba zárt jegyzékét, jelenti : hogy 
beérkezett összesen 1300 érvényes szavazat, ebből báró Prónay Dezső kapott 1120 szava-
zatot, 180 pedig többek között oszlott meg s e szerint a zsinati törvények értelmében sza-
bályszerűen megejtett szavazással, a magyarországi ágost. hitv. ev. egyházegyetem egyházi 
s iskolai felügyelőnek báró Prónay Dezső választatott meg. 

Ezen jelentés és választási eredmény lelkes éljenzés közt tudomásúl vétet-
vén, ezen választásról a zsinati törvények 162. §. értelmében a kormány és a 
magyarországi ev. ref. convent elnöksége értesíttetik. 

Elrendeltetik egyúttal, a jelentésnek s az ahhoz csatolt jegyzőkönyvnek 
levéltárba tétele, a szavazatoknak s ezek jegyzékének pedig megsemmisítése. 

18. (Gy. E.) A megválasztott egyetemes egyházi s iskolai felügyelőnek hivatalába 
való ünnepélyes beiktatására nézve, tekintettel arra, hogy a most megválasztott báró Prónay 
Dezső már előzőleg is 10 évig viselte az egyetemes felügyelői hivatalt s abba 1883-ban 
történt beiktatása alkalmával már letette az 1875-ik évi egyetemes gyűlési jkv. 2-ik pont-
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jában foglalt hivatali esküt, tekintettel továbbá arra, hogy a hivatali utasítás, a mennyiben 
azon a zsinati törvény nem változtatott s addig míg erre nézve újabb törvényes intézkedés 
nem történik, fentartandó úgy, miként az szintén az 1875-ik évi egyetemes gyűlési jegy-
zőkönyv 2-ik pontjában foglaltatik, indítványoztatok, hogy ez alkalommal a már letett esküre 
való hivatkozással s annak a zsinati törvényekre is kiterjesztésével, a zsinati törvények 
162. §-ban említett felesketés teljesítettnek tekintessék s a megválasztott egyetemes felügyelő 
elé elfogadás végett s a fenebbi értelemben, az eddigi hivatalos utasítás terjesztessék. 

Ezen indítvány elfogadtatván és határozattá emeltetvén, az egyetemes egy-
házi s iskolai felügyelőnek értesítésére s a gyűlésbe való meghivására Radó Kál-
mán ker. felügyelő és Baltik Frigyes püspök elnöklete alatt, a szavazatok felbon-
tásában eljárt bizottság tagjaiból álló küldöttség neveztetett ki. 

Mire az ülés az egyetemes felügyelő megérkezéséig felfüggesztetett. 

19. (Gy. E.) Megérkezvén a küldöttség kiséretében báró Prónay Dezső; a gyűlés 
az ismételten megválasztott egyetemes felügyelőt lelkesült zajos éljenzéssel fogadta, melynek 
lecsillapultával báró Prónay Dezső az elnöklő kerületi felügyelőnek Péchy Tamásnak, a 
gyűlés nevében hozzá intézett kérdéseire kijelentette: hogy megválasztatását elfogadja, hogy 
a hivatali esküt, melyet 10 év előtt az oltárnál tett le, kész ugyan ismételni, de miután 
ez nem kívántatik, ezennel hivatkozik reá, azt fennállónak ismeri el és ámbár az egyház 
törvénye amúgy is kötelezi, kiterjeszti azt, hogy esküvel is szentesíttessék, a zsinati törvé-
nyekre is; végre, hogy feltétlenül kötelezőnek ismervén az egyház minden tagjára nézve, 
mindazon szabályt, melyet az egyház törvényesen megállapított vagy megállapítani fog, termé-
szetesen elfogadja mindabban, mit eddig rajta törvény nem módosított és mindaddig, míg 
törvényesen meg nem változtatik, azon hivatali utasítást is, mely 1883-ban állapíttatott meg 
s a melyet akkor is elfogadott. 

Péchy Tamás ezekután lelkesült beszéddel üdvözölvén az egyetemes felügyelőt és 
kiemelvén, hogy érdemeit leg-ékesszólóbban tolmácsolják a lefolyt választásban reá adott 
szavazatok ; átadta neki a hivatal jelvényeként az egyetemes felügyelői pecsétet s átadta 
neki az elnöki széket ; ki azt zajos tetszésnyilvánításokkal kisért fényes beszéddel foglalta el. 

Beszédében ez alkalommal is, úgy mint 10 év előtti beiktatásakor, megszólalt a 
fiúi kegyelet fohásza, kérve, hogy lebegjen felette atyjának és elődeinek áldó szelleme. 

Kiemelte ezután, hogy most tapasztalatokban gazdagabban foglalja el helyét, de 
reményekben nem; s a lefolyt 10 évre visszatekintve személyére nézve kevés biztatót talál ; 
ha azonban magára nézve nem lát is biztatót, meg kell hajolnia, midőn az egyház máskép 
itélt s a bizalomból bizalmat is merít. 

Utalva ezután azon irányra nézve, mely őt vezeti a tíz év előtti beiktatásakor 
mondottakra, megjegyezte: hogy ez alkalommal inkább csak néhány alapelvre kiván hivat-
kozni. Egyházunk alapelve — úgy mond — röviden két szóba foglalható össze: szeretet 
és szabadság. 

Az egyház belső életének, alapja a szeretet; a külső, a látható egyházé, a kor-
mányzásé a szabadság, melytől el nem választható az önkormányzat. Az önkormányzat, 
melynek alapelvét oly találóan fejezte ki Pál apostol, mondván: „engedelmeskedjetek 
egymásnak 

Elfogadja ő ennek minden következményét s engedelmeskedni fog az egyház 
törvényeinek, de a mikben az egyház tisztséget ruház rá, ennek hatáskörében ezt ő is 
hangoztatni fogja. 

Beszéde további folyamában hangsúlyozta ezúttal, hogy ép úgy, mint egyházához, 
ragaszkodik politikai elveihez is; ezután pedig felemlítette még, hogy az is késztette az 
egyetemes felügyelői tisztség ujabb elfogadására, mert nehézségekkel találja magát szemben. 
Kívülről veszélytől nem tart ugyan, de belső válság jelenségei mutatkoznak s a midőn a 
helyzet nehézségekkel van összekötve, az önkormányzatot sértené, ha az, a kit tisztségre 
választanak azt kérdezné, mily következményekkel jár az személyére, mert valódi önkor-
mányzatnál nem az egyén jelöli ki helyét, hanem az egyénnek jelölik ki a helyet s épen 
a küzdelemben kell vezér, a ki nem nézi személyét, mert lehet, hogy a vezér elesik, de a 
harcz diadallal végződik. 

„Bizalommal tekintek — végzé beszédét — egyházam jövőjére, saját személyemre 
nézve történjék bármi, de nem félek, mert bízom abban, hogy az örök igazság törvénye ural-
kodik a mindenség felett." 

2 
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Az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő ezek szerint az egyetemes 
közgyűlés által hivatalába ünnepélyesen beiktattatott. 

20. (Gy. E.) Folytattatván a jelen jkv. 15-ik pontja alatt fölvett felebbezések s 
egyéb előterjesztéseknek ugyanazon jkvi pont szerint félbeszakított tárgyalása; a tárgyalás 
befejezése után az egyetemes közgyűlés, a tagok felállása és ülve maradása mellett történt 
szavazás útján és minden szavazásnál az ellenpróba megtételével, túlnyomó szavazat-
többséggel következőleg határozott: 

a) középiskolák a zsinati törvények alapján csak az egyetemes közgyűlés jóvá-
hagyása után levén felállíthatók: az egyetemes közgyűlés a dunáninneni kerület közgyűlé-
sének, a kerületi közgyűlés jegyzőkönyve 23-ik pontjában foglalt azon határozatát, hogy a 
tót algymnasium már a jövő évben felállíttassék, feloldja, a gymnasium felállítására nézve 
pedig bevárja a tanügyi bizottság véleményes jelentését; 

b) a dunáninneni kerületnek a pénztár és levéltár áthelyezésére czélzó határozata, 
minthogy még a kerületnek azokra vonatkozó s előirt szabályrendelete nincs, ennek meg-
alkotása előtt pedig az áthelyezésnek helye nem lehet, feloldatik s az eddigi kezelés fen-
tartása elrendeltetik ; 

c) az egyetemes közgyűlés szükségesnek látja, hogy a kerületek másként való 
beosztása iránt intézkedés történjék s annak tanulmányozására, hogy az mikép történjék és 
mielőbbi javaslattételre bizottságot küld ki azzal az u t a l á s sa l , hogy javaslata, mind a kerü-
letek, mind az egyetemes gyűlés elé, ez utóbbi által pedig határozás végett a zsinat elé 
terjesztessék ; utasítja végre a bizottságot, hogy javaslatát legfölebb három hónap alatt 
készítse el. 

Ezen bizottság megválasztása a holnapi ülésre halasztatik. 

21. (St.) Fölvétetvén ezután az elnöki jelentés 18-ik pontjával kapcsolatban Jeszenszky 
Pál iglói főgymnasiumi tanárnak a vallás- és közoktatásügyi miniszter által egyetemes 
felügyelő úrhoz 1893. évi szeptember 25-én leküldött ügye, 

ennek megvizsgálása és még a gyűlés folyamán véleményes jelentés meg-
tétele czéljából Fabiny Theofil elnöklete alatt bizottság küldetik ki, melynek tag-
jai: Szontagh Pál (nógrádi), dr. Győry Elek, Bachát Dániel és Benka Gyula. 

22. (St.) Ugyancsak bejelentvén az elnökség, hogy a bulkeszi egyházközség a 
bányakerület 1892. évi október hó 1., 3., 4. napján tartott közgyűlésének 48. pontja alatt 
Bartsch Dávid János tanító előléptetési ügyében az egyetemes gyűléshez felebbez, 

ezen felebbezés megvizsgálás és véleményes jelentés megtétele végett 
bizottságnak adatik ki, melynek elnöke: Zelenka Pál püspök, tagjai Szentiványi 
Árpád, Gyurátz Ferencz, Sztehlo Kornél és Markó Sándor. 

23. (St.) Az egyetemes törvényszék birájává megválasztott Lányi Bertalan s az 
egyetemes törvényszék jegyzőjévé megválasztott Zelenka Lajos a gyűlés folyama alatt 
megjelenvén : 

a törvényben előirt esküt letették. 

24. (F.) Olvastatott a vallás- és közokt. miniszternek 1892. évi 51.865. sz. a. az 
egyetemes felügyelőhöz intézett leirata, melyben, hivatkozással egy esetre, midőn egy ev. 
lelkész a telekkönyvi betét szerkesztéséhez, tehát oly ügyben szükségelt családi értesítőért, 
melynél maga a törvény a feleknek a legmesszebb menő kedvezményeket nyújtja, az illető 
felektől túlmagas díjat követelt, felvilágosítást kér arra nézve, nincsenek-e az ág. h. ev. 
egyháznál a családi értesítők kiadására nézve megállapított díjszabályzatok s egyszersmind 
kérdést intéz, nem lehetne-e a telekkönyvi betétszerkesztési czélokra szükséges anyakönyvi 
kivonatok és családi ivek kiadásánál a díjat mérsékelni. 
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Felemlítésével annak, hogy az egyetemes felügyelő a kért felvilágosítást 
részben már megadta, felhivatnak az anyakönyvvezető lelkészek, hogy az anya-
könyvi kivonatoknál a hiványukban megszabottnál magasabb díjak szedésétől álta-
lában tartózkodjanak, a betétszerkesztéshez szükségelt családi értesítőkért pedig 
2 frtnál többet semmi esetben ne követeljenek. 

25. (Zs.) A jelen jkv. 20-ik pontja értelmében elhatároztatván, hogy a kerületek 
másként leendő beosztása tárgyában bizottság küldetik ki, ezen bizottság következőleg 
alakíttatott meg. 

Kimondatott, hogy annak hivataluknál fogva tagjai: az egyetemes fel-
ügyelő, a kerületi felügyelők és püspökök; továbbá megválasztattak abba közfel-
kiáltással : dr. Győry Elek, dr. Schreiner Károly, Perlaky Elek, Hering Lajos, 
Poszvék Sándor, Szigeti Dániel, Szentiványi Árpád, Bánó József, Justh Samu, 
Glauf Pál, Hörk József, Dianiska Andor, Beniczky Kálmán, Trsztyénszky Ferencz, 
Fajnor István, Jánoska György, Szentiványi József, Kmety János, Csipkay Károly, 
Pulszky Ágost, Zsilinszky Mihály, Händel Vilmos, Laszkáry Gyula, Kramár Béla, 
Veres József, báró Podmaniczky Géza, Bachát Dániel. 

26. (St.) Olvastatván a m. é. egyet, gyűlés jkv., ennek 5-ik pontjánál olvastatott 
a tanügyi bizottságnak a jelen jkv. 14-ik pontja alatt hozzá áttett kérvényre vonatkozó 
jelentése, mely szerint a budapesti magyar-német egyházközségnek a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez 15.000 frtnyi évi államsegély iránti folyamodványát pártolandónak és az 
egyházközségnek az államsegély kérelmezhetése iránti engedélyt megadandónak véli. 

Az egyetemes gyűlés a bizottság javaslatát elfogadja és megadja az 
engedélyt arra, hogy az egyházközség az államsegélyért folyamodhassék. 

27. (St.) A m. é. jkv. 6-ik pontjánál előterjeszti a dunáninneni egyházkerület 
1893. évi, aug. 23. és 24. tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 60-ik pontjához képest, 
illetékes intézkedés végett az oroszvári egyházközség párbérsérelmére vonatkozó kérvényét, 
melyből kitűnik, hogy a követelő róm. kath. plébános részéről a párbérkötelezettség fen-
állása be nem bizonyíttatott és ennek daczára nem a követelő fél, hanem az evang. hivek 
lettek a vallás- és közoktatásügyi miniszter által perre utasítva s a követelt párbér 
rajtuk végrehajtás útján jogtalanul megvétetik. 

Az egyetemes gyűlés elhatározza, hogy ezen ügyben feliratot intéz a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez; megbízza egyúttal az egyetemes felügyelőt, 
hogy ezen ügy kedvező elintézése czéljából a vallás- és közoktatásügyi miniszternél 
a szükséges lépéseket tegye meg. 

28. (F.) U. a. jkv. 7-ik pontjánál, olvastatott a theol. akad. nagybizottság f. é. 
október 2-án tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint Doleschall Sándor alelnök és Hun-
falvy Pál elhunyta folytán két bizottsági tagsági hely betöltése vált szükségessé. 

Ezen előterjesztés folytán közfelkiáltással megválasztattak a theol. akad. 
nagybizottságba, Zsilinszky Mihály és Bachát Dániel. 

29. (F.) Ugyanazon jegyzőkönyve szerint jelenti a theol. akad. nagybizottság, hogy 
megvizsgálván és rendben találván Kesztler Tivadar pénztárosnak 1892/3. tanévi számadását, 
neki a felmentvényt megadta. 

Tudomásul vétetik. 

30- (F.) U. a. jkv. szerint, a theol. akad. nagybizottság az 1893/4. évi költség-
vetést következőleg állapította meg: 

1* 
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I. Szükséglet. 

lJÖt rendes tanár fizetése és laki 
2. Két magántanár „ 
3. Énektanító díja . . . 
4. Bibliai tót nyelv tanításáért 
5. Intézeti szolga fizetése 
6. Könyvtárra 
7. Fűtésre 
8. Szertár és irodára . . . 
9. Vegyesek s értesítő . . 

Összesen . . 

7500 frt. 
. 1200 n 
. 150 n 
. 200 V 
. 450 n 
. 400 w 
. 150 V 
. 85 n 
. 400 n 
10.535 frt. 

II. Fedezet. 

1. Egyetemes theol. alapból 
2. Kerületek évi járuléka 
3. A pozsonyi egyház járuléka 
4. A Zelenay alapból . . 
5. A Zsedényi alapból . . . 
6. A gr. Pálffy alapból . . . 
7. A Reischl-alapból . , 
8. Tandíjból 
9 Failletékből 

10. Szertár czímén 
11. Iparbanki tőke kamata . . 

Összesen . . , 

1727 frt. 
1350 „ 
3100 „ 

500 „ 
250 „ 
800 „ 

1500 „ 
640 „ 
170 „ 
85 „ 

140 „ 
10262 frt. 

Az egyetemes gyűlés tudomásul vévén ezen költségvetést, elhatározza a 
mutatkozó hiánynak az egyetemes pénztárból való pótlását. 

81. (F.) A m. é. egyet, gyűlés jkv. 9-ik pontjánál jelenti a theol. akad. nagy-
bizottság, hogy újabban a theol. akadémiára a grinádi gyülekezet 6 frtot, a körmöczbányai 
3 frt 75 krt, a budapesti német egyház 5 frtot, kiskőrösi 6 frtot, a pilisi 10 frtot, a 
f.-szelii 10 frtot, a szt-péteri 3 frt 52 krt, a budapesti kerepesi-úti 5 frt 60 krt, a selmecz-
bányai egyház és a honti esperesség 82 frtot, a szt.-györgyi gyülekezet pedig 10 frtot 
adakozott. 

Az adakozóknak az egyetemes gyűlés őszinte köszönetet szavaz s az 
akadémia ügyét a nagy közönség-lelkes pártfogásába továbbra is ajánlja. 

82. (F.) U. a. jkv. 11-ik pontjánál előterjeszti a theol. akad. nagybizottság, hogy 
dr. Hollerung Edvin, ki eddig a közegészségtant az akadémián díjtalanul tanította, lemondván, 
a közegészségtan tanítására dr. Dobrovics Mátyás szintén díjtalanul vállalkozott. 

Tudomásúl vétetvén, az egyetemes gyűlés, mind a két férfiúnak önzetlen 
fáradozásáért köszönetét nyilvánítja. 

33. (F.) Előterjeszti továbbá a theol. akad. nagybizottság, hogy a magántanárok 
szintén drágasági pótlékot kérvén, akkép intézkedett, hogy a tanárok drágasági pótléka az 
előző években megtakarított s a theol. akadémia pénztárában levő 7000 frtból fedeztessék 
oly módon, hogy e czímen a rendes tanárok egyenként 200 frtban, a magántanárok egyen-
ként 100 frtban részesüljenek. 

Jóváhagyólag tudomásul vétetik. 

34. (F.) Ugyancsak a fennebbi ügygyei kapcsolatban tekintettel arra, hogy a Reischl-
alapítvány egy negyedrésze a theol. akadémia számára van rendelve, 

az egyetemes gyűlés felhívja a Reischl-alapítványt kezelő bizottságot, hogy 
az ezen alapítványra vonatkozó alapokiratokat, kezelési szabályokat és számadási 
kimutatásokat, az egyetemes felügyelőhez, mint a theol. akad. nagybizottság elnö-
kéhez, haladéktalanul nyújtsa be. 

35. A theol. akad. nagybizottság előterjeszti továbbá jkvében, hogy Schneller István 
a könyvtárnokságról lemondott és helyébe Pukánszky Béla választatott meg könyvtárnoknak. 

Az egyetemes gyűlés ezen előterjesztést tudomásul vévén, Schneller Ist-
vánnak eddigi fáradozásaiért elismerését nyilvánítja, az új könyvtárnoknak java-
dalmazására nézve pedig, miután a folyó tanévre a költségvetés már megállapítta-
tott, elvárja a jövő évben a nagybizottság javaslatát. 
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36. (F.) Ugyanazon bizottság előterjeszti, hogy lejárván Schneller István igazgatói 
megbízatása, újabb 3 évre ugyanőt választotta meg egyhangúlag a theol. akad. igazgatójának. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 

37. (F.) Ugyancsak a theol, akad. nagybizottság jegyzőkönyvében előterjesztetvén 
a folyó évben előfordult fegyelmi ügyben követett eljárás, 

az egyetemes gyűlés a tanári karnak az ismeretes fegyelmi ügyben köve-
tett eljárását helyesli és tudomásul veszi. 

38. (F.) A m. évi egyet, gyűlés jkv. 14-ik pontjánál, olvastatott a theol. akad. 
nagy bizottság jegyzőkönyvének a nyugdíjügy rendezésére vonatkozó pontja, mely szerint a 

.volt közös lyceumi alapból kihasított 14.00 frt alapúi vételével a theol. tanárok s ezek özve-
gyei és árvái részére létesítendő nyugdíjalap érdekében, az 1891. szeptember 23 és 24-én 
tartott egyetemes gyűlés által kiküldött bizottságnak, Pozson>ban f. 1893-ik évi márczius 
hó 9. és 10-én, az egyetemes felügyelő elnöklete alatt megtartott üléseiben a következő, egy-
részt az egyetemes gyűlésnek, másrészt a pozsonyi egyháznak, elfogadásra ajánlott egyesség 
jött létre: 

1. A pozsonyi ág. h. ev. egyház a lyceumi tanároktól tényleg már átvett nyugdíj-
alapból, a pozsonyi ág. hitv. ev. theol. akadémia nyugdíjalapja javára, 1893. évi április 1-én 
átad 14.000 frtot, szóval tizennégy ezer forintot o. é., mely mint theol. akadémiai nyugdíj-
alap az akadémiai pénztárban Pozsonyban külön fog kezeltetni. 

Ezen 14.000 frt képezendi alapját a theol. akadémiai tanárok létesítendő nyugdíj-
intézetének, a pozsonyi ág. hitv. ev. egyház pedig s illetőleg az átvett lyceumi tanári nyug-
díjalap egyszer s mindenkorra fel van mentve az akadémiai tanárok nyugdíjazásához bármi 
tekintetben is hozzájárulni. 

2. A pozsonyi ág. hitv. ev. egyház Csecsetka Sámuel volt lyceumi, most theol. 
akadémiai tanár, nyugdíjazása esetén, annak az egyetemes gyűlés által meghatározandó nyug-
díjához a lyceümon eltöltött tanári éveinek arányában nyolcz száz forinttal fog hozzájárulni. 

3. Trsztyénszky Ferencz esperes, mint lyceumi és akadémiai tanár nyugdíjazása 
szükségének beálltával, annak nyugdíjazásáról is a pozsonyi ág. hitv. ev. egyház, a theolo-
giai akadémia nyugdíjalapjának terheltetése nélkül, maga f"g gondoskodni. 

4. Schneller István theol. akadémiai tanár nyugdíjazása a pozsonyi ág. hitv. ev. 
egyházat nem fogja terhelni, nyugdíjának biztosítása Csecsetka Sámuel nyugdíja összegének 
megfelelően és a lyceümon szerzett igények figyelembe vételével, az egyetemes gyűlés által 
fog megtörténni. 

5. Azon esetre, ha az egyetemes egyház ág. hitv. ev. theol. akadémiáját Pozsony-
ból más helyre helyezné át, az 1-ső pontban érintett 14.000 frtra nézve, a nyugdíjra jogo-
sultak jogainak épségben tartásával, az egyetemes egyház és a pozsonyi egyház között az 
akadémia felállítására nézve 18sl . október hó 29-án kötött szerződésben, a Pozsonyhoz mint 
helyhez kötött alapítványokra nézve létrejött megállapodások irányadók. 

Ezen 1—5 pontok alatt foglalt megállapodásokat Csecsetka Sámuel, Schneller István 
és Trsztyénszky Ferencz is elfogadják, tett óvásukat a fenti pontozatoknak az egyetemes 
gyűlés és a pozsonyi egyház részéről való elfogadása eseteben visszavonják és ezt saját-
kezű aláírásaikkal is megerősítik. 

Az ezen jegyzőkönyvi megállapodásban foglalt pontozatok mindegyik félre nézve 
csak úgy kötelezők, ha azok a kiküldő egyetemes, illetőleg pozsonyi egyház részéről egész 
terjedelmökben elfogadtatnak. 

Ezzel kapcsolatban jelenti a nagy bizottság, hogy a pozsonyi egyház ezen egyessé-
get f. é. ápril 9-én tartott közgyűlésében elfogadta s azt az egyetemes gyűlésnek is elfo-
gadásra ajánlja. 

Az egyetemes gyűlés ezen egyességet helybenhagyja s felkéri az egye-
temes felügyelőt, hogy azt, az erre vonatkozó záradékkal lássa el. 

39. (Zs.) A m. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyv 17-ik pontjánál jelenti az egye-
temes felügyelő, hogy az egyetemes levél- és köuyvtárnok elhalálozván, a szokott jelentés 
be nem adatott. 

Tudomásul vétetik. 
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40. (F.) U. a jegyzőkönyv 14-ik pontjánál az egyetemes tanügyi bizottság beter-
jeszti következő jelentését: 

Az egyetemes tanügyi bizottságot az 1892/93-diki iskolai évben is nagy vesztesség 
érte. Ugyanis nagytiszteletü Doleschall Sándor lelkész urat, ki a bizottságnak évek hosszú 
során át tagja volt, s éles felfogásával, lankadatlan buzgalmával és lelkes szorgalmával 
annak működését támogatva, tanügyünk emelése körül kiváló érdemeket szerzett magának, 
folyó év februárius havában a halál kiragadta az élők sorából. Midőn a bizottság e fájdalmas 
veszteséget a mélt. és főtiszt, egyetemes gyűlésnek bejelenti, azon kérelemmel kapcsolatban 
teszi, hogy az elhunyt bizottsági tag helyét új taggal betölteni méltóztassék. 

A mult évi egyetemes gyűlés által hozzánk utasított ügyeket a következő módon 
intéztük el. 

1. A budapesti főgymnasiumnak a német nyelvi orthographia egyöntetűvé tétele iránt 
beterjesztett javaslatát sokszorosítottuk s az egyes intézetekhez véleményadás végett szét-
küldtük. Véleményüket beterjesztették : a békés-csabai, soproni, pozsonyi főgymnasiumok » 
változatlanul elfogadva a javaslatot. 

2. A tanóráknak a IV, VII. és VIII. osztályokban való leszállítása iránt bekivánt 
véleményt hét iskola még a mai napig sem küldötte be; a beküldött vélemények némelyike 
pedig nemcsak az említett 3 osztályban, hanem valamennyi osztályban kivánja az óraszámnak 
megváltoztatását. A tanügyi bizottság már mult évi jelentésében jelezte volt a tananyag s 
az elvégzésére fordítandó óraszám megváltoztatásának szükségességét s a lefolyt tanévi 
tapasztalatok és az említett felszólalások alapján a következő indítványt terjeszti a mélt. és 
főtiszt, egyetemes gyűlés elé : Méltóztassék az egyetemes tanügyi bizottságot megbízni, hogy 
a tananyag berendezésére a reáfordítandó óraszámra nézve javaslatot készítsen, azt az év 
folyamán véleményadás végett az egyes középiskolákkal közölje s a beérkezett vélemények 
tekintetbe vételével a közoktatási bizottság elé terjeszsze, mely a jövő évi egyetemes gyűlésnek 
végleges javaslatot mutatna be. 

Addig azonban a középiskolák igazgatóit utasítandóknak véli, hogy az óraszámot 
a helyi viszonyoknak megfelelőleg, már ezen iskolai évben mindenütt a törvényes maximum-
hoz alkalmazzák. 

3. A soproni tanítóképző intézet tanári karának a népiskolai tanítóképesítö vizsgák 
tárgyában készült szabályzati tervezetét véleményadás végett Péterfy Sándor, bpesti tanitó-
nőképző intézeti tanár urnák adtuk ki, kinek jelentését köszönettel fogadta, a tanügyi 
bizottság s a következőkben állapodott meg. A soproni tervezet, mely egyébként az erre 
vonatkozó állami szabályzatot nyomról-nyomra követi, csakhogy evang. iskoláink viszonyaihoz 
alkalmazva módosítja is, fősúlyt fektet a vizsgálatok Írásbeli részére, mig a szóbeli vizsgálat 
tárgyait helyesen korlátolja. Ezen irány nemcsak a hazai állami, hanem a külföldi iskolákban 
is sikeresnek bizonyult, minek folytán a tanügyi bizottság a soproni tervezetet elfogadha-
tónak véli s felkéri a mélt. és főtiszt, egyetemes gyűlést, hogy azt határozattá emelni s a 
tanítóképző intézeteknek vizsgálati szabályzatul kiadni méltóztassék. 

3. A tanulmányi rovatos iveket ez iskolai évben Selmeczbányát, Késmárkot, Rima-
Szombatot és Eperjest kivéve (a mely intézettől a naplók küldettek be) minden iskola 
beküldte. A tanügyi bizottság ezeket át fogja tanulmányozni s annak idején tapasztalatairól 
jelentését megteszi. Az eperjesi főgymnasiumi tanári testület megújított kérelmét, hogy e 
rovatos ivek beküldése alól legalább az államilag segélyezett középiskolák mentessenek fel, 
a tanügyi bizottság teljesíthetőnek nem tartja, mert ezzel megszűnnék annak lehetősége, 
hogy a bizottság ezen középiskolák tanítási menetébe betekintést szerezhessen s épen azért 
az egyetemes gyűlés régebbi határozatát fentartandónak véli. Minthogy azonban némely 
intézetnél a rovatos ivek csak az év végén egyszerre töltetnek ki, mi a tanítás menetének 
pontos feljegyzését veszélyezteti s egyúttal a tanári testületeket, a tanév végén nehéz mun-
kával terheli, a tanügyi bizottság utasítandóknak véli az igazgatókat, hogy a rovatos iveket 
a tanári testületekkel, a rendtartás értelmében, havonként töltessék ki. 

5. A bizottság jelenti, hogy a rovatos iveket Hornyánszky V. könyvnyomdájában 
nyomatta s hogy azok ott ívenként 10 krért kaphatók, a miről a középiskolákat értesítette. 

6. Minthogy az évi statistikai adatok feldolgozása, melyet a tanügyi bizottság 
évenként az egyet, gyűlésnek beterjeszt, hosszabb időt igényel, némely iskolák igazgatói 
azonban a statistikai iveket a jegyzőhöz igen későn küldik be, miáltal azok feldolgozását 
késleltetik és nehezítik, a tanügyi bizottság felkéri az egyetemes gyűlést, méltóztassék az 
igazgatókat utasítani, hogy az évi statistikai adatokat a jegyzőhöz legkésőbb július 15-éig 
küldjék be, a mi annyival indokoltabb kérelem, minthogy a statistikai ivek mását a kor-
mányhoz minden igazgató július 10-éig beküldeni köteles. 
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7. Tankönyvet ez iskolai évben a bizottság- egyet nézett át, Góbi Imre „A magyar 
nemzeti irodalom története" cz. könyvét, melyet dr. Serédi Lajos, eperjesi coll. tanár 
szakavatott véleménye alapján az anyag gondos meg válogatása és áttekinthető beosztása, 
valamint kifogástalan előadása miatt, középiskoláinkban nemcsak engedélyezhetőnek, hanem 
melegen ajánlandónak talált a bizottság. 

8. A görögpótló tanfolyamot ez évben látogatta az V., VI., VII. osztályok 840 
tanulója köziig 304 vagyis 37-8°|0 (a mult évben 38'4Ö|0). 

9. Értesítőt ez évben, Aszódot kivéve, valamennyi iskolától kaptunk. Ezekben 
dolgozat foglaltatik 11; még pedig különböző tárgyú értekezés 5, numismatikai dolgozat 
1 (Pozsony), mütörténeti 1 (Nyíregyháza), iskolatörténeti 1 (Késmárk), botanikai 1 (Selmecz-
bánya), gyakorlati elmefuttatás 1 (Bonyhád), emlékbeszéd 1 (Budapest). 

10. Iskoláink látogatottsága ez évben is emelkedett. Tanköteles gyermek járt az 
1892|93-diki iskolai évben a népiskolákba 145.039 (1891|92-ben 142.185). A középiskolákba 
járt a lefolyt iskolai évben 4473 (tavaly 4390); a tanítóképzőkben tanult 215 (tavaly 193); 
az eperjesi jogakadémiában hallgató volt 94 (tavaly 81). Csekély apadás észlelhető ez évben 
is a theologiai intézeteknél, a hol ez évben 85 (tavaly 89) hallgató volt. 

Végül van szerencsénk összes iskoláink állapotát feltüntető statistikai 5 jelentésünket 
tiszteletteljesen beterjeszteni. 

I. Az egyetemes tanügyi bizottsághoz az egves kerületek részéről beküldött s a 
tisztelettel ide mellékelt két táblázaton összeállított adatok szerint a népiskolai viszonyok az 
egyes egyházkerületekben következőkép állanak. 

A) A bányai egyházkerületben volt 402.463 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú: 
27.896, leány 27.029, összesen 54.925 tanköteles gyermek; 13—15 éves fiú: 10.019, leány 
9686, összesen 19.705 tanköteles gyermek. Volt tehát összesen 6—15 éves tanköteles fiú 
37.915, leány 36.715, összesen 74.630 tanköteles gyermek vagyis a lélekszám 18"5°|0-a. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába: 24.164, leány 23.542, összesen 47.706 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 5085, 
leány 5261, összesen 10.346 gyermek; idegen elemi iskolába: fiú 2292, leány 2106, össze-
sen 4398 gyermek; idegen ismétlő iskolába: fiú 352, leány 241, összesen 593 gyermek: 
felső vagy polgári iskolába: fiú 732, leány 387, összesen 1119 gyermek; magánintézetbe: 
fiú 163, leány 229, összesen 372 gyermek; középtanodába: fiú 830, leány egy sem. Isko-
lába járt tehát : fiú 33.598, leány 31.766, összesen 65.364 gyermek, vagyis a tankötelesek 
87'5 °|0 a. Iskolába nem j á r t : fiú 4317, leány 4949, összesen 9066 gyermek, vagyis a tan-
kötelesek 12'4°|0-a (a megelőző évben 14 6°|0). A gyermekek mulasztottak 544.834 félnapot 
s így a mindénnapi iskolába járt 47.706 gyermek mindegyike mulasztott átlag 1P4 félnapot. 
Mulasztásokért megbüntettetett 608 szüle. A kerületbeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy 
vallású jár t : fiú 957, leány 955, összesen 1912 gyermek. 

A tanítók száma a kerületben volt: 559; ezek közül képesített 491, nem képesí-
tett 68; rendes volt 488, segédtanító 71; egy-egy tanítóra esett a mindennapi elemi isko-
lában 85 2 gyermek. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 494, községi vagy állami 20. Az egyház 
tulajdonát képezte 487, bérelt volt 7. Jókarban volt 466, rossz karban 28, új iskola épült 
11, javíttatott 124. Az iskolák épületében volt: tanterem 550, tanítólak 468; az iskolai 
épületek mellett volt: faiskola 207, testgyakorló 56. 

A népiskolák taneszközei közül volt: fekete irótábla 870, fali olvasó tábla 8239, 
fali térkép 1488, földgömb 349, természetrajzi eszköz 10.204, természettani eszköz 1783, 
könyv 18.915 kötet. 

A kerület elemi iskoláinak összes vagyona: 1,203.915 frt, miből ingatlanokra esik : 
1,092.537 frtot, tőkepénzekre 111.378 frt. 

Az iskolák évi jövedelme tett: készpénzben 176.434 frtot, terményekben pénzér-
tékre véve 137.238 frtot, összesen 313.672 frtot. Származott pedig ezen jövedelem : az ingat-
lan vagyonból 62.359 frt (az ingatlanok ö^^-o t jövedelmeztek); tőkepénzekből 6664 frt 
(a tőkék 5°|0-ot jövedelmeztek); tandíjakból 42.944 frt, állami segélyből 455 frt, községi 
segélyből 26.786 frt, egyházi segélyekből 160.653 frt, egyebekből 13.811 frt. Az összes évi 
jövedelem volt tehát 313.672 frt. 

Az iskolai évi kiadásai lettek 313.315 frtot. Es pedig: rendes tanítók fizetésére 
257.179 frt, segédtanítókéra 16.000 frt. Egy rendes tanító átlagos fizetése: 527 frt, egy 
segédtanítóé 225 frt 35 kr. Javításokra fordíttatott 14.747 frt, tanszerekre 3057 frt, egye-
bekre 22.332 frt. Az összes kiadások tesznek 313.315 frtot s így feleslegül mutatkozik 
357 forint. 
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A kiadások szerint a mindennapi iskolába járó gyermekek közül egy-egynek kiké-
peztetése évenként belekerül 6 frt 57 krba. 

B) A dunáninneni kerületben volt 161.430 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 
10.164, leány 10.036, összesen 20.200 tanköteles gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 3725, 
leány 3570, összesen 7295 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 13.889, 
leány 13.606, összesen 27.495 tanköteles gyermek, azaz a lélekszám 17 03°|0-a. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az 
elemi iskolába: fiú 8644, leány 8292, összesen 16.936 gyermek; ismétlő iskolába fiú 1399, 
leány 1332, összesen 2731 gyermek; idegen elemi iskolába fiú 507, leány 447, összesen 
954 gyermek; idegen ismétlő iskolába fiú 140, leány 97, összesen 237 gyermek; felső vagy 
polgári iskolába fiú 150, leány 160, összesen 310 gyermek; magánintézetbe fiú 8, leány 69 
összesen 77 gyermek; középtanodába fiú 196, leány 11, összesen 207 gyermek. Jár t tehát 
az iskolába: fiú 11.044, leány 10 408, összesen 21.452 gyermek, vagyis a tankötelesek 
78,01°|0-a (a tavalyihoz képest 6"l°|0-kal több). Iskolába nem jár t : fiú 2845, leány 3198, össze-
sen 6043 gyermek, vagyis a tanköteleseknek 21'9°j0-a. A gyermekek mulasztottak 336.911 
félnapot, vagyis a mindennapi iskolába járók mindegyike 19 8 félnapot. Mulasztásért meg-
büntettetett 466 szüle. A kerületbeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású jár t : fiú 
478, leány 426, összesen 904 gyermek. 

A tanítók száma a kerületben volt 246; ezek közül képesített 181, nem képesí-
tett 65; rendes 180, segédtanító 66. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában átlag 
68"8°|0 gyermek. 

Felekezeti iskolája volt a kerületnek 204, községi vagy állami 8 ; a felekezetiek 
közül az egyház tulajdonát képezte 187, bérelt volt 17. Jó karban volt 179, rossz karban 
25; új iskola épült 11, javíttatott 17. Az iskolák épületében volt: tanterem 237, tanítólak 
207. Egy-egy tanteremre esik a mindennapi iskolában 71*4 gyermek. Az iskolai épületek 
mellett volt : faiskola 85, testgyakorló 53. A népiskolák taneszközei : fekete irótábla 356, 
fali olvasótábla 3017, fali térkép 595, földgömb 165, természetrajzi eszköz 3539, termé-
szettani eszköz 693 (191-gyel kevesebb mint a megelőző é\ben), könyv 6896 kötet. 

A kerületi elemi iskolák összes vagyona volt: 187.077 fr t ; miből esik ingatlanokra 
136.754 frt, tőkepénzekre 50.323 frt. 

Az iskolák jövedelme tett készpénzben 68.536 frtot, terményekben pénzértékre 
véve 35.811 frtot, összesen 104.347 frtot. Ezen jövedelem származott: az ingatlanok évi 
használatából 7363 frt (azaz 54°|0); tőkepénzekből 3150 frt (6'2°|0); tandíjakból 18.671 f r t ; 
állami segélyből 641 frt, községi segélyből 7940 frt, egyházi segélyekből 64.211 frt, egye-
bekből 2371 frt. Ezen jövedelmek összege 104.347 frt. 

Az iskolák évi kiadása volt 104.347 frt. Kiadatott pedig: rendes tanítók fizetésére 
91.520 frt (egy-egy rendes tanító átlagos fizetése 508 frt 44 kr . ) ; segédtanítók fizetésére 
4709 frt (egy segédtanító rendes fizetése átlag 71 frt 31 kr.) ; javításokra 4296 f r t ; tan-
szerekre 615 f r t ; egyebekre 3207 frt. Ezen kiadások összege 104.347 frt s e szerint a 
mindennapi iskolába járó gyermekek közül egy-egynek kiképeztetése átlag 6 frt 16 kraj-
czárba kerül. 

C) A dunántúli egyházkerületben volt 208.051 lélek után: 6 —12 tanköteles fiú 
14.764, leány 14.285, összesen 29049 gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 4774, leány 
4580, összesen 9354 gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 19.538, leány 18.865 
összesen 38.403 tanköteles gyermek (a lélekszám 18'4°|0-a). 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével az 
elemi iskolába: fiú 13.913, leány 13,519, összesen 27.432 gyermek; ismétlő iskolába: fiú 
4000, leány 3973, összesen 7973 gyermek; idegen elemi iskolába fiú 419, leány 292, össze-
sen 710 gyermek; idegen ismétlő iskolába fiú 91, leány 64, összesen 155 gyermek; felső 
vagy polgári iskolába: fiú 25, leány 63, összesen 88 gyermek; magánintézetekbe: fiú 12, 
leány 10, összesen 22. gyermek; középtanodába 121 fiú. Járt tehát iskolába: fiú 18.580, 
leány 17921, összesen 36.501 gyermek vagyis a tankötelesek 95°|0-a (a tavalyihoz képest 
l-7°0-kal több). Iskolába nem jár t : fiú 941, leány 961, összesen 1902 gyermek vagyis a 
tanköteles gyermekek 50|0-a. A gyermekek mulasztottak összesen 212.631 félnapot, vagyis 
a mindennapi iskolába járók mindegyike 7*7 félnapot. Mulasztásokért megbüntettetett 322 
szüle. A kerületbeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású jár t : fiú 947, leány 778, 
összesen 1725 gyermek. 

A kerület tanítóinak összes száma volt 414; ezek közül képesített 393, nem képe-
sített 21 ; rendes 371, segédtanító 43. Egy-egy tanítóra esett átlag 66*2 tanuló. 

A kerületnek volt felekezeti iskolája 332, községi 1. Ezek közül az egyház 
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tulajdona volt 330, bérelt 2. Jó karban volt 297, rossz karban 35; új iskola épült 7, 
javíttatott 43. Az iskolai épületekben volt tanterem 424, tanítólak 390. A mindennapi iskolába 
járók közül egy-egy tanteremre esett 64*7 gyermek. Az iskolai épületek mellett volt: 
faiskola 181, testgyakorló 88. Taneszközökben volt: fekete irótábla 627, fali olvasótábla 
5884, fali térkép 1113, földgömb 299, természetrajzi eszköz 4504, természettani eszköz 
1750, könyv 18.032 kötet. 

Az iskolák összes vagyona: 753.090 frt, miből esik ingatlanokra 687.707 frt, tőke-
pénzekre 65.383 frt. 

Az iskolák összes évi jövedelme : 218.370 f r t ; még pedig készpénzben 135.716 frt, 
terményekben pénzértékre téve 82.654 frt. Származott pedig ezen jövedelem : az ingatlan 
vagyonból 40.301 frt (azaz 5'80|0); a tőkepénzekből 3788 frt (ezek 5'7-°|0-ot jövedelmeztek); 
tandíjakból 21.636 frt; állami segélyből 169 fr t ; községi segélyekből 13.415 fr t ; egyházi 
segélyből 1238 fr t ; egyebekből 137.823 frt. Ezen jövedelmek összevéve tesznek 218.370 frtot. 

Az iskolák összes kiadásai 215.148 frt s igy 3222 frt felesleg mutatkozik. Kiada-
tott pedig: rendes tanítókra 183.669 frt, segédtanítók fizetésére 8056 frt. Egy-egy rendes 
tanító fizetése átlag 495 frt 6 k r ; egy-egy segédtanítóé 187 frt 34 kr. Fordíttatott továbbá : 
javításokra 6605 frt, tanszerekre 1379 frt, egyebekre 15.439 frt. A kiadások összesen tesznek 
215.148 frtot s így a mindennapi iskolába járók mindegyikének kiképeztetése kerül évenként 
7 frt 84 krba. 

D) A tiszai egyházkerületben volt 150.737 lélek után: 6—12 éves tanköteles fiú 8880, 
leány 8775, összesen 17.655 gyermek; 13—15 éves tanköteles fiú 3415, leány 3166, összesen 
6581 gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiú 12.295, leány 11.941, összesen 24.236 
tanköteles gyermek vagyis a lélekszámnak 16 7°|0-a. 

Iskolába járt helyben, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével, az elemi 
iskolába: fiú 6701, leány 6714, összesen 13.415 gyermek; ismétlő iskolába fiú 1893, leány 
1715, összesen 3608 gyermek. Idegen elemi iskolába: fiú 1414, leány 1410, összesen 2824 
gyermek; idegen ismétlő iskolába fiú 677, leány 380, összesen 1057 gyermek; felső vagy pol-
gári iskolába fiú 144, leány 203, összesen 347 gyermek; magánintézetbe fiú 5,leány 40, össze-
sen 45 gyermek; középtanodába fiú 417, leány 9, összesen 426 gyermek. Járt tehát az isko-
lába: fiú 11.251, leány 10.471, összesen 21.722 gyermek vagyis a tanköteles gyermekek 
89,6°(0-a (a tavalyihoz képest 2 9°|0-kal kevesebb). Iskolába nem jár t : fiú 1127, leány 1387, 
összesen 2514 gyermek vagyis a tankötelesek 10'4°j0-a. A gyermekek mulasztottak összesen 
56.183 félnapot s így a mindennapi iskolába járók közül mindegyikre esik 4'2 félnap. Mulasz-
tásokért büntettetett 301 szüle. A kerületbeli elemi iskolákban idegen illetőségű vagy vallású 
járt, fiú 1118, leány 1063, összesen 2181 gyermek. 

A tanítók összes száma volt a kerületben 339; ezek közül képesített 291, nem 
képesített 48, rendes 308, segédtanitó 31. Egy-egy tanítóra esett a mindennapi iskolában 
39 2 gyermek. 

Felekezeti népiskolája volt a kerületnek 273, községi vagy állami 12; az egyház-
kerület tulajdonát képezte 271, bérelt volt 2. Jó karban volt 249, rossz karban 24; új 
iskola épült 5, javíttatott 31. Az iskolák épületeiben volt tanterem 329 (egy-egy teremre esik 
40-7 gyermek) ; tanítólak 272 ; az iskolai épületek mellett volt: faiskola 161, testgyakorló 27. 

A taneszközöket tekintve volt: fekete irótábla 539, fali olvasótábla 4166, fali-
térkép 1000, földgömb 214, természetrajzi eszköz 6051, természettani eszköz 1508, könyv 
17.012 kötet. 

A kerületi iskolák összes vagyona volt 578.199 frt, miből esett ingatlanokra 
368.281 frt, tőkepénzekre 209.918 frt. 

Az iskolák évi jövedelme tett készpénzben 110.087 frtot, terményekben pénzértékre 
véve 41.904 frtot, összesen 151.991 frtot. Származott pedig ezen jövedelem : az ingatlanokból 
18.831 frt (ezek tehát 5'l°|0-ot jövedelmeztek); a tőkepénzekből 10.775 frt (5T°|0-os kamat); 
tandíjakból 26.819 frt, állami segélyből 975 f r t ; községi segélyekből 28.795 f r t ; egyházi 
segélyekből 57.128 frt, egyebekből 8668 frt ; összesen tehát 151.991 frt volt az évi jövedelem. 

Az iskolák évi kiadásai tesznek 151.991 frtot. Kiadatott pedig: rendes tanítók 
fizetésére 128.812 frt, segédtanítókéra 8689 frt. Egy-egy rendes tanítónak évi fizetése átlag 
418 frt 22 k r ; egy-egy segédtanítóé 280 frt 29 kr. Fordíttatott továbbá: javításokra 4894 
frt, tanszerekre 992 frt, egyebekre 8604 frt. A kiadások összege 151.991 frt s igy a 
mindennapi iskolába járók közül egynek-egynek kiképeztetése átlag 11 frt 33 krba kerül. 

E) Összegezés. Az egyházkerületek által beküldött s fent részletesen közölt adatok 
szerint volt az ág. h. ev. egyházegyetemben 922.681 lélek után: 6—12 éves tanköteles 
fiú 61.704,. leány 60.125, összesen 121.829 gyermek: 13—15 éves tanköteles fiú 21933, 2 
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leány 21.002, összesen 42.935 tanköteles gyermek. Volt tehát 6—15 éves tanköteles fiu 
83.637, leány 81.127, összesen 164.764 tanköteles gyermek, azaz a lélekszámnak 17'80|0-a. 

Iskolába járt a tanköteles gyermekek közül helyben, az idegen illetőségű és vallású 
gyermekek kivételével, az elemi iskolába fiú 53.422, leány 52 067, összesen 105.489 
gyermek (az összes iskolába járó gyermekek 727°|0-a); ismétlő iskolába fiú 12.377, leány 
12.281, összesen 24.658 gyermek (az iskolába járók 17°|0-a) ; idegen elemi iskolába fiú 4631, 
leány 4255, Összesen 8886 gyermek (az iskolába járók 6'l0 |0-a); idegen ismétlő iskolába fiú 
1260, leány 782, összesen 2042 gyermek (az iskolába járók 1 4°J0-H); felső vagy polgári 
iskolába fiú 1051, leány 813, összesen 1864 gyermek (az iskolába járók l-2°!0-a) ; magán-
intézetbe fiú 168, leány 348, összesen 516 gyermek (az iskolába járók 0'3°0-a); közép-
tanodákba fiú 1564, leány 20, összesen 1584 gyermek (az iskolába járók 109°0-a): Járt 
tehát összesen iskolába; fiú 74.473, leány 70.566, összesen 145 039 gyermec, vagyis a 
tankötelesek 88 02°0-a, 2°|0-kal több mint a megelőző évben. Iskolába nem járt fiú §230, 
leány 10.495, összesen 19.725 gyermek vagyis a tankötelesek ll '9°|0-a. A mindennapi 
iskolába járó gyermekek mulasztottak összesen 1,150.559 félnapot, esik tehát a mindennapi 
iskolába járók közül egyre 10.9 félnap. Mulasztásokéit megbüntettetett 1697 szüle (172-vel 
kevesebb mint a megelőző évben). A helybeli elemi iskolába idegen illetőségű vagy vallású 
j á r t : fiú 3500, leány 3222, összesen 6722 gyermek. 

Az egyházegyetem összes iskoláinál működött 1558 tanító, kik közül képesítve 
volt, 1356 (87°|0), nem képesített 202 (12-9°|0), rendes 1347 (86'4°|0), segédtanító 211 (L3 5°j0) 
Felekezeti iskolája volt az egyházegyetemnek 1303, községi vagy állami 41 ; összesen 
1344 iskola, A felekezeti iskolák közül az egyház tulajdonát képezte 1275, bérelt volt 
28. Jó karban volt 1191, rossz karban 112. Uj iskola épült 34, javíttatott 215. 

Az iskolai épületekben volt tanterem 1540, tanítólak 1339. Egy-egy tanteremre 
jutott a mindennapi iskolában 68 4 gyermek. Az iskolák épületei mellett volt: faiskola 634, 
testgyakorló 214 (20-szal kevesebb, mint tavaly). 

Az iskolák taneszközei voltak: fekete irótábla 2392, fali olvasótábla 21 306 (310-zel 
kevesebb, mint tavaly), fali térkép 4196 (139-ezel több, mint tavaly), földgömb 1020 (28-czal 
több, mint tavaly), természetrajzi eszköz 24.298 (262i-gyel kevesebb, mint tavaly!), termé-
szettani eszköz 5734 (349-czel több, mint tavaly), könyv 60.855 kötet. 

Az egyházegyetem összes iskoláinak vagyona volt: 2,722.281 frt (141.478 frttal 
több, mint tavaly); ebből esik ingatlanokra 2,285 279 frt, tőkepénzekre 437.002 frt. 

Az összes iskolák évi jövedelme volt: 788.380 f r t ; meg pedig készpénzben 490.773 
frt, terményekben pénzértékre véve 297.607 frt. Származott pedig ezen jövedelem : az ingat-
lanokból 128.854 frt (ezek tehát 56°| 0-ot jövedelmeztek;) a tőkepénzek kamatjaiból 24.377 
frt (azaz 5'5°j0-os kamat). Az ingatlanok jövedelme az összes jövedelem 16"3°j0-át teszik, a 
tőkepénzeké az összes jövedelem 31°f0-át. Származott továbbá: tandíjakból 110.070 frt (az 
összes jövedelem 13'9°j0-a); állami segélyből 2240 frt (az összes jövedelem 0 28° 0-a) ; községi 
segélyekből 76.936 frt (az összes jövedelem 9-7°|0-a); egyházi segélyekből 283 230 frt (az 
összes jövedelemnek 35'9°[0-a); egyebekből 162.673 frt (az összes jövedelmek 20 6°|0-a). 

Az összes évi kiadások tettek 784.801 forintot s így 3579 frt többlet mutatkozik. 
A kiadások közül fordíttatott: rendes tanítók fizetésére 661.168 frt (az összes kiadások 
84-2°j0-a); segédtanítók fizetésére 37.454 frt (az összes kiadások 4-7°|0-a). Egy-egy rendes 
tanító évi fizetése átlag 490 frt 85 k r ; egy-egy segédtanítóé átlag 177 frt 50 kr. Fordíttatott 
továbbá: javításokra 30.542 frt (az összes kiadások 3"8°|0-a); tanszerekre 6043 frt (az összes 
kiadások 0-7°;0-a); egyebekre 49.582 frt (az összes kiadások 6'3°|0-a). 

Ezen kiadások összege 784.801 frtot tett s így a mindennapi iskolába járó 
gyermekek közül egy-egynek évi kiképeztetése 7 frt 44 krba kerül. 

II. Az egyházegyetemnek, mint a tisztelettel mellékelt 5 táblázatos kimutatásból ki-
tűnik, 5 tanítóképző intézete van, melyek közül a selmeczbányai és szarvasi, részben a felső-
lövői is szoros kapcsolatban áll a mellettök fennálló középiskolákkal, annyira, hogy az igazgatók, 
tanárok, helyiségek, tanszerek és könyvtárak a kettős intézetekkel közösek s külön szaktanárok 
csak egyes tantárgyakra alkalmaztatnak, sőt a költségvetés is, a szoros kapcsolat miatt, 
Szarvason külön össze nem állítható. Az eperjesi és soproni tanítóképzők a mellettök fennálló 
iskoláktól aránylag függetlenek, bár egyes tanerők s a tápintézetek is mindkettőjükben 
közösek. 

a) A soproni tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Az intézet czéljaira szolgál 
6 tanterem (melyek közül 1 megfelelő berendezéssel rajzteremül is szolgál); természettudo-
mányi terem 1 ; tanszerek számára 2 ; igazgatói és tanári (közös) szoba 1 ; gyakorló kert 1 ; 
lakószoba 58 benlakó növendék számára 14 ; gyakorló iskolai tanszerszoba 1; méhes 1 ; 
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igazgatói lakás 1; tanári lakás 2; házmesteri lakás 1 az intézet épületében. Az intézet 
ezéljaira szolgált ezenfelül még a soproni torna- s tüzolfó-egylet tornacsarnoka, a házi iparegye-
sület kézügyességi iskolája és a köztartás ezéljaira a lyceum tápintézete. Az intézetben tanított 
összesen 9 tanár, ezek közül rendes 3, más intézeti óraadó 6. Növendék volt a tanév elején összesen 
72 (1-gyel kevesebb, mint tavaly), még pedig az I. tanfolyamban 15, a II-ban 22, a Ill-ban 
18, a lV-ben 17; a tanév végen összesen 69 növendék volt, és pedig az I. tf.-ban 15, a 
II-ban 22, a 111-ban 15, a IV-ben 17. Jótétemén)ben részesült 48, még pedig 2152 frt 
erejéig, mely összegbe nincs beleértve a benlakással járó kedvezmény, mely 1 növendékre 
20 frtot számítva, szintén kitesz 1160 frtot. A tanítás a képezdében és a gyakorló iskolában 
magyar nyelven fol\ t. A képezdével közvetlen kapcsolatban álló gyakorló iskolának 4 tan-
fohama volt, melyekben a tanítást egy rendes tanár vezetése alatt a IV. éves növendékek 
végezték; tanuló látogatta 64. Az intezet fentartására fordíttatott 7850 frt, és pedig ebben 
volt egyházi segély 3037 frt. saját alapítványból 2358 frt, más forrásból 2455 frt. Az 
intézet növendékei közül lakást kapott 58, teljes ellátást 7, árleengedéssel ellátást 33; 
ösztöndíjat kapott 34, általános tanítói oklevelet kapott 14 növendék; még pedig mint épen 
végző 13, több évi gyakorlat után 1 (lelkész). A képesítés magyar nyelven történt. Az 
intézet igazgatója Kapi Gyula gondosan összeállított értesítőben közli az intézeti élet ez évi 
főbb mozzanatait, melyekből kiemeljük az intézeti Pálfy-kör tevékenységét, melynek czélja 
az irodalmi és paedagogiai önképzésen kívül az elméleti és gyakorlati zene müvelése s a 
tanulás megkönnj ítése „önsegélyzés" útján. 

b) Az eperjesi tanítóképző 3 tanfolyammal van szervezve. Intézeti czélokra szolgált: 
tanterem 3; a tanári szoba, a nyári tornatér és a tápintézeti helyiség a collegium egyéb 
intézeteivel közös. Volt ezen kívül az internátus részére két épületben 7 szoba, és az igaz-
gatói lakás; méhes 1. A tanárok összes száma 3, valamennyi rendes. Növendék volt az év 
elején 66 (11-gyel több mint tavaly), még pedig az I. tanfolyamban 20, a II-ban 24, a 
III-ban 22; a tanév végén 65, és ped g az I. tf.-ban 19, a II-ban 24, a IH-ban 22. Ezek 
közül jótéteményben részesült 35, és pedig 2686 frtig. Külön gyakorló iskolája az intézetnek 
nincs; a tanítás a képezdében magyar nyelven folyt. Az intézet fentartására fordíttatott 
7025 frt, még pedig egyházi segélyből 550 frt, saját alapokból 6025 frt, más forrásból 
450 frt. Lakást kapott 34, teljes ellátást 11, fél ellátást 21, ösztöndíjat 6 növendék. Jótéte-
ményes volt az intézet költségeire 35, magánsegélyt kapott 1 növendék. Az év folyamán 
általános tanítói oklevelet kap< tt 20 növendék ; közülök képesítőre más képezdéből jött 4, 
több évi gyakorlat után képesíttetett 1, magán úton végezte a képezdei tanulmányokat 6. 
A képesítés magyar nyelven történt. A collegium közös értesítőjében a tanítóképző intézet 
igazgatója Gamauf György, meleg érzéssel emlekszik meg Fabriczy János tanárról, kitől az 
intézetet ez évben a halál megfosztotta; miután 1879 óta kitartó buzgalommal és ritka 
képzettséggel jó hírnevének megtartásán s emelésén fáradozott volna. Szenvedésekben és 
küzdelmekben gazdag élet után korai halál következett, de a baráti szív meleg szeretete 
megőrzi kegyeletesen emlékét. 

c) A felső-lövői tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Czéljaira szolgál: tan-
terem 3, természettud. kisérleii terem 1, rajzterem 1, igazgatói iroda 1, tanári szoba 1, 
nyári tornatér 1, gyakorló kert 1, tápintézeti helyiség 4, lakó- és dolgozó szoba 1, háló-
terem 2, mosdó terem 1, ebédlő 1, melyek a középiskolákkal közösek. A tanárok összes 
száma volt 9, még pedig rendes 4, más intézeti óraadó 5. Növendék volt a tanév elején 33, 
(9-ezel több, mint a megelőző évben) még pedig az I. tf.-ban 14, a II-ban 6, a III ban 7, 
a IV-ben 6 ; a tanév végén 33, ugyanígy felosztva az egyes tanfolyamokban. Ezek közül 
jótétemény es volt 21, még pedig 870 frtig. A képezdével közvetlen kapcsolatban álló gyakorló-
iskolában, mely 7 tanfolyamban 2 í6 növendékkel és 3 tanítóval birt, a tanítás úgy mint a 
képezdében mag\ar és német nyelven folyt. Az intézet fentartására fordíttatott összesen 
6183 frt, még pedig egyházi segélyből 450 frt, saját alapítványából 108 frt, más forrásokból 
5625 frt. Pénzsegélyt kapott 21, lakást 12, ösztöndíjat 21 növendék. Jótéteményes volt az 
intézet költségeire 27, magánsegélyt kapott 4 növendék. Az év folyamán általános tanítói 
oklevelet kapott 6 növendék, még pedig mint épen végző 5, más képezdéből képes tőre 
jött 1. A képe.-ítés magyar és német nyelven történt. A tanintézetek értesítője szerint képezdei 
főnök ez évben Ebenspanger János tanár volt. 

d) A seimeczbányai tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. A tanítóképzősök, a 
latin és görög nyelvet kivéve, a többit a gymnasium V—VIII. oszt. növendékeivel ejryürt 
tanulván, — külön a tót nyelvet, nevelés-, oktatás- és módszertant, zenét és éneket, amazok-
ban a tanárok, tantermek, taneszközök közösek; í<ry a torna- és rajzgyakorlatok is. Az 
élelmezőbe is a tanítóképzősök a többi lyceumi tanulókkal együtt járnak. Növendék volt a 

3* 
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tanév elején összesen 27 (annyi, mint tavaly), még pedig az 1. t. f.-ban 5, a II-ban 7, a 
IH-bai* 8, a IV-ben 7, mely szám a tanév végéig változatlan maradt. Ezek közül jótéte-
ményben részesült 21, és pedig 877 frtig. A tanítás a képezdében magyar nyelven folyt, 
a gyakorló iskolákban (t. i. a helybeli ev. elemi osztályokban) magyar, német és magyar, 
tót és magyar nyelven. Az intézet fentartására fordíttatott összesen 1877 frt, még pedig 
egyházi segélyből 1000, saját (élelmezési) alapítványból 857 frt, más forrásból 20 frt. Teljes 
ellátásban részesült 21, ösztöndíjat kapott 6 növendék. Az év folyamán általános tanítói 
oklevelet kapott 8, még pedig mint épen végző növendék 7, mint a ki magánúton tanult 1. 
A képesítés magyar nyelven történik. A lyceumi értesítő szerint a képezde vezetője Micsinay 
János tanár volt. Ugyancsak ez évi értesítőből megtudjuk, hogy a tanítóképzőt a nagymélt. 
miniszter úr meghagyásából Péterfy Sándor tanár úr megvizsgálta s annak ott közölt, a mi-
nisztériumhoz beterjesztett jelentése szerint „a tanítóképezdei növendékek elméleti, zenei és 
rajzi oktatásában, valamint hazafias szellemben való nevelésökben minden tekintetben 
meg volt elégedve". Kifogás alá esett azonban 1. a külön gyakorló iskola hiánya és 2. az, 
hogy az intézet a gazdasági gyakorlatokkal nem foglalkozik, valamint 3. az is, hogy a 
tanítóképzősök a felső gymn.-i osztályokkal együtt hallgatják a legtöbb tantárgyat. Az érte-
sítőben az igazgató felhívja a kerület figyelmét ezen nehéz körülményekre, melyeken segíteni 
okvetlenül kell s melyeken segíteni mégis csak az egyházkerület és egyházegyetem pénzbeli 
támogatásával lehetséges. 

e) A szarvasi tanítóképző 4 tanfolyammal van szervezve. Ennek is, úgymint a sel-
meczinek, a két külön tantermet kivéve, minden helyisége és tanára a főgymnasiummal 
közös s így külön kimutatás róluk nem adható. A szarvasi méhész-egylet 120 kaptára, fel-
szerelése, eszközei, helyiségei a tanítóképző közoktatási ezéljaira felhasználhatók. Tanított 
pedig a képzőben 5 tanár, még pedig 4 rendes, 1 más intézeti óraadó. Növendék volt a 
tanév elején összesen 17 (3-mal több, mint tavaly), még pedig az I. tf.-ban 7, a II-ban 5, 
a Ill-ban 2, a IV-ben 3, mely szám az év másik felében is változatlan maradt. Ezek közül 
jótéteményes volt 6, és pedig 190 frtig. A tanítás a képezdében magyarul folyt; a képzőnek 
saját külön gyakorló iskolája nincs, az ág. h. ev. népiskolák szolgáltak a gyakorlás czéljai-
nak, a hol a tanítás magyarul és tótul folyt. Az intézet fentartására fordított összegekről 
külön kimutatás nem adható; a bányakerület ez évben is 800 frttal támogatta az intézetet. 
Pénzsegélyt kapott 2, teljes ellátást 2, fél ellátást 1, ösztöndíjat 3 növendék. Jótéteményes 
volt az intézet költségeire 5. Általános tanítói oklevelet kapott az év folyamán 3 épen végző 
növendék. A képesítés magyar nyelven történt. Az intézet igazgatója Benka Gyula, főgym-
nasiumi igazgató tanár, a közös értesítőben ezen intézet hiányainak megszüntetésére is felhívja 
a pártfogóság figyelmét. 

f) Összegezés. A tanítóképzők igazgatói által beküldött főbb adatokat összegezve, az 
egyházegyetemnek volt 5 tanítóképző intézete, melyek közül 4 négy tanfolyammal, 1 három-
mal van szervezve. Ezek közül 3 szoros kapcsolatban van a mellettök fennálló középiskolákkal 
s azoktól eltekintve, melyeknél a részletekben a szétválasztás lehetetlen, külön czéljaikra 
a többieknek szolgált: tanterem 14, természettudományi kisérleti terem 2, rajzterem 2, téli 
torna 2, tanszerterem 2, igazgatói iroda 2, tanári szoba 2, nyári tornatér 2, gyakorló kert 
3 ; a tápintézeti helyiségek mindenütt közösek. A tanárok összes száma volt: 30, mégpedig: 
rendes 16, más intézeti óraadó 14. Növendék volt a tanév elején összesen 215 (22-vel több, 
mint a megelőző évben), még pedig az I. tanfolyamban 61, a II ban 64, a Ill-ban 57, a 
IV-ben 33; a tanév végén összesen 2Í1, még pedig az I. tf.-ban 60, a II-ban 64, a Ill-ban 
54, a IV-ben 33. Ezek közül jótéteményben részesült 131, és pedig 7935 frtig. A tanítás 
4 képezdében magyar, l-ben magyar és német nyelven folyt. Külön gyakorló iskolája 2 
képezőnek volt összesen 11 tanfolyammal, melyekben 4 tanító 310 tanulót tanított. Ezen 
gyakorló iskolákban a tanítás magyar, illetőleg magyar és német nyelven folyt ; a többi 
három tanítóképző a helybeli evang. elemi iskolákat használta gyakorlóul s a tanítás magyar, 
német és tót nyelven folyt. A tanítóképző intézetek fentartására fordíttatott összesen 23,735 frt, 
melyben volt: egyházi segély 5837 frt, saját alapítványból 9348 frt, más forrásból 8550 f r t 
A növendékek közül pénzsegélyt kapott 23, lakást 104, teljes ellátást 41, fél ellátást 55, 
ösztöndíjat 70; jótéteményes volt az intézet költségére 57, magán segélyben részesült 5. 
Az év folyamán általános tanítói oklevelet kapott 51 ; és pedig mint épen végző 37, más 
képezdéből jött képesítőre 5, több évi gyakorlat után 2, magánúton végezte képezdei tanul-
mányait 7. A képesítés 4 intézetben magyar, l-ben magyar és német nyelven történt. 

III. A tisztelettel mellékelt 17 táblázatos kimutatás szerint a magyarhoni ág. h. ev. 
egyházegyetemnek az 1892/93-diki iskolai évben összesen 17 középiskolája volt; még pedig 11 
nyolezosztályú főgymnasium, 1 hatosztályú, 4 négyosztályú gymnasium s eg y ez évben önállóan 
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berendezett 4 osztályú alreáliskola Felső-Lövőn. Ezen tanintézetek közül a tannyelv tisztán 
magyar 11-ben, magyar tannyelv mellett segédtannyelvül használtatik a német 5-ben, tót 
segédtannyelv van egyben (Beszterczebányán). Ezen tanintézetek közül 12 csak az egyházi 
hatóságok által tartatik fenn, 5 szerződésszerű állami segélyben részesül (ideiglenes állami 
segélyt élvezett ez évben Szarvas is 2000 frtig). Párhuzamos osztályt az első mellett a buda-
pesti és iglói főgymnasiumok tartanak fenn. 

A tanulók összes száma volt a tanév elején 4473 (83-mal több mint a megelőző évben), 
kik közül vizsgát tett az év végén 4239 (92-el több, mint a megelőző évben). Még pedig az 
I. osztályba felvétetett az év elején 960, vizsgát tett az év végén 893, a II-ba felvétetett 734, 
vizsgát tett 701 ; a III-ba felvétetett 649, vizsgát tett 620; a IV-be felvétetett 572, vizsgát 
tett 552; az V-be felvétetett 449, vizsgát tett 418; a Vl-ba felvétetett 400, vizsgát tett 382; a 
VII-be felvétetett 363, vizsgát tett 342; a VIII-ba felvétetett 346, vizsgát tett 331 (10-el 
kevesebb mint a megelőző évben). A vizsgát tett összes tanulók közül rendes volt 4150, 
magántanuló 89 (37-tel kevesebb mint a megelőző évben) vagyis az összes tanulók 2.1°|0-a; 
ismétlő volt az év végén összesen 221. A vizsgát tett tanulók közül a tandijat megfizette 
egészen 3811, felmentetett egészen 191, felmentetett részben 237. A tandíj, mely 5 és 50 frt 
közt. ingadozik, átlag véve 22 frt 46 kr., mihez felvételi díj fejében átlag 2 frt 13 kr. szedetik 
mindenütt, Budapestet kivéve. A görög-pótló tanfolyamot hallgatta 8 főgymnasiumban 304 
tanuló, az illető V., VI. és VII. osztályok 804 tanulója közül, vagyis az V—VII. osztályú 
tanulók 37-8°|0-a. 

A vizsgázott 4239 tanuló közül vallásra nézve volt: ág. h. ev. 2008 (azaz 47-30|
0); 

ev. ref. 571 (azaz 13-4°|0); róm. k. 805 (azaz 19°|0); g. kath. 35 (0*8°j0); gör. kel. 25(0'6°|0); 
unitárius 5, izraelita 790 (18-6°|0). Anyanyelvre nézve pedig volt: magyar 3163 (azaz 74'60|0); 
német 819 (19'3°|0); román 4, olasz 3 tót, 240 (5'6°| 0) ; szerb-horvát 4, más nyelvű (lengyel) 6. 
Csakis magyarul beszélt 1398 (30'6°|0), csakis németül 15 (0'3°|0), csakis tótul 6, magyarul 
beszélt 4218 (azaz 99'50|0). 

A tanulók szülői közül polgári állásra nézve volt: nagybirtokos és bérlő 197 (4"6°|0); 
kisbirtokos és bérlő 674 (15-9°|0); alkalmazott 72 (1'7°|0); nagyiparos 99 (2 3°|0) ; kisiparos 
595 (14°|0); alkalmazott 66 (1*5°|0); nagykereskedő 62 (1'4°|0); kiskereskedő 422 (9'90|0) ; 
alkalmazott 24 (0 ö0|0); köztisztviselő 578 (13'6°|0); magántisztviselő 305 (7 1°|3); katona 15 
(0'3°|0); más értelmiségi (tanár, orvos, ügyvéd, lelkész, mérnök, iró stb.) 918 (21 *6°|0) ; sze-
mélyes szolgálatból élő 92 (21°|0); magánzó 120 (2*8°[0). 

A tanulók közül illetőségre nézve volt: helybeli 1469 (34'6°|0); megyebeli 962 (22'7°|0); 
más megyebeli 1760 (41'5°|0); fiumei 3, horvát 6, más állambeli (román, osztrák, svájczi) 
39 (0-9°|0). 

A tanulók életkorát tekintve volt az iskolai év végén: 9 éves 5; 10 éves 152 
Í3-8°|0); 11 éves 425 (10°|0); 12 éves 596 (14°|0); 13 éves 625 (14'7°|0); 14 éves 597 (141°[0) ; 
15 éves 528 (12-4°j0); 16 éves 401 (9-4°|0); 17 éves 362 (8-5°|0); 18 éves 265 (6-2°|0); 19 éves 
184 (4'3°|0); 20 éves 76 (1-8°|0); 21 éves 18 (0'40|0) ; 21-nél több éves 5. Az egészségi állapotot 
tekintve volt: nem járványos betegségi eset könnyű 5413, súlyos 281; járványos betegségi 
eset volt 191; meghalt 20 tanuló. 

Az erkölcsi magaviseletből a 4150 rendes és vizsgát tett tanulók közül: jó erkölcsi 
magaviseletet tanúsított 3171 (76'4°|0), szabályszerűt 932 (22'4°j0), kevésbé szabályszerűt 46 
(1°|0), rosszat 1. Igazgató által megrovatott 210 (5°|0), a tanári testület által 140 (3'5°|0), 
tanács folytán eltávozott 13 (0-3°[0), kizáratott 3 tanuló (0 07°|0). 

A nyilvános tanulók mulasztottak összesen 104.971 igazolt, 1288 nem igazolt órát ; 
összesen tehát 106.259 órát. Ebből esik az I. osztályra 20.933 igazolt, 288 nem igazolt óra; 
a II. osztályra 15.602 igazolt, 169 nem igazolt; a III-ra 13.591 igazolt, 120 nem igazolt; 
a IV-re 13.410 igazolt, 169 nem igazolt; az V-re 9780 igazolt, 79 nem igazolt; a Vl-ra 
10.986 igazolt, 171 nem igazolt; a VII-re 12.038 igazolt, 192 nem igazolt; a VIII-ra 8631 
igazolt, 100 nem igazolt. Nem mulasztott egy órát sem 741 (17'8°|0), igazolatlanul mulasz-
tott 287 tanuló (a nyilvános tanulók 6'9°|0-a). A nyilvános 4150 tanulóból a nem mulasztó 
741-el levonva, marad 3409 tanuló, kiknek mindegyikére az összes mulasztásokból esik 31*1 
mulasztott óra. 

A rendes tantárgyakban tett előmenetelt tekintve a vizsgázott 4239 tanuló közül tanul-
mányait végezte: jelesen 405 (9'5°|0), jól 1001 (23,6°[0), elégséges eredménynyel 1929 (45-5°|0), 
egy tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 430 (10"l°j0), kettőből 238 (5'60|0), több tan-
tárgyból 236 (5'5°|0). Megállotta tehát a vizsgákat 3335 tanuló (78'6°|0), megbukott 904 (az 
összes vizsgázottak 21,3°|0 a). 

A rendkívüli tárgyak közül tanulta: a franczia nyelvet 136 (a nyilvános tanulók 
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3-2°|o-a) ; a tót nyelvet 47 (1"10|0); a rendkívüli rajzot t>17 (12'4°|0); a raüéneket 1402 (33-7°|0); 
a zenét 296 (7°|0); a gyorsírást 4 02 (9-4°|0). 

Az egyesületi életet tekintve volt a tanulók között: magyar önképző kör 12, össze-
sen 1209 taggal; olvasó egylet 2, ('sszesen 150 taggal; német önképző kör 2, összesen 127 
taggal ; segél) ző egyesület 2, összesen 676 taggal; dalegylet 6, összesen 323 taggal ; zene-
egylet 8, összesen 239 taggal; vivóegylet 2, összesen 88 taggal; tornaegylet 5. összesen 
185 taggal; gyámintézet 2, összesen 483 taggal; gyorsirói kör 6, összesen 266 taggal. 
Összesen 47 kör 3746 taggal, a mult évihez képest határozott haladás (6 körrel és 567 
taggal több). ' 

Az érettségi vizsgálathoz ez iskolai évben első izben jelentkezett összesen 326 tanuló, 
kik közül az összes Írásbeli dolgozatokat legalább elégséges eredménynyel elkészítette 267, 
elégtelen Írásbeli dolgozata alapján ismétlő vizsgálatra utasíttatott 5. A szóbeli érettségi vizs-
gálathoz bocsáttatott összesen 298 tanuló. Ezek közííl a vizsgát megállotta: jelesen 41 13 7°0), 
jól 82 (27-5°|o), elégséges eredménnyel 134 (44-9°|0); megállotta tehát összesen 257 (azaz 
a jelentkezettek 86'2°|0-a). Javító vizsgálatra utasíttatott a szóbeli alapján 33 (11 * 1°|0), ismétlő 
vizsgálatra utasíttatott 8 (2 7°|0) Megbukott tehát összesen 41 (azaz a jelentkezettek 13 8°j0-a). 
Javító vizsgálatra jelentkezett 13, letette 13, ismétlő vizsgára jelentkezett 19, letette 11. 
Az összes vizsgáltak közííl, kik az érittségit sikerrel megállották (257 -f- 24 = 281) pályát 
választott: theologiait 25 (8'8°|0), bölcsészet 17 (6%), jogit 69 (24-5°j0), orvosit 32 (11'4°|0), 
mérnökit 18 (H-4°|0), építészit 2 (0 7°|0), gépészit 4 (1'4°|0), vegyészit 1, gazdaságit 32 (11'4%), 
erdészit 19 (3*9°|0), bányászit 6 (21°0), iparit 1, kereskedőit 7 (2-4°|0), alsóbb hivatalnokit 23 
(8*2°0), katonait 17 (6°|0), művészit 1, határozatlanul távozott 15 (5 3°j0). Reáliskolái tanuló 
jelentkezett pótlásra a latin nyelvből 6, végleg elutasíttatott az érettségi vizsgától 3. A 
szóbeli vizsgához első izben jelentkezett 326 tanuló közül a VIII. osztályt ezen iskolai évben 
végezte 314, egy megelőző évben 12, magánúton készült az érettségi vizsgára 1 tanuló. 

A középiskoláinkban ez iskolai évben működött tanerők összes száma 255 (4-gyel 
több, mint a megelőző évben). Ezek közül volt: rendes tanár 139 (54-50|0), helyettes tanár 
21 (8'2°|0); csakis vallást tanító az intézetnél alkalmazott tanár 13 (5'l°j0), bejáró vallástanító 
45 (17'6°|o); más rendes tárgyat tanító be áró óraadó 14 (5'5°|0), csakis tornát tanító 9 
(3'5°|0) ; csakis rendkívüli tárgyat tanító 14 (5'5°i0). A rendes tárgyat (a vallástantól eltekintve) 
tanítók közül a magyar nyelvet beszélte: tökéletesen 180, csak félig beszélte 3. A tanárok 
képesítését tekintve volt: állami oklevele 56-nak, felekezeti oklevele 43 nak, külföldi oklevele 
3-nak; a középiskolai t.-cz. 29. §-a éltelmében elismertetett 36; sem oklevele, sem elismerése 
nem volt l-nek. A heljettesek közül volt: okle\eles 5, nem okleveles 16. A bejáró óraadók 
és tornatanítók közül volt: okleveles 15, nem okleveles 8, a rendkívüli tárgyat tanítók 
közül: okleveles 8, nem okleveles 6. A rendes tárgyat (a vallástantól eltekintve) tanítók 
közül volt tehát okleveles 122, nem okleveles 61. A tanári fizetés az iskolák szerint külön-
böző s rendes tanároknál 800 és 1600 frt között változó; a segédtanári fizetés 600 és 
980 frt közt ingadozik. Átlag egy rendes tanár fizetése 1351 frt 10 kr. ; egy segédtanáré 
829 frt 33 kr. Ötödé ves pótlék (50 frt) volt 3, tizedéve pótlék (50 írt) 1 intézetnél. 

A középiskolák czéljaira szolgált összesen 454 helyiség. Ezek közül volt: osztály-
vagy tanterem 120, természetrajzi leiem 19, physikai 16, vegyészi 7, rajzterem 12, téli 
tornahelyiség 8, könyvtári terem 34, tanári és tanácskozó 14, igazgatói 9, díszterem 3, éremtár 
1, iíj. olvasó terem 1, levéltár 1, tornaszertár 1, történeti szertár 2, ruhatár l . A nyári 
tornatér átlagos területe 1327 m2, az óraközi üdülőhely átlag 1866 m2. A tápintézeteknek 
volt 58 helyiségük, az internatusoknak 19; természeti tanári lakások helyiségei 26, egyéb 
helyiség 102. 

A tanítási eszközöket illetőleg volt: az állattanhoz fali ábrákban 943, állatokban 
és ismertető alkatrészekben 52.068 db; a növénytanhoz fali-kép 681, szárított g\üjteményekben 
56.722 db. és 48 praeparatum ; az ásványtanhoz mintákban és fali-képekben 3319, ásvá-
nyokban 26.753, egyéb apróságokban 3340 dl). A természettanhoz volt: fali-képekben 195, 
eszközökben 4385, a vegytanhoz vegyszerekben 2613, eszközökben 2775; a földrajzhoz : 
térképekben 1031, földgömbökben 63, egyebekben 457. A 15 éremgyüjteménv ben volt: 
32.673 db. érem; a történeti és philologiai 13 gyüjteménvben 2543 db; a geologiai és 
fegyvergyűjteményekben 305 db., 1 pecsétgyűjtemény ben 240 db. Van továbbá: a szabad-
kézi rajzhoz mintákban 10.339 db., modellekben 1301 db., a mértani-rajzhoz mintákban 
2584 db., modellekben 742, eszközök hen 577. A testgyakorlathoz volt: a teremben 1259, 
a szabadban 1273 eszköz. Ezen gyűjtemények csekély gyarapodást tüntetnek fel a leg-
több helyen. 

A könyvtárak állapotát tekintve volt: a tanári könyvtárakban önálló szakmunka 
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96.875 mű, 168.333 db.; tudományos folyóirat 1231, darab 7078; vegyes 13.908 mű, 
40.151 dbban. A tanári könyvtárakban volt tehát összesen: 112.014 mű (4763-mal több, 
mint a megelőző évben), 215.562 dbban (1905-tel több, mint a megelőző évben). Az ifjúsági 
könyvtárakban volt: tankönyv 5520, ifjúsági olvasmány 39.341. Az összes könyvtárakban 
van tehát 156.875 mű, 260.423 kötetben (a megelőző évben 151.660 mű, 258.066 kötetben). 

A tanulók segélyezését illetőleg a 13 tápintézet ellátott 1365 tanulót, évi átlagos 
43 frt 24 krért; az internatusok 83 tanulót, havi átlag 28 frt 50 kréit. Intézeti ösztöndíjas 
volt 350, külső ösztöndíjas 75; jutalmazott 185, segélyezett 586. Az ösztöndíjak összege 
9655 frt, a segélyezések összege 59.438 frt. 

A középiskolák vagyonának teljes összege : 3,010.942 frt (a tavalyihoz képest 236.554 
frt gyarapodást jelentene!). Ezen vagyont képezi: az intézeti saját házak becsértéke 585.379 
fr t ; a középiskolák tulajdonát képező egyéb ingatlanok (bérházak, földek stb.) becsértéke 
284.487 frt ; a tőkepénzek, pénzbeli alapítványok, értékpapírok stb. becsértéke 1,394.282 
forint; az ösztöndíj-alapok értékpapírjainak becsértéke 159.097 f r t ; a segélyalap ingatlan 
vagyona 828 frt, a segélyalapok tőkepénzeinek, értékpapírjainak stb. becsértéke 155.560 fr t ; 
az intézeti felszerelések értéke 182.223 fr t ; egyéb vagyon (név szerint: új gymn. épület 
tőkéje 11.674 frt, gazdasági felszerelések 13.500 frt. vásári jognak megfelelő tőke 9000 
frt, tanári nyugdíjalap k 93.872 frt, egyházi (esperességi és kerületi járulékoknak megfelelő 
tőke 48.250 frt, pályadíjalap 1150 frt stb. stb.) 249.086 frt. Mindezek együttes összege 
3,010.942 frt. 

A középiskoláknak ez évi összes jövedelme: 445.448 frt. Származott pedig ezen 
jövedelem: 1. az intézeti házakból, melyeknek béregyenértéke tesz 30.080 frtot (az összes 
jövedelmek 6'7°|0-a); 2. másnemű ingatlanokból 13.016 frt (az összes jövedelmek 2'9°|0-a); 
az ingatlanok e szerint 4'5°|0-ot jövedelmeztek. Származott 3. a tőkepénzek, értékpapírok stb. 
évi jövedelmeiből 66.304 frt (ÍZ összes jövedelmek 14*8°|0-a) ; a tőkepénzek 4-7°j0-ot jövedel-
meztek; 4. az állami pénztárból 45.040 frt (az összes jövedelmek 10'l°j0-a); 5. vallási országos 
alapokból (Pozsonyban) 100 fr t ; 6. tanulmányi alapokból (Selmeczbányán) 150 fr t ; 7. városi 
segélyekből 7605 frt (az összes jövedelmek l*7°|0-a) ; 8. egyházi segélyekből 56.642 frt (az 
összes jövedelmek 12'7°|0-a); 9. a bejáró hitoktatók intézeti jövedelme 2835 frt (a jövedelmek 

0-a); 10. rendkívüli tanárok intézeti jö\edelme 1484 frt (a jövedelmek 0'3°|0-a); 11. 
felvételi díjakból 15.433 frt (a jövedelmek 3'4°|0-a) ; 12. tandíjakból 85.773 frt (a jövedelmek 
19'2°|0-a); 13. adományokból 3147 frt (a jövedelmek 07°j0-a); 14. egyebekből (úgymint: 
vásári jogból, tanszékalapi tőkéből, nyugdíjalapokból, supplicatióból és alumneumi díjakból 
stb.) 100.818 frt (a jövedelmek 22'6°j0-a); 15. az intézeti ingatlan ösztöndíjalapból 430 f r t ; 
16. ezen alapok tőkepénzeiből 5886 frt (a jövedelmek 1.3°|0-a) ; 17. a segélyalapok tőke-
pénzeinek kamatjaiból 4162 frt (a jövedelmek O'9°J0-a); 18. másnemű idegen ösztöndíjakból 
3799 frt (a jövedelmek 0'8°|u-a) ; 19. másnemű esetleges segélyezés és jutalmakból 2744 
frt (a jövedelmek 0'6ö|0-a). Mindezen jövedelmek teljes összege: 445.448 frt. 

A középiskolák fentartására fordított kiadások összege: 445.448 frt. Ebből fordíttatott: 
I. Személyi illetmények czímén: igazgatóknak és rendes tanároknak 187.804 frt (vagyis a 
kiadások 421°j0-a); helyettes tanároknak 17.416 frt (a kiadások 3-9°|0-a) ; rendes tárgyat 
tanító bejáró tanároknak 3284 frt (a kiadások 0 7°j0-a); tornatanítóknak 6280 frt (a kia-
dások l'4°|0-a) ; rendes hitoktatóknak 5993 frt (a kiadások 1 •3°|0-a) ; bejáró hitoktatóknak 
3185 frt (a kiadások O'7°|0-a); rendkívüli tárgyat tanító tanároknak 3305 frt (a kiadáso*k 
0'7°|0-a); szolgáknak 6903 frt (a kiadások l'5(J|0-a); egyebeknek (orvos, ápolónő, zongorahangoló 
stb.) 1081 frt (a kiadások 0 2°|0-a). A személyi illetmények tesznek összesen 235.251 frtot 
azaz az összes kiadások 52 8°[0-át. II. Dologi szükségletek czímén: fűtés, világítás, tisztogatás 
7458 frt (a kiadások l-6°|0-a); kisebb javításokra 4331 frt (a kiadások 0-9°j0-a) ; taneszkö-
zökre és szertári szükségletekre 4864 frt (a kiadások l°;0-a); könyvtárakra 4802 frt (1°|0); 
irodai apró dolgokra (értesítő stb.) 3696 frt (0'8°|0); házbérre és adóra 7041 frt (1*5°,0) ; 
házbéregyenértékre 28.230 frt (a kiadások 6 3°|0-a); .tandíjakból beszállíttatott az illető 
egyházi és iskolai pénztárakba 12.480 frt (2'80|0); vegyesekből 4140 frt (0'9°|0). A dologi 
szükségletekre fordíttatott összesen 77.043 frt, vagyis a kiadások 17-3°|0-a. III. Átmenetiekre 
fordíttatott, még pedig nagyobb átalakításokra 900 frt (0'2°|0); új építkezésre 31.272 frt 
(7°|0); másnemű befektetésre, tőkésítésre stb. 26.167 frt (5'8°|0); kölcsöntörlesztésre 2832 frt 
(0'6°]0). Átmenetiekre költetett összesen 61.171 frt, azaz a kiadások 13-6°|0-a. IV. Segély- és 
ösztöndíj czímén fordíttatott: a saját ösztöndíjalapokból 5824 frt (1'3°|0); másnemű idegen 
ösztöndíjakból 3831 frt (0'8°|0) ; a saját segélyalapokból 39.809 frt (8'9°|0) ; másnemű segélyre 
17.039 frt (3-8°|0); vegyes jutalmakra 5480 frt (120|0). Segély és ösztöndíj czímén kiadatott 
összesen 71.983 frt, azaz a kiadások 16-l°|0-a. Mindezen kiadások tesznek összesen 445.448 frtot. 
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IV. A mellékelt 3 táblás kimutatás szerint az egyetemes egyház kebelében három 
hittani intézet állott fenn, úgymint az egyetemes egyház theologiai akadémiája Pozsonyban 
és az eperjesi és soproni hittani intézetek. 

1. A pozsonyi theologiai akadémia 4 tanfolyamra oszlik ; fentartatik az egyetemes 
egyház theologiai akadémiai pénztárából. Hallgatóinak összes száma volt 47, valamennyi 
ág. hitv. evangélikus. Ezek közül anyanyelvre nézve volt: magyar 20, német 12, tót 15, 
nyelvismeretre nézve magyarul és németül beszélt 17, magyarul és tótul 8, hazai s más 2 
nyelvet 17, hazai 3 más nyelvet 1. Honosságot tekintve dunáninneni kerületi volt 15, más 
egyházkerületbeli 32, magyarországi 47. Előmenetelre nézve ez évben jelesen végzett 5, 
egyszerűen végzett 15, három hóra egy tárgyból visszavettetett 1. Valamennyien lelkészi 
pályára készültek. A működő tanárok összes száma volt 10; még pedig 1 igazgató, 6 rendes, 
1 helyettes, 1 kisegítő tanár; ezek közül volt: világi 6, egyházi 4. Anyanyelvre nézve a 
tanárok közül volt: magyar 7, német 3. Nyelvismeretet tekintve magyarul és németül beszélt 
5, hazai más 2—3 nyelvet 5, más európai nyelvet 3 tanár. 

2. Az eperjesi hittani intézet a tiszai egyházkerület pénztárából és saját 43.600 
frtnyi alapjából (mely a mult évhez képest 1175 frtnyi gyarapodást mutat) tartatik fenn s 4 
tanfolyamra oszlik. A hallgatók összes száma volt 21, valamennyien ág. h. evangélikusok. 
A hallgatók közül anyanyelvre nézve volt: magyar 10, német 6, tót 5 ; a nyelvismeretet 
tekintve magyarul és németül beszélt 7, magyarul és tótul 11, más európai nyelvet 1. 
Honosságot tekintve volt: tiszai egyházkerületbeli 14, más egyházkerületbeli 7, magyarországi 
21. Az előmenetelre nézve jelesen végzett 2, egyszerűen 4 ; a hallgatók közül 19 lelkészi, 
2 tanári pályára készült. A tanárok összes száma 7, még pedig: igazgató 1, rendes tanár 3, 
kisegítő tanár 3 ; kik közül egyházi volt 4, világi 3. Anyanyelvre nézve volt: magyar 4, 
német 3 tanár; nyelvismeretét tekintve pedig beszélt magyarul és németül 7, magyarul és 
tótul 5, hazai más 2—3 nyelvet 5 tanár. 

3. A soproni hittani intézet 3 tanfolyamra oszlik s a dunántúli egyházkerület 
főtanodai pénztárából tartatik fenn. Az intézetet látogatta 17 tanuló (10-zel kevesebb, mint 
tavaly), valamennyien ág. h. evangélikusok. Ezek közül anyanyelvre nézve volt : magyar 9, 
német 4, tót 3, vend 1. nyelvismeretét tekintve beszélt magyarul és németül 11, magyarul 
és tótul 4, magyarul és horvátul 1, más európai nyelvet 1. Honosságot tekintve volt: dunántúli 
kerületbeli 12, más egyházkerületbeli 5, általában magyarországi 17. Az előmenetelt nézve: 
jelesen végzett 6, egyszerűen 10, vizsgálat nélkül eltávozott 1. Mind a 17 hallgató lelkészi 
pályára készült. A tanárok összes száma: 6, még pedig igazgató 1, rendes tanár 3, kisegítő 
tanár 2. Ezek közül egyházi 4, világi 2 ; anyanyelvre nézve volt magyar 6. Nyelvismeretet 
tekintve magyarul és németül beszélt 6, más európai nyelvet 2. 

Az adatok főbbjeit összegezve a 3 hittani intézet közül 1 az egyház-egyetem, 2 
az illető egyházkerületek gondozása alatt áll s 2 négy, 1 három tanfolyamra oszlik. Az 
intézetek hallgatóinak össszes száma volt 85 (2-vel kevesebb, mint a megelőző évben), vala-
mennyien ág. h. evangélikusok. Anyanyelvre nézve közülök volt: magyar 39, német 22, tót 
23, horvát (vend) 1 ; nyelvismeretét tekintve pedig beszélt magyarul és németül 35, 
magyarul és tótul 23, magyarul és horvátul 1, hazai más 2 nyelvet 17, hazai 3 más 
nyelvet 1, más európai nyelvet 2. Honosságra nézve az illető egyházkerületbe való volt 
41, más egyházkerületbeli 44, általában magyarországi 85. Az előmenetelt tekintve ez évben 
jelesen végzett 13, egyszerűen 29, ismétlésre utasíttatott 1, vizsga nélkül eltávozott 1. 
Lelkészi pályára készült 83, tanárira 2. A tanárok összes száma az intézeteknél volt 23, 
még pedig igazgató 3, rendes tanár 12, helyettes tanár 2, kisegítő tanár 6. Egyházi volt 
közülök 12, világi 11. Anyanyelvre nézve: magyar 17, német 6. Nyelvismeretet tekintve 
beszélt: magyarul és németül 18, magyarul és tótul 5, hazai más 2—3 nyelvet 10, más 
európai nyelvet 5 tanár. 

V. Az eperjesi ág. h. ev. Collegium jogakadémiájában volt az 1892/3-diki iskolai 
évben 11 tanár; ezek közül nyilvános rendes tanár 5, rendkívüli tanár 2, magántanár 4. A 
nyilvános rendes tanárok 14 átlagos heti óra után 1000 frt évi fizetésben 200 frt lakpénzben, 
tandíjosztalékban s a megfelelő vizsgadíjakban részesültek. A dékáni tiszteletdíj 100 frt. A ny. 
rendkívüli tanárok és magántanárok az átlagos heti órák után óránként 70 frtban és tandíj-
osztalékban részesültek, egy magántanár, ki a 2-dik félévben a közegészségtant tanította, a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól 100 frt díjazást húzott, egy magántanár ingyenes 
előadásokat tartott a törvényszéki elmekórtanból. A tanárok közül vallásra nézve volt: ág. 
h. ev. 6, ev. ref. 2, róm. k. 1, izraelita 2. Mint tanár működik: 19 év óta 1, 16 év óta 2, 15 év 
óta 1, 10 év óta 1, 9 év óta 1, 8 év óta 2, 2 év óta 1, 1 év óta 1. Az előadás nyelve a magyar. 
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Előadás volt: a téli félévben kötelezett tantárgyakból 14, specialcollegium 5, a nyári félévben 
kötelezett tantárgyakból 9, specialcollegium 16. 

A hallgatók száma Volt az első félévben összesen 94 (13-mal több, mint a megelőző 
évben), a 2 dik félévben 92 (15-tel több. mint a megelőző évben). Még pedig az első félévben 
hallgató volt: az I. tanfolyamban 35, a II. tanfolyamban 27, a Ill-ban 14, a IV-ben 13, tan-
folyam hallgatása nélkül vizsgázó 5; a 2-dik félévben az I. tanfolyamban 36, a Il-ban 24, a 
Ill-bail 16, á IV-ben 11, tanfolyam hallgatása nélkül vizsgázó 5. Származásra nézve volt az 
1-ső félévben magyar államterületbeli 93, osztrák 1, a 2-dikban magyar 91, osztrák 1. Anya-
nyelvre nézve volt az 1-ső félévben: magyar 88, német 6, a 2-dik félévben: magyar 87, német 5. 
Vallásra nézve volt az első félévben: ág. h. ev. 34, ev. ref. 7, róm. k 31, gör. kath. 12, 
izraelita 10; a 2-dik félévben ág. h. ev. 37, ev ref. 7, róm. k. 32, gör. kath. 7, izraelita 9. 
Tandíjmentes az első félévben volt: egészen 1, felében 10, a 2-dik félévben egészen 1, felé-
ben 15; ösztöndíjas az első félévben 5, a 2-dikban 15. Az élvezett ösztöndíjak értéke volt: az 
1-ső félévben 395 frt. a 2-dikban 614 frt 40 kr. Leczkekönyv aláírása teljesíttetett az első 
félévben 85, karvégzésileg további szorgalomtól felfüggesztetett 4, megtagadtatott 1 (az ön-
kénytes katonai szolgálatot teljesítő joghallgatók indexe aláirás alá nem kerülhetett); a 
2-dik félévben teljesíttetetett 84, felfüggesztetett —, megtagadtatott 1 hallgatónál. Akadémiai 
viseletet tanúsított az 1-ső félévben : a törvényekkel teljesen megegyezőt 89, kevésbé meg-
egyezőt 5: a második félévben teljesen megegyezőt 91, kevésbé megegyezőt 1. Absolitoriumot 
kapott az 1-ső félévben 3, a 2-dikban 5; hadi szolgálatban állott az 1-ső félévben 4, a 2-dikban 
4; fegyelmi büntetés alatt volt az 1. félévben 5, a 2-dikban 1; évközben kimaradt az 1-ső 
félévben 1, a 2-dikban 2; meghalt az 1. félévben 1, a 2-dikban 1. 

Az 1-ső alapvizsgára jelentkezett összesen 31, kik közül képesíttetett: kitűnően 1, 
egyszerűen 26, összesen 27 ; felfüggesztetett 2, visszavettetett 2, összesen 4. A megvizs-
gáltak közt volt: rendes joghallgató 29, ministeri engedély alapján 2. A vizsgálati díjat 
lefizette: egészen 29, háromszoros összeget; 2. A 2-dik alapvizsgára jelentkezett Összesen 35, 
kik közül képesíttetett: kitűnően 2, egyszerűen 26, összesen 28; felfüggesztetett 5, vissza-
vettetett 2, összesen 7. A megvizsgáltak közt volt: rendes 33, ministeri engedély alapján 2 ; 
a vizsgálati díjat lefizette egészen 34, háromszoros összegben 1. Az államtudományi állam-
vizsgálatra jelentkezett 1, visszavettetett 1, ki ministeri engedély alapján vizsgázott. A jog-
tudományi államvizsgálatra jelentkezett 8, kik közül képesíttetett: kitűnően 2, egyszerűen 5, 
összesen 7; visszavettetett 1. A megvizsgáltak közt volt: rendes joghallgató 7, ministeri 
engedély alapján 1. A vizsgálati díjat lefizette egészen 8. Jelentkezett ennélfogva összesen 
az alap- és államvizsgálatokra 75, kik közül képesíttetett: kitűnően 5, egyszerűen 57, össze-
sen 62; nem képesíttetett és pedig felfüggesztetett 7, visszavettetett 6, összesen 13. Az 
összes megvizsgáltak közt volt: rendes joghallgató 69, ministeri engedély alapján vizsgázott 6; 
a vizsgálati díjat lefizette: egészen 71, háromszoros összegben 4. 

A jogakadémiai ifjúság könyvtárában a leltár szerint volt az év elején 739 db ; 
ez évi gyarapodás 29 db. A könyvtárt használta 52 joghallgató. A jogász segélyegylet 
alaptőkéje volt: a tanév elején 4114 frt 81 kr, a tanév végén 4221 frt 23 kr. Segélyül 
kapott 11 tanuló 185 frtot. A jogakadémiai beadványok és kiadványok száma az igtatókönyv 

^ szerint a két félévben 1580; ministeri szabályrendelet érkezett a tanév folyamában 4,-tanári 
értekezlet tartatott 20. A jogakadémia ez évi dékánja volt dr. Horváth Ödön. Az intézet 
ez évi életére vonatkozó adatok a közös collegiumi értesítőben közöltetnek. 

Az egyetemes gyűlés, ezen kimerítő és gondosan összeállított jelentést 
tudomásul vévén s a bizottság jegyzőjének fáradozásaért elismerését nyilvánítván, 
a jelentésben foglalt javaslatokra nézve, következőleg határozott: 

a) a német ortografia ügyében dönteni nem kiván ; 
b) a tanóráknak egyes osztályokban a maximumhoz alkalmazkodását illető-

leg, mire nézve az egyetemes felügyelő megadta a vallás- és közoktatásügyi minis-
ternek a rendelkezésre állott adatokhoz képest, a kivánt felvilágosítást, felhívja a 
középiskolákat, hogy azon eltérésekre nézve, melyeket a maximalis óraszám keretén 
belül a helyi viszonyok igényelnek, adják be javaslataikat a tanügyi bizottsághoz, 
felhívja továbbá a tanügyi bizottságot, hogy a tanórák megfelelő leszállítására 
nézve, készítsen és terjeszszen elő javaslatot, a középiskolákat pedig utasítja, hogy 
időközben is tartsák meg a maximalis óraszámot; 

c) a soproni tanítóképző intézet tanári karának, a népiskolai tanítóképző 
vizsgák tárgyában készült javaslatára nézve, az egyetemes gyűlés szükségesnek 
látván, mielőtt e kérdésben érdemileg határozna, a tanítóképző intézetek meghallga-
tását; ennélfogva elrendeli, hogy a javaslat a tanítóképző intézetek tanári karaival 

2 
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közöltessék, utasíttatván a tanári karok, hogy véleményeiket terjeszszék az egyetemes 
tanügyi bizottság elé ; 

d) az egyetemes gyűlés a tanintézetek tanítási menetébe betekintést nyújtó 
rovatos íveknek — nem pedig a naplóknak — beküldését, minden tanintézettől 
elvárja, arra nézve azonban, hogy azok mikor töltessenek ki, külön intézkedést 
nem lát szükségesnek. 

é) utasíttatnak a tanintézetek igazgatói, hogy a statistikai kimutatásokhoz 
szükséges adatokat tartalmazó íveket, a tanügyi bizottság jegyzőjéhez legkésőbb 
július 15-ig okvetlenül bekiildjék. 

Elhatározza továbbá az egyetemes gyűlés: a tanügyi bizottság tagjainak 
újra választását, és kijelenti egyúttal, hogy mindaddig, míg a zsinati törvények 
alapján szükséges részletes szabályrendeletek és intézkedések e tekintetben is 
meghozatnak, a tanügyi bizottság, mint az egyházegyetem organuma, eddigi hatás-
körében fogja folytatni működését. 

41. (Sz.) A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 23-ik pontjánál bemutat-
tatván az egyetemes egyházi törvényszéknek Polster János kácsfalusi tanító fegyelmi ügyé-
ben 1893. évi február hó 7-én és ugyanazon törvényszéknek Újhelyi Attila fegyelmi ügyé-
ben 1893. évi május 26-án hozott ítélete: 

ezen ítéletek az egyetemes gyűlésen kihirdettettek. 

42. (Sz.) A Jeszenszky Pál iglói főgymnasiumi tanár fegyelmi ügyének megvizs-
gálására az ezen jegyzőkönyv 21-ik pontja szerint kiküldött bizottság jelenti, hogy ezen 
ügy harmadbirósági elintézésénél az eljárt biróság nem volt szabályszerűen megalakítva, 
miért is a meghozott ítélet ilyennek nem tekinthető és kihirdetése mellőzendő lenne. 

Az egyetemes gyűlés ennek folytán elhatározta, hogy a Jeszenszky Pál 
fegyelmi ügyében 1892. évi szeptember 21-én hozott kétrendbeli harmadfokú íté-
letek, nem lévén ilyeneknek tekinthetők, azoknak kihirdetése mellőztetik, és a két-
rendbeli fegyelmi ügy az összes iratokkal együtt illetékes és mielőbbi harmadfokú 
elintézés végett az egyetemes törvényszékhez áttétetik s ezekről a vallás- és köz-
oktatásügyi minister felterjesztés útján értesíttetik. 

43. (Sz) Az egyetemes törvényszék birájának megválasztott Matuska Péter az 
ülés folyama alatt megjelenvén 

a törvényben előirt bírói esküt letette. 

44. (St.) Olvastatván a mult évi egyetemes gyűlési jegyzőkönyv, ennek 24-ik 
pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, hogy a horvát-szlavonoszági ág. hitv. evang. egy-
házaknak a magyarországi ág. hitv. evang. egyetemes egyházhoz való viszonya tárgyában 
a kormányelnökhöz benyújtott fölterjesztésére válasz még ez ideág sem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 

45. (Zs.) Ugyanazon jkv. 25. pontjánál olvastatott a stipendialis bizottság 1893. május 
15-én tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint a bizottság a gróf Teleky Róth Johanna-féle 
ösztöndíjakat, számszerint hatvanat az 1892j3. tanévre 35 írtjával kiosztotta. 

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

46- (Gy. F.) U. a. jkv. 26-ik pontjánál olvastatott Tornyos Pál váczi lelkész jelen-
tése, mely szerint a siketnémák váczi országos intézetében, az 1892 3. iskolai évben 12 á. 
h. ev. növendék részesült vallásoktatásban. 

Tudomásul szolgál. 
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47. (Zs.) U. a. jkv. 27-ik pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság- 1893. május 
13-án tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint a bizottság, a Bendl Henrik egyetemes 
pénztáros által 1892. január 1-től deczember 31-ig vezetett számadását megvizsgálta és 
rendben találta. 

Ezen számadás szerint : 
a) az egyetemes egyház folyó számláján, a melyen az egyetemes egyházi alap és 

a Bauhofer-féle alapítvány jövedelme is elszámoltatik, 
volt az Összes bevétel 4631 frt 97 kr. 
az összes kiadás 2162 „ 68 „ 
a pénztári maradvány pedig 2469 frt 29 kr. 

Megjegyeztetik, hogy a pénztári maradvány terhére 1688 forint 
34 kr. zsinati költség előlegeztetett, mely költségek részletes elszámolá-
sának vizsgálatába, minthogy az a zsinat gazdasági bizottságának felada-
tához tartozik, a pénzügyi bizottság bele nem bocsátkozik. 

b) a gróf Teleky-Róth Johanna alapítványnál a bevétel . . . 2238 frt 50 kr. ; 
ellenben 60 ösztöndíjra és értékpapír vásárlásnál felmerült külömbö-
zetre, a kiadás 2348 „ 56 kr. 
volt, úgy hogy az alapítvány tartalékalapjából 1106 frt 06 krt 
kellett pótolni. 

c) A theol. akadémiai alaphoz tartozó prot. theol. intézeti tőkék 
után, a bevétel 1635 frt — kr. 
a kiadás pedig 1802 „ 72 „ 
tevén, pótlandó volt a theol. akadémia tartalékalapjából 167 frt 72 kr. 

d) A Zelenay Gedeon alapítvány bevétele volt 601 frt — kr. 
ebből tőkésíttetett 100 frt, akadémiai járulékra fordíttatott 500 frt, úgy 

hogy az összes kiadás 600 ,, — „ 
volt s pénztári maradványkép mutatkozik > 1 frt — kr. 

e) A Lissovényi alap bevétele 50 frt — kr. 
rolt, mely új számlára vitetett át. 

f ) A Szinovicz alapítvány folyó számláján, a bevétel . . . 1788 frt 75 kr. 
a kiadás, értékpapír vásárlásánál felmerült árfolyam-külömbözet czímén . 277 „ 75 „ 
s a pénztári maradvány 1760 frt — kr. 
volt, mely szabályszerüleg tőkesíttetett. 

A vagyonállás 1892. 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 . . 4,470 frt — kr. 
magyar földhitelintézeti záloglevélben . . 1,000 „ — „ 
pesti magyar keresk. bank záloglevélben . 4,000 „ — „ 
magyar jelzálog-hitelbank „ 13,500 ,, — „ 
kisbirtokosok orsz. földhitelint. „ 22,600 „ — „ 
takarékpénztárban 10 ,, 14 „ 

összesen 45,580 frt 14 kr. 

II. Gróf Teleki-Róth Johanna-alapítvány tőkéje 45,096 frt 50 kr. 
és pedig: kötvényben. . 8,400 frt — kr. 
magyar földtehermentesítési kötvényben . 11,700 „ — „ 
pesti magyar keresk. bank zálogleveleiben 9,700 „ -— „ 
magyar-jelzálog-hitelbank „ 2,100 ,, — „ 
kisbirtokosok orsz. földhitelint. „ 13,000 „ — „ 
takarékpénztárban 196 „ — „ 

összesen 45,096 frt 50 kr. 
4* 
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III. A prot. theologiai intézet tőkéje . . . . 31,968 frt 78 kr. 
éspedig: magyar földhitelint. zálogleveleiben 5,300 frt — kr. 
pesti magyar keresked. bank „ 1,000 „ — „ 
magyar jelzálog-hitelbank „ 3,100 — „ 
kisbirt. orsz. földhitelintézete „ 22,500 „ — „ 
takarékpénztárban . . . . . . . . . 68 „ 78 „ 

összesen . 31,968 frt 78 kr. 

IV. A Zelenay Gedeon-féle alapítvány tőkéje . 11,515 frt 50 kr. 
kisbirt. orsz. földhitelintézete zálogleveleiben 11,200 frt — kr. 
takarékpénztárban 115 „ 50 „ 
készpénzben . 200 „ — „ 

• összesen 11,515 frt 50 kr. 

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

összesen 1,050 frt — kr. 

VI. A Szinovicz Lajos-féle alapítvány tőkeszámláján, nyilvántartás-
ban van 43653 forint 14 kr., melyből Prikkel Mária halála 
után befolyandó s hagyományokra fordítandó 6000 frt levo-
natván, a tőke tulajdonképen 37,653 frt 14 kr. 

ebből Jurenák Józsefnél vételár-hátralék . 22,000 frt — kr. 
kisbirtokosok országos földhitelintézete zálog-

leveleiben 14,600 „ — „ 
takarékpénztárban 629 „ 64 „ 
készpénzben 423 „ 50 „ 

összesen 37,653 frt 14 kr. 

VII. Az egyetemes egyházi közalap tőkéje, mely 
takarékpénztárban volt elhelyezve 3000 frt — kr. 

VIII. Adományi tőke a brassói egyház javára 300 ,, -
IX. Az egyetemes egyház tartalékalapja 3557 „ 43 ,, 

és pedig: a bányai egyházkerületnek adott 
kammattalan kölcsönben 3000 frt — kr. 
kisbirt. orsz. földhitelintézeti zálogleveleiben . 200 „ — „ 
takarékpénztárban 211 „ 05 „ 
készpénzben 146 „ 38 „ 

összesen . 3557 frt 43 kr. 

X. A theol. akadémia tartalékalapja 2619 frt 58 kr. 
XI. A gr. Teleky-Róth Johanna-alapítvány tartaléktőkéje . . . 984 „ 12 „ 

Az összes tőkék főösszege volt tehát 1892. deczember 31-én 183,325 frt 19 kr. 

Az egyetemes közgyűlés Bendl Henrik pénztárost a pénzügyi bizottság 
előterjesztése alapján, az 1892. január 1-től decz. 31-ig terjedő szabályszerűen meg-
vizsgált számadásra nézve, a szokott óvások fentartása mellett, a további felelősség 
alól felmenti. 

r 

48. (Zs.) Jelenti ugyancsak a p. ü. bizottság jegyzk. 2.-ik pontja alatt, hogy a 
Franklin társaság 8400 frt tartozását, mely után eddig 6° 0 kamatot fizetett, felmondta, miután 
azonban a pénzügyi bizottság a kamatot 5°0-ra leszállította, felmondását visszavonta. 

Jóváhagyólag tudomásul vétetik. 

49. (Zs.) Jelenti továbbá a pénzügyi bizottság, hogy Fabiny Teofil indítványára 
elhatározta, miszerint az egyetem tulajdonában és kezelésében lévő értékpapírokról a pénz-
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táros két példányban oly jegyzéket készítsen, mely az értékpapírokra vonatkozó megsem-
misítési eljáráshoz szükséges adatokat foglalja magában és hogy ezen jegyzék egyik pél-
dányát dr. Győry Elek főjegyző mint az egyetemes pénztár ellenőre, másik példányát pedig 
az egyetemes pénztáros őrizze, végül, hogy a jegyzék mindkét példánya időnként kiigazíttassék. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság intézkedését helyeslőleg tudomásul 
veszi és azt csupán oda módosítja, hogy a jegyzék egyik példánya nem dr. Györy 
Eleknek, hanem dr. Röck Gézának, mint az egyetemes pénztár újonnan választott 
ellenőrének, lesz megőrzés végett átadandó. 

50. (Zs.) Jelenti ugyancsak a pénzügyi bizottság, hogy a soproni tanítóképző inté-
zetben, a nyári szünidők alatt, néptanítói oklevél megszerezhetése végett, a theologiai hal-
gatók számára tartott póttanfolyam költségeire, a dunántúli kerület részére 300 frtot kiutal-
ványozott. 

A közgyűlés ezen jelentést tudomásul vévén, a póttanfolyani évi 300 frtra 
rúgó költségeinek fedezésére nézve újólag meghatalmazza a p. ü. bizottságot, hogy 
a jövő évben megtartandó póttanfolyam költségeit, a mennyiben a pénztár állapota 
megengedi, az egyetem szabad rendelkezése alatt álló tőkék jövedelméből kiutal-
ványozhassa. 

51. (Zs.) A mult évi egyet. gyűl. jkv. 29-ik pontjára vonatkozólag, jelenti a 
pénzügyi bizottság, hogy tekintettel arra, miszerint a zsinati költségek előlegezése az egye-
temes pénztárt rendkívüli mértékben igénybe vette, sem a theologiai akadémia nagybizottsága 
tagjainak útiköltségeire és napidíjaira, sem Pukánszky Béla pozsonyi theologiai akadémiai 
tanár héber nyelvtana kiadásának támogatására, sem a tartalék alapok gyámolítására, sem 
végül a bonyhádi algymnasium és az eperjesi jogakadémia segélyezésére mitsem utalványozhatott. 

Tudomásul vétetik. 

52. Jelenti végül ugyanaz a bizottság, hogy a somogyi esperességhez csatolt 
szlavóniai evangelikus missió segélyezését, tekintettel arra is, hogy a missió segélyezése a 
zsinati határozatok értelmében létesítendő egyetemes közalap feladata leend, az egyetemes 
pénztár jelenlegi viszonyai közt nem javasolja. 

Tudomásul vétetik. 

53. (F.) Fölvétetvén, a mindkét protestáns egyházat közösen érdeklő ügyek felett, 
közös tanácskozásra és véleményadásra hivatott bizottságnak, a jelen jegyzőkönyv 11-ik 
pontjában elhatározott megválasztása: 

ezen bizottságba megválasztattak, báró Prónay Dezső, egyetemes fel-
ügyelő, Péchy Tamás, Fabiny Teofil, Radó Kálmán ker. felügyelők, Karsay Sándor, 
Zelenka Pál, Baltik Frigyes, Sárkány Sámuel püspökök, továbbá Bánó József, 
Győry Elek, báró Podmaniczky Géza, Horváth Sándor (budapesti) és Stehló Kornél. 

51. (F.) Fölvétetett továbbá a jelen jegyzőkönyv 40-ik pontja értelmében, a tan-
ügyi bizottság tagjainak megválasztása s ezen bizottság, tekintettel az elnöknek s alelnök-
nek a jelen jegyzőkönyv 4-ik pontja szerint történt megválasztatására, következőleg ala-
kíttatott meg. 

Elnök: dr. Győry Elek; alelnök Zsilinszky Mihály; jegyző: Böhm Ká-
roly ; többi tagjai : Schneller István, Bachát Dániel, Breznyik János, Lehr Albert, 
b. Prónay Gábor, Králik Lajos, Fabiny Gyula, Pulszky Károly, Jeszenszky Danó, 
Schranz János, Hörk József, Matuska Péter, Bognár Endre, Horváth Sándor 
(budapesti), Szedemics János, dr. Vetsey István, Batizfalvy István, Ráth Arnold, 
Péterfi Sándor és Falvay Antal. 

Megbízatott egyúttal a bizottság, hogy a tanügyet illető szabályrendeletre 
nézve készítsen javaslatot és terjeszsze azt az egyetemes közoktatási bizottság elé. 
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55. (F.) Újra megalakítandó levén a pénzügyi és stipendialis bizottság is, ezen 
bizottság következőleg alakíttatott meg. 

Elnök, az egyetemes felügyelő; többi tagjai: Pécliy Tamás, Fábiny Teofil, 
báró Podmaniczky Frigyes, Szontágh Pál (nógrádi), Ivánka Imre, Bánó József, 
Desewffy Ottó, Földváry Mihály, Győry Elek, Matuska Péter, Kubinyi Á, •pád, 
Földváry Miklós, Horváth Sándor (budapesti), Schranz János, dr. Zsigmondy Jenő, 
Vetsey István, Scholez Gusztáv és Batizfalvy István. 

50. (Zs). Olvastatván, a mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve, ennek 30. pont-
jánál olvastatott a Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványt kezelő bizottságnak jelentése, mely 
szerint : 

a) a Bendl Henrik gondnok által beterjesztett 1892. évi számadást, mely feltünteti, 
hogy az alapítvány tőkéje az 1891. évben volt 62,577 frt 96 kr. 

,, 1892. évi szaporulat 2,057 „ 11 „ 
s így 1892. év végén a tőke 64,635 frt 07 kr. 

megvizsgálta, azt teljesen rendben találta s fentartván az egyetemes pénztárban őrzött 
értékeknek az egyetemes pénzügyi bizottság részéről való megvizsgálását, az alapítványi 
gondnoknak a felmentvényt megadta; 

b) az 1892193. tanévre a szabályszerű 250 frt ösztöndíj Remete Dezsőnek a 
keszthelyi gazdasági tanintézet hallgatójának és Hrabovszky Kázmér magyar államvasúti 
díjnoknak — kiknek bizonyítványaik az alapítványi szabályoknak megfeleltek — kiadatott. 

Evvel kapcsolatban felvétetett a dunántúli egyházkerület 1893. évi közgyűlési 
jegyzőkönyvének 83-ik pontja, melyben a Hrabovszky Zsigmond-féle alapítvány számadási 
adatainak hiányát az egyetemes egyházi számadásokban kifogásolván, ez alapítvány mikénti 
kezelését illetőleg az egyházegyetemnél kérdést tesz. 

A bizottsági jelentés tudomásul szolgál ; miután pedig a Hrabovszky 
Zsigmond-féle alapítvány egy családi magán alapítvány, melynek csupán kezelését 
vállalta el az egyetemes egyház és ezt az erre kirendelt bizottság által teljesíti, 
miután továbbá az alapítvány mindenkori tőkeállománya az egyetemes gyűlés jegyző-
könyvében ki van mutatva; a közgyűlés egyéb intézkedés szükségét nem látja. 

57. (Gy. F.) Ugyanezen jegyzőkönyv 31-ik pontjánál az egyetemes lelkészvizsgáló 
bizottság a legközelebbi rendes egyetemes közgyűlésen leendő uj 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: Richter Ede és Michaelis Vilmos; 

bányai kerületi osztályának tagjai: világiak: Zsilinszky Mihály és Fabiny 
Gyula; egyháziak: Bachát Dániel és Horváth Sándor; tanárok: Breznyik János 
és Batizfalvi István; póttagok: lelkészek: Lauko Károly és Scholz Gusztáv; 
világiak : Domanovszky Endre és Böhm Károly ; 

tiszai kerületi osztályainak tagjai: világiak: Bánó József és Schmidt 
Gyula; egyháziak: Stehló János és Csiskó János; tanárok: Hörk József és Szlávik 
Mátyás; póttagok: lelkészek: Nóvák Mihály és Fizély Frigyes; világiak: Benczúr 
Géza és Csengey Gusztáv. 

58. (F.) Ugyanazon jegyzőkönyv 32-ik pontjánál jelentik a püspökök, hogy a 
dunántúli kerületben Aschendorf József. Dómján Elek, Faik Henrik, Hetvényi Lajos, Karsay 
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Imre, Müller Róbert, Pröhle Henrik, Szalay János és Tompa Mihály, a dunániimeni kerü-
letben Pelikán János, a bányakerületben Bárdy Ernő, Blatniczky Pál, Paulinyi Dániel, 
Rozsnyai János, Szlancsik Bogyoszló, Velky János, Sárkány Béla, Goldperger János, Tau-
binger Rudolf, Harsányi István, Udvardy Sándor, Wack Péter; a tiszai kerületben Koreny 
Márton, Lippay Béla, Broschkó Adolf tették le a lelkészi vizsgát. 

Tudomásul szolgál. 

59. (F.) Ugyanazon jegyzőkönyv 35-ik pontjánál olvastatott az e. e. e. gyáminté-
zet jelentése, mely szerint a könyörülő keresztyéni szeretet samaritánusi munkájában fára-
dozó ezen intézet 32. évét a mult évi szeptember hava 17. és 18. napjain Nyiregyházán 
megtartott ülésében fejezte be s azóta is megkettőztetett munkássággal gyarapította a köz-
vagyont, orvosolta a sebeket s gyűjtött híveket egyházközségként, egyházmegyénként és 
egyházkerületenként a magyarhoni ág. h. ev. egyházban. Gyűjtést rendelt el a dr. Fricke 
emlékre is, melyre 19,909 egyháztag 2701 frt 04 krt adott össze, mely összeggel méltóan 
képviseltethettük magunkat az 1892. november 6-án Lipcsében megtartott jubiláris Fricke-
iinnepélyen. Viszonzásául ezen, irányában nyilvánuló bizalmunknak s ragaszkodásunknak a 
nagy férfiú, a jeles tudós, a némethoni Gustav-Adolf-egylet szolgálatában immár 50 évet eltöltött 
dr. Fricke Gusztáv, a Gustav-Adolf-egylet központi elnöke, 800 márka adományával a magyar-
honi gyámintézetnél az alapítványt tevő pártfogók közé 1892. nov. 20-án belépett. Ezen 
felül gyámintézetünk örökös jóltevője a nagy világszövetkezetszerű G. Adolf-egylet 15,278 frt 
28 krt adott szegény egyházaink s ügyefogyottjaink istápolására viszonzásra nem számító 
egyház- és vallásszeretetböl. Az e. e. e. gyámintézet gyűjtése a központban és a 4 egyház-
kerületben 17,121 frt 60 krt tett ki. így és ezekkel együtt a magyarhoni e. e. e. gyám-
intézetnek a folyó évi október hava 7. és 8. napjain Nagykanizsán megtartandó 33-ik évi 
közgyűlésen a tőke vagyon 86,462 frt 67 krban leszen kimutatható. 

A jelentés aztán az egyházszeretet egy nemes példájának felemlítésével végződik, 
fölemlítve a f. évi június 25-én Miskolczon elhunyt Mayer Rezsőnek, az ottani egyház évek 
hosszú során át kiváló vezérférfiának végrendeleti hagyományát, ki a magyarhoni gyámin-
tézet nagy czéljaira tett 1000 frtos hagyományával nevét annyi más jelesek közé a gyám-
intézet aranykönyvébe jegyezte be. 

A gyámintézet ezen jelentése örvendetes tudomásul vétetvén, az önkéntes 
áldozatkészség áldott talaján samaritánusi irgalommal s fáradni nem tudó buzga-
lommal működő ezen jótékony intézetünk, testületeknek s egyeseknek áldozatkész 
buzgalmába ezutánra is a legmelegebben ajánltatik. 

60- (F.) CJ. a. jegyzőkönyv 34. pontjánál olvastatott a Luthertársaság jelentése, 
melyben jelenti, hogy a társaságnak jelenleg 379 tagja van, köztük 31 alapító. Tavai óta 
ezen tagok száma 1 esperességgel, 6 egyházközséggel, 1 lelkészi körrel, 1 tanári testület-
tel, 4 lelkészszel, 1 felügyelővel s 5 más állású egyháztaggal szaporodott, alaptőkéje pedig 
9826 frt 28 krral emelkedett. Szaporodtak a társulat kiadványai is a nyomtatott jelentésen 
kívül 3 pályanyertes munkával, melyek szerzői Keviczky László kondorosi, Pálmai Lajos 
réthi lelkészek, Hörk József eperjesi tanár. Azóta újabb pályázat is hirdettetett. A társaság 
VA mi otthonunk" czímű újságot 200 frttal segélyezte s a legközelebb megindítandó theol. 
tudományos folyóirat részére ugyanoly összeget tőkésített. Végiil fájós kegyelettel emlékezik 
meg a társaság nagynevű s nagyérdemű elnökének Doleschall E. Sándornak elhúnytáról, 
kinek érdemeit Sclioltz Gusztáv lelkész a társulat közgyűlésén jeles emlékbeszédben méltatta. 

Az egyetemes gyűlés ezen jelentést tudomásúl veszi s ezen üdvösen 
működő társulatot az egyháztagok buzgó pártfogásába ezúttal is ajánlja. 

61. (Zs.) Ugyanazon jegyzőkönyv 35-ik pontjánál egyetemes felügyelő bemutat-
ván a tiszai egyházkerületnek az eperjesi jogakadémia segélyezése iránt beérkezett ujabb 
kérvényét : 

e segélykérvény jelentéstétel végett azzal adatik ki a pénzügyi bizott-
ságnak, hogy a mennyiben a kérelmet indokoltnak találja és a pénztár állapota 
megengedi, a megadható segély összegét állapítsa meg s utalványozza ki. 
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. (>'2. (F.) Ugyanazon jegyzőkönyv 38-ik pontjánál jelentetik, hogy a lefolyt évben 
senki sem tett hittanári vizsgálatot. 

Tudomásul vétetik. 

63. (Sz.) Ugyanazon jegyzőkönyv 39-ik pontjánál az orosházi egyház folyamodvá-
nyának megvizsgálására kiküldött bizottság jelentését beadván: 

az egyetemes gyűlés a bizottság véleményéhez képest a bányakerületnek 
ezen ügyben 1891. évi gyűlésén, a jegyzőkönyv 26-ik pontja alatt hozott hatá-
rozatát megerősíti azon kiegészítő utasítással, hogy a hódmező-vásárhelyi gyüle-
kezet, az általa a város pusztáján lakó illetve birtokoló hívekre kivetett járandó-
ságok beszedésére, csak annyiban van feljogosítva, a mennyiben e járandóságok 
az 1891. évi szeptember hó 13-tól számítandó időre vetettek ki és az érdekelt 
hívek az egyházi közterhek kivetése iránt intézkedő évi közgyűlésekre kellően 
meghívattak. 

64. (Sz.) A bulkeszi egyház felebbezésének megvizsgálására a jelen jegyzőkönyv 
22-ik pontja alatt kiküldött bizottság véleményes jelentését beadván : 

az egyetemes gyűlés ehhez képest a bányakerlileti közgyűlés 1892. évi 
48. szám alatt hozott határozatát helybenhagyja, mert Bulkesz egyházközség 
Bartsch Dávid János tanítót a kellő időben kihirdetett s a körlelkésznek, mint az 
esperes megbízottjának, jelenlétében szabályszerűen megtartott 1891. évi július 
19-ki közgyűlésében, 95 szavazattal 1 szavazat ellenében, léptette az első tanítói 
állásra elő, s ennek folytán az 1891. évi augusztus 23-án szintén szabályszerűen 
kihirdetett és megtartott közgyűlés, az előléptetett tanító részére a hiványt kiállít-
tatni rendelte s ezen hivány a főesperes által megerősíttetett ; minélfogva ezen 
előléptetés által történt választás jogerőssé vált. 

65. (Gy. F.) A mult évi egyetemes gyűlési jegyzőkönyv 40-ik pontjánál a dunán-
inneni kerület püspöke, mint a Zpevnik-bizottság elnöke, jelenti, miszerint a rendben talált 
évi számadást a hivatalos jelentéssel együtt a három felügyelő püspökhöz beterjesztette. 
Maga az énekes könyv ez évben némely imák kibővítésével Bachát Dániel esperes revisiója 
mellett uj kiadásban jelent meg s annak 50 példánya a balassa-gyarmathi kerületi törvény-
szék fogháza számára adatott, 25 példánya pedig az alsó-kubinyi tűzkárosultak között osz-
tatott ki. Azonkívül az 1790 1. évi XXVI. t.-cz. százados emlékére a nép számára kiadott 
könyvecskének 175 példánya, a három püspöki hivatal rendelkezésére bocsáttatott. 

Tudomásul szolgál. 

66. (F.) Előterjesztettek a dunántúli és bányai, valamint a dunáninneni egyház-
kerületeknek, a theol. akadémián, néhány tanulóra nézve, előfordult fegyelmi ügyre vonatkozó 
s az egyetemes gyűlésre felterjesztett határozatai. 

Ezen ügy, a jelen jegyzőkönyv 37-ik pontja alatt már elintéztetvén, e 
helyütt a napi rendről levétetik. 

67. (Gy. F.) Olvastatott a dunántúli egyházkerület elnökségének jelentése, mely 
szerint az egyházkerület körébe tartozó, eddig egyházmegyei köteléken kívül állott Sopron 
és Ruszt sz. k. városi egyházközségek, közgyűlési határozattal, a soproni felső egyházmegyé-
hez kívánnak csatlakozni. E csatlakozást az elnökség, a folyó évi egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyve 122-ik pontjának értelmében nyert megbízás folytán, az egyházkerület nevében 
jóváhagyta és kéli az egyetemes gyűlést, ennek legfőbb kormányzóhatóságilag való jóvá-
hagyására. 

A soproni és ruszti sz. k. városi egyházközségeknek a soproni felső 
egyházmegyéhez csatlakozása, jóváhagyólag tudomásul vétetik. Ez által azonban 
érintetlen marad az egyetemes gyűlésnek, a zsinati törvényekben biztosított terület-
rendezési és beosztási joga. 
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68. (Zs.) A bányai egyházkerület felügyelője előterjeszti, hogy kerülete részéről 
indítvány tétetett, miszerint az egyetemes egyház feliratilag sürgetné a magas kormánynál 
az 1848. XX. t.-cz.-ben az egyház és iskolai szükségletek állami fedezése tekintetében letett 
elvek megvalósítását és addig is, a míg ez keresztül vitetnék, az állami segély tetemesebb 
felemelését; indítványoztatok továbbá, hogy a nyerendő magasabb állami segély az egyház-
kerületek között az illető kerületek lélekszáma arányában osztassék szét. Ezek kapcsán 
azonban kijelenti egyúttal, hogy miután a két protestáns egyházat közösen érdeklő iigyek 
tárgyában a vegyes bizottság már kiküldetett, miután továbbá az egyházkerületek uj területi 
beosztása iránt az előkészítő lépések meg lettek téve, tekintettel az idő előhaladt voltára is 
az általa előterjesztett indítványt ez idő szerint tárgyalandónak nem véli. 

A közgyűlés ezen bejelentést tudomásul veszi azzal, hogy ez idő szerint 
ezen ügyben érdemileg határozni nem kiván. 

69. (Gy. E.) A tiszai kerület, tekintettel arra, hogy a czélba vett egyházpolitikai 
reformok a lelkészi jövedelem tekintélyes részét képező palástdíjakban szükségkép nagy-
mérvű csökkenést fognának előidézni, indítványozza, hogy ezek kártalanítása iránt irjon fel 
az egyetemes gyűlés a kormányhoz s az országgyűléshez. 

Ezen indítvány felett az egyetemes gyűlés nem kiván ezúttal érdemileg 
nyilatkozni, mert nem tartja időszerűnek. Arra az esetre azonban, ha az indít-
ványban érintett ügyben, az egyház érdekeinek megóvása végett, fellépés válnék 
szükségessé, felhatalmazza az egyetemes felügyelőt, hogy a szükséges lépést az 
á. h. ev. egyházat s az ev. ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kikül-
dött bizottságnál kezdeményezze és hasson oda, hogy a fellépés együttesen történjék. 

70. (F.) A tiszai kerület előterjeszti továbbá, hogy a nyugdíjba beszámítható 
tisztán tanitói javadalmaknak, a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 1893. évi 29.751. 
szám alatt elrendelt összeírásánál, mely ezen rendelet szerint a szolgabirák, illetve a városi 
közegek által, az iskolaszéki elnökségek s a községi elöljáróságok közreműködésével eszkö-
zöltetik, különösen a kántortanitói állomásokra nézve, melyeknél a tisztán tanitói javadalom 
elkülönítése nagy nehézségekkel jár, fontos egyházi érdekek érintetnek, melyek szükségessé 
teszik az illetékes felsőbb egyházi hatóságnak közreműködését. Indítványozza tehát, hogy 
evégre felirat intéztessék a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 

Hasonló értelemben nyilatkoznak a dunáninneni és bányai egyházkerületek is. 
Az egyemes közgyűlés elfogadván a tiszai kerület indítványát, elhatározza, 

hogy ezen ügyben felterjesztés intéztetik a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, 
az iránt, hogy a tanitói javadalmak összeírása s a megtörténtek felülbírálása, neve-
zetesen a kántortanitói állásoknál, a tisztán tanitói javadalmazás elkülönítése és 
végleges megállapítása, egyházunk illetékes felsőbb hatóságainak, az esperességek-
nek közreműködésével, vegyes — egyházi és polgári — bizottságok által eszkö-
zöltessék. 

71. (F.) Radó Kálmán kerületi felügyelő előterjeszti, hogy sokoldalú elfoglaltságánál 
fogva, valamint tekintettel arra, hogy nem lakik állandóan Budapesten, kénytelen lemondani 
a két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottságba történt meg-
választatásáról. 

Ezen lemondás sajnálattal tudomásul vétetvén, ennek folytán a két pro-
testáns egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottságba Pulszky 
Ágost választatott meg. 

72. (Gy. E.) A zsinati törvények életbe lépése folytán szükséges s az elnöki 
jelentés első pontjában jelzett intézkedések tekintetében, az egyetemes felügyelő javaslatára, 

elhatározta az egyetemes gyűlés: a) hogy a zsinati törvények kiegészítésére 
szükséges egyetemes szabályrendeletek közül a legsürgősebbeknek elkészítésével, 
a kerületek beosztása tárgyában a jegyzőkönyv 25 ik pontja alatt kiküldött bizottság 
bizatik meg s utasíttatik, hogy azokat, melyeket legsürgősebbnek ismer, készítse el ; 
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b) hogy egyházegyetem eddig megalkotott utasításai s elvi határozatai, 
melyek egyházunk gyakorlatánál fogva szabályrendeleti jelleggel birtak, a mennyi-
ben azokon a törvény nem változtatott, mindaddig, míg helyükbe más törvényes 
szabályok nem lépnek, érvényben maradnak ; 

c) hogy az egyetemes közgyűlés eddigi bizottságai s azok hatásköre, 
további intézkedésig fentartatnak. 

73- (Zs.) Jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes felügyelő elnöklete alatti hitelesíté-
sére kiküldettek Szentiványi Árpád, Beniczky Kálmán, Zelenka Lajos, Bendl Henrik, dr. 
Liedemann Károly, Bachát Dániel, Lauko Károly, Török József, Bognár Endre, Böhm Károly 
és Góbi Imre. 

74. (Gy. E.) Több elintézendő tárgy nem lévén, Zelenka Pál püspök köszönetet 
mondva az egyetemes felügyelőnek, buzgó imában esedezett Isten segedelméért, ezután pedig 
az egyetemes felügyelő mondott köszönetet Karsay Sándornak, ki magas kora daczára, e 
gyűlésen is osztozott az elnöklésben s a gyűlés többi tagjainak s ezzel a gyűlés befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv a 73-ik pont értelmében hitelesíttetett. 

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

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

Zelenka Pál, s. k. 
püspök, egyházi elnök. 

Jegyzettek : 

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

Farbaky József, s. k. 
egyet, egyli. főjegyző. 

dr. Yetsey Isván, s. k. 
egyet. vil. jegyző. 

dr Zsigmondy Jenő, s. k. 
egyet. vil. aljegyző.' 

Sztehlo Kornél, s. k. 
egyet. vil. aljegyző. 

Gyurátz Ferencz, s. k. 
egyet. egyh. aljegyző. 



T A R T A L O M . 

1. A gyűlés megnyitása és jelentés a jegyzők lemondásáról. 
2. Az egyetemes jegyzők választása és felesketése. 
3. A gyűlés megalakulása. 
4. Egyetemes ügyész, ellenőr, pénztáros választása, egyetemes tanügyi bizottsági elnök megerősítése és 

bizottsági alelnök választása. 
5. Egyetemes törvényszék. 
6. Egyetemes felügyelői évi jelentés. 
7. Dolleschall Sándor emléke. 
8. Egyet, könyv- és levéltárnok választása. 
9. Bizottság az egyetemes felügyelői hivatalra beadott szavazatok felbontására és számbavételére. 

10. Egyetemes leveltári helyiség. 
11. Az ev. ref. egyház átirata, a két egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve bizottság kiküldése tárgyában. 
12. A fiumei ev. ref. és á. h. ev. egyesült egyházra vonatkozó szerződés. 
13. A dunáninneni kerület határozata tót algvmnasiumnak Tnrócz-Szent-Mártonban felállítása iránt. 
14. A pesti egyház kérvénye államsegély tárgyában. 
15. Felebbezések és kérvények a dunáninneni kerület közgyűlésének határozatai ellen. 
16. Báró Prónay Dezsőnek az elnöki székből visszavonulása. 
17. A szavazatszámláló bizottság jelentése, hogy egyetemes felügyelőnek újra báró Prónay Dezső választa-

tott meg. 
18. Intézkedés az egyetemes felügyelő beiktatása tárgyában. 
19. Az egyetemes felügyelő ünnepélyes beiktatása. 
20. Határozat a 15-ik pont alatt fölvett felebbezések és kérvények tárgyában. 
21. Jeszenszky Pál fegyelmi ügye megvizsgálására bizottság. 
22. A bulkeszi egyház felebbezése tárgyában bizottság. 
23. Lányi Bertalan leteszi a birói. Zelenka Lajos a törvényszéki jegyzői esküt. 
24. Anyakönyvi kivonatok és betétszerkesztéshez családi kimutatások díjai. 
25. Bizottság a kerületek új beosztása tárgyában. 
26. A pesti egyháznak államsegély kérhetése engedélyeztetik. 
27. Az oroszvári egyházközség párbérügye. 
28. A theol. akad. nagybizottság kiegészítése-. 
29. A theol. akadémia számadása. 
30. A theol. akadémia 1893/94. évi költségvetése. 
31. Köszönet a theol. akadémiára történt adakozásokért. 
32. Köszönet a közegészségtan ingyenes tanításáért. 
33. A theol. akad. tanárok drágaságpótléka. 
34. Intézkedés a Reischl alapítványra nézve. 
35. A theol. akadémia könyvtárnoka. 
36. Jelentés a theol. akad. igazgató választásáról. 
37. és 66. A theol. akadémia néhány tanulójára nézve előfordult fegyelmi ügy. 
38. A theol. akad. tanárok nyugdíjügyének rendezése. 
39. Jelentés, hogy egyet, könyv- és levéltárnoki jelentés nem adathatott be. 
40. Az egyet, tanügyi bizottság jelentése. 
41. ítélethirdetés. 
42. Bizottsági jelentés Jeszenszky Pál ügyében. 
43. Matuska Péter a birói esküt leteszi. 
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44. Horvát-szlavon egyházak ügye. 
45. A stipendialis bizottság jelentése. 
46. Jelentés a siketnémák oktatásáról a váczi országos intézetben. 
47. Egyetemes pénztári számadás. 
48. Jelentés a Franklin-társulatnál levő követelésről. 
49. Jegyzék az egyet, pénztárban őrzött értékpapirokról. 
50. A theologusok részére Sopronban rendezett néptanítói póttanfolyam segélyezése. 
51. A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a lefolyt évben segélyeket nem utalványozhatott. 
52. A szlavóniai misszió segélyezési ügye. 
53. Az ág. hitv. ev. és ev. ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött ág. hitv. er . bizottság. 
54. Tanügyi bizottság. 
55. Pénzügyi és stipendialis bizottság. 
56. A Hrabovszky-bizottság jelentése. 
57. Lelkészvizsgáló bizottság. 
58. Jelentés a lelkészi vizsgákról. 
59. Az e. e. e. gyámintézet jelentése. 
60. A Luther-társaság jelentése. 
61. Az eperjesi jogakadémia segélykérvénye. 
62. Hittanári vizsga. 
63. Bizottsági jelentés az orosházai egyház ügyében. 
64. Bizottsági jelentés a bulkeszi egyház felebbezése tárgyában. 
65. Zpewnik bizottság jelentése. 
67. Sopron és Busztnak csatlakozása a soproni felső egyházmegyéhez. 
68. Az egyházi és iskolai szükségletek állami fedezésének kérdése. 
69. Indítvány az egyházpolitikai reformoknak a palástdíjakra befolyása tárgyában. 
70. A tanítói javadalmak összeírásának ügye. 
71. Badó Kálmán lemondása a közös protestáns bizottsági tagságról s helyébe Pulszky Ágost megválasztása. 
72. Intézkedések a zsinati törvények életbe léptetése folytán, az átmenetről s a legszükségesebb szabály-

rendeletek elkészítéséről. 
73. Bizottság a jegyzőkönyv hitelesítésére. 
74. A gyűlés befejezése. 




