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ELŐSZÓ. 
Már régen érzett hiányt kivánt egyetemes közgyűlésünk 

pótolni, midőn 1904. évi jegyzőkönyvének 112. pontja alatt 
elrendelte, hogy a zsinati törvények hatálybalépte óta eddig 
alkotott összes egyetemes szabályrendeletek, valamint az 
egyetemes közgyűlésnek a zsinati törvények életbelépte előtt 
hozott és a zsinati törvények ellenkező határozmányai által 
hatályon kívül nem helyezett azon határozatai, a melyek 
akár az egyetemes egyházat kötelező elvi jelentőséggel bír-
nak, akár az egyetemes egyházat kötelező utasításokat fog-
lalnak magukban, összegyűjtessenek, kinyomattassanak és 
önköltségi áron egyházaink és egyesek rendelkezésére 
bocsáttassanak. 

Az imént említett szabályrendeletek és közgyűlési hatá-
rozatok eleddig csak elszórtan egyes közgyűlési jegyzőköny-
vekben, gyakran a jegyzőkönyv szövegében voltak feltalál-
hatók és így nemcsak felkeresésük járt fáradtsággal és nehéz-
ségekkel még olyanok részére is, a kik azoknak létezéséről 
tudomással bírtak, hanem tekintve azt, hogy e jegyzőkönyvek 
csak korlátolt számban nyomattak ki és nagyrészt már el 
is fogytak, az újabb nemzedék részére szinte hozzáférhet-
lenekké is váltak, sőt mondhatni előtte teljesen ismeretle-
nek maradtak. 

Az egyetemes közgyűlés idézett határozatával ezen a 
bajon kivánt segíteni és az e részben szükséges intézkedések-
kel alólirottat bízta meg. 

E megtisztelő megbízatásnak teszek eleget, midőn jelen 
í* 



gyűjteményt közrebocsátom és azt hiszem, csak a közérdek-
nek teszek szolgálatot az által, hogy a szabályrendeleteken 
és elvi jelentőségű közgyűlési határozatokon kívül, felvettem 
e gyűjteménybe az egyház egyetemét érdeklő néhány minis-
teri leiratot is. 

Minthogy e gyűjteménynek czélja véleményem szerint 
első sorban az, hogy gyakorlatilag használható, könnyen 
kezelhető és áttekinthető legyen a szabályrendeleteket, hatá-
rozatokat és leiratokat nem keletkezésük időrendjében, sem 
pedig szabályrendeletek, határozatok és leiratok szerint 
csoportosítva, hanem úgy állítottam össze, hogy a tárgyak 
szerint azonos vagy hasonló természetű vagy egymást ki-
egészítő szabályrendeletek, határozatok és ministeri leiratok 
közvetlenül egymásután következve össze legyenek foglalva. 

E szerint az első helyen álló ügyrendi ügyek után, 
figyelemmel a zsinati törvények sorrendjére is, egymásután 
következnek a lelkészi, nyugdíjügyi, népiskolai, középiskolai, 
theologiai, pénzügyi és vegyes természetű ügyek, mindenütt 
hivatkozással ama egyetemes közgyűlési jegyzőkönyvi pontra, 
a melyben a szabályrendelet, határozat vagy ministeri ren-
delet fel van véve. 

Utólag történt módosítások már a szövegben keresztül 
lettek vive és csupán csillag alatt jegyzetként utaltam ama 
jegyzőkönyvi pontra, a mely a módosítást magában foglalja. 

A gyűjtemény végén levő részletes tárgymutató bizto-
sítja a könnyű kezelhetőséget. 

Budapesten, 1905. évi május hóban. 

Dr. Zsigmondy Jenő, 
egyetemes főjegyző. 



I. ÜGYRENDÜGYÍEK. 

^i) Az ágostai hitvallású evangelikus keresztyén egyház '896. 
egyetemes közgyűlésének ügyrendje. jkv.̂ 4C 

I. A közgyűlés helye, ideje, összehívása, alakulása. 

1. §. Az egyetemes közgyűlés rendszerint Budapesten, 
és pedig a rendes közgyűlés rendszerint az év október 
havában tartatik. 

2. §. Azok, a kik mint egyetemes tisztviselők az egye-
temes gyűlésnek hivataluknál fogva tagjai, egyénenként 
hívandók meg (egyh. alk. törv. 148. §. a). 

A gyűlés többi tagjaira nézve a meghívás az egyház-
kerületek püspökeihez és felügyelőihez intézett összehívó 
levéllel történik (egyh. alk. törv. 148. §. h). 

Azon körülmény, hogy valaki a meghívást meg nem 
kapta, a gyűlés alakulására és határozataira nincs befo-
lyással. 

Az egyetemes gyűlés által meghatározandó egyházi 
lapban, legalább nyolcz nappal megelőzőleg, az egyetemes 
gyűlés összehívása közzéteendő. 

3. §. A közgyűlést megelőző napon a fontosabb tárgyak 
előleges megbeszélésére értekezlet tartandó, s a meghívók-
ban ennek helye s ideje is közlendő. 

4. §. Az egyházkerületi küldötteknek hiteles névsora — 
és pedig külön azokéi, kik megbízó levéllel, külön azokéi, 
kik jegyzőkönyvi kivonat mellett küldettek ki — az egyete-
mes felügyelőhöz (késedelem nélkül) beküldendő, legkésőbben 



pedig neki az értekezlet kezdetén, illetőleg a közgyűlést 
megelőző napon átadandó. 

5. §. A megbizó-levelek, magyar nyelven szerkesztve, 
az egyetemes felügyelő által e czélra megbízott jegyzőnél 
mutatandók be és pedig lehetőleg a gyűlést megelőző napon, 
s azon jegyzőnek adandók át a 4. §. szerint beadott név-
sorok is. 

6. §. A megbizó-levélre az illető jegyző rájegyzi nevét 
s a bemutatás évét, hónapját és napját, s a mennyiben a 
megbízott neve a névsorban (4. §.) bennfoglaltatik, a meg-
bízólevelet visszaadja ; ellenkező esetben jelentést tesz a 
gyűlésnek. 

7. §. A jegyzők kötelesek a gyűlés szavazatra jogosult 
tagjainak (e. alk. 148. §.) névsorát mielőbb összeállítani, 
hogy szavazás esetén lehetőleg rendelkezésre álljon. 

8. §. A gyűlés megalakulását istentisztelet előzi meg. 
9. §. A gyűlés megalakulásához legalább 40 szavazati 

joggal bíró (e. alk. 148. §.) gyűlési tagnak jelenléte szükséges. 
10. §. A gyűlést az egyetemes elnökség nyitja meg, 

s ha ez a gyűlést megalakultnak jelentette ki, ezen kijelen-
tés ellen sem felszólalásnak, sem óvásnak nincs helye. 

II. Tanácskozás. 

11. §. A megalakult gyűlés kezdetén az egyetemes fel-
ügyelő s esetleg törvényes helyettese terjeszti elő évi jelen-
tését. 

Minden további ülés is az elnökség, illetőleg az egye-
temes felügyelő előterjesztéseivel kezdődik. 

Az egyetemes felügyelő minden ülés elején bemutatja 
a hozzáérkezett beadványokat. 

12. §. Az egyetemes felügyelői évi jelentés előterjesz-
tése után, első sorban ennek azon részei vétetnek fel, melyek 
a legutóbbi egyetemi gyűlési jegyzőkönyv pontjaival nem 
állnak összefüggésben ; továbbá úgy ezen első ülésen, mint 



a többieken, oly tárgyak és beadványokra nézve, melyek az 
ülés elején előterjesztettek, s a gyűlés folyama alatt előter-
jesztendő véleményt igényelnek, kiküldetnek az illető bizott-
ságok. 

13. §. A 11. §. s illetőleg 12. §-ban említett előterjesz-
tések és intézkedések után, a tárgyak a megelőző egyete-
mes gyűlés jegyzőkönyvének pontjaival kapcsolatosan, azok 
sorrendjében vétetnek fel. 

Egyebekben a tárgysorozatot az elnökség s illetőleg 
annak a tanácskozást vezető tagja állapítja meg. 

14. §. Az előterjesztéseknek a 11. §. szerinti sorrend-
jétől eltérésnek nincs helye. 

A tárgyalásnak a 12. és 13. szakaszok szerinti sorrend-
jétől a gyűlés eltérhet. Ily tárgyú indítványra csak az elnök-
ség nyilatkozhatik, s a mennyiben hozzá nem járul : a kérdés 
szavazással döntendő el. 

15. §. Indítványok és módosítványok mindig írásban 
adandók be. 

Indítványokat és módosítványokat azok a küldöttek is 
terjeszthetnek elő, a kik jegyzőkönyvi kivonattal küldettek 
ki (e. alk. 114. §. B). 

16. §. A tárgysorozat szerint fölvett tárgyakra vonat-
kozó indítványok, javaslatok és módosítványok rendszerint 
azonnal tárgyalandók. A gyűlés azonban elrendelheti azok-
nak mellőzését, elhalasztását vagy bizottsághoz utasítását. 

17. §. Bizottsági jelentések és javaslatok, valamint 
önálló, vagyis nem a tárgysorozat szerint fölvett vagy föl-
veendő tárgyra vonatkozó indítványok és javaslatok, a meny-
nyiben az önálló indítványok vagy javaslatok nem az elnök-
ségtől vagy ennek valamelyik tagjától származnak, az egye-
temes felügyelőnél adandók be, és pedig a mi az önálló 
indítványokat illeti: 

a) a kerületekéi a gyűlés kezdetéig ; 
b) azokéi, kik a gyűlésnek hivataluknál fogva, vagy 

kiküldetés alapján tagjai, legalább három nappal a gyűlés előtt. 



18. §. A bizottsági és tisztviselői jelentések, és pedig 
az utóbbiak rendszerint, a bizottságiak mindenkor írásban 
terjesztendők elő. 

19. §. A tárgy, illetőleg javaslat fölvétele után, először 
a fölvett tárgy, illetve javaslat netáni ellenzőjét, utána pár-
tolóját illeti a szó és pedig pártoló felszólalásra, ha bizott-
sági javaslat, a bizottság előadóját. 

Ha a bizottság kisebbsége is választott előadót, a bizott-
sági jelentés előterjesztése után ezt illeti a szó. 

A felszólalni kivánók az e czélra kijelölt jegyzőnél Írat-
ják fel magukat, és szólásra lehetőleg felváltva a javaslat, 
illetőleg indítvány mellett vagy ellen, hívandók fel. 

20. §. Beszédet olvasni nem szabad. 
21. §. A vita befejezése előtt zárszó illeti: 
a) bizottsági javaslatnál a bizottsági előadót; 
b) egyházkerületi javaslatnál az illető kerület püspökét 

vagy felügyelőjét, vagy e czélra megbízott s az elnökségnél 
igazolt előadóját; 

c) önáiló indítványnál az indítványozót; 
d) az ellenindítványozót, illetőleg az előterjesztett javas-

lattal vagy indítványnyal ellentétben álló indítványozót, eze-
ket azonban csak abban az esetben, ha az ily indítványt-
tevőnek indítványát rajta kívül még szavazatra jogosult 
kilencz gyűlési tag aláírta. 

22. §. Az egyházkerületek püspökei és felügyelői, továbbá 
az egyetem tisztviselői s az egyetemes bizottságok elnökei, 
az elnökség, illetve a tanácskozást vezető elnök engedelmé-
vel, ténybeli felvilágosítás végett, a szólásra való feljegyzés-
től eltérően, közbeesőleg is jogosultak felszólalni. 

23. §. Bármikor szót kérhetnek: 
a) kik napirendet indítványoznak; 
b) kik személyes megtámadásra válaszolni ; 
c) kik az ügyrendre hivatkozni akarnak; 
d) kik szavaik félreértését akarják helyreigazítani; 



e) kik indítványukat, illetve módosítványukat vissza-
vonni kívánják. 

Ha azonban az indítványt vagy módosítványt valaki 
magáévá teszi, az tovább is tanácskozás, illetve határozás 
tárgyát képezi. 

24. §. Egyedül az elnökségnek, illetve a tanácskozást 
vezető elnöknek van joga a szólót beszédében félbeszakítani; 
joga és kötelessége továbbá a szólót, a tárgytól való eltérés 
vagy általában a tanácskozási szabályok meg nem tartása 
esetében, figyelmeztetni. 

Ha valaki ugyanazon beszédében ugyanazt a hibát két-
szeri figyelmeztetés után is ismétli, attól az elnök a szót 
elvonhatja. 

Az illemet sértő szónokot az elnökség, illetve a tanács-
kozást vezető elnök rendre utasíthatja s ugyanazon beszéd 
folyamán ismétlés esetében megvonhatja tőle a szót. 

25. §. Ha a gyűlésnek szavazásra jogosult tíz tagja a 
vita bezárását indítványozza, ezen indítvány azonnal szava-
zásra bocsátandó. 

Ha ezen indítvány elfogadtatik, s akkor, mikor előter-
jesztetett, a tárgyalás alatt levő javaslat vagy indítvány mel-
lett, valamint ellene is csak egy-egy szónok volt feljegyezve, 
ezek még szólhatnak s kívülök még a zárszóra jogosultak. 

Más esetben, ha a tárgyalás alatti javaslat vagy indít-
vány mellett, vagy ellene a vitabezárási indítvány beadása-
kor többen vannak följegyezve, az ellenkező vélemény érde-
kében pedig egy: ez utóbbi még szólhat, a vele szemben 
álló véleményűek közül pedig úgyszintén, ha mindegyik 
részen többen vannak följegyezve, a föÍjegyzettek maguk 
közül választanak egy, illetőleg egy-egy szónokot és csak 
ezeknek, valamint ily esetekben is, a zárszóra jogosultaknak 
van felszólalásra joguk. 

Midőn ily szónok választásának van helye, a tanácsko-
zást vezető elnök rövid várakozás után felszólítást intéz az 
illető szónok vagy szónokok kijelölése iránt, s ha akkor a 



kijelölt, illetőleg kijelöltek meg nem neveztetnek, csak a zár-
szóra jogosultaknak van még felszólalási joguk. 

26. §. Ha a zárszóra jogosultak is szólottak, vagy a 
szótól elállottak, a vita befejezettnek nyilvánítandó. 

27. §. Midőn oly ügy kerül tárgyalásra, melyre nézve 
a kerületek előzetesen nyilatkozatra hívattak fel : a tanácskozás 
a kerületek nyilatkozatainak előterjesztésével kezdődik. 

A kerületi vélemény, az illető határozat felolvasása 
mellett, az illető kerület püspöke vagy felügyelője, vagy más 
e czélra megbízott, s az egyetemes gyűlésen szavazati jog-
gal bíró tagja által terjesztendő elő. 

Ezután azt illeti az első szó, ki a kerületekhez nyilat-
kozás végett utasított javaslat vagy indítvány mellett kiván 
szólani : utána az ellenvéleménynyel feliratkozott tagot, s a 
felszólalások ekkép folytattatnak a feliratkozás rendjében. 

A vita befejezése előtt még a kerületi vélemények elő-
terjesztésére jogosultaknak van zárszavuk, de csak abban az 
esetben, a mennyiben más kerület eltérő véleményéhez járulni 
akarnak. 

Ezen eltérésekkel, a más tárgyakra vonatkozó tanács-
kozási szabályok, a jelen szakasz elején körülírt tárgyakra 
vonatkozó tanácskozásnál is alkalmazandók. 

III. Határozás. Szavazás. 

A) Oly tárgyaknál, melyekre nézve az egyházkerületek 
előzetesen nyilatkozatra hívattak fel. (Egyh. alk. 151. §.) 

28. §. Ha az egyházkerületeknek a 27. §. értelmében 
előterjesztett nyilatkozatai szerint három kerület nyilatkozata 
egybehangzó, a határozat és pedig, a mennyiben vita volt, 
ennek befejezése után, a három kerület egybehangzó nyilat-
kozata értelmében mondandó ki. 

Ha a kerületeknek a 27. §. szerint előterjesztett nyilat-
kozataiból szavazategyenlőség állna elő, a határozat az egyh. 
alk. törv. 153. §-a értelmében hozatik. 



Ha mindegyik kerület nyilatkozata eltérő a többiekétől, 
az eldöntendő kérdés újra a kerületekhez utasítandó újabb 
nyilatkozás végett. 

Ha az újabb nyilatkozás is a korábbi eredményt mutatja, 
a javaslat vagy indítvány, melyre nézve a kerületek meg-
hallgattattak, el nem fogadottnak jelentendő ki. 

29. §. Ha a kerületek nyilatkozataiban, a velük nyilat-
kozás végett közölt javaslat vagy indítványra nézve, módo-
sítások vagy pótló javaslatok foglaltatnak, ezek, az azokhoz 
az egyetemes gyűlésen beadott indítványokkal és módosít-
ványokkal együtt szintén eldöntés alá bocsátandók abban az 
esetben, ha a tárgyalás menetéből látható, hogy azoknak 
vagy valamelyiköknek elfogadása által a tárgy érdemében 
határozat jön létre. 

Ellenkező esetben a kérdés, a beadott javaslatokkal, 
indítványokkal és módosítványokkal újra a kerületeknek 
adható ki nyilatkozás végett, vagy pedig a kerületekkel elő-
zetesen nyilatkozat végett közölt javaslat vagy indítvány el 
nem fogadottnak mondandó ki. 

El nem fogadást kimondó határozatnak azonban esik 
akkor van helye, ha a kerületekhez utasítás kérdése taga-
dólag döntetett el. 

Ezen kérdések fölött fejenként történik a szavazás. 
30. §. Ha az előzetesen, vagy a fentiek szerint újólag 

nyilatkozat végett közlött javaslat több pontból áll s a kerü-
letek nyilatkozatai szerint általánosságban s elvben el nem 
vettetett : a 28. és 29. §§-ban foglalt szabályok egyes részekre 
vagy pontokra is alkalmazhatók. 

B) Egyéb tárgyaknál. 

31. §. Ha a tárgy (indítvány, javaslat, jelentés, jegyző-
könyvi pont) előterjesztésekor, illetve utána szólásra senki 
sem jelentkezik, vagy ellene senki sem szólalt fel : a javas-
lat vagy indítvány elfogadottnak jelentendő ki, illetőleg az 
ügy, előterjesztés vagy jelentés tudomásul vétele mondandó ki. 



Egyéb esetekben, ha szavazást senki sem kiván, a hatá-
rozat a szólók többsége szerint mondatik ki. 

32. §. Ha szavazás kívántatik, az elnökség, illetve a 
tanácskozást vezető elnök a kérdést szavazásra tűzi ki. 

A kérdés föltevéséhez a tagok egyszer hozzászólhatnak. 
Az ügyrend 25. §-a ezen felszólalásoknál is alkalmazható. 
33. §. A kérdés úgy teendő fel, hogy arra igennel vagy 

nemmel lehessen szavazni. 
Ha a szavazásra felteendő kérdés, javaslat vagy indít-

vány több részből áll, az szétosztva bocsátható szavazás alá. 
34. §. A napirendretérést kivánó indítványnak elsőbb-

sége van a tárgy felett, s a tárgy mellőzését, elhalasztását 
vagy előzetes nyilatkozás végett, a kerületekkel közlést kivánó 
indítványnak a fölött, a mely a vita alatti tárgy érdemében 
kiván határozatot. 

35. §. A tárgy fölvétele után először a bizottság javas-
lata vagy jelentése, illetőleg az egyházkerületek, az egyete-
mes intézetek vagy tisztviselők által beadott hivatalos jelen-
tések és javaslatok bocsátandók szavazás alá ; a többi indít-
ványok és módosítások közül pedig azok, a melyeknek 
elfogadása által minél több indítvány és módosítvány elesik. 

Pénzösszegek kérdésében a legnagyobb összeg felett 
kell először szavazni. 

36. §. Szavazás előtt a megbizó-levéllel ellátott kerületi 
küldöttek névsora felolvasandó s a távollevők a törvény 
szerint helyükbe lépő jegyzőkönyvi küldöttekkel helyettesí-
tendők ; mire az elnökség, illetve az ülés vezetésében eljáró 
elnök a szavazásra nem jogosultakat felszólítja, hogy elkülön-
zötten, oly módon, hogy a szavazás eredménye kivehető 
legyen, helyezkedjenek el. 

37. §. A szavazás, az alábbi kivételekkel, felállás és 
tilvemaradás által történik, s ha a többség ellenpróba útján 
sem vehető ki, a jegyzők a szavazók mindegyik részét fejen-
ként megszámlálják. 

38. §. Az elnökségnek, vagy szavazásra jogosult tíz 



tagnak, a határozat kimondása, illetőleg a fejenkénti meg-
számlálás befejezése előtt írásban beadott kívánatára, név-
szerinti szavazásnak van helye. 

39. §. Választások rendszerint felkiáltás útján az elnök-
ségnek, illetve az ülés vezetésében eljáró elnöknek ajánlata 
alapján, oly bizottságoknak s egyéb megbízottaknak válasz-
tásánál pedig, a melyeknél figyelem fordítandó arra, hogy 
azok közt lehetőleg minden kerületből legyenek tagok, egy-
szersmind a kerületek elnökeinek ajánlata alapján eszközöl-
tetnek. 

A gyűlés szavazásra jogosult öt tagjának írásban beadott 
kívánatára azonban, szavazatlapokkal, titkos szavazásnak 
van helye. 

A szavazatszedő küldöttséget az elnökség, illetve az ülés 
vezetésében eljáró elnök nevezi ki. 

40. §. Titkos a szavazás személyes kérdésekben is. 
41. §. Szavazás közben beszédet tartani vagy a szava-

zatot indokolni nem szabad. 
42. §. Az elnökség csak a szavazatok egyenlő meg-

oszlása esetében szavaz, s ha a két elnök is különbözőleg 
szavaz : az indítvány vagy javaslat elejtettnek tekintendő. 

IV. Jegyzőkönyv. Hivatalos nyelv. 

43. §. A jegyzőkönyvbe a tanácskozás tárgyai s a hozott 
határozatok, ezeken kívül pedig a gyűlésen történtekből 
egyes kiválóbb eseményeknek vagy eljárásoknak (pl. beiktatás) 
főbb mozzanatai veendők fel. 

44. §. A szavazatoknak fejenkénti megszámlálása, vala-
mint névszerinti szavazás, esetében kiteendő az ily módon 
történt szavazás, s az igennel és nemmel szavazók száma. 

Választásoknál, a mennyiben nem felkiáltás útján eszkö-
zöltetett, az illetőkre esett szavazatok mennyisége — kivéve, 
ha valakire csak csekély számú szavazat jutott — továbbá 



személyes kérdésekben a szavazatok aránya a jegyzőkönyvbe 
fölveendő. 

45. §. A jegyzőkönyv három eredeti példánya (egyh. 
alk. 154. §.) nyomtatványban íratik alá. 

Aláírják: az elnökség s a jegyzők. 
46. §. A jegyzőkönyvet az elnökségen és jegyzőkön 

kívül, a gyűlés elején az azt megnyitó elnök által kiküldött 
öt tagból álló bizottság hitelesíti. 

47. §. Az egyetemes közgyűlés tanácskozási, ügykeze-
lési és jegyzőkönyvi nyelve a magyar. 

V. Bizottságok. 

48. §. Úgy az állandó, mint az esetről-esetre kiküldött 
bizottságok a rendes vagy kiküldött elnök akadályoztatása 
esetében, maguk választanak az illető ülésre elnököt. 

Ha a bizottság kettős elnöklet alatt küldetett ki, vagy 
rendes elnöksége ilyen, s a bizottság ülésén az egyik jelen 
van : ily választásnak nincs helye. 

A bizottságot csak a rendes, illetőleg a közgyűlés által 
kiküldött elnökség vagy elnök hívhatja össze. 

49. §. A bizottságok vagy jegyzőkönyvbe foglalva, vagy 
jelentés alakjában teszik előterjesztéseiket. 

50. §. A bizottságok előadót és esetleg jegyzőt is válasz-
tanak. 

Ha az előadó, esetleg jegyző akadályozva van, a bizott-
ság elnöke nevez ki helyettest. 

51. §. Azokban a bizottságokban, a melyekben az egye-
temes felügyelő elnököl, ő nevez ki jegyzőt s a jegyzőkönyv 
vezetésével megbízhatja az egyetemes gyűlés valamelyik 
jegyzőjét akkor is, ha az nem volna a bizottságba bevá-
lasztva. 

52. §. Az egyetemes gyűlés állandó bizottságai : 
a) az egyházunkat s az ev. ref. egyházat közösen érdeklő 

ügyekre kiküldött bizottság ; 



b) a közoktatási bizottság; 
c) a tanügyi bizottság; 
d) a theol. akadémia nagybizottság ; 
e) a lelkészvizsgáló bizottság; 
f ) az alkotmány- és jogügyi bizottság; 
g) a pénzügyi bizottság; 
h) a számvevőszék és 
i) a Hrabovszky-alapítványi bizottság. 
Ezeknek teendői, eljárása és hatáskörére nézve az egy-

házi törvények, s ezek korlátai közt, a megfelelő egyetemes 
szabályrendeletek megalkotásáig, az eddigi szabályzatok és 
gyakorlat irányadók. 

53. §. A theol. akadémiai nagybizottság, a fennálló sza-
bályzat és szerződés értelmében hat évenként, a Hrabovszky-
alapitványi bizottság az erre vonatkozó alapítványi szabály-
zat szerint három évenként választatik. 

A többi állandó bizottságok tagjai, az elnökség, illetve 
elnök s alelnök s a tanügyi bizottságnál a jegyző kivételé-
vel évenként, a rendes közgyűlésen újra választatnak. 

A jegyzőkönyvbe a választás alá nem eső tagok neve 
is, s ekkép az egész bizottság mindenkor beveendő. 

VI. Elnökség. Egyetemes felügyelő. 

54. §. Az elnökség s illetve ennek részéről rendszerint az 
egyetemes felügyelő nyitja meg és rekeszti be az üléseket, 
vezeti a tanácskozást, teszi fel szavazásra a kérdést és mondja 
ki a határozatokat. 

Az elnökség őrködik a csend és rend s a tanácskozási 
szabályok megtartása felett. 

55. §. Az elnökség a tárgyhoz szóihatás rendes jogán 
fölül mindig szólhat, s őt sem ebben, sem a csend és rend, 
sem a 24. § alapján tett felszólalásaiban, sem előterjeszté-
seiben gátolni, vagy beszédébe, vagy előadásába beleszólni 
nem szabad. 



56. §. Ha az ülésben folytonos rendzavaró zaj és nyug-
talanság lenne, s az elnökség figyelmeztetései és rendreuta-
sításai folytán sem állna helyre a rend és csend : az elnökség 
s illetőleg az ülési teendőket vezető tagja kijelenti, hogy az 
ülést fel fogja függeszteni. 

Ha erre sem állna helyre a csend és rend, az ülést az 
elnökség, illetőleg annak azon tagja, a melyik szükségesnek 
véli, az ülést felfüggeszti vagy az napra bezárja, vagy a 
zsinati egyh. alk. törv. 22. és 23. §. szerint jár el. 

Ez utóbbi esetben az elnökség, illetve annak illető tagja, 
eljárásáról az összehívandó rendkívüli, vagy a következő ren-
des egyetemes gyűlésnek tartozik jelentést tenni. 

57. §. Az elnökségi teendők a gyűlés bezárása után, a 
gyűlések összehívásának kivételével, az egyetemes felügyelő 
hatásköréhez tartoznak (egyh. alk. 156. §.). 

58. §. Az egyetemes felügyelőnek a törvényben s az 
ügyrend más részeiben, továbbá ez idő szerint még fennálló 
utasításában meghatározott, s az egyházi alkotmány 156. §-a 
szerint megalkotandó szabályrendeletben meghatározandó 
jogain és kötelességein kívül, következők tartoznak hatás-
köréhez: 

a) végrehajtja, a mennyiben a végrehajtás általa esz-
közlendő, az egyetemes gyűlésnek s oly bizottságnak hatá-
rozatait, melyek átruházott hatáskörében hozhatnak határoza-
tokat; különben pedig gondoskodik azoknak megfelelő vég-
rehajtásáról ; 

b) gyakorolja az egyházi hatóságok és testületek, vala-
mint az iskolák s az egyetemes tisztviselők felett a fel-
ügyelet körébe tartozó jogokat; 

c) eszközli a kormányhoz s annak tagjaihoz a gyűlés 
felterjesztéseit, közli másolatban a püspökökkel a hozzá a 
kerületeket érdeklőleg érkezett leiratokat; 

d) közvetíti az egyetemes egyház érintkezését a ható-
ságokkal és más egyházakkal ; 

e) őrködik a könyv- és levéltár s az egyetemes pénz-



tár felett, és jogában áll a pénztárt megvizsgálni, vagy bizott-
ság által megvizsgáltatni ; 

f ) a hozzáérkezett ügydarabokat, leiratokat, átiratokat, 
felterjesztéseket, panaszokat s egyéb beadványokat, kiadhatja 
véleményezés végett, mielőtt az ülés elé terjesztené, a gyűlés 
illető bizottságainak vagy egyes egyetemes tisztviselőknek; 

g) joga van különböző állandó bizottságokat, ha nem 
is elnöke valamelyiknek, egyes ügyekben való közös tanácsko-
zás és határozathozatalra összehívni s ily együttes üléseken 
elnökölni; 

h) joga van az egyetemes tisztviselőket egyes, teendőik 
körébe tartozó, hivatalos intézkedéssel vagy munkával meg-
bízni s tőlük működésükre nézve felvilágosítást vagy jelen-
tést kívánni. 

VII. Jegyzők. 

59. §. A jegyzők vezetik az egyetemes gyűlések jegy-
zőkönyveit és készítik, a menyiben bizottság, vagy a gyűlés 
valamely tagja nincs azzal a gyűlés által megbízva, az egye-
temes gyűlés felterjesztéseit s egyéb a gyűlés határozatai 
értelmében szerkesztendő kiadványokat. 

Az illető jegyzőt ily esetben, az egyetemes felügyelő 
jelöli ki. 

60. §. A jegyzők működésének vezetője, a világi fő-
jegyző s ha akadályozva van, a gyűlésen az egyházi fő-
jegyző, egyébként pedig, a választás sora szerint egyik világi 
aljegyző helyettesíti ezen feladatában. 

A világi főjegyző osztja ki, az 59. §-ban említett ese-
tek kivételével és lehetőleg szakmák szerint a teendőket. 

61. §. A jegyzők kötelesek az egyetemes gyűlés jegy-
zőkönyvének általuk szerkesztett minden pontját, külön fél-
ívekre akkép fogalmazni, hogy az nyomtatásra alkalmas 
legyen, mindegyik félív alján nevüket rájegyezni s az általuk 
szerkesztett pontokat személyesen hitelesítés alá terjeszteni. 
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62. §. Az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének, a külön-
böző jegyzők által szerkesztett pontokból való összeállítása, 
tartalomjegyzékkel ellátása és kinyomatása, valamint a tör-
vényes számban való szétküldés iránti gondoskodás, a világi 
főjegyző, esetleg helyettesének feladata. 

Ugyanő gondoskodik, hogy a szükséges kiadványozások 
megtörténjenek. 

63. §. Az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvéből kivonatok 
kiszolgáltatása és másolatok hitelesítése, mindaddig, míg a 
jegyzőkönyv levéltárba nem tétetett, a világi főjegyzőnek, 
esetleg helyettesének jogköréhez tartozik. 

Ugyanő őrzi s alkalmazza az egyetemes gyűlés pecsétjét. 
64. §. Az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének egyik 

eredeti példánya, a hozzá tartozó s illetőleg azon mellékle-
tekkel, melyek elküldés vagy egyébként kiadmányozás tár-
gyát nem képezték, mihelyt az ügyvitel engedi, de legalább 
3 év múlva, levéltárba helyezendő. 

VIII. Ügyész. 

65. §. Az egyetemes ügyész peres és perenkívüli ügyek-
ben az egyetemes gyűlésnek ügyvédi, jogi ügyekben tanács-
adója. 

Ugyanő köteles eljárni az egyetemes számszék által 
elrendelt biztosítási esetekben. 

Köteles az egyetemes gyűlés, az egyetemes felügyelő, vagy 
egyetemes bizottságok felhívására, jogi szakvéleményt adni. 

A jogügyi bizottságnak, számvevőszéknek és pénzügyi 
bizottságnak hivatalból tagja. 

IX. Könyv- és levéltárnok. 

66. §. A könyv- és levéltárnok kezeli, rendezi s rend-
ben tartja a könyvtárt és levéltárt; köteles mind a kettőnek 
sértetlen állaga s állapota felett gondosan őrködni s az egye-
temes gyűlésnek évenként jelentést tenni. 



Könyvek a könyvtárból s iratok a levéltárból, csak az 
egyetemes felügyelőnek írásbeli engedélye alapján s elismer-
vény mellett szolgáltathatók ki. 

67. §. A levéltárban levő iratokról másolatok hitelesíté-
sére a levéltárnok van hivatva. 

A levéltárnok őrzi s alkalmazza a levéltári bélyegző pecsé-
tet, a melylyel a könyvtár minden darabja megjegyzendő s 
a hiteles másolatok ugyanezen bélyegző-pecsét lenyomatával 
látandók el. 

X. Pénztárnok. 

68. §. Az egyetemes pénztárnok kezeli az egyetemes 
pénztárt és alapokat, a fennálló pénztári szabályzat szerint. 

Ugyanő köteles az egyetemes pénztárt és alapokat illető 
könyveket, a kettős könyvvezetés rendszere szerint, vezetni 
és évenként vagy máskor is, ha kívántatnék, pontos szám-
adást előterjeszteni. 

Évi számadása minden következő év első felében máso-
latban a kerületeknek megküldendő. 

69. §. Az egyetemes pénztárnok köteles az évi költség-
előirányzat tervét elkészíteni s kellő időben az egyetemes 
felügyelő elé terjeszteni. 

70. §. Fizetéseket az egyetemes pénztárnok — az egye-
temes tisztviselői fizetések s az egyetemes pénztárból járó, 
rendszeresített járulékok kivételével — rendszerint csak az 
egyetemes gyűlés, az utalványozásra jogosított bizottságok, 
vagy az egyetemes felügyelő utalványa alapján eszközölhet. 

Ily utalványozásra azonban nincs szükség oly számlák-
nál, melyek valamely egyetemes tisztviselőnek törvényes 
hatáskörében tett megrendelésére vonatkoznak, ha a szám-
lák az illető tisztviselő által láttamozva vannak. 

71. §. Az egyetemes pénztárnok őrzi s alkalmazza az 
egyetemes pénztár egyik kulcsát. 

- • • 



72. §. Az egyetemes főpénztárban különben a fennálló 
szabályzat szerint elhelyezendő értékpapírok az egyetemes 
gyűlés által meghatározandó biztos pénzintézetnél helyezhetők 
őrzésbe. 

73. §. Az egyetemes pénztárnok a pénzügyi bizottság-
nak hivatalánál fogva tagja. 

74. §. A pénztárnok egyéb kötelességeit és jogait, a 
törvény, a fennálló gyakorlat s az egyetemes gyűlés és pénz-
ügyi bizottság külön utasításai határozzák meg. 

XI. Egyetemes ellenőr. 

75. §. Az egyetemes ellenőr, ellenőrzi a pénztárnok 
működését; joga van megtekinteni az értékek s a könyv-
vitelt és bármikor megvizsgálni a pénztárt. 

A pénzintézetnél a 72. §. értelmében elhelyezett érték-
papírok, csak az egyetemes felügyelő és az ellenőr által is 
aláírt megkeresésre adhatók ki. 

Az egyetemes ellenőr őrzi a pénztár egyik kulcsát. 
Hivatalánál fogva tagja a pénzügyi bizottságnak s a 

számvevőszéknek. 

XII. Ügykezelés. 

76. §. A gyűléstől tartalom szerint is elfogadott s a 
gyűlésből kelt felterjesztéseket az elnökség, a többi felterjesz-
téseket, átiratokat, körleveleket s egyéb kiadványokat az 
egyetemes felügyelő, fontosabb esetekben egyik főjegyzővel 
együtt írja alá. 

77. §. Az egyetemes felügyelő s az egyetemes tiszt-
viselők mindarra nézve, a mi a kerületekhez intézendő, vagy 
kerület részére kiadandó, az illető kerület püspökével, illetve 
helyettesével érintkeznek. 

78. §. A világi főjegyző, illetve helyettese által kiadott 



kivonatok és hiteles másolatok bélyegpecsét lenyomatával 
látandók el. 

79. §. Az egyetemes gyűlésnek úgy viaszba használandó, 
valamint színnyomatú pecsétje a következő felírást viseli: 

„A magyarországi ágost. hitv. evang. keresztyén egyház-
egyetem". 

80. §. Az egyetemes felügyelő külön hivatalos pecsétet 
használ, mely neki beiktatásakor adatik át. 

B) Közgyűlési határozat a tisztviselők és bizottságok I90i. 

választásának idejéről. jkv' 50, 

A mult évi jegyzőkönyv 52. és 129. pontjai kapcsán 
jelenti az egyetemes világi főjegyző, hogy a hat évi man-
dátummal biró theol. nagybizottság és az egyet, nyugdíj-
intézeti bizottság 1896-ban, illetve 1897-ben, a három évi 
mandátummal biró egyetemes számvevőszék és a Hrabovszky 
Zsigmond-féle alapítványi bizottság 1900. évben, a hat évi 
mandátummal biró tisztviselők és pedig Góbi Imre levéltár-
nok és Röck Géza főellenőr 1893-ban, Poszvék Sándor fő-
jegyző, Haendel Vilmos, Glauf Pál és Dr. Győry István 
aljegyzők, valamint Sztehló Kornél egyet, ügyész 1896-ban, 
Zsigmondy Jenő főjegyző és Dr. Lehotzky Antal aljegyző 
pedig 1897-ben lettek megválasztva. Indítványozza, hogy a 
nyilvántartás megkönnyítése czéljából, úgy a három, mint a 
hat évi mandátummal biró bizottságok és tisztviselők válasz-
tása mindenkor egyidejűleg történjék és a működési időtar-
tam alatt netán beálló üresedések esetében a megválasztan-
dók működési tartama mindenkor a leköszönt vagy elhalá-
lozott tagok hátralevő működési tartamára szóljon. Tekintve 
pedig azt, hogy a tisztviselők legnagyobb részének, valamint 
a theologiai nagybizottságnak és az egyetemes törvényszék 
tagjai felerészének mandátuma 1902-ben lejár, javasolja, hogy 
a már 1899-ben lejárt és eddig meg nem újított levéltárnoki 



és főellenőri mandátum Góbi Imre, illetve Dr. Rock Géza 
részére a jövő évi közgyűlésig meghosszabbíttassék, a jövő 
évi közgyűlésen pedig az egyetemes közgyűlés által 6, illetve 
3 évi működési tartamra megválasztandó összes bizottságok 
és tisztviselők újonnan választassanak. 

Az egyetemes közgyűlés e jelentést tudomásul veszi és 
az egyetemes világi főjegyző által tett indítványokat egész 
terjedelmükben elfogadván, azokat határozat erejére emeli. 



II. LELKÉSZÜGYIEK. 
A) Ideiglenes utasítás a lelkészek részére az egyház-

politikai törvények életbeléptetése következtében. 'kv-

I. Egyházi esketésekröl. 

1. §. Ag. hitv. evang. egyházunk az egyházi esketés 
jogának gyakorlatát, miután azt a hívek vallás-erkölcsi élete 
szempontjából fel nem adhatja és miután azt az 1894: XXXI. 
törvényczikk is érintetlenül hagyja, a polgári házasságkötés 
mellett is teljes mértékben igénybe fogja venni. 

2. §. Ha a jegyesek a házasságnak egyházi kihirdetése 
végett a lelkésznél jelentkeznek, ez a kihirdetést ezentúl is 
az eddigi szokás szerint rendszerint az egyházi esketést meg-
előző ünnep- vagy vasárnapokon a délelőtti isteni tisztelet 
alkalmával tartozik foganatosítani. Az akadályok bejelenté-
sére való felhívás azonban ezután mellőzendő. 

Az egyházi kihirdetés hiánya miatt nem lehet az eske-
tést megtagadni, köteles azonban a lelkész, ha a kihirdetés 
a házasságkötést megelőzőleg nem történt meg, a házasság 
egyházi megkötésének megtörténtét a legközelebbi vasár-
vagy ünnepnapon a szószékről utólag kihirdetni. 

Ezen utólagos kihirdetés mellőzendő', ha a házasok ezt 
kifejezetten kívánják. 

3. §. Kihirdetendők a jegyesek lakóhelyükön ; tehát ha 
két különböző egyházközséghez tartoznak, mindkét egyház-
községben és erről az eskető lelkész értesítendő. 

Hogy ezen felül vájjon más egyházközség körében, 



vagy vegyes házasság esetén más, nem evang. egyházban 
is hirdettessenek-e, ez a jegyesektől függ. 

A hat heti tartózkodás a gyülekezet körében, mint a 
házasság kihirdetésének előföltétele, ezután nem követelhető. 

4. §. Az egyházi esketés azoktól az ágost. hitv. evang. 
vallású házasoktól és azon keresztyén vegyes vallású háza-
soktól, a kiknek legalább egyike ágost. hitv. evangelikus, meg 
nem tagadható, ha a polgári anyakönyvvezető tanúsítványá-
val igazolják, hogy a polgári házasságot megkötötték. A 
vegyes vallású házasoktól az idegen vallású lelkész elbocsá-
tását nem kell követelni. 

Megeskethetők az oly házasok is, kiknek egyike evan-
gelikus vallású, másika pedig nem keresztény. 

5. §. Figyelmeztetnek a lelkészek, hogy az a lelkész, 
a ki a polgári anyakönyvvezető tanúsítványának előmutatása 
nélkül jegyeseket egyházilag összead, a világi hatóság részé-
ről súlyosan meg lesz büntetve. (Ház. j. törv. 123. §-a.) A 
tanúsítvány felmutatása nélkül végzett egyházi esketés csak 
akkor nem lesz büntetve, ha a lelkész a feleket az egyik 
házasfélnek közel halállal fenyegető betegségében kivételesen 
a polg. házasságkötést megelőzőleg a ház. j. törv. 36. §-ának 
és a min. utasítás 56. §-ának szigorú szemmel tartásával 
adja össze.1 

1 Törvény a házassági jogról. 
36. §. A házasulok egyikének közel halállal fenyegető betegsége 

esetében a házasságot kihirdetés és felmentés nélkül is szabad meg-
kötni, ha mindkét házasuló a polgári tisztviselő (31. §.) előtt kijelenti, 
hogy legjobb tudomásuk szerint köztük házassági akadály nem forog 
fenn ; erre nézve a polgári tisztviselő tőlük esküt is vehet ki. 

Hogy forog-e fenn közel halállal fenyegető betegség esete, a 
körülmények figyelembevételével az eljáró polgári tisztviselő állapítja meg. 

Ministeri utasítás 56. §. 
Hogy az 55. §. b) pontjához képest forog-e fenn közel halállal 

fenyegető betegség esete, a körülmények figyelembevételével az eljáró 
polgári tisztviselő állapítja meg. E rendkívüli jog gyakorlatánál a pol-
gári tisztviselőnek különös vigyázattal és a legnagyobb lelkiismeretes-
séggel kell eljárnia, s ha az orvos a beteg ágyánál jelen van vagy elő-
hívása késedelem nélkül megtörténhetik, a polgári tisztviselő köteles a 



6. §. A lelkész iparkodjék a házasulókat arra bírni, hogy 
az egyházi esketést lehetőleg azonnal a polgári házasság-
kötés után vegyék igénybe. Ha az egyházi esketés azonban 
bármi okból elhalasztatik, ez — egyházi hirdetéssel vagy a 
nélkül — később is megtörténhetik. 

7. §. Az egyházi esketést rendszerint az Istenházában 
kell elvégezni; fontos okokból kivételképen az magánlakás-
ban is megtartható. 

8. §. Az egyházi esketés rendszerint azon lelkész előtt 
történjék meg, a ki az eddigi gyakorlat szerint az esketésre 
illetékes volt. Megtörténhetik azonban ezután azon hely evan-
gélikus lelkésze előtt is, a hol a felek a polgári házasságot 
megkötötték. Ily esetben azonban az eskető lelkész, a háza-
sok ezutáni lakhelyének evang. lelkészét, ha a lakhely előtte 
tudva van, a cura pastoralis gyakorolhatása czéljából az 
esketés megtörténtéről értesíteni köteles. 

9. §. Az esketési stólák iránt fennálló szabályok további 
intézkedésig érintetlenül hagyatnak. 

10. §. Egyházhíveinktől megkívánjuk: 
a) hogy a polgári házasságkötés után azonnal az egy-

házi esketést igénybe vegyék; 
b) hogy úgy a hirdetésre, mint az esketésre legalább 

is a polgári hirdetés folyama alatt jelentkezzenek. 

betegség természetére nézve az orvosnak lehetőleg írásbeli véleménj'ét 
kikérni. 

Ilyen esetben sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a pol-
gári tisztviselő csak saját kerületében működhetik közre a házasság-
kötésnél. (HT. 36. §.) 

Ezen esetben is be kell kívánni a házasságkötés törvényszabta 
kellékeinek igazolásához szükséges és a felek birtokában levő vagy 
késedelem nélkül megszerezhető okiratokat. Ezenfelül mindkét háza-
sulónak ki kell jelentenie, hogy legjobb tudomásuk szerint köztük 
házassági akadály nem forog fenn ; erre nézve a házasulóktól eskü 
is vehető ki, a jelen utasítás 26. §-ában meghatározott szabályok szerint. 

Az eljáró polgári tisztviselő ilyen esetekben különösen ügyeljen 
arra, hogy a házasság megkötésénél csak akkor működhetik közre, 
ha a házasságba való beleegyezés kijelentésekor a beteg házasuló is 
még eszének tudatos használatában van. 



11. §. Az esketés egyházi szertartása jelenlegi agenda-
lis alakjában fentartatik ; úgy azonban, hogy a házasságkö-
tési szándékra vonatkozó kérdések és az eskümintában is az 
egybekelést jelző mondatok elhagyandók. Az ez irányban 
szükséges módosítások keresztülvitelével a püspökök bízat-
nak meg. 

II. A keresztelésröl. 

12. §. Az 1894. évi XXXII. t.-cz. nem korlátolja az 
evang. lelkész keresztelési jogát ; megkeresztelendők tehát : 

a) minden evangelikus szülőktől született gyermekek; 
b) a vegyes házasságból származó gyermekek, ha azt 

a szülők kívánják vagy megkeresztelés végett hozzá küldik ; 
c) az evangelikus anyáknak törvénytelen gyermekei ; 
d) a lelenczek, ha arról, hogy azok már előbb meg-

kereszteltettek, megbízható adat nincsen ; 
é) a törvényben előírt alakszerűségek mellett áttért 

izraeliták ; 
f ) más felnőtt egyének, ha ezek a keresztelést kíván-

ják és előbb megkeresztelve nem voltak. 
Ha a szülők kívánják az evang. lelkész minden hozzá 

hozott gyermeket megkeresztelhet. 
A keresztelést lehetőleg a születésnek a polgári anya-

könyvbe való bejegyzése előtt kell elvégezni, hogy az ujdon-
szülöttnek a keresztségben kapott neve a polg. anyakönyvbe 
bevezethető legyen. 

13. §. Az 1894. évi XXXII. t.-cz. életbeléptetése előtt 
kötött házasságból született vagy születendő gyermekek val-
lásos nevelésére azon törvény határozata marad érvényben, 
a mely az ilyen házasságok kötése idejében hatályban volt. 

14. §. Egyébként evang. egyházunk rendszabályai és 
szertartásai a keresztelésnél és az avatásnál ezentúl is meg-
tartandók. 



III. A konformáczióról. 

15. §. Minden evangelikus lelkész kiváló feladatának 
ismerje a konfirmácziót úgy előkészíteni és végezni, hogy 
az a szó teljes értelmében hiterősítés legyen és a gyerme-
keknek egyházunk élő tagjaivá való fejlődését biztosítsa. 

IV. A temetésről. 

16. §. A lelkész minden evangelikus halottat eltemet-
het, ha a temetést kérők a 60,000 1895. szám alatt kelt 
belügyminiszteri rendelet 72. §-a értelmében a polgári anya-
könyvi bejegyzés megtörténte után az anyakönyvvezetőnek 
bejegyzési záradékával, aláírásával és hivatalos pecsétjével 
ellátott halottvizsgálati bizonyítványt, vagy a hivatkozott 
belügyminiszteri rendelet 72. §-ának utolsó bekezdése értel-
mében kiállított anyakönyvvezetői tanúsítványt arról, hogy a 
haláleset a polgári anyakönyvbe bejegyeztetett, vagy pedig 
a községi elöljáróság által az 1894. évi XXXIII. t.-cz. 73. §-a 
értelmében kiadott eltemetési engedélyt felmutatják. 

17. §. Nem szolgálhat okul a temetés megtagadására 
a halál neme. 

18. §. Más vallásbelit is eltemethet az evangelikus lel-
kész, ha nála a temetést abból az okból kérik, mert a halott 
illetékes lelkésze a temetést megtagadta. Ezt azonban csak 
akkor teheti, ha a temetés megtagadásáról magának alkalmas 
módon meggyőződést szerzett. 

V. Az anyakönyvekről. 

19. §. Habár az 1894. évi XXXIII. t.-cz. a polgári 
anyakönyvek behozatalával a jövőre nézve egyházi anya-
könyveinknek a polgári jogokra kiható jellegét megszüntette, 
mi egyházunk beléletére és híveink valláserkölcsi érdekeire 
való tekintetből az egyházi anyakönyvek további vezetését 
elrendeljük. 



20. §. A mennyiben akár a múltban történt, akár a 
jövőben történendő bevezetésekről egyesek vagy hatóságok 
kivonatokat szükségeinének, azokat a lelkész az eddig szo-
kásos díjak és bélyegek beszolgáltatása ellenében kiadni 
tartozik. 

Az 1895. október elsejét megelőző bejegyzést tartal-
mazó anyakönyvi kivonat megtagadása (1894 : XXXIII. t.-cz. 
94. §.) kihágást képez, mely egy hónapig terjedhető elzá-
rással és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sujtatik. 

21. §. Lelkészeink ezentúl a keresztelési, esketési és 
temetési anyakönyvön kívül a konfirmáltakról és az áttér-
tekről is pontos jegyzéket kötelesek vezetni. 

22. §. Az anyakönyvek vezetésére nézve rendeljük: 
a) a keresztelési anyakönyv az eddigi rovatok szerint 

vezetendő. 
Halva szülöttek, miután keresztelésben nem részesültek, 

a keresztelési anyakönyvbe nem jegyzendők be. 
b) Az esketési anyakönyv eddigi rovatai megmaradnak. 

A hirdetési rovatba az egyházi hirdetés megtörténte jegy-
zendő be (2. §.). Az „Észrevételek" rovatában a polgári 
házasságkötésről szóló tanúsítvány kelte és a polgári anya-
könyvvezetői hivatal megnevezése ; vegyes házasságoknál 
pedig, a mennyiben a lelkész erről hiteles tudomást szerez, 
a gyermekek vallása iránt netalán létrejött egyezség adatai, 
valamint a szülők netaláni későbbi vallásváltoztatása (1894. 
XXXII. t.-cz. 3. §.) kitüntetendők. 

c) A halotti (temetési) anyakönyv az eddigi alakban 
vezetendő; az „Észrevétel" rovatban megjelölendő a polgári 
anyakönyvvezető tanúsítványa, esetleg a községi elöljáróság 
engedélye (17. §.). 

d) A konfirmácziói és áttérési jegyzékek a püspökök 
által meghatározandó minta szerint rendes bekötött könyv-
ben vezetendők. 

23. §. A lelkészek úgy az 1895. október elseje előtt, 
valamint a későbbi anyakönyvi bejegyzésekről kiadott anya-



könyvi kivonatokért az eddigelé szokásban volt díjakat köve-
telhetik. A kiadványok bélyegkötelessége további utasításig 
érintetlenül marad. 

B) Miniszteri leirat a vegyes házasságból születendő 1898. 
gyermekek vallása iránti megegyezésekről. Jkv' 91 

3052. ein. sz. 

Méltóságos Báró, Felügyelő Úr! 

A magyarhoni ág. hitv. ev. keresztyén egyház 1896. évi 
október hó 21., 22. és 23-ik napján Budapesten tartott egye-
temes közgyűléséből 1897. évi szeptember havában 54. sz. a. 
az iránt méltóztatott hozzám felterjesztést tenni, hogy a 
különböző vallásfelekezetekhez tartozó házasulandók közt 
születendő gyermekeik vallására nézve az 1894. évi XXXII. 
t.-cz. 1. §-ában felsorolt hatóságok előtt kötött egyezések 
hiteles másolatban a házasulandók illetékes lelkészeivel is 
közöltessenek. 

Van szerencsém Méltóságodat tisztelettel értesíteni, hogy 
az előterjesztett kérelmet nem tartom teljesíthetőnek sem 
abban az alakban, hogy az 1894. évi XXXII. t.-cz. 1. §-ában 
felsorolt hatóságok küldjék meg az illetékes lelkészeknek az 
előttük létrejött megegyezések hiteles másolatait, sem abban 
az alakban, hogy a közlést a házasságkötésnél közreműködő 
állami anyakönyvvezető eszközölje. 

A születendő gyermekek vallására nézve létrejött meg-
egyezések ily módon való közlésének a czélja az lenne, hogy 
az illető lelkészek ellenőrizhessék, hogy a különböző vallás-
felekezethez tartozó, illetőleg felekezeten kívül álló házasulok 
valóban abban a vallásban neveltetik-e gyermekeiket, melyet a 
megegyezésben ezek számára kijelöltek. Ennek az ellenőrzés-
nek hatályosabbá tétele egyházi feladat s az állami köze-
geknek ilyen teendőkkel való megbízatását annyival kevésbbé 



rendelhetem el, mert az 1894. évi XXXII. t.-cz. 1. §-a csak 
a megegyezés anyakönyvi, t. i. állami anyakönyv nyilvántar-
tása körül követendő eljárás rendeleti szabályozására hatal-
mazza fel az illető minisztereket. 

Egyébiránt a javasolt eljárás egyáltalán nem fogna 
czélravezető lenni. 

Ama javaslat, hogy a születendő gyermekek vallására 
vonatkozó megegyezéseket felvevő hatóságok: kir. közjegyző, 
kir. járásbiró, polgármester, főszolgabíró küldjék meg az 
előttük létrejött megegyezések hiteles másolatait az illetékes 
lelkészeknek, nem vezet czélra, mert a míg a házasság meg-
kötve nincs, addig a megegyezésnek sincs joghatálya; azon-
felül ez a megegyezés a házasság megkötése előtt annyiszor-
mennyiszer meg is változtatható, ha pedig a házasság nem 
jön létre, egyáltalán minden jelentőség nélkül van. 

Sőt a szóban forgó megegyezések az 1894. évi XXXII. 
t.-cz. 3. §-ában tárgyalt esetben meg is változtathatók, a 
közjegyző valamely hiteles kiadványnak az egyházi hatósá-
gokhoz való küldésére csakis felszámítható díjainak kielégí-
tése esetén kötelezhető. 

Egyébiránt az egyes felekezetbeli lelkészek a cura pas-
toralis-ból eredő kötelességüknek e téren az állami közegek 
igénybe vétele nélkül is megfelelhetnek. 

Ugyanis az 1894. évi XXXIII. t.-cz. 87. §-a, 60.000/95. 
sz. belügyminiszteri anyakönyvi utasítás 57. §-a, továbbá az 
1895. évi XLIII. t.-cz. 26. §-a és az 1896. évi 56. V. K. M. 
sz. vallás- és közoktatásügyi, belügyi- és igazságügyi ren-
delet 19. §-a értelmében az állami születési anyakönyvekbe 
magyar állampolgárok gyermekeinek vallása a fennálló jog-
szabályoknak megfelelőleg bejegyzendő. A most idézett és 
1894. évi XXXII. t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott minisz-
teri utasítás és rendeletek előírják, hogy ha az 1894. évi 
XXXII. t.-cz. 1. §-ának megfelelően létrejött megegyezés 
létezik, az az anyakönywezetőnek a gyermek születésének 
anyakönyvezésekor felmutatandó. Az 1895. évi június hó 



29-én, 27.243. sz. a. kelt igazságügyminiszteri házassági 
utasítás pedig azt írja elő 70. §-ban, hogy ha a házasulok 
gyermekeik vallására nézve a házasságuk megkötése előtt az 
1894. évi XXXII. t.-cz. 1. §-a értelmében az ott említett hatósá-
gok előtt létrejött megegyezésüket a házasság megkötése előtt 
vagy a házasság megkötése alkalmával felmutatják; ezt a 
megegyezést a házassági anyakönyv „Megegyezés" rovatba 
be kell jegyezni. 

Mivel pedig az 1894. évi XXXIII. t.-cz. 33. §-a értel-
mében az anyakönyvbe az anyakönyvvezető felügyelete mel-
lett bárki díjtalanul betekinthet, a lelkészeknek is módjukban 
van meggyőződni arról, hogy a különböző vallásfelekezetűek 
vag}' felekezeten kívül állók házasságából született gyerme-
kek a fennálló jognak megfelelően, mely vallásfelekezethez 
tartoznak. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvá-
nítását. 

Budapest, 1898 szeptember hó 7-én. 

Wlassics, s. k. 

C) Közgyűlési határozat a konfirmácziói oktatásról. I902-
; jkv. 24. p. 

1. A konfirmácziói oktatásnál kéziratos könyvek vagy 
füzetek használata tilos s a nyomtatott könyvek közül is 
csupán az egyetemes közgyűlés által engedélyezettek hasz-
nálandók. 

2. Felhivatnak az egyházkerületek, hogy a kebelükben 
már használt vagy engedélyezésre érdemesnek tartott káték 
és vallástani könyvek jegyzékét az egyetemes gyűléshez 
terjeszszék fel oly czélból, hogy ezek alapján az egyetemes 
érvénynyel engedélyezendő konfirmácziói tankönyvek jegy-
zéke elkészíthető legyen. 

3. Addig is, míg az előző pontban foglalt egyetemes 
intézkedés létrejöhetne, a konfirmácziói oktatásnál haszná-



landó kátékat az egyházkerületek maguk jelöljék ki s a ki-
jelölt káték jegyzékét miheztartás végett az esperesek útján 
közöljék az egyes lelkészekkel. 

4. A konfirmácziói oktatást a püspökök az esperesek 
közvetítésével ellenőrizzék. E végből a lelkészek az általok 
végzett konfirmácziói oktatás idejéről, tartamáról és a hasz-
nált tankönyvekről évenként jelentést tartoznak az esperesek-
hez felterjeszteni. 

5. A konfirmácziói oktatás lehetőleg két hónapig tartson 
s czéljául ne annyira az ismeretek közlése, mint inkább a 
vallásos érzület ébresztése tekintessék. A lelkészek gondot 
fordítsanak arra, hogy egy gyermek se maradjon konfirmá-
latlanul, s hogy maga a konfirmáczió, annak jelentőségéhez 
méltó ünnepélyességgel menjen végbe. 

D) Miniszteri leirat a keresztnevek anyakönyvi 
kiigazításáról. 

30.839. szám. 

Két — nevezetesen a tiszántúli ev. ref. és a bányai 
ág. hitv. ev. egyházkerületben — előfordult- anyakönyvi 
kiigazítási eset alkalmából fölmerült az a kérdés, vájjon a 
protestáns egyházakban a keresztelés ténye oly előfeltétele 
és alapja-e az anyakönyvvezetésnek, hogy a keresztelés 
alkalmával adott utónév minden körülmények között anya-
könyvezendő s ki sem igazítható, akár tévedett legyen a 
keresztnévben a bejelentő, akár pedig maga a keresztelő 
lelkész ? 

Megoldandó pedig a kérdés azért, mert a felmerült két 
concret esetben a szóban forgó egyházkerületek püspökeitől 
vett jelentésben hitelvi alapokon nyugvó ellentét látszik 
fenforogni. 

A concret esetek a következők : 
I. Vida (Horváth) Julianna, helyesen Klára, ev. ref. leány 



anyakönyvi ügyében 1896. évi április 17-én 19,936. sz. 
alatt kelt s a tiszántúli ev. ref. püspökhöz intézett leiratom-
mal megengedtem, hogy a szóban forgó leánygyermeknek 
helytelenül anyakönyvezett Julianna keresztneve Klárára 
igazíttassék ki. 

Engedélyeztem pedig e kiigazítást a nevezett püspöknek 
•/. alatt másolatban fekvő 625 95. számú jelentése alapján, 
mely szerint az ev. ref. egyház hitelvei a keresztelési szer-
tartásnál — mint sacramentumnál — nem a névadás, hanem 
a keresztyén anyaszentegyházba való felvétel tényét tartják 
lényeges dolognak. 

Ez esetben tehát a püspök a kiigazítást nem tette füg-
gővé attól, hogy a kereszt- vagy utónév a keresztelés ténye 
folyamán adatott-e vagy sem, hanem bizonyára attól, hogy 
a bejelentett utónév tekintetében a lelkész tévedett-e vagy sem. 

II. A második esetben újabban tárgyalás folyt ág. hitv. 
ev. Sustiák, helyesen Simkó János utónevének Györgyre 
leendő kiigazítása iránt, s ennek folyamán véleményét kértem 
az illetékes bányai ág. hitv. ev. püspöknek az iránt : vájjon 
nincs-e hitelvi akadály az ellen, hogy ki igazíttassék az a 
keresztnév, a melyre a gyermeket a hibás bejelentés folytán 
a lelkész tényleg megkeresztelte, habár ez a keresztnév 
más, mint a melyet a szülők gyermeküknek adni szándé-
koztak ? 

Erre nevezett püspök 984 900. sz. alatt kelt s másolatban 
csatolt jelentésében azt a választ adta, hogy „noha az ág. 
hitv. ev. vallásnak oly idevágó hitelvi morálja nincs, mely 
szerint a keresztnévnek utólagos fölcserélése, illetve utóla-
gos anyakönyvi kiigazítása megengedhető avagy meg nem 
engedhető volna, mégis, miután a keresztség oly szentség, 
melyet sem megismételni, sem azon utólag bármit is vál-
toztatni avagy módosítani a keresztség szentségének megsér-
tése nélkül nem lehet: keresztnévnek utólagos anyakönyvi 
kiigazítását sem most (azaz a szóban forgó esetben), sem 
pedig a jövőben el ne rendeljem. 

Dr. Zsigmondy : Szabályrendeletek. ^ 



Úgy látszik tehát, hogy a bányai ág. hitv. ev. püspök 
általában kizártnak tekinti a keresztelés ténye folyamán nyert 
utónév (keresztnév) kiigazítását, szoros kapcsolatba hozván 
a keresztnevet a meg nem ismételhető s nem változtatható 
keresztelés tényével, míg ellenben a tiszántúli ev. ref. püspök 
szerint a keresztelés kiigazítható akkor, ha a lelkész a kereszte-
lés ténye közben tévedett, azaz, ha a bejelentett kereszt-
névtől eltérő néven keresztelte meg és anyakönyvezte a 
szülöttet. 

Különösen figyelemmel kell lenni az elől felvetett kérdés 
elvi jelentőségére hitelvi szempontból már arra a két eshe-
tőségre is, hogy egy helyen (pl. György néven) bejelentett 
fiúszülöttet a keresztelő lelkész tévesen megkeresztelt és ez 
alapon anyakönyvezett más (pl. János Johan fiú, sőt leány, 
pl. Johanna) néven is ; valamint hogy megtörténhetett, mi-
szerint a lelkész a szülöttet a bejelentett néven keresztelte 
és anyakönyvezte, de a bejelentés hibás volt, mert a szülők 
vagy nem a bejelentett nevet óhajtották gyermeküknek adni, 
vagy pedig már is volt egy, a bejelentett névvel azonos nevű 
élő gyermekük. 

Hogy a közhitelességgel vezetett felekezeti anyakönyvek 
kiigazítása körül követett és az 1895. deczember 31-én 
71,588. sz. alatt kelt (R. T. II. 1686 : 1.) rendeletemmel 
elhatározásomnak fentartott eljárás egyöntetűsége, valamint 
az ily anyakönyvek közokirati jellege érdekében a szóban 
forgó elvi jelentőségű kérdés megoldassék, van szerencsém 
a felügyelőséget felkérni, hogy a kérdés érdemében az egye-
temes közgyűlés véleményét vélem közölni, illetve a társ-
protestáns egyházzal, a melyhez azonos tartalmú leiratot 
intéztem, lehetőleg egy és ugyanazon hitelvi álláspontot 
elfoglalni méltóztassék. 

Budapesten, 1901. évi május hó 15-én. 

Wlassics. 



Másolat. 629. sz. A tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
püspökétől. Nagyméltóságú Minister Úr! Nagyméltóságod-
nak folyó év és hó 13-án 12,656. sz. alatt Horváth Klára 
recte Julianna anyakönyvkiigazítási ügyével kapcsolatosan 
hozzám intézett azon kérdésére, hogy tekintettel arra, mi-
szerint a kérdéses gyermek a keresztelési szertartás közben 
tényleg a Julianna s nem a Klára nevet nyerte, a kereszt-
név ilynemű anyakönyvi megváltoztatása, illetve kiigazítása, 
egyházi szertartás mellőzésével, vallási szempontból meg-
egyeztethető-e ? Van szerencsém becses tudomására hozni, 
hogy miután hitelveink szerint a keresztelés szertartásánál, 
mint sacramentumnál, nem a névadás, hanem a keresztyén 
anyaszentegyházba való felvétel ténye a lényeges dolog: az 
anyakönyv fent jelzett értelemben való kiigazítását, illetve a 
kiigazítás elrendelését illetőleg ref. egyházunk részéről semmi 
akadály fenn nem forog. Mély tisztelettel vagyok Debre-
czenben, 1895. márcz. 28-án, Nagyméltóságodnak alázatos 
szolgája Kiss Aron s. k., püspök. Nagyméltóságú dr. Wlassics 
Gyula vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister úrnak 
Budapesten. 

Másolat. A bányai ág. h. ev. egyházkerület püspöke. 
984 900. szám. Nagyméltóságú Miniszter úr! Kegyelmes 
Uram ! Vonatkozással Nagyméltóságodnak f. é. ápr. hó 23-án 
27391. sz. a. kelt nagybecsű leiratára, melyben az iránt 
lettem felszólítva, vájjon Sustiák János állítólag helyesen 
Simkó György keresztnevének utólagos anyakönyvi kiigazí-
tása nem képez-e hitelvi akadályt, van szerencsém az ide-
tartozó iratok visszaszármaztatása kapcsán a következőkben 
válaszolni : Noha az ág. h. ev. vallásnak oly idevágó hitelvi 
normája nincs, mely szerint a keresztnévnek utólagos anya-
könyvi kiigazítása megengedhető avagy meg nem engedhető 
volna, mégis miután a keresztség oly szentség, melyet sem 
megismételni, sem azon utólag bármit is változtatni avagy 
módosítani a keresztség szentségének megsértése nélkül nem 
lehet, azon tiszteletteljes kérelemmel járulok Nagyméltósá-
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godhoz, hogy a keresztnévnek utólagos anyakönyvi kiiga-
zítását sem most, sem a jövőben elrendelni ne méltóztassék. 
Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvá-
nítását, melylyel vagyok Pilisen, 1900 évi május hó 8-án 
Nagyméltóságodnak kész szolgája Sárkány Sámuel s. k. 
püspök. 

'902 E) Közgyűlési határozat a keresztnevek anyakönyvi 
7' p' kiigazításáról. 

A mult évi jegyzőkönyv 6. pontjánál felvétetett az elnöki 
jelentés 3. pontja, a mely szerint az egyházunkat és az ev. 
ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre kiküldött bizottság a 
kereszt-(utó-)nevek kiigazítására vonatkozó miniszteri leiratot 
tárgyalta. A bizottság egyértelmű határozata következőleg 
szól : „A Krisztus evangéliumán, mint egyetlen fundamen-
tumon felépült protestáns egyház, a keresztséget úgy tekinti, 
mint a keresztyén anyaszentegyházba való beavatás sakra-
mentumát, mely által a megkereszteltek : az Atyának, a 
Fiúnak és Szentléleknek tiszteletére, lélekben és igazságban 
való imádására kötelezik el magukat; s éppen ezért, a 
keresztség sakramentumának kiszolgálásánál a lényeget a 
megkeresztelteknek, az Atya, Fiú és Szentlélek tiszteletére, 
lélekben és igazságban való elkötelezésébe helyezi és nem 
a név adásába, elannyira, hogy, ha a keresztség kiszolgálá-
sánál ezen névadásban, vagy annak anyakönyvezésében, 
bármi okból tévedés fordul elő, ezen tévedésnek utólagos 
kiigazítását hitelvébe ütközőnek nem tartja ; sőt az ily módon 
előfordulható tévedésnek, minden bebizonyított esetben s a 
megállapított törvényes eljárás mellett leendő utólagos kiiga-
zítását, hitelvével megegyezőnek, s a jó rend érdekében 
kívánatosnak vallja". Ez egyhangú megállapodásról mindkét 
részről értesítve lett a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr. 

Az egyetemes közgyűlés e bejelentést helyeslőleg tudo-
másul veszi. 



F) Miniszteri rendelet az áttérések anyakönyvezése I890. 

tárgyában. ikv- 57• p-

Az egyetemes felügyelő bemutatja a vallás- és közok-
tatásügyi miniszternek 1890. ápril 4-én 12,267 sz. a. kelt 
leiratát, melylyel megküldte az ugyanazon szám alatt kibo-
csátott, s az összes keresztény hitfelekezetek főhatóságaihoz 
intézett következő körrendeletet. 

„Az anyakönyvek feladata levén, a bejegyzett egyének 
személyi állapotát hiven és hitelesen tanúsítani, következő-
leg vallásukat is teljes hitelességgel feltüntetni, szükségesnek 
tartom czímedet, a f. évi 3565. számú körlevelem kapcsán 
tisztelettel felkérni, méltóztassék a joghatósága alatt álló 
anyakönyvvezető lelkészeket oda utasítani, hogy valahány-
szor valamely keresztény hitvallásról egy más hitvallásra 
történik áttérés, az 1868. LUI. t.-cz. 7. §-nak határozataihoz 
képest erről értesített anyakönyvvezető lelkészek kötelessé-
güknek ismerjék, hogy az illető áttért egyén születési anya-
könyvének „Jegyzet" rovatában az áttérés megtörténtét fel-
jegyezzék és a mennyiben az áttért más egyházközség 
születési anyakönyvében volna bevezetve, ezen egyházköz-
ség anyakönyvvezető lelkészét, az említett bejegyzés foga-
natosítása czéljából hivatalból értesítsék". 

G) Közgyűlési határozat a vallásváltoztatások bejegyzé- 1899 

r r jl̂ v 97 
serol az áttérték anyakönyvebe. 

Ugyanazon pontnál tárgyaltatott ugyancsak a bányai 
egyházkerület ez évi közgyűlése jegyzőkönyvének 60. pontja 
2. sz. alatt kelt azon indítvány, hogy az egyetemes gyűlés 
sürgessen általánosan kötelező utasítást a vallásváltoztatá-
soknak a születések és házasságkötések könyvébe bejegy-
zéséről. 

A közgyűlés ez indítványt oly értelemben fogadja el, 
hogy a vallásváltoztatások minden esetben az áttértek anya-



könyvébe bejegyeztessenek ; a mennyiben pedig ezen anya-
könyv némely helyütt mindeddig még hiányoznék, fölkéret-
nek a püspökök, hogy e hiány pótlása czéljából saját hatás-
körükben intézkedjenek s a lelkészeket az áttértek anya-
könyvének pontos vezetésére kötelezzék. 

1896. H) Miniszteri leirat az anyakönyvi kivonatok bélyeg-
' 69' p' mentességeinek eseteiről. 

25,420. szám. 

Méltóságos Báró, Felügyelő Úr ! 

A magyarhoni ág. hitv. ev. egyháznak 1895. évi okt. 
hó 9—12. napján tartott közgyűléséből 11. szám alatt kelt 
felterjesztésre az iránt, hogy az egyházi anyakönyvekbe 1895. 
évi október 1 -je után történt bejegyzésekről kiadott anya-
könyvi kivonatok bélyegmentessége rendelet, esetleg törvény 
által kimondassék, a magy. kir. pénzügyminiszter úrnak 
folyó évi május hó 5-én 28,611. sz. a. kelt átiratához képest 
a következőkről van szerencsém Méltóságodat értesíteni : 

Az 1895. évi október hó 1-je után az egyházi (fele-
kezeti) anyakönyvekbe történt bejegyzésekről kiadott bizony-
latokra nézve a m. kir. pénzügyminiszter úr a folyó évi 
január hó 4-én 91,488/95. sz. a. kelt, a folyó évi Rende-
letek Tárá"-ban 44. sz. a. közzétett körrendeletében már 
kijelentette, hogy a mennyiben az ily bizonylatok vagy kivo-
natok kizárólag vallási czélokra állíttatnak ki, azokat az ille-
téki díjjegyzék 22. tételének g), h) és i) pontjaiban foglalt 
határozmányok szellemében a föltételes bélyegmentesség illeti 
meg. Szükséges azonban, hogy a bizonylatokon az illeték-
szabályok 10. §-a értelmében az ugyanazon szabályok 117. 
§-ának 3. pontjában kimondott következmények terhe alatt 
a kiállítás czélja szembetűnően feljegyeztessék. 

Ha az 1895. évi október hó 1-je után történt egyházi 
anyakönyvezésekről a felek nem egyházi (felekezeti) czélra 



kívánnak kivonatokat vagy családi értesítőket, azok mint 
közönséges bizonyítványok az illetéki díjjegyzék 6. tétele, 
illetőleg 21. tételének aj, bb) pontja értelmében ívenként 50 
kros bélyeg alá esnek. 

Ellenben az 1895. évi október hó 1-je előtti bejegyzé-
sekről azonban csakis az esetekben lehet bélyegmentes kivo-
natokat kiadni, a mely esetekben a polgári anyakönyvekből 
vett kivonatokat is az 1895. évi június hó 29-én 60,000. 
sz. a. kelt m. kir. belügyminiszteri utasítás (1895. évi „Ren-
deletek Tára" 71. szám alatt) 45. §-a értelmében a bélyeg-
mentesség megilleti.1 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte ' nyilvá-
nítását. 

Budapest, 1896. május hó 19-én. 

Wlassíts s. k. 

1 Miniszteri utasítás 45. §. Az anyakönyvi kivonatok bélyegköte-
lezettségéröl. A születési, házassági vagy halotti anyakönyvekből kiadott 
kivonatok ívenkint egy korona bélyegilleték alá esnek. 

Ha két vagy több születés, házasság vagy halálozás egy kiad-
ványban (például családi értesítőben) bizonyíttatik, az egy korona 
illeték annyiszor fizetendő, a hány eset tanusíttatik. 

Oly anyakönyvi kivonatok (családi értesítők) azonban, melyek 
valamely védkötelesnek az 1889. évi VI. t -cz. 34. §-ának utolsóelőtti 
bekezdése értelmében engedélyezhető szabadságoltatás végett benyúj-
tott, tehát bélyegköteles kérvényéhez mellékeltetnek, vagy melyek a 
tényleges hadszolgálatban álló egyén által szabadságoltatás végett 
benyújtott szintén bélyegköteles folyamodványokhoz csatoltatnak, vagv 
melyek a biróság által a védkötelesek hagyatéki tárgyalásánál a családi 
viszonyok megállapítása végett bekívántatnak, tekintet nélkül az azok-
ban foglalt születési, házassági és halálozási esetek számára, ívenkint 
csak egy korona bélyegilletéket igényelnek. 

Bélyegmentesek a születési, házassági és halotti anyakönyvekből 
kiadott azon kivonatok, bizonyítván3rok és családi értesítők, 

a) melyek külföldi hatóságok által államkövetség útján a bélyeg 
tekintetében viszonos eljárás mellett kívántatnak, addig, míg a külföl-
dön használtatnak ; 

b) melyek katonai (honvédségi) rendes szolgálati kötelezettség 
alól törvényes indokok (1889. évi VI. t.-cz. 31., 32., 33. és 34. §-ai) 
alapján leendő felmentés, vagyis a póttartalékba helyezés végett, továbbá 
az államköltségen teljesítendő egy évi tényleges szolgálat kedvezmé-



1902. / ) Közgyűlési határozat a reformáczió megünnepléséről, 
jkv. 98. p. 

A m. é. jegyzőkönyv 112-ik pontjánál jelentik az egy-
házkerületek, hogy a tiszai egyházkerület azon indítványá-
val szemben, „hogy a reformáczió emlékünnepe ezentúl az 
évforduló napján, vagyis október 31-én ünnepeltessék meg", 
az egyházak általános többsége az ünneplés eddigi szokását 
kívánja megtartani. 

E jelentés alapján elhatározza a közgyűlés, hogy a refor-
máczió évforduló megünneplésében az eddigi szokás fentar-
tandó, az összes tanintézeti ifjúságra vonatkozólag azonban 
elrendeli, hogy a reformáczió évforduló napját, október 31-ét 
istentisztelettel ünnepelje. 

nyének elnyerése végett benyújtott kérvényekhez, vagy a katonai njil-
vántartás czéljából teendő bejelentésekhez csatoltatnak ; 

c) melyek hagyatéki tárgyalásoknál a bíróságoknak, gyámható-
ságoknak és kir. közjegyzőknek vagy gyámhatósági közegeknek, végre 
a haláleset felvételére jogosult hivatalos személyeknek, ez utóbbiaknak 
azonban csupán kiskorú örökösök születési bizonyítványára vonatkozó 
megkeresés folytán, hivatalból és hivatalos czélokra kiállíttatnak addig, 
míg a mondott hivatalos czélra használtatnak ; 

d) melyek házasságkötés czéljából állíttatnak ki (A. T. 50. §-a.), 
e) melyek a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése czél-

jából állíttatnak ki (1889. évi XXXVIII. t.-cz. 30. §-a.), 
/ ) melyek a házközösségi osztályhoz a községi elöljáróság vagy 

a főszolgabíró megkeresésére állíttatnak ki (1885. évi XXIV. t.-cz. 47. 
§-ának utolsó bekezdése), 

g) metyek az illetőségi, rendőri s egyéb közigazgatási ügyek tár-
gyalásánál hivatalból szükségeltetnek és az alispán, polgármester, vagy 
főszolgabíró részéről hivatalos megkeresés útján beszereztetnek, 

h) melyek a pénzügyi hatóságok és illeték kiszabásával meg-
bízott hivatalok által hivatalos czélokra bekivántatnak ; 

i) végül az a—h alatt felsorolt eseteken kívül bélyegmentesek 
az anyakönyvi kivonatok (bizonyítványok, családi értesítők) mindazon 
esetekben, melyekben egyes törvények vagy az illetékszabályok külö-
nös bélyegmentességet biztosítanak. 

Az anyakönyvi kivonatokra járó bélyegilletékeket bélyegjegyekben 
az a fél tartozik az anyakönyvvezetőnek előzetesen átszolgáltatni, a 
kinek részére az anyakönyvi kivonatok kiállíttatnak. 

A fél által átadott bélyegjegyek az anyakönyvi kivonat aláírása 
előtt akként használandók fel, hogy a bizonyítandó esetek számának 
megfelelő értékű bélyegjegy vagy bélyegjegyek az anyakönyvi kivonat 



K) Miniszteri leirat a lelkészi kongrua tárgyában. I904-
jkv. 6. p. 

48447. szám. Méltóságos Báró, Felügyelő Úr! A lel-
készi jövedelem kiegészítéséről szóló 1898. évi. XIV-ik 
t.-czikknek a kiegészítésre igényt tartó lelkészségek bejelen-
tési kötelezettségét megállapító 3. £-ában foglalt rendelkezés 
egyes egyházi hatóságok részéről eltérő módon értelmeztet-
vén, felvetett kérdés alkalmából Méltóságod figyelmét meg-
felelő további eljárás végett a következőkre irányítom. 

Nem lehet vitás az, hogy a míg a töivény 2. £-ának 
első bekezdése azon jövedelmi minimumot állapítja meg, 
melyen alul az 1898. év előtt rendszeresített lelkészségek 
jövedelmük kiegészítését kérhették, addig a törvény 3. §-a 
a jöv. kiegészítésére igényt tartó lelkészségek bejelentésének 
módját, határidejét és a bejelentés elmulasztásának követ-
kezményét határozza meg. 

Ezen, egymással szorosan összefüggő két szakasz 
értelme felett kétely nem merülhet fel arra nézve, hogy azon 
1898. év előtt rendszeresített lelkészségek, melyeknek lel-

ívének első lapjára oly módon ragasztassanak fel, hogy a kivonat 
szövegének legalább egy sora (nem pedig a kivonat czíme) a bélyeg-
jegy vagy bélyegjegyek alsó színes részén keresztülirassék. Ha a 
bélyegjegyek nem a most körülírt módon használtatnak fel, az e miatt 
felvett hivatalos lelet alapján az anyakönyvvezető terhére 2—100 koro-
náig terjedhető birság szabatik ki. 

Az anyakönyvvezető, ha a bélyegköteles anyakönyvi kivonatot 
bélyegtelenül vagy a kellő értékű bélyegjegyek bekivánása nélkül adja 
ki, a hiány folytán háromszoros összegben előírandó illetékéért másod-
sorban felelős. 

Az anyakönyvvezető a bélyegmentesen kiadott kivonatokra vagy 
bizonyítványokra a ezélt, melyre azokat kiszolgáltatja s ha a kiszol-
gáltatás hivatalos megkeresésre történik, a hivatalos megkeresés szá-
mát is mindig pontosan rávezetni tartozik, a megkereső hatóságok 
pedig kötelesek a hivatalos czélra kivánt anyakönyvi kivonatokat (csa-
ládi értesítőket), melyek a feleknek semmi szín alatt sem adandók ki, 
mindig saját irattárukban megőrizni. 

Ha a bélyegmentes anyakönyvi kivonatokon azok czélja s a 
hatóság vagy hivatal, a melynek részére kiállíttattak, meg nem jegyez-
tetik, az anyakönyvvezető terhére 2—100 koronáig terjedő birság vet-
tetik ki. 



készi jövedelmük az 1600 koronát, illetőleg a kisebb képe-
sítéssel bíró lelkészszel betöltött lelkészi állásra a 800 koro-
nát el nem érte, tartoznak kiegészítésre való igényüket a 
meghatározott határidőn belül bejelenteni. Az ily lelkészsé-
gek tehát, ha ebbeli igényüket a törvény 3. §-a, illetőleg a 
törvény végrehajtása tárgyában 1898. évi október hó 24-én 
4433. ein. sz. a. kelt körrendelet 3. §-ában meghatározott 
módon és 1899. évi július hó 30-ig érvényesíteni bármikor 
elmulasztották, a jövedelmük kiegészítésére való igényeiktől 
újabb törvényhozási intézkedésig elestek. 

Ehhez képest a törvény megszorító intézkedése bár-
mennyire is sújtó legyen egyes lelkészségek érdekeire, még 
sem járulhatok hozzá most már az oly értelmű felterjesz-
hez, melylyel egy, a törvény 3. §-a értelmében bejelentési 
kötelezettség alá esett lelkészi állás jövedelmének kiegészí-
tése czéloztatnék. 

Másfelől azonban az 1898. évi XIV. t.-czikk alapgon-
dolától mélyen áthatva s annak intenczióját a maga egészé-
ben sajátommá téve: nem zárkózom el a törvény keretében 
megvalósítható s annak megszorító vagy tiltó rendelkezései-
vel össze nem ütköző minden oly nyitott kérdés méltányos 
megoldása elől, melynél a lelkészek s közvetve az egyház-
községek érdekein lendíthetek. 

Ezzel nem a jelentőségében előttem is nagy fontosság-
gal bíró törvény keretét tágítani, hanem inkább a nagy keret 
hézagaiba a haladó idők leszúrt igazságait és gyakorlati 
tanulságait elvként beilleszteni s a köznek javára érvényesí-
teni szándékozom. 

Ezen elvi álláspontomból kiindulva, az 1898. évi XIV. 
t.-cz. 2—3. §-ából folyólag, megengedem, hogy az oly 1898 
előtt rendszeresített lelkészségek, melyeknek jövedelme az 
1898. évi XIV. t.-cz. hatályba léptekor az 1600 koronát 
meghaladta s így az idézett törvény 3. §-ában foglalt beje-
lentési kötelezettség alá nem estek, az esetre, ha ezen jöve-
delmük az idők folyamán, akár népesedési, akár a gazda-



sági viszonyokkal összefüggő és a törvény 15. §-a értelmében 
el nem hárítható állandó természetű okokból annyira csök-
kenne, hogy a törvény 2. §-a értelmében jövedelmük kiegé-
szítésére immár igényt formálhatnak, hozzám bejelentessenek 
s az illető egyházközségek az adott viszonyok szerint kiállí-
tandó új díjlevélhez (hiványhoz) az 1898. évi XIV. t.-cz. 
14. §-a értelmében hozzájárulásomat kérelmezzék. Fentartom 
azonban magamnak a jogot, az előforduló eseteknek egy-
mástól független bírálatára, olyannyira, hogy egyik eset a 
másikra preczedensül nem szolgálhat. 

Eleve kijelentem egyúttal, hogy az ily lelkészségeknek 
jövedelmi kiegészítésre való igénye, tekintet nélkül a jöve-
delem csökkenése időpontjára, csak a bejelentést követő 
utalványozási időszakkal veheti kezdetét. 

Az említett lelkészségek bejelentése körül követendő 
eljárás tekintetében megjegyzem : 

1. A lelkészség keletkezésének ideje az egyházi hatóság 
által igazolandó. 

2. A lelkészi jövedelem bevallási (B.) ívbe az 1898. 
évben érvényben volt díj levéllel (hiványnyal) és egyéb alap-
okmánynyal biztosított és az 1898. évben tényleg befolyt 
jövedelmek veendők fel. 

A jövedelmek bevallására és igazolására nézve a tör-
vény végrehajtása tárgyában 1898. évi 4433. ein. sz. a. 
kelt körrendeletben foglaltak irányadók. 

3. A levonható kiadások ugyancsak az 1898. évi ala-
pon vallandók be és az imént hivatkozott végrehajtási kör-
rendelet határozmányai szerint igazolandók. 

Megjegyzem, hogy a segédlelkésztartási költség az 1900. 
évi 95.722 sz. a. kelt leiratomban foglaltak alapján levonás 
tárgyát nem képezheti. 

4. A lelkészi díjlevél (hivány) és egyéb alapokmány 
eredetiben vagy hiteles másolatban a bevallási ívhez csatolandó. 

5. Az 1899. évtől kezdve beállott jövedelemnövekedés-
ről és csökkenésről egy szabályszerű módon igazolt és meg-



felelő bizonyítékokkal felszerelt részletes kimutatás szer-
kesztendő. 

Ehhez mellékelve bemutatandó az egyházközségnek 
1898. évre, nemkülönben a bejelentés évére szóló költség-
vetése is. 

6. A levonható kiadásokban beállott változás, illetőleg 
a bejelentés évében fönnálló tényleges állapot a 3. pontban 
mondottak szerint és az ottani bizonyítékon egyúttal igazolandó. 

Midőn ezen elvi határozatommal az 1898. évi XIV. 
t.-cz. keretében a lelkészek és egyházak anyagi boldogulá-
sának lendületet adok, számítok Méltóságod olyirányú közre-
működésére, melynek segélyével az állampénztár indokolat-
lan megterhelése kikerülhető lesz. 

Budapesten, 1903. évi november hó 28-án. 

Berzeviczy s. k. 

1901. L) Miniszteri leiratok a segédlelkészi kongrua tárgyában, 
jkv. 66. p. 

95722. szám. 

Méltóságos Elnök Úr! 

Az 1898. évi XIV-ik t.-cz. és az 1898. évi október hó 
24-én 4433. ein. sz. a. kiadott rendelet szellemének felel 
meg, ha figyelembe vétetnek azon segédlelkészi alkalmazá-
sok is, midőn betegség vagy más okból munkaképtelen lel-
készek mellé kell, az ok megszűntéig, segédlelkészeket az 
illetékes egyházhatóságnak intézményszerűleg alkalmazni, 
valamint a hol a lelkész a javadalom egy részének élveze-
tével nyugdíjaztatván, az új lelkész a nyudíjazott haláláig 
nem jut a teljes javadalom élvezetéhez, végre ha figyelembe 
vétetik azon körülmény is, hogy lelkészi özvegyek az u. n. 
kegyelmi időre saját költségükön kötelesek a helyettes, ille-
tőleg a segédlelkészekről gondoskodni. 



Méltányolva az e részben számos oldalról felhozott és 
valóban a törvény szellemének teljesen megfelelő kívánságo-
kat, hajlandó vagyok az 1898. évi XIV. t.-czikkel és az 
idézett 1898. évi 4433. ein. számú rendelettel összhangban 
álló alakban a következő intézkedéseket tenni. 

Ugyanis viszonyítva a jövedelem kiegészítésére jogosult 
lelkészi állások számához s figyelembe véve a még felmerül-
hető szükségletet is, a jelzett czélra 16 segédlelkészi állás 
legmagasabb állami javadalmának megfelelő évi nyolczezer 
(8000) korona átalányösszeget bocsátok az ág. hitv. ev. egy-
ház rendelkezésére, mely összeget az egyetemes gyűlés lesz 
hivatva az egyházkerületek közt felosztani. 

Ezen átalányösszeg csak az 1898. évi XIV-ik t.-cz. szerint 
jövedelem-kiegészítésre jogosult lelkészi állomásoknál használ-
ható fel és pedig csak az egyházközségben állandóan szervezett 
segédlelkészi állomáson, továbbá betegség vagy más okból 
munkaképtelen lelkészek mellé, az illetékes egyházhatóság 
által intézményszerűleg alkalmazott, valamint a lelkészi özve-
gyek által tartandó segéd-lelkészek díjazására s oly lelkészek 
kárpótlására fordítható, kik az egész lelkészi javadalmat azért 
nem élvezhetik, mivel elődjük a javadalom egy részére való 
jogosultsággal szabályszerűen nyugdíjaztatott. 

Egy-egy segéd-lelkészre, illetőleg lelkészre évi ötszáz 
(500) koronánál, illetőleg annak a megfelelő időszakra eső 
részénél több föl nem számítható. 

Ezen átalányösszegről hozzám minden év végével okmá-
nyolt számadás mutatandó be; az esetleges maradványösz-
szeg pedig, ugyanezen czélra, a jövő évre átvihető. 

Minthogy pedig ezen átalányösszeget a másolatban 
idezárt rendeletemmel a budapesti IX-ik ker. m. kir. állam-
pénztárnál a f. 1900. évre egyidejűleg utalványoztam, a f. 
évben e czímen felmerült szükséglet ezen átalányösszegből 
fedezendő, a mult 1899. évben pedig az ideiglenes jövedelmi 
kiegészítés során e czímen már kifizetett összegeket hajlandó 
vagyok az illetők nyugtájával elszámoltnak tekinteni. 



Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvá-
nítását. 

Budapest, 1900. deczember 20. 
Wlassics. 

* 
* * 

Az egyetemes közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrnak valóban égető szükséget pótló elhatározását 
elismeréssel tudomásul veszi ; az egyetemes pénzügyi bizott-
ságnak javaslatához képest az 1900. és 1901. évi segély-
összegekből a bizottság által felsorolt lelkészi állások mellett 
alkalmazott segédlelkészek részére azon időre, a míg segéd-
lelkészek valósággal alkalmazva vannak, a kért összegeket 
az illető egyházkerületi elnökségek kezeihez kiutalványozza, 
az ezúttal kiosztásra nem került összeget későbbi szükséglet 
fedezésére tartalékba helyezni rendeli és kimondja, hogy az 
államtól e czímen nyert évi segélyösszeg a négy egyház-
kerület közt lehetőleg egyenlően osztandó meg, úgy azonban, 
hogy a hol ily állások betöltve nincsenek, az illető kerületre 
eső összeg nem fog kiutalványoztatni, hanem vagy későbbi 
szükséglet fedezésére tartalékba helyeztetni, vagy más kerü-
letekben levő ily szükségletekre fordíttatni. — Végül felha-
talmazza az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelőt, 
hogy ily segélyezésre szoruló új segédlelkészi állásoknak, 
az egyházkerületi elnökségek jóváhagyásával történt szerve-
zése esetében, az illető egyházkerületi elnökség előterjesz-
tése alapján a szükséges, de évi 500 koronát meg nem 

haladható segélyösszeget esetről-esetre kiutalványozhassa. 
* * 

* 

1904. 38.495. szám. Méltóságos Báró, Felügyelő Úr! A f. é. 
jkv. 68. p. £prjjjs 29-én 13. sz. a. kelt becses felterjesztésével hozzám 

juttatott és a magyarhoni ág. hitv. evang. egyetemes egyház 
1900—1903. évi káplántartási átalányára vonatkozó szám-
adást megvizsgáltattam és mindenekelőtt a számadás kiállí-
tása, formája és az ezzel kapcsolatos egyéb teendők tekin-



tetében óhajtom Méltóságod becses figyelmét következőkre 
tisztelettel felhívni. 

1. A számadás „Kiadás" hasábjába csak azon összegek 
állíthatók be, melyek az arra igényjogosult egyének kezéhez 
tényleg kifizettettek. 

Nincs megengedve tehát ebben a hasábban oly össze-
geknek részben vagy egészben való elszámolása, melyek az 
egyetemes egyház által a különböző egyházkerületek javára 
további fölhasználás végett átengedtettek, mert ezen össze-
gek tettleg fel nem használt része épp oly pénzmaradvány, 
mint az egyetemes egyháznál tovább kezelt készlet. 

2. Az 1900. évi 95.722. sz. leirat értelmében kiérde-
melt összegek közvetlenül az igényjogosultak vagyis a segéd-
lelkészek nyugtájára és kezéhez fizetendők. Nincs megen-
gedve tehát a segédlelkészi díjaknak az illető segédlelkész 
helyett a segédlelkészt tartó lelkész, munkaképtelen, vagy 
javadalma egy részének élvezete mellett nyugalmazott lelkész, 
végre a lelkészi özvegyek nyugtájára és kezéhez való kifizetése. 

3. A nyugtatvány szövegében mindenkor kitüntetendő, 
hogy a nyugtázott összeg az 1898. évi XIV. t.-cz. alapján 
jár, mely időtartamra szól, mely lelkészi állomáson és mely 
okból teljesíttetett a segédkezés. 

S mindezen adatok a kerületi esperes által a nyugtán 
láttamozással igazolandók. 

4. Nem díjazhatok a segédlelkészek olyan állomáson 
töltött szolgálataikért, mely állomások a kongruás lelkészsé-
gek közé fölvéve nincsenek. Ezt különben már az alapvető 
1900. évi 95.722. számú rendelet is hangsúlyozza, az 1898. 
évi XIV. t.-cz. folyományaképen. Épp ezért a szkálnoki segéd-
lelkész és a magyarhermányi lelkészözvegy nyugtáját tulaj-
donképen vissza kellett volna utasítanom. 

Mérlegelvén azonban ama nehézségeket, melyekkel már 
kifizetett és az érdekeltek által jóhiszeműleg fel is használt 
összegek visszakövetelése jár, s melyek már eleve valószínűvé 
teszik, hogy azokat behajthatlanság czímén egészben vagy 



részben elengedni, vagy törölni keilend, az itt szóban lévő 
egyenként 250 együttvéve 500 koronának megtérítésétől ez 
egyszer kivételesen és csakis méltányosságból eltekintek. 

Fel kell azonban kérnem Méltóságodat, méltóztassék oly 
intézkedések megtételéről gondoskodni, melyek alapján az 
itt szóban lévő pénzbeli javadalmazást kezelő közegek a 
fentebb idézett szabályzatot pótló rendeletem tartalmáról kellő 
tudomást nyerjenek, hogy ezentúl ilyféle illetéktelen kifize-
tések határozottan, egyszer-mindenkorra mellőztessenek, mivel 
jövőre nem volnék azon helyzetben, hogy azoknak megté-
rítésétől eltekintsek. 

Noha a beterjesztett számadás mindezen kívánalmak 
tekintetében hiányos, azt a további számadás alapjául kivé-
telesen és megfelelő helyesbítés után elfogadtam, s mérlegét 
következőkép állapítottam meg : 

Bevétel 33,400 kor. 46 fill. 
Kiadás 7,149 „ 66 „ 

M a r a d v á n y - 26.250 kor. 80 fill. 
Miről Méltóságodat a számadásnak és mellékleteinek 

hivatalos használatra itt tartása mellett azzal van szerencsém 
tisztelettel értesíteni, hogy mivel az 1900. évi 95.722., 1901. 
évi 22.332., 1901. évi 93.709. és 1902. évi 90.306. sz. 
rendeletekkel az 1900—1903. évekre mondott czélra kiutalt 
8000—8000 kor.-t, összesen 32.000 kor.-t a további nyil-
vántartásból töröltettem s erre vonatkozólag Méltóságodnak 
a fölmentvényt ezennel megadom, a fent számjelzett huszon-
hatezerkétszázötven kor. és 80 fill. pénzmaradványt szám-
adási kötelezettség mellett tovább kezelni az 1900. évi 
95.722. sz. rendeletben mondottak értelmében felhasználni 
és úgy ezen összegről, valamint az időközben az 1903. évi 
103.874. sz. rendelettel az 1904. évre folyóvá tett 8000 kor.-
ról összesen tehát harmincznégyezerkétszázötven kor. 80 fill.-
ről és az esetleges időközi kamatokról legközelebb f. é. 
deczember havában, azontúl minden év végén szabályszerűen 



és a fent 1—4. pontok alatt mondottak szerint elszámolni 
méltóztassék. 

Egyben tisztelettel arról is értesítem Méltóságodat, hogy 
tekintettel a fentjelzett nagy pénzkészletre, az 1900. évi 
95.722. sz. rendelettel kilátásba helyezett évi 8000 kor. káp-
lántartási átalányt f. é. végével további intézkedésemig beszün-
tetem illetőleg káplántartási segélyt általában csak akkor fogok 
utalványozni, ha a többször hivatkozott pénzkészlet az elfo-
gadott számadások tanúsága szerint kimeríttetett. 

Budapest, 1904 június 16. 

A minister helyett: Zsilinszky, államtitkár. 

Dr. Zsigmondy : Szabályrendeletek. 



III. NYUGDÍJÜGYIEK. 
1897 A) A magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén 

p egyháznak az egyetemes nyugdíjintézetet életbeléptető 
szabályrendelete. 

I. A nyugdíjintézetről általában. 

1. §. A magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egy-
házegyetem, az 1891—1894. évi országos zsinata által az 
egyetemes nyugdíjintézetről alkotott törvényt, ezen szabály-
rendelet határozmányai értelmében életbe lépteti. 

2. §. Az egyetemes nyugdíjintézet czélja, hogy a nyug-
díj-jogosultaknak (Nyugdíj-törv. 2. §.) munkaképtelenné válá-
suk esetére nyugdíjat, haláluk után pedig özvegyeik és árváik 
részére ellátási, illetőleg neveltetési díjat biztosítson. 

3. §. A nyugdíjintézet czíme s így pecsétjének körirata 
is : „A magyarhoni ág. hitv. ev. egyház egyetemes nyugdíj-
intézete". 

4. §. A nyugdíjintézet székhelye Budapest. 

II. A nyugdíjintézet tagjai. 
(Nyugdíj-törv. 2. §.) 

5. §. Az egyetemes nyugdíjintézet kötelezett és jogo-
sult tagjai: a magyarországi ág. hitv. evang. egyházegye-
tem kötelékében most létező vagy ezután keletkező egyház-
községek rendes- s a missiói körök (Egyh. alk. 27. §.) lel-
készei; továbbá a püspökök mellé alkalmazott (Egyh. alk. 



140. §.) másodlelkészek, a lelkészi képesítéssel bíró iroda-
vezetők és ez időszerint az ú. n. püspöki missionárius lelké-
szek. Tagok lehetnek, szabad elhatározásuk szerint, a segéd-
lelkészek is (1. 12. §.).1 

6. §. Szintúgy kötelezett tagjai az egyetemes nyugdíj-
intézetnek, a míg netán az állam által fentartott nyugdíj-
intézetben nem nyerhetnek nyugdíjjogosultságot : 

a) az egyetemes theologiai akadémia és a hittanintéze-
tek tanárai; 

b) a főgymnasiumoknál rendszeresített tanszéken működő 
s lelkészi képesítéssel bíró rendes vallástanárok; 

c) az egyházközségek kebelében rendszeresített kateché-
tai állomásokon működő s lelkészi képesítéssel bíró rendes 
vallástanítók (katechéták) ; 

d) az olyan egyházközségek tanítói oklevéllel, esetleg 
lelkészi képesítéssel bíró rendes kántorai (énekvezér), melyek-
ben a rendszeresített kántori állomás, vagy az e nemű elfog-
laltatás gyakorisága vagy a felekezeti iskola hiánya miatt, 
nincs egybekötve tanítói tanszékkel s így az országos tanítói 
nyugdíjintézethez az 1891. évi XLIII. t.-cz. 1. §-a szerint 
nem nyújt jogosultságot. 

7. §. Az 5. és 6. §-okban felsorolt jelenleg hivatalban 
álló tisztviselők, ezen szabályrendelet életbelépésével egyide-
jűleg kötelesek az egyetemes nyugdíjintézetbe tagokul be-
lépni, az ezután alkalmazottak pedig hivatalukba lépésükkor. 

Kivétetnek mégis a belépési kötelezettség alól a 65-ik 
életévet betöltött nőtlen vagy özvegyi állapotban levők, a kik 
a mellett 18 éven alóli gyermekkel sem bírnak. 

III. A nyugdíjintézet fentartása. 
(Nyugdíjtörv. 3. §.) 

8. §. Az egyetemes nyugdíjintézet tulajdonjogú fentar-
tója a magyarországi ág. hitv. ev. ker. egyházegyetem. Fen-

1 1900. jkv. 81. pont. 



tartásához kötelesek a jelen szabályrendelet által meghatáro-
zott mértékben hozzájárulni: az egyházközségek, továbbá a 
nyugdíjjogosultsággal összekötött állomásokat fentartó egy-
házi avagy iskolai testületek és végül magok, a nyugdíjra 
jogosultak. 

9. §. Az egyetemes nyugdíjintézet önkéntes fentartóiul 
tekintetnek azon testületek és egyesek, a kik annak alapjá-
hoz alapítványaik vagy adományaikkal áldozatkészségből 
hozzájárulnak. 

10. §. Az egyházegyetem a nyugdíjintézet alaptőkéjéül, 
az egyházi közalap (Egy. alk. 305. §. d) vagyonából egy-
szersmindenkorra 25.000 o. é. frtot ad; évenkinti járulékául 
pedig, ezen szabályrendelet életbe lépésének évétől kezdődő-
leg, ugyancsak az egyházi közalap jövedelméből 24,000 o. é. 
frtot kötelez. 

11. §. Az egyházközségek, valamint a nyugdíj-jogosult-
sággal összekötött állomásokat fentartó más egyházi avag}r 

iskolai testületek, az általok fentartott minden egyes nyug-
díjra jogosult állomás után, egyenkint számítva, 12 o. é. 
forinttal kötelesek (Nyugdíj-törv. 3. §.) évenkint az egyete-
mes nyugdíjintézet fentartásához hozzájárulni. 

Az egyházközségek ezenfelül kötelesek az egyetemes 
nyugdíjintézet javára évenkint egyszer templomi offertoriu-
mot tartani. 

A hozzájárulási kötelezettség csak az állomás végleges 
megszüntetése esetében szűnik meg; ellenben nem veszti 
el érvényét, ha az állomás csak ideiglenesen van ürese-
désben. 

12. §. Minden egyes nyugdíjra jogosult tag köteles 
fizetni : 

a) belépési járulékul 60 o. é. forintot, mely vagy egy-
szerre, vagy 5 év alatt egyenlő évi részletekben, a marad-
ványösszeg 4-%-tóli kamatjával együtt törleszthető ; 

b) évenkinti járulékul 28 o. é. frtot, a nyugdíjigény be-
álltáig, illetőleg a tag haláláig. 



A tagul belépett segédlelkész ezen a) és b) pontokban 
foglalt járulékokon felül, tartozik a 11. §-ban megállapított 
fentartási járulékot is évenkint fizetni. 

De megengedtetik a segédlelkészeknek az is, hogy segéd-
lelkészi szolgálati éveik az egyetemes nyugdíjintézeti tag-
sági évekbe csak utólag akkor legyenek beszámíthatók, mikor 
az illető rendes lelkészszé lesz. A ki azonban ezen utóla-
gos beszámíthatást veszi igénybe, az tartozik a beszámított 
évekre eső fentebbi összes járulékokat 5°/0 egyszerű kamattal 
együtt pótlólag befizetni.1 

13. §. Az egyetemes nyugdíjintézet jövedelméhez soro-
landó még, az egyházi alkotmány 75. §-ában meghatározott 
negyedévi időközi lelkészi javadalom. 

14. §. A befizetett járulékok visszakövetelésére senki 
semmiféle esetben sem nyerhet jogot. 

IV7. Nyugdíj, ellátási és nevelési díj. 

15. §. A nyugdíj egyenlően minden egyes tag részére, 
10 tagsági év betöltésétől feltételezetten, a tag elöregedése 
(Zsin. alkotm. 305. §. d) vagy valamely állandó és gyógyít-
hatlan testi avagy szellemi fogyatkozásából előállott munka-
képtelensége (Zsin. t. 305. §. d) és a nyugdíjtörvény 2. §.) 
esetére, évi 400 o. é. frtban állapíttatik meg, mely összeg 
a nyugdíjas haláláig előleges havi egyenlő részletekben 
esedékes. 

A nyugdíjazás csak az illető tag önkéntes elhatározása 
és saját kérelmére történik ; minélfogva a hivatalból az egye-
temes nyugdíjintézet terhére váló nyugdíjazásnak sem az 
egyházi alkotmány 329. §. / ) betűjében érintett, sem pedig 
más esetben nincs helye. 

16. §. Elveszti nyugdíjigényét azon tag: 

1 1900. jkv. 81. p. 



à) a ki hivataláról lemond vagy állomását vétkesen 
elhagyja; 

b) a ki a magyarhoni ág. hitv. evang. egyház kebelé-
ből kitér, illetőleg kiválik; 

c) a ki az egyházi alkotmány 326. §. d) betűje szerint, 
jogerős ítélettel, a hivatalból való elmozdítás mellett egyszers-
mind képtelenné nyilváníttatott minden egyházi és iskolai 
hivatal viselésére ; 

d) a ki az egyházegyetemen kívül álló testület vagy 
az állam nyugdíjintézeténél nyert nyugdíjra jogosultságot. 

17. §. A nyugdíj intézeti tag özvegye, férje halála után, 
évenkinti 200 o. é. forint ellátási díjra jogosult, mely összeg 
az özvegyi félév (Egyh. alk. 74. §.) leteltével, előleges 
negyedévi egyenlő részletekben az élvező haláláig esedékes. 

Ha azonban az özvegyi ellátási díjhoz való igény előbb 
állott be, mielőtt az elhunyt tag a belépési járulékot egé-
szen letörlesztette s az évi járulékot már öt éven át fizette 
volna, ez esetben a belépési járulék hátralevő részletei, vala-
mint az első öt tagsági évből még hátralevő évekre esedé-
kes 28 frt évi járulék, az özvegy évenkénti ellátási díjából 
levonatik. 

18. §. Az ellátási díjra nem tarthat jogigényt, illetőleg 
a már megszerzettet elveszti azon özvegy : 

a) a ki férjétől ennek haláláig elváltán él ; 
b) a ki férjével ennek aggkorában vagy halálos beteg-

ségében, nyilvánvaló czélzatossággal, csak az özvegyi ellá-
tási díj maga részére való biztosítása végett lépett házas-
ságra ; 

c) a ki férjével ennek nyugdíjaztatása után kötött házas-
ságot ; 

d) a ki újból férjhez ment; 
e) a ki az ág. hitv. evang. egyházból kitért; 
/ ) a ki nyilvánvalóan a közerkölcsiséget megbotránv-

koztató életmódot folytat; 



g) a ki tekintettel az egyházi alkotmány 324. §. i) pont-
jára, bűnfenyítő úton jogerős ítélettel elmarasztaltatott. 

19. §. A tag törvényes gyermeke, atyja halála esetében, 
18-ik életéve betöltéseig, illetőleg a leány netán előbb be-
következett férjhez meneteléig, évenként 40 o. é. forint, — 
ha pedig teljesen árván maradt, úgy évenként 80 o. é. frt 
neveltetési díjban részesül, mely szintúgy előleges negyed-
évi egyenlő részletekben esedékes, — az atya halála után 
félév (Egyh. alk. 74. §.) múlva kezdődőleg, más esetben 
pedig a jogczím beálltával azonnal. 

A neveltetési díj egy és ugyanazon családra nézve csak 
négy gyermek után számítható s így annak összege 160 frt, 
illetőleg a szülőtlen árvákra nézve 320 o. é. frtnál több 
nem lehet. 

A neveltetési díj az özvegy anya ellátási díjával egy 
összegben s annak kezeihez, -—- a teljesen árvák neveltetési 
díja pedig törvényes gyámjuk kezeihez tétetik folyóvá. 

20. §. A 18. §-ban felsorolt esetekben, a neveltetési 
díjra jogosult atyátlan árva teljesen árvának tekintendő s 
mint ilyen a 19. §-ban meghatározott magasabb összegű 
díjra jogosult. 

21. §. A neveltetési díj a 18-ik életév betöltése, illető-
leg a leány előző férjhezmenetele előtt is megszűnik azon 
árvára nézve : 

à) a ki meghal ; 
b) a ki az ág. hitv. evang. egyházból kitér vagy az 

abból kitért özvegy anyja vallását követi (1868. évi LIII. 
t.-cz. 14. §.); 

c) a ki nyilvánvalóan a közerkölcsiséget sértő életet 
folytat; avagy bűnfenyítő jogerős ítélettel elmarasztaltatott. 

V. Kormányzás. 

22. §. Az egyetemes nyugdíjintézet kormányzó főható-
sága az egyetemes közgyűlés, mely e jogának közgyűlésen 
kívüli gyakorlására saját kebeléből kettős elnökség, ügyvivő 



és az egyházkerületekre való tekintettel nyolcz, felerészben 
lelkész és felerészben nem lelkész tagból álló egyetemes 
nyugdíj intézeti bizottságot választ, hat évi időtartamra. 

23. §. Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság feladata, 
a jelen szabályrendelet, — valamint az egyetemes közgyű-
lés esetenként hozott határozatai által megszabott hatáskör-
ben, a nyugdíjintézet folyó ügyeit, az önmaga által meg-
állapított ügyrend szerint intézni, nevezetesen pedig: 

a) a tagok felvételét s esetleg a jogerőssé vált tagkizá-
rást végrehajtani. 

b) A nyugdíjazás, valamint az özvegy-ellátási és gyer-
mekneveltetési díj iránt bejelentett igények felett érdemlege-
sen határozni s ehhez képest a díjakat folyóvá tenni ; vala-
mint esetleg azokra nézve a jogczím megszűnését kimon-
dani s további esedékességüket megszüntetni. 

c) Nyilvántartani törzskönyvileg, egyházmegyénkint cso-
portosítva, a nyugdíjintézet tagjait s a mellett a nyugdíj-
intézeti járulékra kötelezett egyházközségek és testületek, 
valamint az általok fentartott nyugdíjjogosult állomások lét-
számát. 

d) Megállapítani évenkint az előző c) pont s a jelen 
szabályrendelet 11., 12., 13. §-ai alapján az egyházkerüle-
tek által az egyházmegyék és az illető testületek részéről 
(Szabályr. 31. §.) a nyugdíjintézet pénztárába beszolgálta-
tandó járulékok évi összegét. 

e) Az így megállapított hozzájárulási összeget részletes 
számla alakjában közölni az egyházkerületekkel és ugyan-
csak közölni a nyugdíjintézet pénztárával, hogy ez az egy-
házkerületeket folyó számlájukon a beszolgáltatandó évi 
összeggel megterhelje s befizetés után elismerje. 

j ) Működése s eljárásáról évenkint az egyetemes köz-
gyűléshez jelentést tenni. 

24. §. A nyugdíjintézeti bizottság üléseit Budapesten 
tartja. 

A bizottsági ülések alkalmával a tagok a nyugdíjinté-



zeti pénztár terhére útiköltséget és 5 írt napidíjat számíthat-
nak fel. 

25. §. A nyugdíjintézet ügyvitelét a bizottsági ügyrend 
s a bizottság üléseiből esetenkint nyert utasítások szerint az 
ügyvivő vezeti. Ennélfogva az egyetemes nyugdíjintézet 
ügyében a bizottsághoz intézett minden beadvány az ügy-
vivőhöz küldendő. 

A nyugdíjintézeti ügyvivő, az egyetemes nyugdíjinté-
zet pénztárából, 200 frt évi tiszteletdíjban és 50 frt irodai 
átalányban részesül.1 

26. §. Az egyetemes nyugdíjintézetbe való felvétel az 
esperesek, illetőleg a hittanintézeti igazgatók hivatalos elő-
terjesztése alapján történik. 

Ugyanők kötelesek úgy a tagok, valamint a nyugdíj-
jogosult állomások létszámában történő változásokat, a köz-
ponti nyilvántartás (Sz. r. 23. §. c) czéljára esetenkint hiva-
talból bejelenteni. 

27. §. A nyugdíjaztatásra nézve következő eljárás álla-
píttatik meg: 

a) a nyugdíjat igénylő tag, e végből az egyetemes 
nyugdíj intézeti bizottsághoz intézendő kérvényét az illetékes 
egyházmegye esperesi hivatalához, illetőleg a hittanintézetre 
nézve illetékes püspöki hivatalhoz adja be. 

b) Az esperes, illetőleg a püspök, előkészítő tárgyalás 
végett, a kérvényt az egyházmegyék, illetőleg az egyház-
kerületek által e végből saját kebelükben hat évenkint szer-
vezendő s az elnökségen kívül három tagból álló nyugdíj-
ügyi bizottság elé terjeszti. 

Az egyházmegyei, illetőleg egyházkerületi nyugdíjügyi 
bizottság a kérvényezőt munkaképtelenségére nézve, az e 
czélból állandóan megbízott közhatósági orvos által zárt ülés-
ben megvizsgáltatja, vagy esetleg a kérvényező saját lakásán 
két bizottsági tag jelenlétében való orvosi megvizsgáltatást 

1 1899. évi jkv. 66. pontja. 



elrendeli. Erre aztán az orvosi megvizsgáltatás eredményé-
hez képest, a hivatal további viselésére való képtelenségére 
nézve nemcsak az orvos szakvéleményét, hanem a saját 
észrevételeit is, a nyugdíjazás ajánló vagy megtagadó javasla-
tával együtt jegyzőkönyvbe foglalja s ezen jegyzőkönyvet az 
ügyiratokkal együtt az esperes a püspökhöz, az pedig az 
egyetemes nyugdíjintézet bizottságához átteszi. 

c) Az egyetemes nyugdíj intézeti bizottság az ily úton 
s így felszerelve elébe érkezett kérvényt, a jelen szabályren-
delet 15. §-ára való tekintettel érdemlegesen tárgyalja s ha 
az előbbi b) pont szerint foganatosított orvosi vizsgálat s 
bizottsági javaslat pótlását vagy kiegészítését nem látja szük-
ségesnek -— kérvényezőt vagy elutasítja, vagy pedig a nyug-
díjat részére folyóvá teszi. 

d) Az egyetemes theologiai akadémia tanárainak nyug-
díjaztatási kérvényét, a fentebbi a) pont értelmében, az aka-
démiai nagy bizottság elnöksége közvetíti s ugyancsak a b) 
pont szerint szervezendő nyugdíjügyi bizottságot is az aka-
démiai nagybizottság alakítja meg. 

28. §. Az özvegy ellátási, valamint a teljesen árvák 
neveltetési díjához bírt jogigény beállása az illetékes espe-
reshez, illetőleg a hittanintézetre nézve illetékes püspökhöz 
jelentendő be, mihez az illetékes lelkész által hivatalból díj-
mentesen kiállítandó halotti anyakönyvi kivonat, esetleg 
családi értesítés és a jelen szabályrendelet 18. §. a) és b) 
pontjaira való tekintettel szükséges lelkészi bizonyítvány 
csatolandó. 

Az esperes az így felszerelt beadványt, hivatalosan fel-
terjeszti a püspökhöz, ez pedig érdemleges elintézés végett 
az egyetemes nyugdíjintézeti bizottsághoz teszi át, mely 
utóbbi az ellátási illetőleg neveltetési díjat, ha azt jogilag 
semmi sem akadályozza, az esedékesség kezdetét (Szabályr. 
17. és 19. §.) megelőző időközön belül hozandó jegyző-
könyvi határozattal teszi folyóvá. 

Az egyetemes theologiai akadémiai tanárok özvegyeit és 



árváit illető díjigények ügyében való közvetítő eljárásra az 
akadémiai nagybizottság elnöksége illetékes. 

29. §. Az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság sérelmes-
nek vélt határozata ellen az illető fél felebbezéssel élhet az 
egyetemes közgyűléshez, mely végérvényesen dönt. 

VI. A vagyon kezelése. 

30. §. Az egyetemes nyugdíjintézet pénztári vagyoná-
nak, külön könyvelés mellett való kezelése az egyetemes 
pénztárba utaltatik. 

Ennélfogva az egyházi alkotmány 293. §-a szerint fenn-
álló egyetemes pénzügyi bizottság és egyetemes számvevő-
szék hatásköre, a pénztári felügyelet, gyümölcsöző elhelye-
zés, számadás és ellenőrzés tekintetében az egyetemes nyug-
díjintézet vagyonára is kiterjesztetik. 

A vagyonkezelés módját különben mindenkor az egye-
temes közgyűlés állapítja meg. 

31. §. A nyugdíjintézet alapjára, e szabályrendelet 11. 
és 12. §-ai szerint kötelezett járulékoknak a nyugdíjintézet 
központi pénztárába, az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság 
által, évenkint megállapított (Szabályr. 23. §. d) e) s rész-
letes számlán kimutatott összegben való beszolgáltatása az 
egyházkerületnek, azon járulékok közvetlen beszedése s az 
egyházkerületi pénztárba való beküldése pedig az egyház-
megyéknek, illetőleg a hittanintézeteket kormányzó hatósá-
goknak tétetik joga és kötelességévé. 

Ennélfogva az egyházmegyék, illetőleg a hittanintéze-
teket kormányzó hatóságok s viszont ezekkel szemben az 
egyházkerületek meghatalmaztatnak egyszersmind arra is, 
hogy a netán hátralékban maradt évi járulékokat, 5% kése-
delmi kamat számítása mellett, közigazgatási úton is (Zs. t. 
6. §., továbbá 268. és a 8. §.) behajthassák. 

Az egyetemes theologiai akadémia ezen járulékokat az 
egyetemes nyugdíjintézeti pénztárba közvetlenül szolgál-
tatja be. 



A járulékok befizetésére határnapul évenkint november 
hó 1 -je, a központi pénztárba való beszolgáltatásra pedig 
deczember hó 1-ső napja állapíttatik meg. 

32. §. A nyugdíjintézet központi pénztára a nyugdíjat, 
valamint az özvegyellátási és gyermeknevelési díjakat (Sz. r. 
15., 17., 19. §.) a nyugdíj intézeti bizottság állandónak tekin-
tendő utalványa alapján, a jogosultnak közvetlenül fizeti az 
előzetesen beküldendő nyugtájára, melyen az illetékes lelkész 
által a jogczím fennállása hitelesen igazolandó. 

33. §. Az egyetemes nyugdíjintézet vagyoni állapotáról 
10 évenkint mathematikai mérleg készítendő, hogy a fentar-
tási járulékok, valamint a nyugdíj s az ellátási, illetőleg 
neveltetési díjak mennyisége ahhoz képest szabályoztassék. 

VII. Zárhatározatok. 

34. §. Az eddigi létező egyházkerületi, egyházmegyei, 
egyházközségi s esetleg tanintézeti nyugdíjintézeteket (gyá-
moldákat, segélyegyleteket) ezen szabályrendelet érintetlenül 
hagyja. 

35. §. Jelen szabályrendelet az 1898-dik évi január 1-ső 
napján lép életbe. 

1899. jkv. ß\ Szabályrendelet a theologiai akadémiai tanárok 
14. és 15. p. ; J . ö , , . „, 

nyugdijugyenek rendezeserol. 

„1. §. Az egyetemes nyugdíjintézeti szabályrendelet 
6. §. a) pontja szerint jogosult theologiai tanárok nyugdíj-
igénye, az egyetemes nyugdíjintézet keretében, az alábbi 
szakaszok értelmében állapíttatik meg. 

2. §. A theologiai tanár nyugdíja, az egyetemes nyug-
díjintézeti szabályrendelet 15. §-ában megállapított 400 frt 
beszámításával, az első tíz tagsági év betöltése után évi 
800 frt, husz tagsági év betöltése után évi 1200 frt, és har-
mincz tagsági év betöltése után évi 1600 frt. 



3. §. A theologiai tanár özvegyének ellátási díja az 
egyetemes nyugdíj intézeti szabályrendelet 17. §-ában meg-
állapított 200 frt beszámításával, férjének első husz tagsági 
évén belül évi 400 frt, a férj által betöltött husz tagsági év 
után pedig évi 600 frt. 

4. §. A theologiai tanár árvájának neveltetési díja, az 
egyetemes nyugdíj intézeti szabályrendelet 19. §-ában meg-
állapított 40 frt beszámításával évi 80 frt; a teljesen árváé 
pedig az ugyanazon §-ban megállapított 80 frt beszámításával 
évi 120 frt. 

5. §. Fentartási járulékul az illető hittanintézet a maga-
sabb nyugdíjra jogosult minden egyes tanszék után, az e. ny. 
szabályrendelet 11. §-ában megállapított évi 12 frton felül 
évenkint még 125 frtot köteles az egyetemes nyugdíjintézet 
pénztárába fizetni. 

6. §. A magasabb nyugdíjra jogosult theol. tanár belé-
pési járuléka az e. ny. szabályrendelet 12. §-ában megálla-
pított 60 frton felül még egyszersmindenkorra 140 frt; éven-
kénti járuléka pedig, az ugyanazon §-ban megállapított 28 
frton felül még 22 frt. 

7. §. Ha theologiai tanár utóbb lelkészi állomásra lép 
át: a magasabb nyugdíjhoz szerzett jogosultságát megtart-
hatja: de ez esetben az előbbi 6. §-ban megállapított tag-
sági járulékon felül az 5. §-ban kivánt fentartási járulékot is 
kell fizetnie. 

Ha viszont az egyetemes nyugdíjintézetben rendes tag-
sági joggal bíró lelkész vagy pedig helyettes theol. tanár 
utóbb rendes theol. tanárrá lesz: a magasabb nyugdíjhoz 
feltételezett tagsági évei csak azon évtől kezdve számíttat-
nak, a melyben rendes theol. tanárrá lett, illetőleg a maga-
sabb nyugdíjra jogosító járulékok befizetése megkezdődött. 

A jelenleg működő s a magasabb nyugdíjra való jogo-
sultságot igénybe vett theol. tanárok tagsági évei 1898 január 
l-jétől számíttatnak. 

8. §. Az előző szakaszokban meghatározott kivételek 



mellett az egyetemes nyugdíjintézeti szabályrendelet minden 
többi határozmánya a theol. tanárokra s ezek özvegyeire és 
árváira nézve, az egyetemes nyugdíjintézet többi tagjaival 
egyenlően érvényben marad". 

Egyúttal elrendeli a közgyűlés, hogy a fentebbi szabály-
zattal az egyetemes egyházi nyugdíj intézeti szabályrendelet 
kiegészíttessék — végzésileg kimondván azt is, hogy a jelen-
leg működő akadémiai tanárok nyugdíjigénye 1898 előtti 
szolgálati éveik beszámításával fog esetről-esetre méltányos-
sági tekintetből s az eddigi gyakorlatnak megfelelően meg-
állapíttatni. 

Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy a theologiai 
akadémia jelenlegi tanárai után a belépési járulék-többlet 
(6. §.) fejenkint 140 frtnyi összegben, az akadémia tulajdo-
nában levő nyugdíj intézeti czélra rendelt alaptőkéből fizet-
tessék be, jövőben pedig a még rendelkezésre álló alaptőke, 
illetőleg ennek kamatjövedelme a fentebbi szabályrendelet 
5. §-ában megállapított fentartási járulékok fedezésére szol-
gáljon.1 

1 1893. jkv. 38. p. A m. évi egyet, gyűlés jkv. 14-ik pontjánál, 
olvastatott a theol. akad. nagybizottság jegyzőkönyvének a nyugdíj-
ügy rendezésére vonatkozó pontja, mely szerint a volt közös lyceumi 
alapból kihasított 14,000 frt alapúi vételével a theol. tanárok s ezek 
özvegyei és árvái részére létesítendő nyugdíjalap érdekében, az 1891. 
szeptember 23. és 24-én tartott egyetemes gyűlés által kiküldött bizott-
ságnak, Pozsonyban f. 1893-ik évi márczius hó 9. és 10-én, az egye-
temes felügyelő elnöklete alatt megtartott üléseiben a következő, egy-
részt az egyetemes gyűlésnek, másrészt a pozsonyi egyháznak, elfo-
gadásra ajánlott egyesség jött létre : 

1. A pozsonyi ág. h. ev. egyház a lyceumi tanároktól tényleg 
már átvett nyugdíjalapból, 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 nyugdíjalap 
az akadémiai pénztárban Pozsonyban külön fog kezeltetni. 

Ezen 14,000 frt képezendi alapját a theol akadémiai tanárok 
létesítendő nyugdíjintézetének, a pozsonyi ág. hitv. ev. egyház pedig 
s illetőleg az átvett lyceumi tanári nyugdíjalap egyszer s mindenkorra 
fel van mentve az akadémiai tanárok nyugdíjazásához bármi tekintet-
ben is hozzájárulni. 



C) Közgyűlési határozat a lelkésztanítók nyugdíjigénye 1902 

tárgyában. ikv- 66 p' 

Tárgyaltatott a nyugdíjintézeti bizottság javaslatával 
kapcsolatosan a dunáninneni egyházkerület azon felterjesz-
tése, mely a m. é. egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 
113. pontja szerint, a nyugdíj intézeti szabályrendelet 16. §. 
d) pontjának oly módosítását óhajtja, hogy azon lelkésztaní-
tók, a kik az országos tanítói nyugdíjintézetbe is felvétettek, 
megtarthassák az egyetemes nyugdíjintézetben bírt tagsági 
jogosultságukat. 

2. A pozsonyi ág. hitv. ev. egyház Csecsetka Sámuel volt lyceumi, 
most theol. akadémiai tanár, nyugdíjazása esetén, annak az egyetemes 
gyűlés által meghatározandó nyugdíjához a lyceumon eltöltött tanári 
éveinek arányában nyolczszáz 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 theologiai akadémia nyugdíjalapjának 
terheltetése nélkül, maga fog 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 lyceumon 
szerzett igények figyelembe vételével, az egyetemes gyűlés által fog 
megtörténni. 

5. Azon esetre, ha az egyetemes egyház ág. hitv. ev. theol. 
akadémiáját Pozsonyból más helyre helyezné át, az 1-ső pontban érin-
tett 14,000 frtra nézve, a nyugdíjra jogosultak jogainak épségben tar-
tásával, az egyetemes egyház és a pozsonyi egyház között az aka-
démia felállítására nézve 1881. október hó 29-én kötött szerződésben, 
a Pozsonyhoz mint helyhez kötött alapítványokra nézve létrejött meg-
állapodások 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 esetében visszavonják és ezt sajátkezű alá-
írásaikkal is megerősítik. 

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

Ezzel kapcsolatban jelenti a nagybizottság, hogy a pozsonyi 
egyház ezen egyességet f. é. ápril 9-én tartott közgyűlésében elfogadta 
s azt az egyetemes gyűlésnek is elfogadásra ajánlja. 

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



A közgyűlés elfogadván a nyugdíj intézeti bizottságnak 
erre vonatkozó javaslatát, kimondja, hogy a nyugdíj intézeti 
szabályrendelet 16. § d) pontját nem módosítja; hozzájárul 
azonban annak esetenkint való olyan értelmezéséhez, hogy 
a ki az egyetemes nyugdíjintézetbe ennek megállapításakor 
vétetett fel tagul, ámbár már előzőleg nyugdíjjogosultságot 
nyert az országos tanítói nyugdíjintézetben is, — az olyan 
lelkésztanító nem veszíti el egyetemes nyugdíjintézeti nyug-
díjigényét. Ámde ennek nyugdíjképessége az országos taní-
tói nyugdíjintézet szabványaitól függetlenül lesz az egyetemes 
nyugdíjintézeti szabályrendelet szerint megállapítandó, s az 
országos tanítói nyugdíjintézet részéről netán előbb történt 
nyugdíjaztatása semmiféle joghatálylyal sem bír az egyetemes 
nyugdíjintézet által önállóan mérlegelendő nyugdíjképességé-
nek elismerésére. 

'902. B) Közgyűlési határozat a férjeikkel nem azonos 
v. 68 p. hitvallású lelkészözvegyek nyugdíjigényei tárgyában. 

A mult évi jegyzőkönyv 79. pontjánál olvastatott az 
egyházunkat és az ev. ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre 
kiküldött bizottság 1902. évi április 17-én tartott ülésének 
következő jegyzőkönyvi pontja és határozata : „A magyar-
országi ev. ref. egyház egyetemes konventjének 111901. 
10. sz. megbízása folytán Csabay Pál és Kerekes János 
ev. ref. lelkészek azon kérvénye alkalmából, hogy mivel ők 
ágost. hitv. evang. vallású hitveseikkel még az országos ev. 
rer. lelkészi gyámintézet megalakulása, vagyis 1896 január 
1 -je előtt léptek házasságra: változtassék meg reájuk nézve 
az országos ref. lelkészi özvegy-árva gyámintézet alapszabá-
lyainak azon rendelkezése, hogy csak reform, vallású özve-
gyek és árvák részesíthetők segélyben, a bizottság ev. ref. 
tagjai azt a javaslatot kívánják egyetemes konventjüknek 
előterjeszteni ; hogy mivel az ágost. hitv. evangélikusok egye-
temes nyugdíjintézetnél egyenlő kedvezményben részesítik 



annak tagjait, tekintet nélkül arra, hogy ágost. hitv. evang. 
vagy ev. ref. nővel élnek házasságban, ezen kedvezmény 
terjesztessék ki, a kölcsönösség alapján az ágost. hitv. evang. 
nőkkel törvényes házasságban élő ev. ref. lelkészekre; és így 
az országos ref. lelkészi özvegy-árva gyámintézet alapsza-
bályainak fentebbi rendelkezése úgy módosíttassék, hogy 
segélyben az ev. ref. és ágost. hitv. evang. vallású özvegyek 
és árvák részesíthetők. A bizottság tudomásul veszi, hogy e 
kérdésben a két egyház a teljes viszonosság és kölcsönös-
ség álláspontjára kiván helyezkedni, és ehhez képest a fér-
jeikkel nem ugyanazonos hitvallású lelkészi özvegyek nyug-
díjigényének kérdése, mely az ág. hitv. evang. egyetemes 
nyugdíj intézet alapszabályaiban már is a fentebbi határozati 
javaslat szellemében van szabályozva, hasonló értelemben 
nyerend elintézést és szabályozást az ev. ref. egyház részé-
ről is. Ehhez képest az ág. hitv. ev. egyetemes nyugdíj-
intézet alapszabályainak amaz intézkedésére is, hogy a lel-
készözvegy elveszti nyugdíjigényét, ha más vallásra tér át, 
a viszonosság és kölcsönösség elve lesz alkalmazandó. 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság határozatát, mint 
a két testvér-egyház közötti kölcsönösség és viszonosság 
érvényesülését, örvendetes tudomásul veszi. 

E) Közgyűlési határozat munkaképtelenné vált lelkészek 1900 

' 1 j - ' ' u jkv 82. kegydijazasa tárgyaban. 

Ugyanazon jelentés 7. pontjában a nyugdíjintézeti bizott-
ság ezt javasolja: Határozza el az egyetemes közgyűlés, hogy a 
lelkészi jövedelem kiegészítéséről szóló 1898. évi XIV. t.-cz. 
életbelépése következtében megszüntetvén a 100 legszegényebb 
lelkésznek a közalapból való segélyezését: az ekként szabad 
rendelkezésre eső 20,000 koronából újabb intézkedésig 9600 
koronát arra a czélra rendel, hogy ebből azon lelkészek, kik 
az egyetemes nyugdíj intézeti szabályrendelet értelmében fenn-
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álló 10 évi nyugdíjszünet tartalma alatt, munkaképtelenség 
miatt nyugalomba vonulni kényszerülnek, évenkint kegydíj-
ban részesíttessenek addig, míg a nyugdíj szünet lejár s egye-
temes nyugdíjuk megnyílik. 

Minthogy ez indítványhoz a közalap ügyeinek ellátására 
kiküldött bizottság is hozzájárult s a közalap évi jövedelme 
már ennek megfelelően osztatott fel: a közgyűlés a nyug-
díjintézeti bizottságnak a munkaképtelenné váló lelkészek 
kegydíjazását czélzó ezen indítványát elfogadja s a kegy-
díjazás módjára nézve, az 1907. évi deczember 31-ig terjedő 
érvénynyel a következőket határozza: 

1. §. Az egyetemes nyugdíjintézet azon tagjai, kik a 
nyugdíj intézeti szabályrendelet 15. §-ában megállapított 10. 
évi nyugdíjszünet lejárta előtt, munkaképtelenség miatt nyu-
galomba vonulni kényszerülnek, a közalap e czélra rendelt 
jutalékából, az alább megszabott mód és feltételek értelmé-
ben, évi kegydíjban részesülhetnek. 

Átmenetileg azok is igényelhetik, munkaképtelenség 
miatt történő nyugalomba vonulásuk esetén e kegydíjat, a 
kik az egyetemes nyugdíjintézet keletkezésekor, e nyugdíj-
intézethez tagsági jogosultságot nyertek, de a szabályrende-
let 7. §-ában megállapított kivétellel élve, a nyugdíjintézetbe 
be nem léptek. 

Az elhalt kegydíjas hozzátartozói ezen kegydíjra nem 
tarthatnak igényt. 

2. §. A kegydíj elnyerhetésének alapfeltételéül kikötött 
munkaképtelenség miatt történő nyugalomba vonuláshoz való 
jogosultság, az egyetemes nyugdíjintézeti szabályrendeletben 
foglalt elvek szerint és ugyanazon eljárás útján állapítandó 
meg, melyet az egyetemes nyugdí j intézeti szabályrendelet 
27. §-a a nyugdíjaztatásra nézve előír. 

Ebből folyólag a kegydíjért való kérvény is ugyanazon 
szakasz útmutatása szerint adandó be és intézendő el.1 

1 1901. jkv. 78. p. 
c) Helyesli és jóváhagyja a közgyűlés a nyugdíjintézeti bizottság 



3. §. A kegydíj évi 200—800 koronáig terjedő mennyi-
ségben, az igényesek vagyoni állapota s családi viszonyaira 
való tekintettel, egyénenkint állapítandó meg, figyelemmel 
egyszersmind és főképen az e czélra rendelt pénzösszeg fede-
zeti terjedelmére. 

4. §. Az évi kegydíj előleges havi egyenlő részletekben 
fizetendő s az egyetemes nyugdíj intézeti ügyrend 18. §-a sze-
rint nyugtázandó. 

5. § Megszűnik a kegydíj az egyetemes nyugdíj intézeti 
szabályrendelet 16. §. b), c) és d) által megjelölt esetekben; 
feltétlenül megszűnik pedig abban az időpontban, a mikor 
az illető kegydíjasra nézve, a nyugdíj intézeti szabályrendelet 
15. §-ában meghatározott 10 évi nyugdíjszünet lejár s nyug-
díjra való jogosultsága az egyetemes nyugdíjintézetben meg-
nyílik. 

Az 1. §. második kikezdése szerint, átmenetileg jogo-
sultak, a 2. §. által feltételezett esetben, e kegydíjat élet-
fogytig élvezik. 

6. §. Az egyetemes nyugdíjintézetben tagsági joggal 
bíró kegydíjas, hogy e tagsági jogát fentarthassa, köteles a 
rá nézve fennálló 10 évi nyugdíjszünet lejártáig, a nyugdíj-
intézeti szabályrendelet 12. §-a szerint járulékát tovább 
fizetni. 

7. A kegydíjazás az 1901. évi január elsejével kez-
dődik s annak e szabály értelmében való intézésével, az 
egyetemes közgyűléshez évenkint beszámoló jelentéstétel 
kötelezettsége mellett, az egyetemes nyugdíj intézeti bizottság 
bizatik meg. 

által a kegy díj ázásnál alkalmazott azon irányelvet, hogy csak az a 
lelkész tekintendő szabályszerűen nyugalomba vonultnak, a kinek mun-
kaképtelensége a nyugdíj intézeti szabályrendelet 27. §-a értelmében lett 
megállapítva s a ki ennek következtében hivataláról s ezzel hiványi 
javadalmáról végleg lemondott úgy, hogy állomása szabályszerű válasz-
tás által új rendes lelkésznek betölthető. 



1889. /7) Jelentés a lelkészi és tanári nyugdíjintézetek tőke-
56 p kamatadó mentességéről. 

Ugyanazon jegyzőkönyv 57-ik pontjánál, mely a papi 
özvegyeket s árvákat segélyző, valamint a tanári nyugdíj-
intézeteknek tőkekamatadóval történt sérelmes megterhelteté-
sére vonatkozik, elnöklő egyetemes felügyelő bemutatja Liptó-
megye királyi adófelügyelőjének hivatalos levelét, melyben 
hivatkozással a pénzügyi miniszterhez tett fölterjesztésre ér-
tesíti, hogy a liptómegyei evang. papi és tanítói özvegyek s 
árvák alapja terhére Verbicz-Husták községben az adókivető 
bizottság által, valamint a pótlólag kivetett tőkekamatadó, 
ezutáni általános pótadó s II. oszt. kereseti adó, összesen 
239 frt 15 kr. pénzügyminiszteri rendelet folytán töröltetett. 

Jelentetvén ezzel kapcsolatban a bányai és tiszai kerüle-
tek részéről is, hogy hasonló esetekben a beadott kérelmekre 
ugyancsak ily kedvező válaszok érkeztek: 

a bemutatott értesítés a kapcsolatos jelentésekkel együtt 
örvendetes tudomásul vétetik. 



IV. NÉPISKOLAÜGYIEK. 

/1) Szabályrendelet a népiskola vallástanítási tervéről. 1904 

jkv. 98. p. 

A népiskolai vallástanítás czélja és tananyaga általában. Il fu"elék' 
1. Czél. A népiskolai vallástanítás által evangeliumi 

szellemtől áthatott oly egyháztagokat kell nevelni, kiknek 
Isten folyton szemük előtt s szivükben van, s kik Isten iránt 
érzett szeretetből örömmel teljesítik az ő parancsolatait, gya-
korolják a felebaráti szeretetet, cselekszik a jót és kerülik 
a bűnt. 

A vallástanítás vezesse be a gyermeket a Szentírás isme-
retébe, értesse meg vele az ág. h. ev. egyház tanait s ked-
v^eltesse meg az egyház, főkép a magyar evang. egyház in-
tézményeit, hogy majdan az iskola falain kívül is szívesen 
olvassa szent könyvünket, buzgón részt vegyen a gyülekezet 
istentiszteletében és társadalmi életében s legyen egyházának 
hitben állhatatos s szeretetben munkás tagja. 

2. Anyag. A vallástanítás anyaga : történet, tan, imádság 
és ének. A történet részint bibliai, részint egyháztörténet. 
A bibliai történetekhez csatlakozik tantárgyul a bibliai olvas-
tatás és bibliaismertetés. A tan az egyház tana, a mint az a 
katechismusban röviden összefoglalva található. Ének és imád-
ság minden fokon és minden évfolyamban előfordul. A törté-
netet és az egyház tanát azonban akkép kell az egyes cso-
portok között felosztani, hogy a legalsóbb fokon a kisebb 
tanulók felfogásának inkább megfelelő bibliai történetek nyújt-
sák a tananyagot; a már érettebb felfogást és gondolkodást 
feltételező rendszeresebb katechismusi tanítás pedig a legfelső 
fokra jusson. 



AJ Az osztatlan (egy tanítóval bíró) elemi népiskola 
vallástanítási terve. 

I. Mindennapi tanfolyam. 

Az egy tanítóval bíró elemi népiskola hat osztálya a 
vallástanításban három csoportba vonandó össze. Az első cso-
portot képezi az I. és II., a második csoportot a III. és 
IV., a harmadik csoportot az V. és VI. osztály. 

1. CSOPORT: I. ÉS II. OSZTÁLY. 
(Hetenként 3 félóra.) 

Az első csoport vallási oktatása által főkép vallásos 
érzelmeket törekszünk a gyermekekben ébreszteni, névszerint 
szeretetet Isten, a teremtő és gondviselő iránt, a szülők, test-
vérek és minden ember iránt; a gyermek Jézus története 
által vonzódást keltünk bennük Jézus iránt, ki barátja volt 
a gyermekeknek. 

A bibliai történetek tanításában főleg azokat a történe-
teket kell kiválasztani, melyek a követendő példát, a szépet 
és nemeset tüntetik fel a gyemekek előtt és nem a bűnt. A 
gyermek figyelmét leginkább azok a történetek kötik le, 
melyek a családi életről, a gyermekekről szólnak. Ezek szerint 
az első csoport tananyagát a következő történetek alkotják: 
1. Ádám és Éva teremtése. 2. Ádám és Éva az Édenkertben. 
3. Ábrahám és Lót. 4. Józsefet testvérei eladják. 5. Józsefet 
Isten felmagasztalja. 6. József testvérei Egyiptomban. 7. 
József gondoskodik atyjáról és testvéreiről. 8. Mózes szüle-
tése. 9. Éli és Sámuel. 10. Dávid és Góliát. 11. Jézus szü-
letése. 12. A napkeleti bölcsek. 13. A 12 éves Jézus a tem-
plomban. 14. Jézus a gyermekek barátja. 15. Jézus ötezer 
embert megelégít. 16. A naimi ifjú feltámasztása. 17. Jézus 
halála és feltámasztása. 

A történetek beosztásában tekintettel legyünk az egyházi 
év fontosabb ünnepeinek előkészítésére. 

Az imádságok közül tanítandók : rövid iskolai, esti, reg-
geli, étel előtti és étel utáni imádságok és a Miatyánk. 



Az énekek közül dallamaikkal együtt vegyük legalább 
a következő énekeket: 1. Mennynek földnek teremtője. 2. 
Adjunk hálát az Úrnak. 3. Boldog örömnap derült ránk 
(dallama: Mennyből jövök most hozzátok). 4. Mind jó, a 
mit Isten teszen. 5. Ki csak Istenre dolgát hagyja. 6. Zengd 
lelkem az ú j reggelt (dallama: Szívem keserűségét). 7. Maradj 
meg kegyelmeddel (dallama: Krisztus az én életem). 8. Di-
csérlek, Uram, tégedet. 9. Kegyes Jézus, itt vagyunk. 10. 
Az éj ím érkezik. 11. Uram Jézus fordulj hozzánk. 

A kijelölt énekek egy részét az első, másik részét a 
második évfolyamban tanítjuk be. 

A nem magyar tannyelvű iskolák egyházi énekeire 
vonatkozólag az illető püspöki hivatalok intézkednek egy ház-
kerületi népiskolai bizottságuk útján. 

B) A tanítás módja. 

Az első csoport tanításánál nem szükséges, hogy a tör- < 
ténetek egymással szorosan összefüggjenek, minthogy úgy 
sem a történet tudása a főczél. A történet csak eszköz, mely 
által valamely vallás-erkölcsi igazságot szemléltetünk és a 
gyermekek vallásos érzelmeit ápoljuk. Mindazáltal a tanító 
helyesen cselekszik, ha az egyes történetet az előtte tárgyalt-
tal összeköti, a mi egy-két mondatban megtörténhetik. 

A bibliai történetek tanítása e fokon pusztán élőszó 
által történik, a nélkül, hogy a tanulók kezébe tankönyvet 
adnánk. A tanító először is összeköti a történetet az előbb 
tárgyalttal, azután lehetőleg a biblia szavaival, melegséggel 
és helyes hangsúlylyal elbeszéli az egész történetet a nélkül, 
hogy közbe magyarázatokat adna. Ezután szakaszonként 
tárgyalja a történetet kérdések segítségével s kifejti azon 
igazságokat, melyek benne rejlenek. A főeszmét bibliai mon-
datban vagy énekversben fejezi ki. Ezután a tanító újból 
elmondja és a tehetségesebb tanulókkal elmondatja a történetet. 

Már az első csoport tanításában arra kell törekedni, hogy 



a tanulók a történeteket összefüggőleg el tudják beszélni. 
Az I. osztályűaknál azonban be kell érni azzal, ha a törté-
netet kérdezgetve tudják elmondani. 

Ha képek is állanak a tanító rendelkezésére, azokat csak 
a történet elmondása és tárgyalása után mutassa fel. 

2. CSOPORT: III. és IV. OSZTÁLY. 
(Hetenként 3 félóra.) 

a) Tananyag: bibliai történet, káté, imádság, ének. 
A második csoport főtananyagát szintén a bibliai tör-

ténetek nyújtják, melyekkel azonban a káté három első része 
is kapcsolatba hozandó. Ezen a fokon már arra kell töre-
kedni, hogy az egyes történetek szorosabb összefüggésben 
tűnjenek fel s ezáltal a tanulók arról is meggyőződjenek, 
hogy mikép nyilatkozik Isten szabadító, segítő kegyelme 
nemcsak egyes emberek és családok életében, hanem egész 
nép, névszerint Izrael népének történetében is. 

Minden egyes történet ezen a fokon is valamely vallá-
sos igazság szemléltetésére szolgál eszközül, de e mellett 
tudatára kell hozni a tanulóknak, hogy az Izrael népe ős-
atyáinak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak megígért Mes-
siás a Jézusban jelent meg s hog}r a mi az ó-szövetségben 
csak mint igéret foglaltatik, az az új-szövetségben, Jézus 
életében, mint valóság áll előttünk. 

A birák és királyok története elég szembetűnően tanítja, 
hogy a míg a nép hű volt Istenéhez, addig jó volt dolga; 
de a mint elpártolt Istentől s idegen isteneknek szolgált, az 
Úr is elhagyta őt és idegen népeknek hatalmába adta. Az 
új-szövetségi történetekből megtanulják a gyermekek, hogy 
mikép lett Jézus az emberek megváltója az ő tanítása, szen-
vedése, halála és feltámadása által s hogy mikép használta 
fel Jézus az ő isteni hatalmát arra, hogy az emberekkel jót 
cselekedjék. 

Minthogy a második csoportban két éven át tanulja a 
történeteket minden tanuló, azért a tananyagot is két év-



folyamra kell beosztani akkép, hogy mind a két évfolyam-
ban forduljanak elő ó- és új-szövetségi történetek. Ezáltal 
is hozzájárulunk azon tudat megszilárdításához, hogy az 
ó-szövetségben előkészített üdvösség a Jézus Krisztusban 
jelent meg. 

Együtt tanulja a III. és IV. osztály az egyik évfolyam-
ban az ó-szövetségből a pátriárkák és birák történetét, az 
új-szövetségből Jézus nyilvános fellépésének, beszélgetései-
nek, szenvedésének, halálának, feltámadásának, mennybe-
menetelének és az apostolok történetét. 

Az egyik évfolyamban e szerint a következő történetek 
tanítandók : 

1. A világ teremtése. 2. Kain és Abel. 3. Noé. 4. Ábra-
hám Kanaánba költözik. 5. Izsák házassága. 6. Ezsau és 
Jákób. 7. Jákób útja Lábánhoz. 8. Gedeon. 9. Sámuel. A 
Jézus születéséről, a napkeleti bölcsekről szóló történetek 
ismétlése után: 10. Keresztelő János. 11. Jézus megkisér-
tetése. 12. A tanítványok. 13. A samáriai asszony. 14. Az 
Úrtól tanult imádság. 15. Mária és Mártha. 16. Jézus bevo-
nul Jeruzsálembe és megtisztítja a templomot. 17. Az utolsó 
vacsora. 18. Gecsemáne. 19. Jézus a főpap előtt. 20. Péter 
és Júdás. 21. Jézus Pilátus előtt. 22. Jézus megfeszíttetése. 
23. Jézus eltemettetése. 24. Jézus feltámadása. 25. Jézus 
menybemenetele. 26. A szentlélek kitöltése. 27. Pál megtérése. 

A második évfolyamban együtt tanulja a III. és IV. 
osztály az ó-szövetségből Izrael népe Egyiptomból való ki-
költözésének, Kanaán elfoglalásának és a királyoknak törté-
netét; az új-szövetségből Jézus példázatait és csudatetteit. 

Ekkép mindegyik évben Izrael népének történetéből két-
két kor leend megvilágítva és az új-szövetségből mindegyik 
évben Jézus tanítása és cselekedetei egyaránt tárgyalás alá 
kerülnek. 

A második évfolyam részletes tananyaga a következő: 
A megelőző történetek rövid áttekintése után: 1. Mózes 

Hóreb hegyén és Faraó előtt. 2. Izrael népe kiköltözik 



Egyiptomból. 3. Izrael népe a pusztában. 4. törvényadás. 
5. A bálványozás, a kémek, a 40 évi vándorlás és Mózes 
halála. 6. Kanaán elfoglalása. 7. Saul király. 8. Dávid és 
Jonáthán. 9. Saul üldözi Dávidot. 10. Dávid uralkodása. 
11. Absalom. 12. Salamon. 13. Illés. A megelőző új-tes-
tamentomi történetek összefoglaló bemutatása (olvasása s 
rövid tárgyalása) után: 14. Példázat a magvetőről. 15. A 
konkolyról. 16. A mustármagról. 17. A kovászról. 18. A 
drágakőről. 19. A kiosztott talentumok. 20. Az irgalmas 
szamaritánusról. 21. A farizeusról és a publikánusról. 22. A 
tékozló fiúról. 23. A királyi menyegzőről. 24. Az irgalmatlan 
szolgáról. 25. A gazdagról és Lázárról. 26. A kánai menyegző. 
27. A nagy halfogás. 28. Jézus lecsendesíti a tengert. 29. 
A kapernaumi százados. 30. Lázár feltámasztása. — Befeje-
zésül s ismétlésül olvasandó és tárgyalandó : Jézus halála, fel-
támadása és mennybemenetele. 

A káté három első részének szövegét a megfelelő bibliai 
történetekkel kapcsolatban veszi, értemezi és gyakorolja be 
a tanító. 

Imádságok és énekek a második fokon is tanítandók. 
Estéli és reggeli imádságra kiválóan alkalmasak a Luthernek 
kis kátéjában foglalt reggeli és esti imádságok. 

Az énekek közül az első csoport számára kijelölteken kívül 
dallamaikkal együtt tanítandók a következők: 1. Jer dicsérjük 
Istent. 2. A nap immár elenyészett. 3. Bizzad minden utadat 
(dallama: Szívem szerint kivánom). 4. Most nyugosznak az 
erdők. 5. Erős várunk az Úr Isten. 6. Jehova, csak néked 
éneklek. 7. Jertek hozzám, Krisztus mondja. 8. Jézus én 
bizodalmam. 9. Minden ember csak halandó. 10. Mint a szép 
hűvös patakra. 11. Tündöklő hajnali csillag. 12. Az Úr az 
én hű pásztorom (dallama: Bizony megleszen az idő). 13. 
Krisztus Urunknak áldott születésén. 14. Isten felséges ado-
mánya. 15. Dicsőség a mennyben Istennek. 16. Hogyne dicsér-
ném az Istent! 17. Ifjúságom teremtője (dallama: Jézus, ki 
bűnös lelkemet). 18. Légy csendes szívvel, légy békével! 



b) A tanítás módja. 

A bibliai történetek tárgyalása a második csoportban is 
akképen történik, mint az elsőben. Itt azonban a tanulók 
már könyvet is használnak és a történetek összefüggő elbe-
szélését tőlük megköveteljük. A bibliai történet alapgondolatját 
itt is szentírási mondatban vagy énekversben fejezzük ki. 
Ezenkívül a főgondolat ezen fokon az arra alkalmas tör-
ténetnél a káté szavaival is kifejezendő a megfelelő bibliai 
történetekkel kapcsolatban. 

A második csoportnál tehát megkezdődik a kátétanítás, de 
csak mint kátétanítás. A történet megismertetése után a 
tanító elmondja a káté odaillő szavait és kimutatja az össze-
függést a történet és a káté mondása között. Ezáltal míg 
egyrészt a történet főeszméit a káté által megvilágítja, más-
részt előkészíti növendékeit a káté későbbi rendszeres tanu-
lására. Végül a tízparancsolat, a hiszekegy és a miatyánk 
szövegét rövid értelmezés után Luther magyarázatával együtt 
begyakorolja, akképen hogy az egyik évre a tízparancsolat 
a másikra a hiszekegy és a miatyánk begyakorlása essék. 

Az énektanításnál helyesen cselekszik a tanító, ha egyes 
énekek szerzőinek rövid életrajzát is közli. Kiemelendő főkép 
Kis János dunántúli szuperintendens érdeme az énekszerzés 
körül. Ének és imádság a tanítás kezdetekor és végén is 
mondandó. 

3. CSOPORT : V. ÉS VI. OSZTÁLY. 
(Hetenként 3 félóra.) 

a) Tananyag: Bibliaolvastatás, bibliaismertetés, egyház-
történet, káté, imádság, ének. 

A bibliai tanítást a harmadik csoportnál az V. és VI. 
osztályban is folytatjuk, minthogy azonban a bibliai törté-
netek tanítása a biblia olvasására való előkészítésül is tekin-
tendő, az V. és VI. osztályban már a Bibliai olvasókönyvet 
vagy magát a Bibliát adjuk a tanulók kezébe és a bibliai 



történetek tanítását a harmadik fokon a bibliaolvastatással és 
bibliaismertetéssel folytatjuk és fejezzük be. 

Új tananyagul lép fel az egyháztörténet és a kátéma-
gyarázat. 

Az egyháztörténet tanításával a hitbuzgó és minden 
áldozatra kész elődök tetteinek felmutatása által főkép lel-
kesedést kívánunk kelteni a tanulókban egyházunk iránt. A 
káté rendszeres tanításával pedig a szétszórtan elsajátított 
hiterkölcsi igazságoknak egységes egészbe, egyházi tanrend-
szerbe való összefoglalása által szilárd jellemű, öntudatos 
evangeliumi híveket akarunk nevelni. 

Az egyik évfolyamban veendő : 
a) A bibliából a hegyi beszéd és perikopák. Ez utóbbiak 

közül az egyes főünnepekre való előkészítésül első sorban 
a főünnepi evangeliomi perikopák olvastatandók, azután a 
főbb ünnepi szentírási szakaszok közül főkép azok, melyek 
a bibliai történetek tanításánál nem fordultak elő, harmad-
sorban olvastatandók és magyarázandók a főünnepi epistolai 
perikopák. 

b) Az egyháztörténetből : 1. Jézus élete. 2. Az apos-
tolok. 3. Az első keresztyének. 4. Nagy Konstantin. 5. A 
keresztyén egyház megromlása. 6. Wald Péter, Wiklef János, 
Husz János. 7. Luther élete római útjáig. 8. A reformáczió 
kezdete. 9. A lipcsei vita. 10. A wormsi birodalmi gyűlés. 
11. Wartburg. 12. A speieri és ágostai birodalmi gyűlések. 
13.Zwingli és Kálvin. 14. A reformáczió első nyomai Magyar-
országon. 15. Dévai Biró Mátyás. 16. Bocskay István. 17. 
Bethlen Gábor. 18. I. Rákóczy György. 19. A nápolyi gálya-
rabság. 20. Az 1681. országgyűlés. 21. József türelmi ren-
delete. 22. Az 1791. országgyűlés XXVI. törvényczikke és 
az újabb vallási törvények. 23. Az evangeliumi egyház szer-
vezete és intézményei (gyámintézet stb.). 

A heti három félórában egyen foglalkozzék a tanító a 
bibliaolvastatással, a másik két félórában pedig az egyház-
történettel. 



A másik évfolyamban tanítandó : 

a) A bibliából a bibliaismertetés. Megismerteti a tanító 
a kanonikus és apokrifus ; a történeti, tanító és prófétai köny-
vek közötti különbséget. Szól az egyes könyvek elnevezésé-
nek okáról. Ezután következik az ó- és új-szövetségi egyes 
könyvek sorrendjének ismertetése, mindenkor támaszkodva 
a bibliai történetekből tanult részletekre. 

b) A kátéból az elemi iskolai vallástanítás körébe fő-
képen az első három rész, ú. m. a tízparancsolatról, az 
apostoli hitvallásról és az Úrtól tanult imádságról szóló rész 
tartozik. A szentségekről szóló 4. és 5. rész kiváltképen a 
konfirmácziói oktatás tárgya, mindazáltal, röviden bár, ezen 
részek is ismertetendők, még pedig tekintettel a választó 
tanokra s egyházunk ünnepeire és istentiszteleti rendjére. A 
három félóra közül ez évfolyamban is egy félórát fordítson 
a tanító a bibliaismertetésre, a másik két félóra marad a 
kátétanításra. 

Imádságok és énekek a legfelső fokon is tanítandók. Az 
énekek közül az eddigieken kívül dallamaikkal együtt taní-
tandók még: 1. Az Úr gondot visel (dallama: Jézus éle-
temnek). 2. Istentől el nem állok. 3. Jézus Istennek báránya. 
4. Jövel Szentlélek, Úr Isten. 5. Készítsd magad, kedves 
lélek. 6. Mely nagy az Úr kegyelmessége. 7. Miatyánk, ki 
vag}' a mennyekben. 8. Oh én bűnös, jaj mit tegyek. 9. 
Szerelmes Jézus, vájjon mit vétettél. 10. Népek hatalmas 
Istene (dallama : Vigyázzatok, azt kiáltják). 11. A nap elment, 
óh Jézus maradj velem. 12. Az Istennek jó tetszése. 

b) A tanítás módja. 

A bibliaolvastatásnál először is elolvastatjuk az egész 
magyarázandó részletet, azután elolvastatjuk és megmagya-
rázzuk versenkint vagy mondatonkint, a végén pedig az 
egésznek tartalmát összefoglaljuk és ennek alapján a tanu-
lókhoz rövid buzdítást intézünk. A fontosabb helyeken könyv 



nélkül is megtanultat]'uk a gyermekekkel. A bibliaismertetés 
alkalmával az egyes ismert történeteket a biblián fel kell 
kerestetni s el kell olvastatni, hogy ezáltal a tanuló a Bib-
liában némi jártasságot szerezzen. A bibliaismertetéskor a 
tanító egyúttal ismétli és egészbe foglalja össze az alsóbb 
osztályokban tanult bibliai történeteket s az esetleges hiányo-
kat ekkor pótolhatja. 

Az egyháztörténet tanítása lehetőleg a szereplő szemé-
lyek életrajza formájában történjék. Itt is azt az eljárást kell 
követni, a mit a bibliai történeteknél. Először is el kell mon-
dani jó hangsúlylyal az egész történetet, azután részletes 
tárgyalás és kérdezés által a tanulók emlékezetébe azt be-
vésni. A kikérdezés a következő órában se maradjon el. 

A kátétanításnál elengedhetetlenül szükséges, hogy az 
egyes katechismusi tételek bibliai történeti példák által vilá-
gosíttassanak meg, mert e példák nélkül elvesztené szívképző 
és nemesítő hatását. Nem szükséges minden példát részle-
tezni, egyeseket elég megemlíteni, másokat czélszerű egész 
terjedelmükben elbeszéltetni, a nem ismerteket pedig vagy a 
tanító maga mondja el, vagy a bibliából olvastassa fel. 

II. Ismétlő tanfolyam. 

(Általános, gazdasági, iparos és kereskedelmi ismétlő-iskola.) 

Az ismétlő-tanfolyam tanítási anyagát minden szakon 
három évi folyamba osztjuk be hetenkénti egy órával. Fő-
tárgya a bibliaolvasás. Ennek alapján felélénkíti a tanító a 
bibliai történetek ismeretét, valamint a hozzájuk fűződő káté-
tételeket. A Bibliából olvassák a zsoltárokat, a példabeszé-
dek könyvét, egy-két prófétai könyvet, a Jézus életét és 
tanítását feltüntető valamelyik evangéliumot, Jézus példáza-
tait, a hegyi beszédet s Pál apostol leveleit. Azonkívül fog-
lalkoznak az egyháztörténetnek hitbuzgóságra tanító részeivel. 



B) Az osztott (két, három, négy vagy több tanítóval bíró) elemi 
népiskola vallástanítási terve. 

A két vagy három tanítóval bíró iskolában a csoportok 
ugyanazok maradnak, mint az egy tanítóval bíróban, miután 
az egyik tanító tanítja az I. és II. osztályt, a másik a III— 
VI., vagy III. s IV. osztályt, a harmadik az V. és VI. osz-
tályt. Mivel itt már minden csoportnak négy-négy félóra áll 
a vallástanból rendelkezésére, azért a fenti tananyag kibő-
vítendő. A főgondot azonban a tanítás mélyítésére kell for-
dítani. 

A négy és több tanítóval bíró iskolákban, a midőn leg-
alább az I., II. és III. osztálynak külön tanítója van, a vallás-
tanítás anyagát következőképen osztjuk fel: 

Az I. osztály hallás után megtanulja a következő bib-
liai történeteket: 1. Ábrahám és Lót. 2. József és testvérei. 
3. Mózes születése. 4. Dávid és Góliát. 5. Jézus születése. 
6. A 12 éves Jézus. 7. Jézus és a gyermekek. 8. Példázat 
a magvetőről. 9. A kapernaumi főember fía. 10. Jézus halála 
és feltámadása. Azonkívül tanul néhány rövid imádságot és 
éneket. 

A II. osztály tanulja az I. csoport számára kijelölt éne-
kek felét és megfelelő imádságokat. 

A III. osztály tanulja a második csoport első évfolyama 
számára kijelölt bibliai történeteket, a tíz parancsolatot, az 
elsorolt énekek felét s az ide tartozó imádságokat. 

A IV. osztály a második csoport második évfolyambeli 
vallási anyagával foglalkozik. 

Az V. és VI. osztály vagy együtt tanulja a megjelölt 
módon a III. csoport anyagát, vagy pedig ha mindegyik 
osztálynak külön tanítója van, az V. osztály a III. csoport 
első évfolyama, a VI. osztály a III. csoport második évfo-
lyama számára kiszabott teendőket végzi szélesebb keretben. 

A tanítás módja ugyanaz, mint az osztatlan népiskola 
megfelelő osztályaiban. 



Az osztott népiskolához csatlakozó ismétlő tanfolyam 
anyaga megegyezik az osztatlan iskola ismétlő tanfolyamának 
anyagával. 

A tanitóképző-intézet vallástanítási terve. 

I. Az oktatás célja s tárgyai. 

A tanítóképző-intézeti vallásoktatás czélja: a) ápolni a 
növendék szívében a vallásos érzületet, eltölteni lelkét az 
evangélium örök igazságaival s fogékonynyá tenni akaratát a 
keresztyén erkölcsiség iránt, b) megismertetni és megkedvel-
tetni vele a keresztyén egyház és különösen hazai prot. egy-
házunk múltját és alkotmányát, valamint az evang. egyház 
igazságait s intézményeit, c) megadni a növendéknek, mint 
az evang. népiskola leendő vallástanítójának, a népiskolai 
vallásoktatáshoz megkívántató képzettséget, ügyességet és 
szeretetet. 

E czélhoz képest az evang. tanitóképző-intézeti vallás-
oktatásnak legfőbb tárgya a Szentírás (bibliai történetek, biblia-
olvasás s biblia-ismertetés.) E mellett fel kell ölelnie a keresz-
tyén egyház, különösen a hazai egyház történetét, a kátét, 
illetőleg a hit- és erkölcstant, az egyházi énekeket, a népiskolai 
vallásoktatás módszertanát (katechetikát) s a tanítás gyakorla-
tára vonatkozó teendőket. 

II. Az oktatás tárgyainak beosztása. 

I. OSZTÁLY. 
(Hetenként 3 óra.) 

a) 2 órán: Bibliaismertetés. Az első félévben: a népis-
kolai vallásoktatás anyagául szolgáló ó- és újszövetségi bib-
liai történetek oly beható tárgyalása és gyakorlása, hogy a 
növendék az események összefüggését, az egyes korszakok 
jellemét, az emberiség üdvtörténetének menetét, valamint a 



történetekben rejlő vallás-erkölcsi igazságokat felismerje s a 
történeteket a Biblia szavaival fennakadás nélkül előadni tudja. 
Tüzetesebben tárgyalandó a Jézus szenvedéséről és haláláról 
szóló történet. 

A második félévben: az ószövetség ismertetése a Zsidó-
föld sajátságainak, politikai beosztásának, a zsidó nép mivelt-
ségének, szokásainak, társadalmi és politikai életének feltün-
tetésével. Az ószövetség egyes könyveinek tartalmuk és egy-
máshoz való viszonyuk szerinti bemutatása. Részleteseben 
olvasandók a Bibliából, vagy a Bibliai olvasókönyvből a zsol-
tárok és a prófétai könyvek. 

b) 1 órán: Káté és egyházi énekek. A tízparancsolat és 
az első hitágazat megértése és begyakorolása. Az ev. egy-
ház legjellemzőbb s legszebb egyházi énekeinek olvastatása 
s tárgyalása, alaki és tartalmi szépségüknek, valamint a ben-
nök rejlő vallásos eszméknek feltüntetésével. 

II. OSZTÁLY. 
(Hetenként 3 óra.) 

a) 2 órán: Bibliaismertetés. Az újszövetség behatóbb 
ismertetése. A négy evagelium olvasása és egybevetése. Ennek 
alapján Jézus tanítói munkásságának feltüntetése, különös 
tekintettel a példázatokra, a hegyi beszédre, valamint az apos-
tolok leveleire. A perikopák olvastatása s ezzel kapcsolatban 
az egyházi esztendő ismertetése. Az istentisztelet rendje. Az 
előimádkozás gyakorlása. 

b) 1 órán : Káté és egyházi énekek olvasása. A második 
és harmadik hitágazat, a miatyánk, a tízparancsolat, a ke-
resztség és az úrvacsorája megértetése és begyakorlása. Vá-
logatott egyházi énekek olvasása és fejtegetése. 

c) Látogatás a gyakorló-iskolában, az ott történő vallás-
oktatás megfigyelése s jegyzetek készítése a látottakról és 
hallottakról. 

Dr. Zsigmondy : Szabályrendeletek. 



DI. OSZTÁLY. 
(Hetenként 4 óra.) 

a) 3 órán : Egyháztörténet különös tekintettel a refor-
máczióra s a hazai prot. egyház múltjára s jogviszonyainak 
fejlődésére. A magyarországi ág. hitv. ev. egyház alkotmá-
nya. A gyülekezeti élet. (A szeretet munkája, gyámintézet, 
belmisszió, külmisszió.) 

A Szentírás válogatott részeinek, főleg az apostolok 
cselekedeteiről szóló könyvnek olvasása és tárgyalása. 

b) 1 órán : A népiskolai vallásoktatás módszertana, ösz-
szekötve próbatanításokkal s katechetikai gyakorlatokkal. 

IV. OSZTÁLY. 
(Hetenként 4 óra.) 

a) 3 órán : Keresztyén hit- és erkölcstan, kapcsolatban 
Luther kátéjával, tekintettel az ág. hitvallásra és vonatkoz-
tatással korunk valláserkölcsi eszméire s társadalmi kérdé-
seire, valamint azon fontos egyháztársadalmi feladatokra, 
melyek az evang. tanítóra az egyházépítés munkájában vár-
nak. A Biblia megfelelő helyeinek olvasása. 

b) 1 órán : A népiskolai vallásoktatás anyagának mód-
szeres feldolgozása, tekintettel az egyház népiskolai tanter-
vére s az egyházhatóságilag elrendelt kézikönyvekre. A nép-
iskolai vallásoktatás irodalma. 

c) Próbatanítások, katechetikai s homiletikai gyakorlatok. 

III. A tanítás módszerére vonatkozó megjegyzések. 

A bibliai történetek tanításánál arra törekszünk, hogy a 
bennök rejlő vallási s erkölcsi eszmék kidomborodjanak s a 
növendék épülésére szolgáljanak, de azért a történeteket szo-
ros egymásutánban tárgyaljuk s a növendéktől megkívánjuk, 
hogy azokat szabadon, értelmesen s kellő folyékonysággal 
és melegséggel tudja elmondani. 



A bibliaismertetés a már megtanult bibliai történetekre 
való utasítással történjék. Bibliaolvasásra az I. s II. osztály-
ban a Bibliai olvasókönyvet használhatjuk, a III. s IV. osz-
tályban azonban a Bibliát adjuk a növendék kezébe. 

Az egyházi énekek megválasztásában különös tekintet-
tel legyünk a népiskolák számára kijelölt énekekre. 

Ezeknek megértetése után mintegy 10 újabb éneket 
olvastatunk, magyarázunk s tanítunk be. A tárgyalás vegye 
tekintetbe a vallásos éneknek úgy alaki, mint tartalmi szép-
ségeit s igyekezzék azok kimutatásával a tanuló ifjak lelkét 
a vallás magasztos eszméi iránt fogékonynyá tenni ; de vegye 
tekintetbe az ének szerzőjét és dallamát is. 

Az egyháztörténet tanításában mellőzzük azt, ami val-
láserkölcsi szempontból kevés képző erővel bír. Nem rész-
letezzük például a különféle szekták harczait, hanem kiemel-
jük mindazt, a mi a növendékekben a hitükhöz és egyhá-
zukhoz való ragaszkodást erősíti. Részletesebben tárgyaljuk 
a reformácziót előkészítő körülményeket, a reformátorok 
történetét s a magyar prot. egyház viszontagságos múltját. 
Befejezésül egyház-alkotmányunkkal s egyházi életünkkel 
ismertetjük meg a tanulókat. 

A vallásoktatásnak három éven át szerzett eredményeit 
tudományos rendszerbe foglalja a hit- és erkölcstan, mely 
a hitbeli s erkölcsi igazságok fejtegetésével első sorban az 
értelmet foglalkoztatja, de az előadás melegsége s meggyőző 
ereje képezze a szívet, akaratot és jellemet is. 

A III. és IV. osztályban az egyháztörténelmi, illetőleg 
hit- és erkölcstani órák egy részét bibliai magyarázatra hasz-
náljuk fel. 

A népiskolai vallásoktatásra szolgáló képesség s ügyes-
ség megadását czélozzák a II. osztályban a látogatások, a 
III. s IV. osztályban a próbatanítások és katechetikai gya-
korlatok, valamint a vallástanítás módszerének rendszeres 
tanítása s a tanítás • anyagának módszeres feldolgozása. A 
látogatásokhoz az év elején megadjuk a kellő útbaigazítást, 



hogy a növendék tudja, mit figyeljen s mit jegyezzen meg. 
A próbatanításra mintatanítással, valamint a tanítás anyagá-
nak, menetének s módjának megbeszélésével készítjük elő 
a növendéket. A népiskolai vallásoktatás anyagának mód-
szeres feldolgozása a népiskolai tanterv s kézikönyvek alap-
ján történik. 

Hogy a tanítóképző-intézetben meleg hitélet fejlődjék 
ki, gondoskodjunk arról, hogy úgy a képzőintézeti, mint a 
gyakorló-iskolai növendékek együttesen, tanáraik s tanítóik 
vezetése alatt eljárjanak az istentiszteletekre s az intézet 
kebelében is tartassanak reggeli s esti könyörgések, időnként 
pedig gyermek-istentiszteletek és vallásos felolvasó estélyek. 

1894. B) Szabályzat az elemi népiskolai tanító-képesítő 
ikv- 20- P- vizsgálatokról. 

Függelék. 

1. §. A magyarhoni ev. tanítóképző-intézetekben éven-
ként rendesen egyszer, a tanév végén, tartatnak elemi isko-
lai tanító-képesítő vizsgálatok. 

2. §. Ezen vizsgálatokra jelentkezhetnek: 
a) mindazok, kik valamely magyarh. ág. h. ev. vagy 

más, akár állami, akár felekezeti tanítóképzőben, az összes 
tanfolyamokat legalább elégséges eredménnyel bevégezték, a 
gyakorló-iskolában megfelelő tanításbeli jártasságot szereztek 
s erkölcsi tekintetben is a tanítói pályára valóknak bizo-
nyultak; 

b) oly egyének, kik magukat a tanítói pályára gyakor-
latilag és magánúton elméletileg képezték. 

3. §. Azon jelöltek, kik valamely tanítóképző-intézetnél 
az összes tanfolyamokat elvégezték, születési bizonyítványuk, 
valamint esetleg más képzőintézettől nyert tanulmányi bizo-
nyítványaik beadása mellett, április hó végéig az igazgató-
nál jelentkeznek, és ha az előbbi §. a) pontjában foglalt 
követelményeknek megfelelnek, a tanári testület által a vizs-
gálatra bocsáttatnak. 



4. §. Magánúton vagy más tanítóképző-intézetben vég-
zett jelöltek, képesítő vizsgálatra csak püspöki engedélylyel 
bocsáthatók a következő feltételek alatt: 

a) ha a vizsgálat idején 18-ik életévöket betöltötték; 
b) ha a képzőintézetbe való felvételre nézve a törvény 

86. §-ában előírt előképzettséget valamely nyilvános iskolai 
bizonyítványnyal igazolhatják ; 

c) ha legalább egy évig valamely nyilvános iskolában 
tanítással gyakorlatilag foglalkoztak; 

d) ha úgy egészségük, mint erkölcsük tekintetében a 
tanítói pályára alkalmasak. 

5. §. Képesítő vizsgálatra nem bocsáthatók azok, a kik 
a) ily vizsgálaton kétszer vettettek vissza; 
b) bűnvádi kereset miatt bíróilag el voltak ítélve; 
c) a kiket valamely tanintézetből az illető hatóság erkölcsi 

kihágás miatt kizárt; 
d) a kik oly betegségben vagy fogyatkozásban szen-

vednek, hogy e miatt hivataluknak megfelelni képesek nem 
lennének. 

6. §. A 4-ik §-ban felsorolt követelményeknek megfelelő 
magántanulók, kötelesek a képesítő vizsgálatra való bocsátás 
előtt, a képzőintézet egyes osztályaiban tanított anyagból, 
korukhoz mérten meghatározandó időközökben, osztály-vizs-
gálatokat tenni. 

7. §. A magánúton készült jelöltek a 4-ik §-ban felsorolt 
követelményeknek megfelelően felszerelt folyamodványukat 
a képzőintézet igazgatójánál adják be, a ki azt végeldöntés 
végett a tanári karnak az iránti véleményével, hogy a jelölt 
előzetesen mely osztályokból s mely időközökben kötelezendő 
vizsgálatra, a püspöki hivatalhoz juttatja. 

8. §. Az osztály-vizsgálatok az igazgató elnöklete alatt, 
az illető osztályban tanító tanárok előtt tartatnak meg és ki-
terjednek az osztályban tanított mindazokra a tárgyakra, a 
melyek a tanítóképző-intézet tantervében elő vannak írva. 

Az osztály-vizsgálat eredményéről, a püspöki engedély 



számának és keltének idézésével, rendes bizonyítvány ada-
tik ki. 

A következő osztály-vizsgálatra a jelölt csak abban az 
esetben bocsátható, hogy ha a megelőzőt legalább elégséges 
sikerrel kiáltotta. 

Minden osztály-vizsgálat díja ág. h. ev.-nak és ev. ref.-
nak 12 frt, más felekezetűeknek 20 frt, mely a vizsgálók 
között tantárgyaik arányában felosztatik, az igazgatóra, az 
őt, mint vizsgálót megillető részén felül, még egy részt szá-
mítván. 

9. §. A képesítő-vizsgálat megtartásával felruházott vizs-
gálóbizottság, az egyházkerület elnökségének, vagy általa 
megbízott egyh. és világi helyetteseinek elnöksége alatt áll : 
a képzőintézeti tanári testületből és öt egyházkerületileg ki-
küldött bizottsági tagból. 

10. §. A képesítő-vizsgálat elméleti, gyakorlati és zenei 
részből áll, s kiterjed az 1868. évi 38. t.-cz. 88. g-ában1 

elrendelt minden tantárgyra, az intézet tantervében előírt 
terjedelemben. A képesítő-vizsgálaton egyetlen tárgyból sem 
menthető fel senki, semmi indokból és semmi szín alatt. 

Az elméleti vizsgálat részben írásbeli, részben szóbeli. 

1 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 88. §. 
Kötelezett tantárgyak: 
a) Hit- és erkölcstan ; 
b) Neveléstan ; 
c) Oktatási módszertan ; 

ej Történet } á l t a l á n o s é s h a z a i í 
/ ) Anyanyelv; 
g) Német nyelv ; 
h) Természettudományok és azoknak a földmivelésre és iparra 

való alkalmazása ; 
i) Gazdaságtan, gazdasági és kertészeti gyakorlatokkal ; 
k) Hazai alkotmánytan ; 
l) Mennyiségtan és mértan ; 
m) Ének és zene (különösen hegedű és zongora) ; 
n\ Szépírás és rajz; 
ó) Testgyakorlás tanítása ; 
p) A gyakorló iskolában a tanítás gyakorlása. 



A gyakorlati vizsgálat írásbeli dolgozatból és gyakorlati 
tanításból áll. 

A zenei vizsgálat a népiskolai énektanításon felül kiter-
jed az evang. egyházban előforduló kántori teendők min-
den ágára, különösen az egyházi énekre s ezt kisérő orgo-
nálásra. 

11. §. Az írásbeli vizsgálaton a következő dolgozatok 
készítendők: 

a) Értekezés magyar nyelven a neveléstan köréből válasz-
tott valamely tárgyról, oly czélból, hogy egyfelől a jelöltnek 
alapos nyelvtani ismeretei, helyes gondolkodása, gondolatai-
nak írásban való szabatos kifejezése, másfelől a neveléstan 
és segédtudományai körében való tájékozottsága is megítél-
hetők legyenek. Erre a dolgozatra n é g y órai időt kell adni. 

b) Fordítás magyarból németre szótár segítségével. Idő 
4 óra. 

c) Két geometriai feladat megoldása, a melyekből a jelölt-
nek e tárgyban való tájékozottsága és a számvetésben való 
biztossága is kiderüljön. Idő 4 óra. 

d) A természettudományok és gazdaságtan köréből fel-
adott apróbb kérdések közül legalább egy-egynek helyes meg-
fejtése. Idő 4 óra. 

e) Valamely mértani test vagy egyszerű tárgy rajzolása 
látszat szerint szabad kézzel, árnyékolással. Idő 4 óra. 

f ) Valamely egyházi ének vegyes karra (orgonára) s 
férfi- vagy gyermekkarra alkalmazása ; vagy pedig valamely 
egyházi énekhez illő közép hosszúságú praeludium szerkesz-
tése orgonára. Idő 2 óra. 

g) Egy lap szépírás. Idő 1 óra. 
Azon jelöltek, a kik a magyar nyelven kívül még más 

nyelven tanításra is kívánják magukat képesíttetni, kötelesek 
az a) alatti értekezéshez hasonló dolgozatot ezen más nyel-
ven is készíteni. Idő 4 óra. 

12. §. Az írásbeli dolgozatok feladatainak megállapítha-
tása végett az igazgató a vizsgáló tanároktól megfelelő fel-



adványokat kér és pedig a magyar és német értekezésre, a 
fordításra s zenei munkálatra 3—3-at, a geometriából 8-at, 
a természettudomány- és gazdaságtanra 16—20-at. A felad-
ványokat az igazgató a vizsgálatra jelentkezők névsorával 
együtt május 1-jéig a püspöknek elküldi, ki a magyar s 
német értekezésre, fordításra s zenei munkálatra egy-egy 
feladványt, a mértanra a jelölt szabad választása szerinti ki-
dolgozás végett négy, a természettudományokra és gazda-
ságtanra, szintén szabad választás szerinti kidolgozás 
végett, 8—10 tételt kiválaszt. Azonban, ha a feladványo-
kat nem helyeselné, azokat módosítja, vagy újakat tűz 
ki. Azután minden írásbeli dolgozat feladványait külön 
borítékba zárva, pecsét alatt május 10-ig az igazgatóságnak 
visszaküldi. A rajzolási és szépírási feadványok kitűzése az 
igazgatóra és a tanári testületre bízatik. 

13. §. Az írásbeli vizsgálatok a tanári testület és a vizs-
gálóbizottság elnöke által meghatározandó napokon tartatnak, 
lehetőleg akkép, hogy az írásbeli vizsgálat után a szóbeli 
lehetőleg minél előbb megtartandó. 

A feladványt tartalmazó minden egyes zárt levelet az 
igazgató, a felügyelettel megbízott tanár és a jelöltek jelen-
létében, közvetlenül az írásbeli vizsgálat megkezdése előtt 
bontja fel és a feladványt kihirdeti. 

A kidolgozásra engedett idő elteltével, dolgozatát az ere-
deti fogalmazványnyal együtt mindenki beadni tartozik, még 
ha befejezetlen volna is. 

A jelöltek az írásbeli vizsgálatra csupán író-, illetőleg 
rajzoló-eszközöket, a fordításhoz szótárt vihetnek, a zenei 
dolgozatnál a tanteremben levő orgonát vagy zongorát (har-
moniumot)használhatják; munkaközben nem szabad egymással 
érintkezniök. A ki e szabályt áthágja, a vizsgálat folytatá-
sától eltiltatik. Erre a jelöltek a vizsgálat megkezdésekor 
komolyan figyelmeztetendők. 

Az írásbeli vizsgálatokról a felügyelő tanárok pontos 
jegyzőkönyvet vezetnek, melybe beigtatják a vizsgálat idejét, 



feladványát, a teremben dolgozó tanulók névsorát, a dolgo-
zatok beadásának idejét s a figyelembe vételt érdemlő egyéb 
észrevételeket valamint az őrködő tanárok névsorát felváltá-
suk sorrendjében. 

E jegyzőkönyvet az összes írásbeli vizsgálatok befeje-
jezése után az igazgató saját aláírásával zárja le és mellé-
keli a vizsgálat ügyirataihoz. 

14. §. Az írásbeli dolgozatokat az illető vizsgáló taná-
rok (az értekezést a paedagogia tanárán kívül a magyar, 
illetőleg más nyelv tanára is) nézik át, a netalán előlorduló 
hibákat megjelölik, s minden dolgozatra rövid, de indokolt 
ítéletet és megfelelő osztályzatot írnak. 

A dolgozatok átvizsgálása után az igazgató értekezletre 
hívja össze a tanárokat, hogy valamennyi dolgozatról köl-
csönös értesülést szerezzenek. Ez értekezleten az illető taná-
rok jelentést tesznek az írásbeliek eredményéről, de a szó-
beli vizsgálatra bocsátás felől határozatot nem hoznak. E 
határozat a teljes vizsgáló-bizottság értekezletének van fen-
tartva. 

15. §. A szóbeli és zenei vizsgálatok június havában 
tartatnak. E vizsgálatokat a vizsgáló-bizottság értekezlete előzi 
meg, mely 

a) szótöbbséggel megállapítja az írásbeli vizsgálatok vég-
eredményét s kimondja ennek következtében, kik bocsáthatók 
a szóbeli vizsgálatra ; 

b) megállapítja, mely jelöltnél kívánatos valamely tan-
tárgyból a részletesebb vizsgálat. 

Ha a bizottság elnöke valamely írásbeli dolgozat érdem-
jegyére nézve oly tárgynál, mely a szóbelinek nem tárgya, 
nem ért egyet a bizottság többségével : követelheti, hogy az 
illető tanuló ama tárgyból szóbeli vizsgálat alá vetessék. 

Az elnök meghatározza a vizsgálat sorrendjét és kijelöli 
a szóbeli vizsgálatok jegyzőit. 

16. §. Az a jelölt, kinek minden írásbeli dolgozata leg-
alább is elégséges eredményű, szóbelire bocsáttatik. A ki a 



neveléstani dolgozatból elégtelen érdemjegyet nyert, meg-
bukottnak tekintendő és szóbeli vizsgálatra nem bocsátható. 
A többi írásbeli dolgozatokból kapott legfeljebb három elég-
telen osztályzattal a jelölt a szóbeli, illetőleg gyakorlati s elmé-
leti zenei vizsgálatra bocsátható ugyan, de vizsgálata szigo-
rúbb megítélés tárgyát képezze. 

Ha azonban a paedagogiai dolgozat be nem számításá-
val háromnál több dolgozata elégtelen, a jelölt szóbeli vizs-
gálatra nem bocsátható. 

17. §. A szóbeli és zenei vizsgálatok időtartama akként 
állapítandó meg, hogy naponként 8—9 óra jusson a vizs-
gálatra, mely idő alatt legfeljebb 10—12 tanuló tehet vizs-
gálatot. 

18. §. A szóbeli és zenei vizsgálat rendszerint csak a 
következő tantárgyakra terjed ki, a melyek az írásbeli vizs-
gálatnak nem képezték tárgyát: 

1. Vallási tárgyak: 
a) bibliaismeret, b) hit- és erkölcstan, c) egyház-

történet. 
2. Neveléstan. 
3. Oktatási módszertan. 
4. Magyar nyelv s irodalom. 
5. Hazai és világtörténelem. 
6. Hazai alkotmánytan. 
7. Földrajz. 
8. Számtan. 
9. Gyakorlati s elméleti vizsgálat az ének és zenéből ; 

az egyházi énekekből, a hegedű- és orgonajátszásból. 
10. Gyakorlati vizsgálat a testgyakorlásból és vezény-

lésből. 
Azok a jelöltek, a kik magukat a magyar nyelven kívül 

más nyelven való tanításra is képesíttetni kívánják, ezen nyelv-
ből is tesznek szóbeli vizsgálatot. 

A vizsgálat terjedelmére nézve irányadó a tanterv. A 
vallási vizsgálaton mutassa ki a tanítójelölt, hogy a szentírás 



ismeretében, az ev. egyház tanaiban s történelmében, vala-
mint az ev. népiskolai vallásoktatás irodalmában s metho-
dikájában kellő jártassággal bír; a paedagogiai vizsgálaton 
tüntesse fel, hogy tájékozva van a fontosabb lélektani tör-
vényekre nézve és képes egyes esetekben alkalmazni; adja 
bizonyságát annak, hogy ismeri az oktatás- és módszertan 
törvényeit, egyes részleteit, a népiskola szervezetét, a nép-
iskolai oktatás segédeszközeit és ezeknek alkalmazását. 

A többi tantárgyakból azok sarkalatos főtanainak és a 
közöttük levő összefüggés biztos tudása követelendő, apró-
lékos részletek és adatok mellőzésével, de főfigyelemmel az 
ev. néptanítói hivatásra. 

19. A szóbeli s zenei képesítő vizsgálatok nyilvánosak. 
Azokon az illető tantárgy tanára által összeírt és a tantárgy 
egész körét kimerítő tételek közül az elnök teszi fel a kér-
déseket; azonban az elnöknek joga van más kérdéseket is 
tenni. A feltett kérdéseket a tanár fejtegetteti. 

A szóbeli vizsgálatról vezetett jegyzőkönyvbe a jegyző 
minden kérdést beigtat, a tanár által megálapított érdemjegyek-
kel együtt. 

20. §. A gyakorlati vizsgálathoz egy nappal a tanítás előtt, 
minden tanítójelölt két tételt húz az igazgatónak s a gyakorló-
iskola vezetőjének jelenlétében: egyet a népiskolai vallás-
oktatás, egyet a többi tárgyak köréből. A jelölt tartozik e 
két tanítás tervezetét írásban kidolgozni és a tanítás meg-
kezdése előtt az elnöknek átadni. 

A jelölt a gyakorlóiskola növendékeinek egy csoportját 
a bizottság előtt a két tárgy közül az elnök által megjelölt-
ből, legalább egy negyed óráig, legfeljebb egy félóráig oktatja. 

Azon tanítójelöltek, kik más tannyelvű iskolák számára 
is képesíttetni akarják magukat, az egyik tételt ezen más 
nyelven dolgozzák ki, s úgy a magyar, mint a más nyelvű 
tárgyakból végeznek gyakorlati tanítást. 

Ha a viszonyok kívánják a gyakorlati tanítás a szóbeli 
vizsgálat előtt is megtartható. 



21. §. Az összes vizsgálat befejezése után a vizsgáló-
bizottság értekezletet tart és szótöbbséggel megállapítja minden 
egyes jelöltre nézve: 

a) minden tantárgyból az osztályzatot; 
b) minden tanítójelölt általános osztályzatát. 
Az eredmény jelzésére kitűnő, jeles, jó, elégséges és 

elégtelen osztályzati jegyek használandók. 
Az általános képesség foka ugyanazokkal a jegyekkel, 

az egyes tantárgyakból nyert osztályzatok számtani közép-
arányosa alapján állapítandó meg. A vizsgálat eredményét 
az elnök a bizottság jelenlétében hirdeti ki. 

22. §. Az oly jelölt, ki a képesítő-vizsgálaton három 
vagy több tantárgyból nyert elégtelen osztályzatot, az összes 
tantárgyakból tartozik egy év múlva a vizsgálatot ismételni. 

Az oly jelölt, a ki a képesítő-vizsgálaton legfeljebb két 
tantárgyból elégtelen osztályzatot nyert, három hónap múlva 
az illető tantárgyakból javító vizsgálatot tehet. Ha ez alkalom-
mal a vizsgálat csupán egy tantárgyból nem sikerül, ebből 
a tárgyból a javitó vizsgálatot a tanév végén még egyszer 
ismételheti; ha azonban vizsgálata mindkét tárgyból nem 
sikerült, akkor az egész képesítő-vizsgálatnak még egyszer és 
utolszor leendő ismétlésére utasítandó. 

Azok, a kik a vizsgálat közben annak tovább folytatásá-
tól elfogadható okokból önként visszalépnek, nem osztályoztat-
nak és úgy tekintetnek, mintha egyáltalán nem tettek volna 
vizsgálatot. A ki azonban háromszor lépett vissza, többé 
vizsgálatra nem bocsátható. 

23. §. A 21. §. szerint megállapított osztályzatok az 
anyakönyvbe beirandók. Az anyakönyvet a vizsgálóbizottság 
összes tagjai aláírják. 

Az anyakönyvnek s a jegyzőkönyvnek az igazgató által 
hitelesített másolata a püspöki hivatalhoz felterjesztendő. 

24. §. Az elemi népiskolai tanítói oklevelek azok részére, 
a kik képesítettnek nyilváníttattak, az anyakönyv alapján állí-
tandók ki; azokat az elnökség s a bizottság összes tagjai 



írják alá és azok az intézet pecsétjével ellátandók. Az oklevelek 
bélyegmentesek. 

Az oklevélben megemlítendő, hogy a jelölt a képzői inté-
zetet rendesen végezte, avagy magánúton készült. 

Oly jelölteknek, a kik a törvény szerinti életkort (19 évet) 
még nem töltötték be, az oklevél csak ama kor betöltése után 
szolgáltatható ki. 

25. §. Nem evang. tanítóképző-intézetnél képesített 
tanítók a püspök engedélyével külön vizsgálatot tehetnek a 
vallási s kántori teendőkre vonatkozó tárgyakból, melynek 
eredményéről a vizsgálatot tevő külön bizonyítványt kap. 

26. §. A képesítő-vizsgálat díja intézeti növendékektől 
5 forint, magánúton készültektől 20 forint. Az egész vizs-
gálat ismétlése esetén 5 forint, illetőleg 20 frtnyi díj fizetendő. 
Minden oklevélért, illetőleg bizonyítványért 1 frt díj jár. 

Ezek a díjak mindig előre fizetendők. 

C) Közgyűlési határozat új iskolai olvasókönyvek i903. 
engedélyezésének egyik feltételéről. jkv' 33 ' 

A tanügyi bizottság évi jelentésének 2. pontjában indít-
ványozza, hogy az egyetemes közgyűlés, a vallás- és közok-
tatásügyi ministerium által, az alkoholizmus terjedésének meg-
akadályozása érdekében f. é. 1125 ein. sz. alatt kibocsátott 
leiratra vonatkozólag, a dunáninneni egyházkerületnek ez évi 
közgyűlési jegyzőkönyve 22. pontja alapján tett felterjesztésé-
vel megegyező határozatot hozzon. 

Ez indítvány értelmében a közgyűlés kimondja, hogy 
jövőre új iskolai olvasókönyvet, vagy a réginek új kiadását 
csak abban az esetben engedélyezi, ha legalább, egy az 
alkoholizmus veszedelmes hatását feltüntető olvasmányt tar-
talmaz, feltéve a mellett, hogy a könyv más tekintetben is 
megfelel a kívánalmaknak. 



V. KÖZÉPISKOLAÜGYIEK. 

A) A magyarországi 
ágost. hitv. evang. gimnáziumok rendtartása. 

ELSŐ RÉSZ. 

A tanári testületről. 

1. §. A gimnáziumban rendes tanárokul csak oly fedd-
hetlen előéletű ág. h. evangélikus, szükség esetén ev. refor-
mátus, a magyar nyelvet tökéletesen bíró magyar honpolgá-
rok alkalmazhatók, kik tanári oklevelet nyertek s első sorban 
azon tanszakra, melyre oklevelük szól. Oklevelet még nem 
nyert, de legalább már szakvizsgálatot tett tanárjelöltek 
csak helyettes tanárokul alkalmazhatók oly feltétellel, hogy 
három év lefolyása alatt a tanári vizsgálatot letegyék, külön-
ben állásukban meg nem hagyatnak. 

A vallástanárok vagy a lelkészek, vagy oly férfiak sorá-
ból választan dók, kik a középiskolai vallástanári vizsgálatot 
letették. 

A tanárokat a fentartó hatóság választja; a választás-
nál a tanári testületnek ajánlati joga van ; a hol a tanárok-
nak a választásnál szavazati joguk is van, az ott ezután is 
fentartandó. (E. A. 198. §.) 

Az államilag segélyezett gimnáziumokban, a tanárok 
alkalmazásánál az államsegélyi szerződésekben foglalt hatá-
rozatok irányadók. 

2. §. A nyolcz osztályú teljes gimnáziumban a tanárok 
száma a más felekezetű vallástanárokon, a szépírás, a torna 
s a nem rendes tárgyak tanítóin kívül, az igazgatót is bele-

1903. 
jkv. 88. p. 
Függelék. 



értve, legalább 11, a hatosztályúban legalább 8, a négy-
osztályúban legalább 6. A görögpótló tárgyak tanítása és 
párhuzamos osztályok létesítése a létszámot aránylagosan 
fokozza. 

3. §. A nyolczosztályú teljes gimnáziumban az igazgató 
heti 10, a szaktanár 18, a rajztanár 20 óránál, a nem teljes 
gimnáziumban az igazgató 15, a szaktanár 18 óránál többre 
nem kötelezhető. Az ezen felül vállalt órák külön díjazan-
dók. Az óratöbbletek s a hosszabb helyettesítések díjazásá-
nak mértékét a fentartó hatóság helyi szabályzatban álla-
pítja meg. 

Az igazgató heti óráinak száma 10, illetőleg 15-nél, a 
szaktanároké 25, a rajztanáré 28-nál több, huzamosabb ideig 
tartó helyettesítés, vagy óratöbblet vállalása esetében sem lehet. 

4. §. A tanárok az állásukkal járó összes kötelességeket-
pontosan és lelkiismeretesen tartoznak teljesíteni. 

5. §. A tanárok kötelességteljesítése s egész működése 
felett a közvetlen felügyelet a fentartó hatóságot illeti, mely 
jogot az iskolai szervezetben megjelölt fórumok (iskolai bi-
zottság) közbejöttével gyakorolja (189. §. b). A tanárok fe-
gyelmi ügyeinek elbírálására és elintézésére nézve pedig a 
zsinati törvényeknek ide vonatkozó intézkedései irányadók. 

6. §. A gimnázium élén az igazgató áll, kit a fentartó 
testület a rendes tanárok közül, hat évre szótöbbséggel 
választ, mely idő letelte után újra választható. 

Minthogy az iskola érdeke kívánja, hogy az igazgató 
tisztét oly egyén viselje, kit a tanárok többsége is óhajt, az 
igazgató választásánál a tanári testületet szintén ajánlási jog 
illeti meg; hol pedig a fentartó testület az igazgatót addig 
is a tanári testülettel egyetemben választotta, ott ez az eljá-
rás továbbra is fentartandó. 

7. §. Az igazgató kötelességei: 1. Az illetékes hatóság 
határozatait végrehajtani, illetőleg végrehajtatni. 2. Az isko-
lai helyiségek rendbentartásáról gondoskodni. 3. Az iskolai 
törvényeket humánus módon, részrehajlatlan igazsággal végre-



hajtani. 4. A tanterv megtartására s a használt tankönyvek 
megfelelő voltára felügyelni. 5. A tanítás folytonosságát és 
összhangzatosságát ellenőrizni s a tanárok tevékenységét 
folytonos figyelemmel kisérni. 6. Az intézetben a tanári tes-
tülettel együtt a hazafias érzelmet és protestáns evangéliumi 
szellemet fejleszteni, őrizni és ápolni és minden eltérést ez 
irányban meggátolni. 7. A fentartó testületet az intézetben 
esetleg előforduló hiányokra figyelmeztetni s az intézet bei-
életére vonatkozó reformokat megindítani. 8. Az intézetet az 
egyházi főhatósággal, valamint a kormánynyal s bármely 
világi hatósággal és egyesekkel szemben, tanulmányi, fe-
gyelmi és adminisztratív ügyekben képviselni a fentartó tes-
tület jogainak épségben tartásával. 9. A kormány s az egy-
házi hatóságok által a törvény értelmében bekivánt kimuta-
tásokat idejében beküldeni. 10. A nem illetékes úton hozzá 
érkező, az autonómiába és törvénybe ütköző kívánságokról 
és rendeletekről az illetékes egyházi főhatóságot értesíti. 11. 
A kivánt bizonyítványmásodlatokat és egyéb okmányokat, 
a szabályszerűleg megállapított módon kiállítani. Általában 
az intézet beléletének kormányzása és intézése, egész súlyá-
val az igazgató vállaira nehezedik s a bármely irányban 
elkövetett mulasztásért a felelősséget ő viseli. 

8. §. Az igazgató jogai ennélfogva: 1. A tanároktól 
megkövetelni, hogy az iskolai törvények megtartassanak. 2. 
Hogy a tanterv utasításaihoz alkalmazkodjanak s a tanköny-
vek megválasztásában a fennálló normativumot kövessék. 3. 
Hogy betegségüket vagy bármely más természetű akadályoz-
tatásukat neki jókor tudomására hozzák, hogy a helyettesí-
tésről kellő időben gondoskodhassék, mely irányban tett 
intézkedéseinek a tanárok feltétlenül engedelmeskedni tartoz-
nak. 4. Joga, illetve kötelessége az egyes osztályokban az 
előadásokon jelen lenni, a kijavított írásbeli dolgozatokat, 
osztálynaplókat, ellenőrzés végett koronként bekövetelni. 5. 
Az intézet főbb mozzanatai számára (beiratás, vizsgák) az 
időt a tanári karral együtt megállapítani, s a fentartó testű-



letnek bejelenteni. 6. A tanári értekezletet bármikor össze-
hívni s minden, az intézetre vonatkozó ügy felől értesítést 
szerezni. 7. A tanári hiványokat aláírni, a tanárok szolgálati 
bizonyítványait kiállítani a felügyélővel együtt. 8. Három 
szabad napot engedélyezni. 9. A tanároknak, szükség esetén, 
egy hétnél tovább nem terjedhető szabadságot engedélyezni. 
10. A gimnáziumi mindennemű egyesületre felügyelni s 
működésüket ellenőrizni. 11. Az érettségi vizsgálatok kivé-
telével aZ összes vizsgálatokon elnökölni vagy helyettest 
rendelni. Általában joga van az igazgatónak mindama intéz-
kedések megtételére, melyek a gimnázium szellemi életének 
emelésére szolgálnak. 

9. §. Minden egyes osztály élén egy osztályfő áll, lehe-
tőleg azon tanár, kinek az osztályban legtöbb órája van. Az 
osztályfőt az igazgatóval egyetértve, a tanári értekezlet jelöli 
ki. Az osztályfő jogai, illetve kötelességei: 1. A fegyelem 
kezelése az osztályban, a mulasztások igazolása, az egy 
napra terjedő órák elengedése, s a mennyiben súlyosabb vét-
ség nem forog fenn, a büntetések kiszabása és végrehajtása. 
(1. 26. §.) 2. A tanulók mellékfoglalkozásait figyelemmel 
kisérni s a netán észlelt túlterhelés ellen a tanári értekezle-
ten felszólalni. 3. Az osztálynapló pontos vezetésére és a 
18. §-ra való figyelemmel arra ügyelni, hogy a tanulók túl 
ne terheltessenek. 4. A szülőket fiaik rossz előmeneteléről s 
magaviseletéről értesíteni. 5. Az osztályfő készíti el az osz-
tály bizonyítvány-könyvét s vezeti be abba a tanulók osz-
tályzatát, írja a szülőknek szánt értesítőket s állítja ki az 
évi bizonyítványokat az igazgató aláírása mellett. 6. Ügyel 
az osztály tisztaságára s a berendezési tárgyak és tanszerek 
rendbentartására. 7. Osztálya tanulóit az osztályban tanító 
többi tanárral felváltva az iskolán kívül is figyelemmel ki-
séri, lakásukon meglátogatja, s szüleikkel vagy helyetteseik-
kel. a nevelés sikere érdekében állandó érintkezésben lenni 
igyekszik. 

10. §. Az egyes tanárok a tanítási órák alatt egyenként 
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felelősek a fegyelem és tanítási menet megtartásáért. E czél-
ból kötelesek az osztály naplójába: az órát, a végzett tan-
anyagot, a hiányzókat s minden netaláni rendbontást beje-
gyezni. Az óraközök alatt az osztály fegyelmére azon tanár 
ügyel fel, ki a következő órában az osztályba megy s ide-
vonatkozó észrevételeit szintén az osztálynaplóba vezeti be. 
A viszonosság elvénél fogva azonban, az egyes tanárok is 
megkívánhatják, hogy mind az osztályfő, mind az igazgató 
velük is közöljék mindazon fontosabb mozzanatokat, melyek 
az intézet kebelében a tanulók fegyelmére nézve felmerültek. 

11. §. A könyvtárak és szertárak őrei a gondjaikra 
bízott gyűjteményeket lelkiismeretesen gondozni, a szaktaná-
roknak a tanári értekezleten előterjesztett s közös egyetér-
téssel megbeszélt javaslatai alapján tervszerűen és szaksze-
rűen fejleszteni, pontos leltárt vezetni s az évi gyarapodás-
ról, minden iskolai év végén, az Értesítőbe is felveendő 
jelentést adni kötelesek. 

A könyvtárak és szertárak őreit, a mennyiben tanszé-
kekhez nincsenek kötve, a tanári testület ajánlatára a fen-
tartó hatóság választja s ezek külön díjazásban is részesít-
hetők. A hol a könyvtár vagy egyéb gyűjtemény őre eddig 
külön díjazásban részesült, azután is élvezetében maradjon. 

12. §. A hol a tandíjat és egyéb iskolai tartozásokat a 
fentartó hatóság pénztára nem közvetlenül szedi be, a tan-
díj kezelésével a tanári testület ajánlatára, a rendes tanárok 
valamelyike, vagy maga az igazgató is megbízható. A tan-
díjkezelőnek, valamint a tápintézet (alumneum, convictus) 
gondnokának (ephorus) teendőit s méltányos díjazását, külön 
helyi szabályzat állapítja meg. 

A tanári értekezletek. 

13. §. A tanári testület minden fontosabb ügy felett 
tanári értekezletekben közösen tanácskozik és határoz, melye-
ken ép ezért minden egyes tanár megjelenni köteles; akadá-



lyoztatása esetén elmaradását igazolni tartozik. Az értekezlet 
tagjai a középiskola rendes és helyettes tanárai. A nem evan-
gélikus tanulók vallástanárai, az iskolaorvos, a nem rendes 
tornatanár és a melléktárgyak tanítói nem tagjai az értekez-
letnek, azonban tanácskozásra ezek is meghívhatok. 

Az értekezleten szótöbbséggel hozatnak a határozatok, 
egyenlő szavazat esetében az igazgatónak, vagy elnöklő 
helyettesének szavazata dönt. Személyi ügyekben titkos szava-
zásnak van helye. Fontosabb, különösen elvi jelentőségű 
kérdésekben a kisebbségnek, sőt minden egyes tanárnak s 
így az igazgatónak is joga van, külön véleményét jegyző-
könyvbe vétetni s így a felettes hatóság döntését provokálni. 

a) A rendes havi értekezletek, melyeknek tárgyai első-
sorban a folyó adminisztrátiv ügyek s melyeknek napját a tanév 
elején, a tanárok, az első tanácskozáskor szótöbbséggel állapít-
ják meg. Az igazgató azonban a szükséghez képest, a kitű-
zött napon kívül is hívhat össze tanári gyűlést s azon a 
tanárok szintén mindnyájan megjelenni tartoznak; s a taná-
rok többségének kívánságára bármikor össze kell hívnia az 
értekezletet. 

b) Ellenőrző és osztályozó értékezletek, melyeken a 
tanári testület az összes tanulók tanulmányi előmenetele s 
magaviselete felett mond ítéletet és az első félévi és évvégi 
osztályzatokat megállapítja. 

c) Módszeres tanácskozások, a tanítás összhangzatossá-
gának biztosítása czéljából évenként kétszer: u. m. szeptember 
és február hónapok közepén. 

d) Évnyitó és évzáró értekezletek az év kezdetével és 
bezárásával felmerülő ügyek elintézésére. 

Ezen tanácskozások jegyzőjét a tanári testület saját 
kebeléből választja szótöbbséggel úgy, hogy a tanárok, mél-
tányosság szerint, váltakozva viseljék e tisztet. A váltakozó 
jegyzőket a fentartó hatósag méltányos díjazásban részesítheti. 



MÁSODIK RÉSZ. 

A tanulmányok rendje. 

14. §. A tanári testület feladata a tanítványokra oly 
módon hatni, hogy azok lelke a gimnázium czéljainak meg-
felelőleg kiműveltessék. Ezt a czélt első sorban a tanítás 
által éri el. A gimnáziumi tanítás tárgyai: 1. a vallástan és a 
négy alsó osztályban az egyházi ének; 2. a magyar nyelv 
és irodalom; 3. a latin nyelv és irodalom; 4. a görög nyelv 
és irodalom, illetőleg a görög nyelv pótlására rendelt tárgyak; 
5. a német nyelv és irodalom; 6. a történelem; 7. a föld-
rajz; 8. a mennyiségtan, a mértani rajzzal együtt; 9. a 
természettudományok: természetrajz és természettan; 10. a 
filozófiai propaedeutica; 11. a szépírás és 12. a testgyakor-
lás. Ezekre nézve az országos törvény szabványai kötelezők. 
(1883. XXX. t.-cz. 3. és 5. §.) Facultativtárgyak: az egészségtan, 
a műének, zene, az idegen nyelvek, a gyorsírás és szabad-
kézi rajz. A rendes tantárgyak tanulása alól felmentésnek 
helye nincs, kivéve testi fogyatkozás miatt a torna, a mér-
tani rajz technikai része, a szépírás és az éneklés alól. Az 
egész évre szóló felmentést a felekezeti főhatóság, az ideig-
lenest az igazgató a szülők vagy helyetteseik kérelmére 
orvosi bizonyítvány alapján adhatja meg. A szaktanárok az 
osztályokba járó nyilvános tanulóknak a kötelező tantárgyakból 
nem adhatnak magánórát. 

15. §. A tantervet megállapítani, a tanmenetet főbb 
elvei szerint meghatározni, az egyetemes gyűlés joga. Ez 
idő szerint, midőn gimnáziumaink kivétel nélkül állami segély-
ben részesülnek, a szerződések értelmében és hogy az 
átlépés a mi gimnáziumainkból az államiakba és megfor-
dítva akadálytalanul történhessék, az állami tanterv köve-
tendő; a vallás tanítására nézve azonban, kivétel nélkül, az 
egyetemes gyűlés által megállapított, illetőleg helybenhagyott 
tanterv kötelező (E. a. 194. §.) 

16. §. Tankönyvekül az egyetemes gyűlés által helyben-



hagyott könyvek használandók, az államilag engedélyezettek 
csak annyiban, a mennyiben egyházunk tanaival, szellemével, 
történeti fejlődésével ellenkezőt nem tartalmaznak, a mit szem-
mel tartani a tanári testületeknek feladata. Az egyetemes 
gyűlés által kizárt könyvek nem használhatók. A tankönyek 
megbírálásának, illetőleg engedélyezésének módját, az iskolai 
bizottságokról szóló szabályrendelet állapítja meg. 

17. §. A tantárgyak beosztását a következő tanévre 
az igazgató készíti vagy készítteti s az iskolai év végén, az 
értekezleten terjeszti elő. A beosztásnál figyelembe veendő 
1. hogy a rokontantárgyak lehetőleg egy kézbe jussanak, 
úgy, hogy az alsóbb osztályokban lehetőleg kevés tanár tanít-
son; 2. hogy a tanár elsősorban oly tantárgyakat vállaljon, 
melyekre képesítve van, szükség esetén azonban rokontár-
gyakat is ; 3. hogy a tanításban a folytonosság lehetőleg meg 
legyen tartva, a mit a felmenő rendszerrel lehet elérni (p. o. 
a ki az V-ben a latin-görögöt kezdi, ugyanazon osztálylyal 
a VIII-ig halad) ; 4. hogy az óraszám lehetőleg egyenlő, de 
mindig arányos legyen, (írásbeli dolgozatok javítása, szertárak 
kezelése, egyesületek vezetése). 

Az igazgató felügyel arra, hogy ezen szempontok a 
tárgybeosztásnál is érvényre jussanak. Ép ezért jogában áll 
oly esetben, midőn a tanítás sikere úgy kívánja, a tanárt 
a tanári testülettel egyetértve, azon osztályba áttenni, a hol 
legtöbb sikerrel működhetik. Ellenkezés esetén a fentartó 
hatóság iskolai bizottsága dönt. 

Ugyancsak az évzáró értekezleten állapítandók meg a 
tankönyvi változások s jelöltetnek ki az osztályfők, kik a 
fentartó hatóságnak bejelentendők s öszeállítandó azon tanu-
lók névsora, kik kifogásolt magaviseletük miatt a jövő isko-
lai évben nem lesznek felvehetők. 

18. §. Mivel az igazgató a tanteiv szigorú megtartásá-
ért minden esetben felelős és hogy a tanítás összhangzatosságát 
az egyes tantárgyak és iskolai feladványok között megőriz-
hesse, kell, hogy a tanítás állapotáról mindenkor tudomása 



legyen. Ezt egyrészt a gyakoribb hospitálás által éri el; 
minthogy azonban a hospitálást elfoglaltsága miatt esetleg 
ritkábban végezheti, a következő eljárás követendő: 1. 
minden szaktanár köteles a tananyagot félévenként a paeda-
gogia követelményének megfelelőleg írásban úgy beosztani, 
hogy annak főbb pontjai kiemelkedjenek; 2. köteles folyto-
nos tekintettel lenni a más, rokonszakban végzett tananyagra, 
hogy minden ismeret a maga organikus helyén, sem előbb, 
sem utóbb ne forduljon elő, valamint tekintettel kell lennie 
a rokonszakokban a műszavak egyformaságára is; 3. minden-
nemű iskolai feladatok, dolgozatok, praeparátiók, olvasmányok, 
tanítási pensumok kiszabásában mértéket és időt kell tartani, 
ne hogy azoknak egyidőben való összehalmozódása folytán 
a tanuló túlterheltessék, illetőleg képtelen legyen kötelessé-
gének megfelelni ; miért is az évnyitó értekezleten, közös 
megegyezéssel, az egész iskolai esztendőre előre megállapí-
tandó, hogy az egyes osztályokban tanító tanárok közül ki, 
mikor, a hónap melyik hetében, egymás után milyen sor-
rendben adja fel az írásbeli házi feladatokat; 4. egy tantár-
gyat a másik rovására, privát szorgalmi feladványok, vagy 
túlságos terjedelmesség által szorítani egyáltalában tiltatik ; 
5. az üdülésre szánt szünnapokra, ünnep- és vasárnapokra 
a tanulót írásbeli feladványokkal, vagy a rendesnél nagyobb 
pensumokkal terhelni nem szabad ; tankönyv helyett írott 
füzeteket használni tilos; 6. Az igazgató köteles a rendkí-
vüli és melléktárgyak tanítását, az ezen tantárgyak tanulá-
sára vállalkozó tanulók haladását és az órák látogatását is 
ellenőrizni ; e végből személyesen vagy a tanári karnak általa 
megbízandó más tagja ily órákban gyakrabban hospitál. 

19. §. A szaktanárok részéről félévenkint megállapított 
tanmenet felett az észrevételek a szeptember és február hó-
napok közepén tartandó módszeres tanácskozásokon teendők 
meg. A módszeres tanácskozások tárgyát e szerint az írás-
ban beterjesztett tanmenetek felülbírálása képezi s czéljok a 
tanítás összhangzatosságának megóvása. Ezen tanácskozáso-



kat, a megjelölt időben az igazgató hívja össze s készíti elő. 
A tanácskozásokon, a megjelölt időben, minden tanár köte-
les megjelenni s helyeslő vagy helytelenítő véleményét, kol-
légiális módon elmondani. Az egyes tanárok, a közös tanács-
kozások alapján elfogadott módosításokat, a mennyiben lényegbe 
vágó, szakszerű változtatásokat nem tartalmaznak, elfogadni 
s követni tartoznak ; az ellenkező véleményt a fentartó ható-
ság iskolai bizottsága elé terjeszteni s onnan netaláni orvos-
lást kérni, minden szaktanárnak jogában áll. A tanácskozá-
sokról jegyzőkönyv veendő fel, melyet az e czélra választott 
jegyző vezet. 

A rendes havi értekezletek is, a mennyiben az idő meg-
engedi, tárgyalhatnak rendszerint a tanulmányi naplóba tör-
tént bejegyzések alapján vagy a hospitálás folytán felmerülő 
módszeres kérdéseket. 

20. §. Az ismétlésekre vonatkozólag az igazgatónak joga 
és kötelessége arra ügyelni, hogy: 1. az ismétlések szaka-
szonként megtörténjenek, a mit az osztálynaplóban minden 
tanárnak fel kell tüntetnie ; 2. hogy a tananyag, az iskolai 
év végén, teljesen átismételtessék; 3. hogy az éwégi álta-
lános ismétlés jókor megkezdődjék, nehogy az anyag ösz-
szehalmozódása a tanulót az ismeretek alapos átismétlésében 
m egakadályozza. 

21. §. Az iskolai tanítás támogatására szolgálnak az 
ifjúsági könyvtár és önképző-körök. 

a) Az ifjúsági könyvtár számára a könyveket az ok-
szerű paedagogia s a középiskolai oktatás és nevelés köve-
telményeinek megfelelőleg keli megválasztani. Az ifjúsági 
könyvtárnak ilyetén berendezéseért elsősorban a felügyelő tanár, 
aztán az igazgató s az egész tanári testület felelős, mely az 
ifjúsági könyvtár kezelésének részleteit megállapítja. 

b) Az önképző-körök czélja a szabad munkásságot elő-
mozdítani: 1. dolgozatok készítése és bírálásával, 2. szava-
lással. Az önképző-köröknek ősi, protestáns szokás szerint 
egy főgimnáziumban sem volna szabad hiányozniok. Fel-



ügyelőjük rendszerint gimnáziumi tanár és pedig az, a ki a 
felsőbb osztályokban a magyar nyelvet és irodalmat tanítja. 
A kör választott ifjúsági tisztviselői az elnöknek és a kör-
nek felelősek: az elnök viszont az év végén a tanári testü-
letnek tesz jelentést a kör működéséről s vagyoni állapotá-
ról s az igazgató kívánalmára a jegyző- és egyéb könyveket 
is köteles bemutatni. Ugyanazon általános szabályok hatá-
rozzák meg a dal-, zene- s egyéb ifjúsági egyesületeket is. 
A körök alapszabályait a tanári testület állapítja meg s a fen-
tartó hatóság hagyja helyben. 

c) Köröket alakítani csak a tanári testület beleegyezésé-
vel szabad s a mint a felügyelő tanár segítségével a tanári 
karnak mindig törekednie kell arra, hogy a kör tagjai a meg-
felelő tevékenységet csakugyan ki is fejtsék, addig másrészt 
még arra is tartoznak ügyelni a felügyelő tanárok, hogy a 
tanulók korbeli működése és elfoglaltsága, a kötelezett tan-
tárgyak szorgalmas tanulását ne akadályozza. Gyenge vagy 
hanyag tanulókat az igazgató eltilthat az önképző-körbe vagy 
más ifjúsági egyesületbe való belépéstől. 

Középiskolai tanuló az intézeten kívül álló társulatnak 
vagy egyesületnek tagja nem lehet. 

22. §. A rendkívüli tantárgyakra vonatkozólag a ren-
delkezés joga a fentartó hatóságot illeti meg, mely a tanári 
testület javaslatára ad engedélyt arra, hogy valaki ezen tan-
tárgyakban az iskolán belül, a tanulók részéről fizetendő, 
külön díjazás mellett magánoktatást adhasson. 

HARMADIK RÉSZ. 

A fegyelemről. 

23. §. „A fegyelem a gimnáziális nevelés azon gyakor-
lati része, mely a növendék szeszélyeit és önkényeit józan 
életszabályok és törvények által fékezi s ez által nemesebb 
erkölcshöz, jog- és erényszerű cselekvési módhoz szoktatja." 
A fegyelem gyakorlásának szelleme pedig más nem lehet, 



mint a gimnáziumi humanistikus vallás-erkölcsi s hazafias 
nevelés szelleme, mely egyaránt távol van a rigorismus és 
elkényeztetés szélsőségeitől. 

24. §. A fegyelem kezelése s a fegyelmi eszközök meg-
választása a tanári testület joga és kötelessége, mely azt a 
fentebbi szellemben s az ide vonatkozólag fennálló s hely-
benhagyott törvények keretén belül gyakorolja és teljesíti. A 
tanári testület ezen jog gyakorlatában nem korlátozható, 
mivel a tanárok ismerik legjobban a növendékeket s ők tud-
ják ennélfogva azt a módot, melylyel azok kötelességszerű 
magaviseletre és tevékenységre bírhatók. 

25. §. Az iskolai törvényeket minden intézet külön álla-
pítja meg a fentartó hatósággal egyetértve, szem előtt tartva 
azt, hogy az iskola feladata korlátozni, irányt szabni s javí-
tani, nem pedig bosszút állani és czélellenesen büntetni. A 
büntetendő cselekvények tehát az iskola czéljához képest, 
egyfelől hanyagság esetében, másfelől erkölcsi irányban álla-
pítandók meg. Az iskolai törvények jóváhagyás végett a 
kerületi közgyűlés elé terjesztendők. 

26. §. A büntetés fokozatai: 1. megrovás négyszem 
közt vagy nyilvánosan az osztály előtt; ezt alkalmazhatja: 
a tanár, az osztályfő, az igazgató, a tanári testület ; 2. elzá-
rás a tanárok által, de az osztályfő tudtával egy órára; az 
osztályfő vagy az igazgató által két órára; de mindig kellő 
felügyelet és foglalkoztatás mellett. A bezárt tanulót rend-
szerint az a tanár foglalkoztatja, a kinek kívánságára vagy 
kezdeményezésére a bezáratás történik. 3. Az iskolából való 
eltanácsolás, a tanári testülettel egyetértőleg, az igazgató 
által, vagy az intézetből való nyilvános kizárás az iskolai 
fegyelmi szék által. Az iskolai fegyelmi szék szervezetét az 
iskolafentartó testület határozza meg a kerület jóváhagyá-
sával. Az iskolai fegyelmi szék által hozott határozat ellen 
felebbezésnek helye nincs. A fentebb felsorolt büntetési foko-
zatok, erkölcsi romlottság esetén mellőzhetők és a kizárás 
rögtön alkalmazható. Megrovásról, ha azt a tanári testület 



vagy a fegyelmi szék alkalmazza, az elzárásról pedig min-
denkor előre értesítendők a szülők vagy helyetteseik. 

A kizárás súlyos erkölcsi beszámítás alá eső vétség 
esetén az ország összes középiskoláira kiterjedhet, mikor is 
a nyomozás, a kihallgatás, a tanúvallomások adatait, a fe-
gyelmi szék tárgyalásának lefolyását s az ítélethozatal mód-
ját (egyhangúlag vagy szótöbbséggel) magában foglaló jegyző-
könyv hozzájárulás, illetve végrehajtás végett, az egyházi 
főhatóság útján a vallás- és közoktatásügyi kormányhoz fel-
terjesztendő. 

Évközben eltanácsolt tanuló abban az intézetben, mely-
ből eltanácsoltatott, magánvizsgálatot sem tehet és a rákövet-
kező évben egyáltalában nem, később is, felsőbb osztályba 
csak kivételesen, a tanári testület javaslatára, az egyházi 
főhatóság engedélyével fogadható vissza. 

A kizárt tanuló bizonyítványába a kizárás oka beje-
gyeztetik. 

27. §. A fegyelmet az egyes órákban a tanító tanár 
kezeli (1. 10. §.). Az egész osztály fegyelmeért az osztályfő 
felelős; ő igazolja a mulasztásokat és esetleg bünteti a 
mulasztókat, összeállítja az évi statisztika számára a mulasz-
tott órákat, nehezebb és könnyebb betegségi eseteket, álta-
lában az osztály tanulóira vonatkozó összes adatokat (1. 9. §.). 
Az igazgató viszont az egész intézet fegyelmi állapotáért 
felelős. A kizárási, valamint általában a súlyosabb fegyelmi 
esetről a fentartó hatóságot is értesíti. 

28. §. Az igazgató ennélfogva köteles az egyes osztá-
lyok erkölcsi és magaviseleti állapotát minél többször rész-
letesen megtudni és tekintélyével a tanárok tevékenységét a 
fegyelem kezelése körül hathatósan támogatni. Általában a 
tanárok kollegiális közlései teszik lehetségessé a fegyelem 
egyöntetű kezelését s biztosítják alkalmazása sikerét is. A 
czél elérésében nagyban támogatja az igazgatót az osztályok 
gyakori látogatása, az egyes tanulók közelebbi megismerése; 
az osztályfők és az osztályban működő tanárok pedig ezen-



felül a tanulók lakásviszonyait is ellenőrzik, osztályaik növen-
dékeit, ott, a hol ez szükségesnek látszik, lakásukon is több-
ször felkeresni s tapasztalataikról a havi értekezleten jelen-
tést tenni kötelesek. Szép feladat vár e téren különösen a 
vallástanárra, ki főleg ez irányban érvényesítheti az ifjúság 
valláserkölcsi életének ápolását czélzó munkásságát. 

29. §. A törvények végrehajtását első sorban a fentartó 
hatóság iskolai bizottsága ellenőrzi, még pedig elnöke, a 
gimnáziumi felügyelő útján. 

30. §. Az iskolai törvényeket az igazgató a beiratás 
alkalmával minden újonnan felvett tanulónak kézbesíti, a 
tanév ünnepélyes megnyitása alkalmával az összes tanulók 
jelenlétében kihirdeti, az osztálytanár pedig az egyes osztá-
lyokban szükséghez képest bővebben megmagyarázza. 

NEGYEDIK RÉSZ. 

A z i s k o l a i é v r ő l . 

31. §. Az iskolai év szeptember hó elsejével kezdődik 
és június hó utolsó napjain végződik. 

32. §. A tanulókat az igazgató veszi fel és írja be vagy 
iratja be az intézet anyakönyvébe. A tanulók felvétele szep-
tember hó első napjain történik ; megelőzőleg tartatnak meg 
a javító-, pótló- és felvételi vizsgálatok. A helyi viszonyok-
hoz s a felmerülő szükséghez képest, a beiratást részben 
már június legutolsó napjaiban, a felvételi-, javító- és pótló-
vizsgálatot augusztus legutolsó napjaiban is meg lehet tartani. 

33. §. Az első felvétel alkalmával a tanuló személye-
sen, szüleinek vagy helyetteseinek kíséretében köteles meg-
jelenni. Azok a szülők vagy gyámok, kik nem laknak a 
középiskola helyén, gyermekök vagy gyámfiok beiratásakor 
alkalmas helyettest tartoznak bejelenteni, kire a házi felügye-
letet bízzák. Ha a felügyelet elégtelennek mutatkozik, az 
igazgató megkövetelheti, hogy e tekintetben czélszerű vál-
tozás történjék. 



34. §. Az igazgató által felvett és az anyakönyvbe beírt 
tanulót egyidejűleg az osztálytanár az osztálynévsorba is 
beírja. Csak a születési bizonyítványban foglalt név írható 
be az anyakönyvbe. A felvétel alapjául szolgáló összes ok-
mányok az igazgatónál tétetnek le. 

35. §. x\z első osztályba csak oly tanulók vehetők fel, 
kik életük 9-ik évét már betöltötték s arról, hogy a nép-
iskola négy alsó osztályát sikerrel elvégezték, nyilvános nép-
iskolától nyert bizonyítványt mutatnak fel, vagy felvételi 
vizsgával igazolják hasonló fokú képzettségüket. Az ily vizs-
gálat tárgyai : 1. magyar nyelven való olvasás, írás, az ol-
vasottaknak értelmezése, a beszédrészek ismerete és az egy-
szerű mondat elemezése, s a mennyiben a tanuló anyanyelve 
nem magyar, a negyedik elemi osztály pensuma, 2. a meny-
nyiségtani négy alapmívelet egész számokkal, 3. alapisme-
retek a földrajzból. A vizsgálatnál nem az anyag mennyi-
sége, hanem annak felfogása veendő figyelembe. 

A felvételkor a tanuló még születési, oltási, illetőleg 
újraoltási bizonyítványt is tartozik felmutatni. 

Tizenkét évesnél idősebb tanuló felvételét az igazgató, 
illetve a tanári kar megtagadhatja; az elutasított az egyházi 
főhatósághoz folyamodhatik. 

36. §. A" gimnázium egyik osztályából a következő 
osztályba csak az a tanuló léphet, ki a megelőző évek ren-
des tárgyaiból — nem számítva ide a szépírást és tornát — 
legalább is elégséges osztályzatot kapott. 

37. §. A gimnázium V-ik osztályába belépő tanuló szü-
lője vagy gyámja köteles kijelenteni, hogy fia, illetve gyá-
moltja a görög nyelvet fogja-e tanulni, vagy a görögpótló 
tanfolyamba kiván-e felvétetni. 

38. §. A tanulók lehetnek: 1. nyilvános tanulók, kik az 
intézetbe a tanév kezdete óta bejárnak; 2. magántanulók, kik 
az intézetbe beiratkoztak ugyan, de be nem járnak, hanem 
magánúton végzik tanulmányaikat. Nők csak magántanulók 
lehetnek s a tanórákon vendégképen sem jelenhetnek meg. 



39. §. Nyilvános tanuló csak az lehet, ki az év elején 
a beírásra kitűzött időben vétetik fel az intézetbe; a későb-
ben jelentkezőket, a késedelem kellő igazolása mellett, szep-
tember hó 15-ig az igazgató, október hó l-ig a tanári tes-
tület veheti fel. 

Magántanulók rendszerint szintén a tanév kezdetén je-
lentkeznek ; jelentkezhetnek azonban későbben is, de minden-
esetre a második félév kezdete előtt; a később jelentkező 
magántanulókat indokolt esetben csak a tanári testület fogad-
hatja be. A magántanulóknak igazolniok kell, hogy utolsó isk. 
bizonyítványuk elnyerése óta nem jártak nyilvános iskolába 
s nem tettek magánvizsgálatot. 

Magánvizsgálatot tehet az is, ki magántanulónak beírva 
nem volt, de a vizsgálathoz a püspöktől engedélyt kapott. 

40. §. A magántanulók a tanév végén az e czélból meg-
állapított napon külön vizsgálatot tesznek. A vizsgálat írás-
beli és szóbeli : az írásbeli vizsgálat az összes nyelvekre és 
a mennyiségtanra, a póttanfolyamba járóknál a rajzra — à 
szóbeli vizsgálat, a szépírást, éneket s tornát kivéve — az 
összes tantárgyakra kiterjed. A vizsgálat mértéke, a nyilvá-
nos vizsgálatok mértékével mindenben egyenlő. 

A magánvizsgálatok a tanév elején is tarthatók: ez 
esetben azonban a vizsgára jelentkező tanulók okmányilag, 
betegség esetén orvosi bizonyítványnyal tartoznak igazolni, 
hogy a tanév végén tartott vizsgálatokról miért maradtak el. 
Ily eseteknél azok a tanárok vizsgálnak, kik a megelőző 
tanévben tanítottak azon osztályban, melyről a magántanuló 
vizsgálatot tesz. 

Rendkívüli időben (p. o. május végén vagy június ele-
jén) csak kivételképen, kivételes okok fenforgása esetében 
vizsgálható meg a magántanuló. A magánvizsgálatban azok 
a tanárok, kik a tanulót előkészítették, részt nem vehetnek. 

41. §. Az ezen vizsgálatokra vonatkozó jegyzőkönyvek 
az írásbeli dolgozatokkal együtt az egyházi főhatósághoz 
terjesztendők fel. 



42. §. A magánvizsgálatokért, valamint egyéb vizsgála-
tokért járó díjak összegét a tanártestület meghallgatásával a 
fentartó testület, — a vizsgálati díjaknak és a tanártestüle-
tet illető egyéb jövedelmeknek a tanárok közti elosztásának 
módját a tanártestület állapítja meg. 

43. §. Oly tanulónak, ki az V-ik osztályban választott 
görög nyelvi tanulmányról a görögpótló tanfolyamra, vagy 
megfordítva akar átlépni, az ide vonatkozó engedélyt a tanári 
testület adja meg oly feltétellel, hogy az átlépő tanuló az 
újonnan választott tanfolyamnak a megelőző osztályra vagy 
osztályokra kiszabott tananyagából felvételi vizsgálatot tegyen. 
Az ily átlépés rendesen csak az osztály befejezése után a 
következő tanév elején történhetik meg: kivételes esetekben 
azonban a tanári testület évközben is megadhatja a fentebb 
jelzett feltétel mellett az ide vonatkozó engedélyt. Az ily 
engedély kéréséhez azonban minden esetben szükséges a 
szülőknek vagy helyetteseiknek beleegyezése. 

Ha az átlépésre való engedélyt olyan tanuló kéri, ki a 
görög nyelvből vagy a görög-pótlóból „elégtelen" osztály-
zatot nyert, az engedély az elégtelen osztályzat kijavításának 
feltételéhez kötendő. 

44. §. A reál- vagy polgári iskolából jövő tanulók fel-
vételi vizsgálatot kötelesek tenni, a mely azonban csak az 
elhagyott és újonnan választott iskola tantervei közt mutat-
kozó lényeges különbözetre terjed ki. A felső népiskolából 
a gimnázium második vagy következő osztályaiba átlépő 
tanuló nem felvételi, hanem magánvizsgálatot tartozik tenni. 

45. §. Oly tanulók, kik külföldön tanultak, az elvégzett 
osztályról nyert legalább is elégséges bizonyítvány alapján 
a következő osztályba felvehetők, de kötelesek a különbö-
zeti tárgyakból, ha ilyenek volnának, minden esetre pedig a 
magyar nyelvből, Magyarország földrajzából és a magyar 
történetből osztályonként vizsgát tenni. Ugyanez áll a hor-
vát-szlavon és bosnyák középiskolákból átlépő tanulókra is. 

46. §. A felvételi vizsgálatokért szintén külön díj jár, 



melynek összegét és felosztásmódját hasonlóképen a fentartó 
testület állapítja meg. A 42. §. végső passzusának rendel-
kezése itt is épségben marad. 

47. §. Évközben más intézetből jövő tanuló a tanári 
testület határozata alapján csak a változás okainak igazolása 
és elbocsátó bizonyítvány felmutatása mellett vehető fel. A 
felvételt megtagadó határozat ellen a felekezeti főhatósághoz 
lehet folyamodni. 

48. §. Az iskolai évet az igazgató az általa a tanári 
testülettel egyetértőleg meghatározott napon nyitja meg, mely 
alkalommal a tanulókhoz buzdító s gimnáziumi feladatuk s 
teendőik felől felvilágosító szavakat intéz. Ugyanezen alka-
lommal olvastatnak fel az iskolai törvények (1. 30. §.) s dik-
táltatik le osztályonként a megállapított órarend. 

49. §. Az órarend megállapításánál tekintetbe veendő : 
1. hogy a nehezebb tantárgyak lehetőleg a délelőtti órákra 
essenek; 2. hogy a tanulók ideje oly módon legyen beosztva, 
hogy a délutáni feladatokra elkészülhessenek, s hogy az elő-
írt játékokra is maradjon megfelelő idejük. 

Az órarendet a didaktikai szempontok sérelme nélkül 
a tanárok méltányos óhajtásait is lehetőség szerint figyelembe 
véve, az igazgató készíti vagy készítteti s az évnyitó érte-
kezleten terjeszti elő. 

50. §. Az iskolai év a tanulmányi rend szempontjából 
két félévre oszlik, ú. m. az első és második félévre; az első 
szeptember 1-től január végéig, a második február 1-től 
június hó végéig tart. Ezen időszakok eredménye a tanulók-
nak osztályzati jegyeiben nyer kifejezést, melyek az első 
félévre vonatkozólag értesítők alakjában, melyek bizonyítvá-
nyokul nem szolgálhatnak, a második félévre, illetőleg az 
egész iskolai évre vonatkozólag rendszeresen kiállított bizo-
nyítványokban közöltetnek az érdekelt szülőkkel, illetőleg 
adatnak ki az egyes tanulóknak. 

51. §. Hogy az első félévi, valamint az egész évi tanul-
mányi eredmény lehetőleg biztosítva legyen s hogy a szü-



lők is minél gyorsabban értesülhessenek fiaik tanulmányi 
előmeneteléről, a tanári testület legalább két ellenőrző tanács-
kozást tart, és pedig a karácsonyi és húsvéti szünnapok 
előtt, melyeken az összes tanulók tanulmányi és erkölcsi 
haladását megbeszéli s a hanyagoknak s a magaviselet tekin-
tetében kifogás alá esőknek szülőit erről értesíti, külön is 
megnevezve azon tantárgyakat, melyben az egyik vagy má-
sik tanuló elégtelen előmenetelt tanúsít. Ily értelemben vett 
értesítés különben a szükséghez képest a rendes havi érte-
kezletekből is küldhető, melyeknek a tanulók tanulmányi és 
erkölcsi állapotát figyelemmel kisérni szintén egyik lénye-
gesebb feladata. 

Az ily részleges értesítéseket, valamint az első félév 
végén kiadott s az összes tantárgyakról szóló osztályzatokat 
magukban foglaló értesítőket a szülők vagy helyetteseik a 
láttamozás után visszaküldeni tartoznak. 

52. §. Az iskolai év végén az egész tananyag tüzetes 
átismétlése és összefoglalása után az egyes osztályokban 
nyilvános záróvizsgálatok — censurák — tartatnak, melye-
ken mint vizsgálók a szaktanár és a vizsgálati rend szerint 
kirendelt censor van jelen, a ki a tanulók feleleteire adott 
calculusait a censuraívbe vezeti be, melybe a szaktanár az 
általa proponált osztályzatot, az első félév végén nyert osz-
tályzati jegygyei együtt, már megelőzőleg beírta. Ezen jegy-
zékből állapíttatik meg azután a bizonyítványba bejegyzendő 
végosztályzat. Ha a végosztályzat megállapításánál a szak-
tanár és censor között nézeteltérés merülne fel, a szaktanár-
nak a tanuló egész évi munkásságán alapuló véleménye 
döntő. Ugyanezen szempont irányadó a magaviseleti osz-
tályzat megállapításánál, melynél kell, hogy az osztályfőnek 
legyen legtöbb befolyása, mivel növendékeit ő neki kell leg-
jobban ismernie. 

Hogy azonban úgy az igazgatónak, mint a tanári tes-
tületnek a felelősségből természetszerűleg folyó ellenőrzési 
joga is érvényre juthasson, a censurák befejeztével osztá-



lyozó értekezlet tartandó, melyen a tanulóknak az összes 
tantárgyakból kapott osztályzatai véglegesen megállapíttatnak 
s az osztályozás körül netán mutatkozó feltűnő jelenségek 
megbeszéltetnek. 

53. §. Az előmenetel jelzésére a jeles, jó, elégséges, 
elégtelen, a magaviselet jelzésére a jó, szabályszerű, kevésbbé 
szabályszerű és rossz érdemjegyek használandók. A két 
utolsó magaviseleti érdemjegyet a bizonyítványban röviden 
meg kell okolni. A tanártestület általános ítélete a következő 
lehet: felsőbb osztályba felléphet; javító vizsgálatot tehet; 
a felekezeti főhatóság engedélyével javíthat; osztályismét-
lésre utasíttatik: az osztályt többé nem ismételheti. 

54. §. A nyolczadik osztály tanulói az év végén érett-
ségi vizsgálatot tesznek, melyet az 1883. évi XXX. t.-cz. 
21—27. §-ai szabályoznak.1 

1 1883. XXX. t.-cz. 
21. §. A középiskolákban minden tanév végén nyilvános osztály-

vizsgálatok tartatnak. A nyolczadik osztályt végzett növendékek az 
osztályvizsgálaton kívül érettségi vizsgálatot is tesznek. 

22. §. Az érettségi vizsgálat írásbeli és szóbeli. 
A vizsgálati utasítást a vallás- és közoktatásügyi miniszter az 

illető felekezeti főhatóságnak, továbbá az egyetemek, illetőleg műegye-
tem tanári karának meghallgatásával állapítja meg. 

Ezen vizsgálatok nyilvánosan tartandók és róluk a bizonyítvá-
nyok magj-ar nyelven adandók ki, de kívánatra fordításban is, akár 
az illető iskola tannyelvén, akár latin nyelven melléklendők. 

23. §. Az érettségi vizsgálatok a tankerületi főigazgató, vagy 
annak a vallás- és közoktatásügyi miniszter által kirendelt helyettese, 
felekezeti tanintézetekben pedig az illetékes főhatóság által kirendelt 
férfiak elnöklete alatt, esetleg más bizottsági tagok hozzájárulásával, 
mindenik nyolczosztáíyű középiskola tanári testülete által tartatnak. 

A felekezeti intézet érettségi vizsgálatához a vallás- és közok-
tatásügyi miniszter kormányképviselőt rendel ki, mely okból köteles az 
illető iskolai főhatóság az érettségi vizsgálat idejét legalább egy hóval 
előbb a miniszternek bejelenteni. 

A miniszter által kiküldött kormányképviselőt semmiféle rendel-
kezési jog nem illeti ; ellenben tartozik felügyelni, hogy a jelen törvény 
intézkedései és a miniszter által megállapított vizsgálati utasítások meg-
tartassanak. 

E végből : 
a) megtekinti az érettségi vizsgálathoz szerkesztett iskolai dolgo-

zatokat ; 
Dr. Zsigmondy : Szabályrendeletek. S 



A reáliskolákból jövő vagy gimnáziumi görögpótló tan-
folyamot végzett tanulók pótlóérettségi vizsgálatánál a gim-
náziumi tanulókéval egyenlő mérték alkalmazandó. 

A VIII-ik osztályt önként ismétlő tanuló rendes tanuló-
nak tekintetik, kap ugyan értesítőt, azonban az iskolai év 
végén nem tesz osztályvizsgálatot. 

55. §. Az a tanuló, ki az évzáró vizsgálaton egy tan-
tárgyból elégtelen jegyet kapott, ezt a következő tanév kez-
detén tartott javító vizsgálatok idején kijavíthatja. Két elég-
telen osztályzati jegy javítására a tanári testület ajánló fel-
terjesztésére a felekezeti főhatóság engedélye szükséges. 
(1883. XXX. t.-cz. 11. §.) Hogy a tanári testület kiket ter-
jeszt fel ajánlólag, arról az osztályzó értekezleten határoz s 
ez irányban hozott határozatát az illető tanuló bizonyítvá-
nyára ezekkel a szavakkal vezeti rá: „csak a felekezeti főha-
tóság engedélyével javíthat". 

Az ide vonatkozó folyamodványokat július hó 6-ig kell 

b) jelen van a szóbeli vizsgálaton s joga van minden tárgyból 
minden tanulóhoz kérdéseket intézni ; 

c) részt vesz a vizsgáló testületnek mind az írásbeli, mind a 
szóbeli vizsgálat eredménye felett tartandó tanácskozásában ; 

d) eljárásáról és tapasztalatairól kimerítő jelentést tesz a minisz-
ternek. 

24. §. Ha a kormány képviselője a vizsgálat folyama alatt azon 
meggyőződésre jutna, hogjr a törvény és a kiadott vizsgálati utasítás 
valamely esetben meg nem tartatott, ez iránti észrevételét a vizsgálat 
eredménye fölött tartott zártanácskozmány jegyzőkönyvébe véteti és a 
miniszternek jelentést tesz. Ez esetben a bizonyítvány kiadása az eset 
végleges eldöntéséig függőben tartandó. 

A miniszter az illetékes iskolai főhatóságot az ügy megvizsgá-
lására felhívja. A főhatóság a vizsgálatot azonnal teljesíti és ha azt 
találja, hogy törvénytelenség vagy szabályellenesség csakugyan történt, 
az érettségi bizonyítvány kiadását betiltani köteles ; ellenkező esetben 
a bizonyítványt kiadatja, de eljárásáról minden esetben jelentést tesz 
a miniszternek. 

25. §. A tanuló rendesen csak azon intézetben teheti le az érett-
ségi vizsgálatot, melyben a nyolczadik osztályt végezte. 

Más intézetben leteendő érettségi vizsgálatra rendkívüli esetekben 
a vallás- és közoktatásügyi minister adhat engedélyt. 

26. §. A gimnáziumi érettségi vizsgálat általában a főiskolákba 



az igazgatóhoz benyújtani, ki azokat a tanári testületnek az 
osztályozó konferenczián ide vonatkozólag hozott határoza-
tával együtt a felekezeti fó'hatósághoz terjeszti fel. 

Oly tanulók, kik állami intézetben nyert elégtelen osz-
tályzatukat felekezeti középiskolában kívánják kijavítani, a 
kormány engedélyéhez az illetékes egyházi főhatóság enge-
délyét is kikérni, viszont azok, a kik felekezeti iskolában 
nyert elégtelen osztályzatukat állami vagy városi iskolában 
kívánják kijavítani, a felekezeti főhatóság engedélyéhez a 
kormány engedélyét is kikérni kötelesek. 

Oly tanuló, ki kettőnél több tantárgyból kapott elégtelen 
osztályzatot, javító vizsgára egyáltalában nem bocsátható. 

Azon tanulók, kik az évzáró vizsgálatokról bármely 
okból elmaradtak s így osztályozhatók nem voltak, ha a 
következő tanév elején felsőbb osztályba akarnak átlépni, a 
javító vizsgálatok idején pótlóvizsgálatot, illetve utóvizsgála-
tot tesznek. 

való felvételre a reáliskolai érettségi vizsgálat azonban csak a műegye-
temre és a tudományegyetemnek mathematika-természettudományi ka-
rára (illetőleg bölcsészeti karának ezen szakosztályára) s a tanárképző 
intézet ugyanezen szakosztályára, nemkülönben a bányászati, erdészeti 
és gazdasági akadémiákra való felvételre jogosít. 

Azon tanulók, kik a reáliskolát elvégezték és az érettségi vizs-
gálatot jó sikerrel letették, valamely nyilvános főgimnáziumban a latin 
nyelvből, illetőleg a latin és görög nyelvből vizsgálatra bocsáthatók ; 
a kik ekkor a latin nyelvből a vizsgálatot sikerrel kiállják, az egye-
temnek orvosi és jogi karába ; azok pedig, kik a vizsgálatot a latin 
és görög nyelvből sikerrel kiállják, az egyetemnek bármely karába 
felvehetők. 

27. §. Az írásbeli érettségi vizsgálaton megbukott tanuló szóbeli 
érettségi vizsgálatra nem bocsátható. A ki a szóbeli érettségi vizsgá-
laton egy tárgyból bukott, az a következő tanév első hetében javító-
vizsgálatra bocsátható ; ellenben az írásbeli vizsgálaton, vagy a szó-
belin több tárgyból bukott tanuló egy évre visszavetendő. Ezen év 
leteltével az egész érettségi vizsgálatot ismételheti. Ha ez alkalommal 
akár az írásbelin, akár a szóbelin több tárgyból bukott, érettségi vizs-
gálatra többé nem bocsátható. 

A javítóvizsgálaton megbukott, valamint az ismétlő vizsgálaton 
egy tárgyból visszautasított tanuló a vizsgálatot ezen tantárgyból három 
hó eltelte után még egyszer ismételheti. 



Hogy a javító- és pótlóvizsgálatok után külön díj fizet-
tessék-e vagy sem, azt a fentartó hatóságok állapítják meg. 
A más középiskolában kapott elégtelen osztályzat kijavítá-
sára megtartott javítóvizsgálatért azonban mindenkor meg-
határozott díj jár. Ezen vizsgálat eredményéről az igazgató 
az illető középiskola igazgatóságát hivatalosan értesíti. 

56. §. Az osztály másodszori ismétlése meg nem enged-
hető. Ily esetben a tanári kar ítélete így fejeztetik ki : az 
osztályt többé nem ismételheti. 

57. §. Osztályok összevonását, azaz egy év alatt két 
osztálynak elvégzését az 1883. évi XXX. t.-cz. 14. pontja 
szerint a nyilvános tanulónak csak kivételesen, a tanári tes-
tület és a felekezeti főhatóság megokolt ajánlatára enged-
heti meg a vallás- és közoktatásügyi miniszter abban az 
esetben, ha az illetőnek a legutóbb végzett osztályról szóló 
bizonyítványában osztályzata jeles, életkora a rendesnél elő-
haladottabb s az illető az előző tanévet ugyanazon intézet-
ben végezte. 

58. §. Haladottabb korú magántanulók egy év alatt 
több osztályból csak a tanári testület és a felekezeti főható-
ság ajánlatára a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedé-
lyével tehetnek vizsgálatot. Ez esetben is minden osztályból 
külön teendők a vizsgálatok, minden osztály után külön 
fizetendő a tan- és vizsgálati díj, de az illető tanuló leg-
feljebb két (2) osztályból vizsgálható egymásután egy alka-
lommal. 

59. §. A hol csakis a délelőtti tanítás van szokásban, 
az eddigi eljárás megtartandó, különben a heti szünet szer-
dán és szombaton délután van, azonfelül szünetnapok: a 
vasárnap, a nemzeti és protestáns ünnepek, karácsonkor 
12 nap, húsvétkor 14 nap, pünkösdkor 4 nap, az első félév 
végén 3 nap, az igazgató által évenként igénybe vehető 3 
igazgatói szabadnap. 

A más vallású tanulók a vallás- és közokt. minisztertől ki-
jelölt ünnepnapjaikon nem kötelezhetők az iskola látogatására. 



60. §. Vasárnapokon és ünnepnapokon a tanulók az 
istenitiszteleten tanáraik kíséretében, valamint iskolai ünne-
pélyeken résztvenni s a netaláni mulasztásokat az osztály-
főnél igazolni tartoznak. Azonkívül a tanuló-ifjúság évenként 
legalább egyszer, tanáraikkal együtt az úrvacsorához járul. 

A templombajárás és az ifjúsági istentisztelet ügyében, 
a helyi viszonyokhoz képest a tanári testület meghallgatá-
sával, a fentartó hatóság iskolai bizottsága határoz. 

61. §. Az iskolai évzáró ünnepély idejét a fentartó 
testület a tanári karral együtt állapítja meg; különben a 
fentartó testület a határnap kitűzését reá bízhatja magára a 
tanári karra. Az évzáró ünnepélyen oszthatók ki esetleg az 
ösztöndíjak és egyéb jutalmak. Közvetlenül utána következik 
a bizonyítványok s az évi Értesítők kiosztása. Az évzáró 
ünnepély előtt a tanuló az intézetből súlyos ok s az igaz-
gató engedélye nélkül nem távozhat el. 

62. §. Az iskolai évi Értesítőt az igazgató szerkeszti s 
e czélból a tanárok kötelesek neki a szükséges adatokat 
kívánságához képest kellő időben beszolgáltatni. Ezen érte-
sítőkbe, melyeket az igazgató az összes közép- és felső-
iskoláknak megküldeni köteles, a következők veendők fel: 

a) az igazgató jelentése az intézet beléletének főbb 
mozzanatairól ; 

b) a gimnáziumban működő rendes és rendkívüli taná-
rok névjegyzéke az általuk előadott tantárgy és heti óraszám 
megjelölésével; a tanárok irodalmi működése; 

c) a tanulók névsora és a tanulókra vonatkozó statisz-
tikai adatok; 

d) a könyvtárak és szertárak állapotáról, illetőleg gya-
rapodásáról szóló kimutatás; 

e) az intézetben fennálló egyesületek működésének rövid, 
de kimerítő ismertetése ; 

f ) az érettségi vizsgálatokról szóló kimutatás; 
g) figyelmeztetések a jövő iskolai évre vonatkozólag; 
li) esetleg valamely szakbeli értekezés. 



l887- B) Szabályzat az egyetemes közoktatási bizottságról. 
jkv. 9. p. 

1. Az egyetemes közoktatási bizottság tagjai. 
a) elnök és jegyző ; 
b) a kerületek püspökei és fölügyelői; 
c) az alábbi módon szervezett tanügyi bizottság tagjai; 
d) a nyolcz osztályú közép- s a felsőbb iskolák tanári 

karainak küldöttei. 
2. Elnöke az egyetemes felügyelő, akadályoztatása ese-

tén a hivatala szerint legidősebb kerületi felügyelő, ezek-
nek is akadályoztatása esetén a tanügyi bizottság elnöke. 

3. Jegyzőjét a bizottság ülésezése tartamára maga 
választja. 

4. Minden nyolcz osztályú gimnázium és minden fel-
sőbb iskola tanári testülete egy-egy küldöttet választ, min-
den iskolai év elején egy évi időtartamra. 

A megválasztottak nevei a püspök útján az egyetemes fel-
ügyelővel közlendők. 

Minden küldött az új választás bejelentéséig tagja a 
bizottságnak. 

5. Hatásköréhez tartozik egyházunk tanügyének fejlesz-
tésére és tökéletesítésére közreműködni s tanügyünk terén auto-
nómiánk sértetlen föntartása fölött őrködni. E végre : 

a) véleményt ad az egyetemes gyűlés által hozzáutalt 
ügyekben ; 

b) az egyetemes felügyelő fölhívására vagy más tagjai 
indítványára javaslatokat készít és terjeszt az egyetemes 
gyűlés elé ; 

c) sürgős esetekben, midőn az egyetemes gyűlés össze 
nem hívható, intézkedik s erről a legközelebbi gyűlésnek jelen-
tést tesz. 

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

pesti lakos legyen. 



7. A tanügyi bizottság összes tagjait az egyetemes gyűlés 
választja. 

Az elhalt vagy kilépett tagok helyett a következő egye-
temes gyűlés új tagokat választ. 

8. Hatásköréhez tartozik általában ugyanaz, mi az egye-
temes közoktatási bizottság hatáskörébe van általánosságban 
utalva, a mennyiben az eljárás a rendes administratio kere-
tébe tartozik. 

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

^4) az egyetemes felügyelőt és az egyetemes gyűlést az 
elemi, közép- és felső iskolák fölötti felügyelet hatályos gya-
korlatában támogatni, s e végre elnökei vagy egyes küldöt-
tei által az iskolákat meg is látogatni ; 

B) az egyetemes gyűlés, közoktatási bizottság, egyete-
mes felügyelő által hozzáutalt ügyekben véleményt adni; 

C) tanügyi dolgokban javaslatokat készíteni ; 
D) a tanügyi bizottság az elemi iskolákra nézve az 

eddigi hatáskörben működik, különösen figyelemmel kiséri 
azok viszonyait, anyagi és kulturai állapotát, gyűjti s össze-
állítja a statisztikai adatokat, a mutatkozó hiányokra nézve 
javaslatokat tesz s ügyel a tankönyvekre ; 

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

a) előterjesztéseket tesz a tanrendszer s tantervre szük-
ségesnek látszó változtatásokra nézve ; 

b) ügyel, hogy a tankönyvek egyház- és hazaelleneset 
ne tartalmazzanak s véleményt ad a tankönyvek megfelelő 
volta iránt. E czélra a használni kívánt tankönyvek a bizott-
ságnak bemutatandók ; 

c) intézkedik a párhuzamos osztályok mellőzhetése tár-
gyában ítörv. 17. §.);* 

1 1883. XXX. t.-cz. 17. §. A középiskolák egy-egy osztályában 
60 tanulónál több rendszerint nem lehet. 



d) javaslatot készít a fegyelmi szabályrendeletről s azon 
időnként teendő változtatásokról (törv. 18. és 38. §.);x 

e) érettségi vizsgálatoknál a kormányképviselő általi bizo-
nyítvány megtagadás esetén, eszközli a vizsgálatot s határoz 
a bizonyítvány kiadása vagy megtagadása iránt s határoza-
tát fölterjesztés végett az egyetemes felügyelőhöz teszi át ; 

f ) véleményezi, hogy a tanárok vállalhatnak-e oly tiszt-
séget vagy megbízást, mely őket tanári hivatásuk betölté-
sében akadályozhatná (törv. 32. §.) ;2 

A hol a tanulók létszáma három egymásután következő évben 
meghaladja a hatvanat, párhuzamos osztályok állítandók fel és a tan-
erők ehhez képest szaporítandók az illetékes iskolai főhatóság által. 

Ha a létszám a hatvanat csak kevéssel haladja meg, ez iránt az 
illetékes iskolai főhatóság által tett indokolt jelentésre, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a párhuzamos osztály felállítását mellőzheti, 
illetőleg elengedheti. 

1 1883. XXX. t.-cz. 18. §. 
A tanuló fegyelmi úton kizáratható és pedig: 
a) csupán az intézetből, melyben tanul ; 
b) az összes hazai tanintézetekből. 
Ez utóbbi esetben a határozat mindenesetre a vallás- és közok-

tatásügyi miniszterhez felterjesztendő. A megerősített határozatnak 
közzététele és annak szigorú megtartása iránt a nevezett miniszter 
intézkedik. 

Egyébiránt a fegyelmi eljárást a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter, illetőleg a tanintézet felekezeti főhatósága szabátyrendeletileg álla-
pítja meg. 

1883. XXX. t.-cz. 38. §. 
A hitfelekezetek által fentartott nyilvános középiskolákban úgy a 

tanulókra, mint a tanárokra vonatkozó fegyelmi szabályzatokat (a fe-
gyelmi eljárást is beleértve) azok egyházi főhatóságai állapítják meg ; 
kötelesek azonban azokat, valamint az azokon időnkint eszközölt vál-
toztatásokat a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez tudomás végett 
felterjeszteni. 

Ha hitfelekezeti tanintézet igazgatója vagy tanára feg3Telmi úton 
elmozdíttatott, az ily eset, az illető felekezeti főhatóság által a vallás-
és közoktatásügyi miniszternek az indokolt ítélet közlése mellett hala-
déktalanul feljelentendő. 

Minden elmozdítási esetben, az elmozdítást kimondó ítélet közzé-
tétele és szigorú megtartása iránt a nevezett miniszter intézkedik. 

2 1883. XXX. t.-cz. 32. §. 
Az igazgatók és tanárok vármegyei, városi, községi és egyházi 



g) államsegély iránti tárgyalásoknál közreműködik s 
ügyel az 1883. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 10.1 

és az 1884. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 14.2 

képviselők (bizottsági tagok) lehetnek, de fizetéssel járó hivatalt, vagy 
rendes alkalmazást el nem vállalhatnak. 

Hogy mennyiben vállalhatnak akár polgári jogaik gyakorlásából, 
akár pedig szellemi tevékenységükből eredő oly tisztséget vagy meg-
bizatást, mely őket tanári hivatásuk betöltésében akadályozhatná, azt 
esetről-esetre előzetesen a vallás- és közoktatásügyi miniszter, illetőleg 
az illető felekezeti főhatóság határozza meg. 

1 1883. jkv. 10. p. 
Határoztatott : 
1. hogy az 1883. évi XXX. t.-cz. 47. §-a értelmében igénybe 

vehető államsegély igénybevételére nézve, az egyetemes gyűlés levén 
azon egyházi főhatóság, melynek elfogadásához és kérelmezéséhez van 
annak megadhatása kötve, az egyetemes gyűlés hozzájárulása és bele-
egyezése nélkül, középiskoláink állami segélyzését tárgyazó szerződés 
jogerejűleg nem köttethetik ; 

2. hogy azon kérdés, vájjon állami segély az 1883 : XXX. t.-cz. 
értelmében általában igénj'be vétessék-e s ha igen, mily szabályok és 
feltételek állapíttassanak meg, az erre vezető eljárás és szerződésekre 
nézve, véleményezés és javaslattétel végett az 5-ik pont alatt kiküldött 
bizottsághoz utasíttatik ; 

3. hasonlókép a tanügyi bizottságnak jövőre nézve, mi módon 
leendő szervezése a felebb említett bizottsághoz utasíttatik, egyszer-
smind pedig szükséges levén, hogy a jelenlegi tanügyi bizottság addig 
is kiegészíttessék, ennek eszközlése a holnapi ülésre halasztatik, fel-
hivatván a kerületek, hogy a bizottságba választandókra nézve, aján-
lataikat terjeszszék elő. 

2 1884. jkv. 14. p. 
A m. évi jkv. 10-dik pontjánál, melyben kimondatik, hogy miután 

az egyházfelekezeti főhatóságot maga az egyetemes közgyűlés képezi 
s így ennek beleegyezése nélkül középiskoláinkat állami segélyt tár-
gyazó szerződés jogérvényesen nem köthető s fölhívja a bizottság 
figyelmét az államsegély ügyében az 1883. évi XXX. t.-cz. folytán 
szükségesekké vált intézkedésekre, jelesül pedig azon kérdésre, vájjon 
az államsegély általában igénybe vétessék vagy sem ? S ha igen, mily 
szabályok és feltételek állapíttassanak meg az erre vezető eljárásra és 
szerződésekre nézve ? olvastatott s felvétetett a m. évi jkv. 5-ik pontja 
szerint kiküldött egyetemes bizottság jegyzőkönyvének 4-ik pontja, 
mely szerint a bizottság beható tárgyalás után kimondandónak véli, 
hogy- az állami segélynek az egyház vagy az illető iskolai pártfogóság 
részéről való igénybe vétele lehetőleg mellőztessék, és csak oly helyen 
és esetben történjék, ahol azt felekezeti és tanügyi fontos okok elke-
rülhetetlenné teszik. Ily elkerülhetetlen szükség esetében is azonban 



pontjaiban foglalt föltételek megtartására. A segélyezési ügy 
az ő útján, általa tüzetes vélemény kíséretében terjesztendő 
az egyetemes gyűlés elé ; 

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

i) őrködik, hogy az 1883. 30. t.-cz. 71. §-ában és az 
1868-iki föntartott törvények s gyakorlat semmiben sérelmet 
ne szenvedjen s ha ilyet tapasztalna, az egyetemes felügye-
lőnek bejelenti. 

10. A tanügyi bizottság a felsőbb iskolákra nézve figye-
lemmel kiséri azok állapotát, viszonyait, összeállítja s föl-
dolgozza a statisztikai adatokat, a szükségesnek vélt intéz-
kedésekre nézve javaslatokat készít. 

csak a következő elvek megtartása mellett vehető az államsegély 
igénybe : 

1. ha az igénybe veendő segély összege nem haladja meg az 
illető középiskola fentartási szükségletének felét s ha ennélfogva az 
intézet felekezeti jellege és az egyház önkormányzási joga sértetlenül 
megmarad ; 

2. ha az illető tanárok a kormány által a felekezettel közlött s 
kizárólag mindkét hitvallású evangelikus tanárok közül neveztetnek ki ; 

3. a kormánynyal kötendő minden szerződésnek jogerőre való 
emelkedése az egyetemes gyűlés, mint felekezeti főhatóság beleegye-
zésétől függ. 

Hogy a fennebbi elvek és az egyetemes gyűlés által a kerületek 
javaslatai alapján kidolgozandó módozatok egyes felmerülendő esetek-
ben helyesen alkalmaztatnak-e, arinak előleges megítéltetését a bizott-
ság egy újonnan szervezendő egyetemes bizottságra javasolja bízni, 
mely egyáltalában a segélyezés szükséges volta felett is véleményt 
mondjon. 

A segélyezett intézetek tanárkara szavazatjogának megállapítására 
nézve fölkérendőknek véli a kerületeket, hogy erre vonatkozólag véle-
ményt adni szíveskedjenek. 

Fölhivatván ennek folytán a kerületek, hogy erre nézve vélemé-
nyeiket és kívánalmaikat terjeszszék elő. 

A dunáninneni kerület előadja, hogy az állami segélyezésre nézve 
a kormánynyal kötendő szerződések tárgyában e következő három 
kívánalma van : 

1. hogy államilag segélyezett felekezetünkbeli tanintézetekben a 
kormány által alkalmazandó tanárok csakis ágostai hitv. evang. taná-
rok közül neveztessenek ki ; 

2. hogy az államilag segélyezett középiskolák szavazati jogára 



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

12. A tanügyi bizottság két szakosztályban, szükség 
esetén a két szakosztály teljes ülésében működik. 

A szakosztályok egyike az elemi, másika a többi isko-
lák ügyeit tárgyalja. 

13. A szakosztályi üléseknél, ha az elnök vagy helyet-
tese akadályozva vannak a megjelenésben, vagy hasonló 
eset a bizottság jegyzőjére nézve áll elő, a jelenlevők az 
illető ülés tartamára elnököt s jegyzőt választanak. 

nézve az egyetemes gyűlés esetről-esetre intézkedjék, magától értőd-
vén, hogy csak oly iskolák nyerhetnek szavazati jogot, melyek az 
egyetemes gyűlés által meghatározott feltételeknek minden tekintetben 
teljesen megfelelnek ; 

3. hogy az államilag segélyezett középiskoláktól a tápintézetre 
való supplicatio joga megvonassék. 

A dunántúli kerület jelenti, hogy miután kebelében oly közép-
iskola nincs, mely jelenleg az állami segélyt igénybe venni óhajtaná,^ 
ezen ügyet gyűlésileg tüzetesen nem tárgyalta. 

A bányai kerület a bizottság javaslatát elfogadja, a dunáninneni 
kerületnek a szavazati jogot illető kívánatára nézve oda nyilatkozik, 
hogy azzal az állami segélyt igénybe veendő iskolák tanári kara is 
ruháztassék fel. 

A tiszai kerület végre a bizottság véleményét szintén elfogadja, 
azonban kimondja, hogy annak végleges eldöntését, vájjon a kerület-
beli gymnasiumok valamelyike az állami segélyt igénybe vehesse-e 
vag}' sem, az egyetemes gyűlésnek való utólagos bejelentés mellett, 
saját jogának tekinti. A mi pedig a tanárok szavazati jogát és a suppli-
catiokat illeti e tekintetben az államilag segélyezett és nem segélyezett 
gymnasiumok közt különbséget tenni, nem kiván. 

Ennek nyomán az egyetemes gyűlés a dolognak beható tárgya-
lása után határozatilag kimondja a következőket : 

1. miután a bizottság által kifejezett javaslatra nézve a kerüle-
teknek eltérő nézeteik nincsenek, ezen javaslat ezennel határozat 
érvényére emeltetik ; 

2. a mi tanárok szavazati jogát illeti, az egyetem az államilag 
segélyezett és nem segélyezett gymnasiumok közt különbséget nem tesz ; 

3. a mi végre a dunáninneni kerület azon javaslatát illeti, hogy 
az államilag segélyezett intézetektől a tápintézetekre való supplicatio 
joga elvonassék, e javaslat a kerületekhez nyilatkozattétel végett le-
szállíttatik. 



14. A tanügyet általában érdeklő ügyek, valamint az 
évi jelentés, mindenkor a bizottság teljes ülésében tárgya-
landók, úgyszintén azon ügyek, melyeket a szakosztály a 
teljes ülés elé utal, vagy melynél a teljes ülés a szakosz-
tályt csak véleményadásra szólítja föl. 

15. A szakosztály elé tartozó ügyek, a körülményekhez 
képest, teljes ülésben is tárgyalhatók. 

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

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

18. A statisztikai adatok, eljárásához szükséges fölvilá-
gosítások és föllebbezések tekintetében a bizottság a püspö-
kök útján érintkezik; egyebekben előterjesztéseit, kérelmeit 
az egyetemes felügyelőhöz intézi." 

'896. C) Rendszabály a selmeczi lyceum kormányzása 
ikv- 75- p- tárgyában. 

1. Az iskolai tanács elnöke a lyceum felügyelője, kit 
az egyetemes gyűlés választ. Ezenfelül maga az iskolai 
tanács a maga tagjai közül választ másodfelügyelőt. 

2. A tanács választott tagjainak száma 24; 12-őt választ 
a selmeczbányai ág. hitv. ev. egyház, kik közül kettő min-
dig lyceumi tanár; 12-őt a dunáninneni egyházkerület. — 
Az egyetemes gyűlés a megejtett választásról a dunáninneni 
kerület püspöke útján vesz tudomást. 

Hivatalból tagjai az iskolai tanácsnak a selmeczbányai 
ág. hitv. ev. egyház rendes lelkészei, a lyceum igazgatója, a 
lyceum tandíjszedő tanára és az ephorus.1 

Az iskolai tanács hat évre választatik, s jogérvényes 
határozathoz első ízben legalább nyolcz tagnak jelenléte 

1 1902. jkv. 69. pont. 



szükséges. A másodízben ugyanazon ügyben egybehívott 
tanácsülésben a tanács legalább három tagjának jelenléte 
szükséges érvényes határozat hozatalára. 

3. Az iskolai tanácsot rendszerint összehívja a lyceum 
felügyelője, de ennek távollétében, vagy ha az iskolai tanács 
intézkedése sürgősen szükséges, összehívja a másodfelügyelő 
s a tanácsban elnököl. 

4. Az iskolai tanács minden évben legalább két ülést 
tart, egyet a kerületi gyűlés előtt, egyet május, vagy június 
havában. 

5. Az iskolai tanács a lyceum kormányzásában és bel-
ügyei vezetésében a fentartó felekezeti hatóságnak vagy párt-
fogóságnak hivatalos képviselője. 

6. Az iskolai tanács hatáskörének közelebbi meghatá-
rozása: a) Lyceumi tanári állás megüresedése esetében a 
lyceum igazgatója által pályázatot hirdettet, meghallgatja az 
igazgató jelentését, valamint a tanári kar véleményét a be-
érkezett pályázatokról, átvizsgálja a pályázók okiratait s ezek 
alapján, ha a tanszék betöltése a felekezeti fentartóságot 
illeti, a tanárt megválasztja, kiállítja számára a meghívót, 
melyet aláír a lyceum felügyelője s igazgatója, s mint ellen-
őrző a dunáninneni kerület püspöke. Ezzel a választás jog-
érvényessé vált, s ezt a dunáninneni kerület püspöke az 
egyházegyetemnek tudomásvétel végett bejelenti. 

Ha a megüresedett tanszék a vallás- s közoktatásügyi 
minisztert illeti, úgy az iskolai tanács az állammal kötött 
szerződés értelmében jár el s a kinevezésről a dunáninneni 
kerület püspöke tesz jelentést az egyházegyetemnek. 

A lyceum igazgatóját az egyetemes gyűlés választja hat 
évre a kormányzó tanács által beterjesztett hármas javaslat 
alapján. Ha az igazgatói állás megüresedik, helyettes igaz-
gatóról a tanári kar meghallgatása után az iskolai tanács 
gondoskodik. 

b) Az iskolai tanács által választott külön pénztáros 
kezeli a lyceum vagyonát, a melyet vagy ingatlanokba, vagy 



állampapírokba, vagy .jelzálogilag biztosított követelésekbe 
fektet. Az iskolai tanács felügyel a folyó jövedelem kezelé-
sére, minek könnyebb eszközlése czéljából állandó pénzügyi 
bizottságot választ saját kebeléből. 

Az évi számadásokat a pénzügyi bizottság előleges 
megvizsgálása után és jelentését tudomásul véve, felülvizs-
gálja s a felmentvényt megadja. E számadások az egyház-
egyetemnek a dunáninneni egyházkerület útján felterjesz-
tendők. 

c) Az iskolai tanács a tanári kar előterjesztése alapján 
intézkedik a stipendiumok és iskolai jótétemények kiosztása 
felett. 

d) Az iskolai tanács éber figyelemmel kiséri úgy a 
lyceumi igazgató, mint a tanári kar működését és azon van, 
hogy a netalán előforduló rendellenességeket békés úton, 
vagy komoly megintéssel megszüntesse. Súlyosabb vétségek 
esetében úgy az igazgatóval, mint a tanárokkal szemben a 
zsinati törvényekben megszabott fegyelmi eljárás megindítása 
az iskolai tanácsot illeti. 

e) Az iskolai tanács tagjai közvetlenül meggyőződést 
szerezni tartoznak arról, hogy milyen az ellátás az élelme-
zőben és megvan-e a kellő rend és tisztaság. Lényeges vál-
toztatások felett határoz az iskolai tanács. 

f ) Az iskolai tanács ellenőrzi az igazgatót, a lyceumi 
épületek és szerelvények épentartása tekintetében. Nagyobb 
költségekkel járó építkezés vagy belső berendezés fölött ha-
tároz az iskolai tanács. 

g) A tanulók relegátiója felett az iskolai tanács határoz. 



VI. THEOLOGIA-ÜGYIEK. 
A) A magyarhoni ág. hitv. ev. theologiai akadémia l882-

szervezete és ügyrendje. Függelék." 

A) SZERVEZET. 

I. Irányelvek. 

1. A theologiai akadémia a magyarhoni ág. hitv. evang. 
egyház tanintézete s mint ilyen az egyetemes gyűlésnek 
közvetlen hatósága alatt áll (szerződés 2). 

2. A theologiai akadémia viszonyát az egyetemes gyűléshez 
s általa az egyes egyházkerületekhez és a többi theol. intéze-
tekhez, — úgyszintén belszervezetét, —• most és jövőben 
az egyetemes gyűlés állapítja meg, működését felebbviteli 
legfőbb fokon ugyancsak az egyetemes gyűlés intézi és 
ellenőrzi. 

3. A theol. akadémián, egyházunk hitelveinek megtar-
tása mellett, teljes tanszabadság biztosíttatik. 

4. A theol. akadémiának úgy anyagi, mint szellemi 
összes szükségleteiről, a pozsonyi gyülekezettel kötött szer-
ződés értelmében, az egyetemes gyűlés gondoskodik. 

II. Az akadémia igazgatása. 

5. A theol. akadémiát az egyetemes gyűlés nevében és 
megbízásából 

a nagy bizottság, 



a kis bizottság és 
a tanári kar 

igazgatják. 

a) Nagybizottság. 

6. A nagy bizottság: 
elnökét az egyetemes gyűlés választja; 
alelnökét, az általa választott 12 tag közül szintén az 

egyetemes gyűlés választja ; 
hivatalból tagjai : a négy egyházkerület superintendensei 

és az akadémia igazgatója; 
választott tagjai : az egyetemes gyűlés által (kerületen-

ként hármával) választott 12 tag, a pozsonyi egyház által 
választott 8 tag és az akad. tanári kar által kebeléből válasz-
tott egy tag; 

jegyzőjét kebelbeli tagjai közül maga a bizottság választja 
(szerz. 11. 19). 

7. A bizottságnak hivatalból tagjain kívül a többiek, az 
erre jogosult testületek által hat évenként újra választat-
nak, ismét megválaszthatok lévén a kilépett tagok (szerz. 18). 

8. A nagy bizottság évenként egyszer, szükség esetére 
többször is tart gyűlést Pozsonyban vagy az egyetemes 
gyűlés helyén és idejében. Érvényes határozat hozatalára 
az elnökön kívül 12 tag jelenléte kívántatik (szerz. 20. 21). 

• 9. A nagy bizottság jog- és munkaköre a következőkre 
terjed ki: 

a) Választja az akadémia tanárait s azok közül az igaz-
gatót (dekán) ; határoz a pozsonyi magyar-tót lelkésznek 
tanárul alkalmazása felett (sz. 22. a). 

ß) Gondoskodik egy önálló nyugdíjintézetnek ezen aka-
démia körén belül létrehozásáról s kimondja a tanárok eset-
leges nyugdíjaztatásának szükségességét (sz. 22. b). 

t) Fegyelmi hatósági jogot gyakorol a tanárok fölött s 
ezen minőségében elővizsgálatot rendelhet, kimondja a hiva-
taltól való felfüggesztést, magát a fegyelmi ügyet pedig az 



egyetemes gyűlés által 3 évenként delegált egyházmegyei 
rendes törvényszék előtt megkezdett perre utasítja (szerz. 
22. c). 

S) Megállapítja az akadémia tantervét a tanári kar meg-
hallgatásával s azt az egyetemes gyűléstől nyert jóváhagyás 
után életbe lépteti (szerz. 22. d). 

e) Megállapítja az akadémia hallgatóira vonatkozó tör-
vényeket (sz. 22. e). 

ç) Megállapítja a tandíj összegét és a többi illetékeket 
(sz. 22. f). 

l̂) Felügyel az akadémia meglevő és ezután nyerendett 
alapítványaira, úgyszintén az akadémia könyvtárára és tan-
eszközeire (sz. 22. g). 

Felülvizsgálja az akadémia évi számadásait s azokat 
évi jelentésével és netatáni javaslataival együtt az egyetemes 
gyűléshez fölterjeszti (sz. 22. h). 

b) Kis bizottság. 

10. A kis bizottságnak 
elnöke, ha helyben lakik, a superintendens, ellenkező 

esetben a nagy bizottság által választott bizottsági tag; 
hivatalból tagjai : az akadémia igazgatója és a nagy 

bizottságba választott egy tanár; 
választott tagjai : a nagy bizottság által saját tagjai közül 

választott 8 tag (sz. 24) ; 
jegyzője a saját kebeléből választott egy bizottsági tag. 
11. A kis bizottság választott tagjai a nagy bizottság 

alakuló gyűlésében szintén hat évenként választatnak. — 
Üléseit mindig Pozsonyban és a szükségkivánta időben tartja. 
Érvényes határozathozatalra az elnökön kívül 6 tag jelen-
léte kívántatik (sz. 24). 

A kis bizottságnak jog- és munkaköre a következőkre 
terjed ki : 
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a) Végrehajtja a nagy bizottság határozatait, illetőleg 
felügyel azok végrehajtására (szerződés 25. a). 

ß) Megvizsgálja az akadémia pénztárának számadásait, 
utóbbiakat a vagyon kimutatásával, saját észrevételeivel, úgy-
szintén az általa megállapított költségvetéssel együtt a nagy 
bizottsághoz fölterjeszti. 

t) Ellenőrzi a hallgatók fegyelmi ügyeiben tett intéz-
kedéseket (sz. 25. b), az esetleges felebbezések felett ter-
mészetük szerint vagy végérvényesen ítél (a hallgatók ügyé-
ben), vagy pedig indokolt véleményt ad (a tanárok ügyében). 

S) Halasztást nem engedő ügyekben a nagy bizottság 
jóváhagyásának reményében intézkedik (sz. 25. c). 

y Javaslatokat tesz a nagy bizottságnak (sz. 25. d). 
*>) Fogadja és elbocsátja az akadémia szolgáját. 

c) Tanári kar. 

12. A tanári kar: 
elnöke : az igazgató, 
tagjai : a rendes és rendkívüli tanárok, 
jegyzője : a tanári kar által választott egy tanár. 
13. A tanári karnak igazgatási tekintetben, jog- és 

munkaköre következőkre terjed ki : 
a) Végrehajtja a bizottságoknak a tanításra és fegyelem 

gyakorlására nézve ezen szervezet alapján időnként hozott 
határozatait ; 

ß) Indokolt előterjesztéseket tesz úgy dologi, mint sze-
mélyi ügyekben, felhívásra vagy saját kezdeményezéséből ; 

-() Jelentést ad az akadémia beléletéről évenként a kis 
bizottságnak ; 

í) Indokolt véleményt ad tanár-választásoknál ; 
"0 Megvizsgálja az igazgató számadásait ; 

Intézkedik a nyugdíj-intézet ügyeiben, a megalko-
tandó alapszabályok értelmében ; 

e) Ajánlatot tesz a jótétemények kiosztására nézve ; 



C) Egy szavazattal járul az egyetemes tisztviselők vá-
lasztásához ; 

0 Képviselőt választ a nagy bizottságba; 
*) Az akadémiai hallgatók fegyelmi ügyeiben, még pedig 

kisebb vétségek fölött végérvényesen, nagyobb vétségek fö-
lött első fokulag ítél (157. p.); 

X) Az ügyrend és a fegyelmi szabályzat értelmében el-
jár, illetőleg azok megtartása fölött őrködik. 

III. Az akadémia tanügye. 

14. A theol. akadémia, hazai egyházunk igényeinek 
megfelelő lelkészeknek s esetleg tanároknak képzésében nyi-
latkozó feladatát, a bölcseimi- és vallás-tudományok előadá-
sára és seminariumok vezetésére választott rendes, rendkí-
vüli és magántanárok közreműködésével következőleg oldja 
meg : 

a) Tananyag. 

15. A theol. akadémián előadatnak: 
a) Alapvető tantárgyak gyanánt : 
Bölcsészet és vallástörténet, metaphysika, neveléstan, 

aesthetika. 
Latin nyelv, kapcsolatosan az egyházatyák iratainak és 

a symbolikus könyvek olvasásával és fejtegetésével, továbbá 
a német és bibliai tót nyelvek. 

Theol. encyclopaedia. 
O- és új testámentomi nyelvek ismerete, megfelelő köny-

nyebb szakaszok cursorius olvasásával és fejtegetésével. Irás-
magyarázattan, az írás-magyarázat történetével ; továbbá : be-
vezetés, a zsidó nép története, archeologia, ó-testámentomi 
theologia, mint az ó-szövetségi exegesis segédtudományai, 
és bevezetés, kortörténet, új-testámentomi theologia, mint az 
új-szövetségi exegesis segédtudományai. 



b) Kifejtő tantárgyak gyanánt: 
Ó- és új-testámentomi exegesis. Jézus élete mint az 

exegesisi tudományok betetőzője. 
Történelmi theologia : egyetemes és magyarhoni ev. 

egyháztörténet. Továbbá : a rendszeres theologiához átmene-
tül dogmák története és symbolika, a gyakorlati theologiához 
átmenetül archeologia s lehetőleg még az egyházi statisztika is. 

Rendszeres theologia : dogmatika, apologetika, ethika. 
Gyakorlati theologia : gyakorlati exegesis, egyházjog, 

liturgika, homiletika, theol. pastoralis, katechetika. 
Hymnologia és az egyházi ének története, egyházi ének, 

esetleg egyházi zene is. 
17. Ezeken kívül az akadémia teljes folyamában elő-

adhatók még : psychologia, művelődés története, bölcsészeti 
erkölcstan és jogbölcselem, a theologia szükségleteinek meg-
felelő mérvben és arányban. 

18. Az előadásokkal párhuzamosan kezelt és az illető 
szaktanárok vezetése alatt álló seminariumok a következők : 
bölcsészeti, bibi. nyelvészeti, ó- és új-test. exegetikai, egy-
háztörténelmi, dogmatiko-ethikai, egyházjogi és gyakorlati 
seminariumok. 

19. A theol. akadémia hallgatói tornászaiban is gyako-
roltatnak. 

b) A tananyag beosztása. 

A theol. akadémia tananyaga, tekintettel a 8 félévre és 
a 8 tanerőre, következőleg osztatik be. 

20. Előadásokra nézve: 
I. 1. Theol. encyklopaedia, ó- és új-test. nyelvek, meg-

felelő könnyebb szakaszok cursorius olvasásával és fejtege-
tésével, egyháztörténelem, vallás vagy bölcsészet történelme, 
neveléstan, aesthetika, német- és bibliai tót nyelvek és a 
latin nyelv. 

I. 2. 0 - és új-test. magyarázata, írásmagyarázattan, egy-
háztörténelem, vallás- vagy bölcsészet történelme, neveléstan, 



zsidó nép története archeológiával, új-test. kortörténet, aes-
thetika, német, bibliai tót és latin nyelvek. 

II. 1. Ó- és új-test. magyarázata, egyháztörténelem, 
vallás v. bölcsészet története, egyh. archeologia, német, bibi. 
tót, és latin nyelvek. 

II. 2. O- és új test. magyarázata, magyarországi ev. 
egyháztörténet, vallás v. bölcsészet története, metaphysika, 
német, bibi. tót és latin nyelvek. 

III. 1. 0 - és új-test. magyarázata, bibi. theologia, beve-
zetés, dogmák története, egyházjog, dogmatika, liturgika. 

III. 2. O- és új-test. magyarázata, bevezetés, bibi. theo-
logia, dogmák története, egyházjog, dogmatika, homiletika. 

IV. 1. Új-test. magyarázata, ethika, Jézus élete, kate-
chetika, gyakorlati exegesis. 

IV. 2. Új-test. magyarázata, ethika, symbolika, statisz-
tika, theol. pastoralis, gyakorlati exegesis. 

Mind a 8 félévben egyházi ének, esetleg egyházi zene 
is és tornászat. 

21. Seminarinmokra nézve: 
I. tanfolyamban. Első félévben: bibliai nyelvészeti; má-

sodik félévben : ó- és új-test. magyarázati ; mindkét félév-
ben : német-, bibi. tót és latin nyelvészeti, vallás v. bölcsé-
szet történeti. 

II. tanfolyamban. Mindkét félévben: ó- és új-test. ma-
gyarázati, vallás v. bölcsészet történelmi, egyháztörténelmi, 
német-, bibi. tót és latin nyelvészeti. 

III. tanfolyamban. Mindkét félévben : ó- és új-test. ma-
gyarázati. dogmatikai, egyházjogi gyakorlati. 

IV. tanfolyamban. Mindkét félévben : rendszeres theolo-
giai (részben repetitorium) és gyakorlati seminariumok. 

22. tantárgyak kötelező voltára nézve: 
Minden tanévben kötelezöleg előadandók és a megálla-

pított sorrendben hallgatandók : theol. encyklopaedia, vallás 
v. bölcsészet történelme, neveléstan, metaphysika és aesthe-
tika. Továbbá ó-test. exegesis 5 félévi, és új-test. exegesis 



8 félévi cyklusba osztva. Altalános és hazai egyháztörténet, 
dogmatika, symbolika, ethika, egyházjog, liturgika, homile-
tika, katechetika, theol. pastoralis, gyakorlati exegesis. Német, 
bibi. tót és latin nyelvek. 

Föltételesen kötelezők s tekintettel a vizsgálatokra a két, 
illetőleg négy tanfolyamban előadandók és az illetők által 
szabadon választott időben, de a megszabott időközön belül 
hallgatandók : bevezetés, bibi. theologia, zsidó nép története, 
új-testámentomi kortörténet, Jézus élete, írás-magyarázattan, 
dogmák története, egyházi régiségtan, statisztika és hym-
nologia. 

Szabadon előadhatók és hallgathatók: psychologia, mű-
velődés története, művészet története, bölcsészeti erkölcstan 
és jogbölcselem. 

23. A kötelező tantárgyakkal párhuzamos seminariu-
mok, úgy a tanárokra, mint a hallgatókra nézve kötelezők. 

24. A tanszékekre nézve : 
A tananyag a theol. akadémia megállapított tanszékeire való 

tekintettel egyes szaktanárok között következőleg osztatik be. 
Bölcsészeti tanszék : bölcsészet és vallás történelme vál-

takozva (I. 1, 2. és II. 1, 2), neveléstan (I. 1, 2), metaphy-
sika (II. 2), az ismeret elméletével és aesthetika (I. 1, 2). 

O-test. exegesis tanszéke : héber nyelv minden téli fél-
évben (I. 1), ó-test. exegesis (I. 2. II. 1, 2. III. 1, 2), beve-
zetés (III. 1), ó-test. theologia (III. 1, 2), zsidó nép törté-
nete (I. 2), archeologia (II. 1.). 

Rendszeres theol. és új-test. exegesis 2 tanszékénél: theol. 
encyklopaedia hodogetikus irányban (I. 1), dogmatika (III. 
1, 2), ethika (IV. 1, 2), új-test. exegesis (I. 1, 2. II. 1, 2. 
III. 1, 2. IV. 1, 2), írás-magyarázattan, bevezetés (III. 2), 
új-test. theologia (I. 2), új-test. kortörténet (I. 2), Jézus 
élete (IV. 1), symbolika (IV. 2). 

Egyháztörténelmi tanszék: általános egyháztörténet (I. 1, 
2. II. 1, 2), hazai egyháztörténet (II. 2), dogmák története 
(III. 1, 2). 



Gyakorlati theol. tanszék: egyházjog (III. 1, 2), gya-
korlati exegesis (IV. 1, 2), liturgika (III. 1), homiletika (III. 
2), katechetika (IV. 1), theol. pastoralis (IV. 2). 

25. A német (I. 1, 2. II. 1, 2), és bibi. tót nyelvek 
(I. 1, 2. II. 1, 2), a latin nyelv (I. 1, 2. II. 1, 2), egyházi 
ének, zene és tornászat tanítására, esetleg külön tanárok al-
kalmaztatnak. 

26. A két magántanár egyike az egyháztörténelmi, má-
sika pedig az exegetikai szakoknál nyer alkalmazást. 

27. A megfelelő seminariumok ellátására az illető szak-
tanárok kötelezvék. 

.4 tantárgyak tanítására és hallgatására nézve. 

28. A kötelezett tantárgyaknak tanfolyam és idő szerint 
meghatározott sorozatban előadására köteleztetnek ugyan a 
tanárok, azonban, hogyha az akadémia tanrendje megengedi 
és ez a tanári kar javaslatára a kis bizottság által elfogad-
tatik, — kicserélve, sőt a szakukhoz szorosan nem tartozó 
tantárgyakból is tarthatnak időnként előadásokat. 

29. A részletes tan- és óraterv elkészítése a tanári karra 
bizatik, úgy azonban, hogy a kötelező óraszám, bele nem 
számításával a seminariumokban eltölteni kellett óraszám-
nak, rendes tanároknál hetenként 10 óránál, magántanárok-
nál pedig hetenként 6—6 óránál kevesebb nem lehet ; hogy 
továbbá ezen tan- és óraterv a kis bizottság jóváhagyása 
után lép érvényre. 

30. Az akadémia előadási és tannyelve a magyar, se-
minariumokban azonban egyházunkban dívó többi nyelvek 
is alkalmazhatók. Gyakorlati seminariumokban a magyar-
német, illetőleg magyar-tót nyelv, hetenként legalább egy-
egy órában gyakoroltatnak. 

31. A tantárgyak tudományos összefüggésére egyrészt, 
a hallgatók tudományos készültségére való tekintetből más-
részt, a tanulási szabadság egyelőre oly mérvben korlátol-
tatik, hogy az akadémia rendes hallgatóira nézve : a kötele-



zett tantárgyak megállapított sorrendje kötelező, míg a föl-
tételesen kötelező tantárgyakat tetszés szerint választott 
időben hallgathatják, a szabadon előadott tantárgyak hallga-
tása vagy nem hallgatása pedig szabad elhatározásukra biza-
tik, úgy azonban, hogy azokra nézve, kik ezen szabadon 
választható tantárgyak közül egynek vagy többnek hallga-
tására önkényt vállalkoztak és az illető szaktanárnál e végre 
már beíratták magokat: ezen tantárgyaknak rendes hallga-
tása föltétlenül kötelezővé vált ez által. -— Nevezetesen 
tehát : 

«) a vizsgálatok tárgyát képező főtantárgyak az előírt 
sorrendben hallgatandók ; 

(i) a főtárgyak segédtudományait a vizsgálatok által meg-
határozott tanfolyamokon belül bármikor, de hallgatni kö-
telesek ; 

y) a szabadon előadott tantárgyak hallgatása vagy nem 
hallgatása sem a vizsgálatok eredményére, sem a jótétemé-
nyekben való részesülhetésre nézve nincs befolyással. 

32. Más intézetekből jött hallgatók a már hallgatott tan-
tárgyak ismételten hallgatásának kötelezettsége alól fölmen-
tetnek, viszont a még nem hallgatott tantárgyak előadásain 
való részvételre köteleztetnek, illetőleg nekik erre alkalom 
adatik. 

33. Az akadémia hallgatói a seminariumok igényelte 
óraszámon kívül hetenként legalább 20 órát vállalni kötele-
sek. Kivétel adatik: 

a) a IV. tanfolyam hallgatói közül azoknak, kik a szak 
vizsgálatokon szükségelt tantárgyak egynémelyikét már hall-
gatták, mely esetben azok a seminariumi órákon kívül, he-
tenként 15 óránál többre nem köteleztetnek; 

b) a tettleges katonai szolgálatban levő egy éves önkény-
teseknek ; 

c) és az egyes tudományok hallgatására beírt rendkí-
vüli hallgatóknak. 



c) Vizsgálatok, érdemjegyek. 

34. A teljes tanpálya tagoltságának szempontjából két 
vizsgálat állapíttatik meg, még pedig: 

a) az első két tanfolyam bevégeztével az alapvizsgálat, 
melynek kötelező tárgyai: ó- és új-test. nyelvészet, német 
vagy bibi. tót nyelv, vallás és bölcsészet története, meta-
physika, aesthetika, neveléstan, általános és hazai egyház-
történelem ; 

b) a második két tanfolyam, illetőleg a 4-ik tanfolyam 
befejeztével a szakvizsgálat, melynek kötelezett tárgyai : ó-
és új-test. exegesis (bevezetés, bibi. theologia, zsidó nép tör-
ténete, archeologia, új-test. kortörténet, Jézus élete), dogma-
tika (dogma történettel és symbolikával), ethika, egyházjog 
és gyakorlati theologia (liturgika, homiletika, katechetika, 
theol. pastoralis). 

35. Mindezen vizsgálatok szabad választásra hagyott két 
időben, ú. m. a nyári félév végén (június), és a téli félév 
elején, (szeptember) letehetők. 

36. Az akadémia 3-ik tanfolyamára rendes hallgatók 
gyanánt csupán azok vehetők fel, kik az alapvizsgálatot si-
kerrel letették. Egy vagy két tanfolyamot külföldi egyeteme-
ken végzett theologusok tartoznak úgy az alap-, mint a 
szakvizsgálatot letenni. 

37. A szakvizsgálat letételét megelőzőleg tartoznak a 
hallgatók : 

a) kimutatni, hogy a 4 éves tanfolyamot elvégezték; 
b) exegetikai, rendszeres theologiai és gyakorlati tudo-

mányok köréből házi dolgozatul nyert föladatot sikeresen 
megoldani. 

t) az adott alapigékből magyar nyelven s ezen kívül 
legalább még egy (német vagy tót) azon nyelven teljesen 
kidolgozott egyházi beszédet készíteni, mely nyelvű egyhá-
zakban kívánnak lelkészi állást foglalni. 

38. Rendes időben megtartott vizsgálaton való meg-



jelenés alól nyerhet ugyan az erre illetékes tanári kartól 
indokolt kérvényre fölmentetést, de csak addig, míg azzal 4 
rendes határidőnél többet nem mulasztott. Utóbbi esetben, 
mint olyan, ki a vizsgálat-tételhez való jogát elvesztette, 
csupán a kis bizottságtól nyerhet még egy, utolsó határidőt. 
Az egy főtárgyból bukott hallgató tehet a következő határ-
időben javító vizsgálatot, két vagy több főtantárgyból elég-
telen osztályzatot nyert hallgató azonban az egész vizsgálat 
ismétlésére utasíttatik. Úgy az alap- mint a szakvizsgálat 
csak egyszer ismételhető. Az ismételve bukott hallgató, mint 
e pályára képtelen, végleg elutasíttatik. 

39. Szabadon hallgatott tantárgyakból elért eredmény 
colloquiumok által állapíttatik meg. 

40. A letett vizsgálatokról az igazgató által kiállított és 
a szaktanárok névaláírásával, úgyszintén az akadémia pecsét-
jével ellátott külön bizonyítványt nyer a hallgató, mely bizo-
nyítványba a vizsgálati jegyzőkönyvből az osztályzati anya-
könyvbe minden tantárgy után bevezetett érdemjegy nem-
csak számmal, hanem szóval is bejegyeztetik. A szabadon 
hallgatott tantárgyakból colloquiumok által megállapított 
eredmény az illető szaktanár által a jelentkezési könyvbe 
beiratik. 

41. Rendkívüli hallgatók, az illető szaktanár által kiál-
lított és az igazgató által ellenjegyzett okmányon kapják 
meg a látogatási, illetőleg colloquiumi eredményt igazoló 
bizonylatot. 

42. Az akadémia érdemjegyei következőleg állapíttat-
nak meg: 

a) erkölcsi magaviseletre nézve: törvényszerű,rovott,rossz; 
b) előadások és seminariumok látogatására nézve : ren-

des, szakadozott, hanyag; 
c) a tanulásban való előmenetelre nézve : jeles, jó, elég-

séges, elégtelen. 
43. A vizsgálatokra vonatkozó részletes intézkedések az 

alábbi pontok alatt foglalvák. 



d) Colloquiumok. 

44. Az akadémia rendes hallgatói kötelesek, az alap és 
szakvizsgákon kívül, még colloquiumokat is tartani, még 
pedig a félévi előadások befejeztével a kötelezett tantárgyak-
ból. Minden ilyen sikeresen megállott colloquium, a jótéte-
ményben való részesülést illetőleg a következő félévre bír 
érvénynyel. Eredménye a jelentkezési könyvbe bevezettetik.1 

e) Tanítási és szünidő. 

45. Előadások és seminariumok köznapokon naponta 
délelőtti 8 —12 és délutáni 2—9 óra közt, a tanári káráltál 
megállapított s kis bizottságilag elfogadott órákban és az erre 
kijelölt tantermekben tartatnak. Vasárnapokon s egyházunk 
más ünnepein nincs előadás. 

46. A tanév szept. 1-től június 30-ikáig 10 hónapra 
terjed és két félévre osztatik, ú. m. téli félévre, mely szep-
tember 1-től január 31-ikéig és nyári félévre, mely február 
1-től június 30-ikáig tart. 

47. Évközti szünet van július és augusztus hónapok-
ban ; időközti szünetek : karácsoni és húsvéti ünnepek alkal-
mából 14—14 nap, és a két félév közben (február 1-től 
10-ikéig 10 nap. 

f) Tanárok, értekezletek. 

48. A theol. akadémia rendes tanáraiul olyan ág. hitv. 
ev. vallású, feddhetetlen életű s hazánkban polgári joggal 
bíró férfiak alkalmazhatók, kik vagy eredményes hivatalko-
dással, vagy theologiai, illetőleg philosophiai tanári vizsgá-
latról szóló bizonyítvány bemutatásával, vagy az illető sza-
kokban kifejtett irodalmi munkássággal szakképzettségüket 
igazolták. 

49. Az akadémia tanárok vizsgálatára vonatkozó köze-
lebbi intézkedések B) III. a) alatt foglalvák. 

1 1883, jkv. 13. p. 



50. A tanári karnak, — melyhez a rendeseken kívül a 
rendkívüliek és a magántanárok is számíttatnak — feladata 
úgy az akadémia tanügyeinek testületileg való vezetésére, 
mint a hallgatók oktatására és jellemképzésére kiterjed. 

51. Vezetés szempontjából köteles a tanári kar, — az 
egyén tudományos meggyőződésének tiszteletben tartásával, 
— lehetőleg egyöntetű nevelészeti és módszeres eljárást 
követni s ennek elérhetése czéljából havonként egy értekez-
letet tartani, mely értekezletről az igazgatónál előzetesen 
bejelenteni kellett elfogadható ok nélkül a tanárok egyike 
sem maradhat el. 

52. Ezen értekezleteken összegeztetnek az észleletek s 
azok eredménye szerint intézkedik aztán az akadémiai tan-
és nevelésügyre vonatkozó összes teendői fölött. 

53. Az értekezlet rendes jegj'zőkönyvébe foglalt hatá-
rozatoknak magát minden tanár alávetni tartozik; a sérel-
mesnek vallott vagy károsnak látszott határozatok ellen 
azonban fölebbviteli fokon a kis, esetleg még a nagy bizott-
ság előtt is kereshet orvoslást. 

54. Az értekezletek hitelesített jegyzőkönyvei a kis 
bizottságnak ülésről-ülésre, a nagy bizottságnak pedig kívá-
natra bemutatandók. 

55. Oktatás szempontjából tartoznak a tanárok rendelt 
időben, pontosan megtartani az előadásokat és a seminariu-
mokat s oda törekedni, hogy a hallgatók tudomány-szomja 
kielégítést találván, azok munkakedve fokoztassék s a meg-
szakítás nélküli tanulás és tanulmányozás vágya a tanár jó 
példájában és útmutató készségében biztos táperőt nyerjen. 

56. Jellemképzés szempontjából : 
«) Mint az általuk hirdetett evang. életelvek képvise-

lőinél nyilatkozzék föllépésükben, modorukban is már azon 
szellem, melynek gyümölcsei Galata V. 22. 23. alatt fel-
mutatvák. Miért is kell, hogy a hallgatóságnak úgy egyház-
szeretetükkel, az isteni tiszteletek szorgalmas gyakorlásával, 



mint magán, követésre méltó, életükkel adjanak példát min-
den tekintetben. 

ß) Legyenek a hallgatóknak igaz tanácsadói, igazságos 
birái, javuk, sorsuk iránt érdeklődő ügy- és személybarátok. 
Ebreszszék föl, illetőleg elevenítsék bennök a szigorú becsü-
let- és kötelesség-érzetet ép úgy, mint hivatásuk komoly, 
pályájuk nehéz, de áldásteljes voltát, azt a működési kört, 
melyben életczélul tűzték ki jó és rossz napokban bátran 
hirdetni, híven szolgálni az egyházban az Urat. 

7) Mint a hazai ev. egyház szolgálatára készülő ifjú-
ságot melegítsék föl, illetőleg tartsák elevenen a haza iránti 
odaengedő szeretetben, hogy nyelvi különbség mellett is 
tudják azt édes sajátjuknak vallani mindannyian. S e 
végből a mint egyrészt senkinek magán érzelmeire azon 
körön belül nyomást gyakorolni nem fognak, úgy és más-
részt ellentmondanak mindannak, mi a magyar hazával és 
nemzettel, a magyar állammal és törvénynyel ellentétbe 
helyezné őket, meg nem tűrnek tehát ellenséges befolyást 
avagy épen más titkos szövetkezést. 

2) Mint a fegyelem kezelői nem annyira a megtorlás 
szigorával, mint inkább a javításra czélzó nevelési nemes 
elv türelmes alkalmazásával fognak tanodának is, hallgató-
nak is igazságot szolgáltatni. 

g) Igazgató, jegyző. 

57. Az akadémiai tanári karnak közös felelősség mellett 
közös teendői első sorban az igazgató által végeztetnek. 

58. A nagy bizottság által 3 évenként választott igaz-
gatónak jog- és hatásköre következőkre terjed ki : 

a) Mint az akadémia belügyeinek vezetője, kormányzati, 
tanügyi és fegyelmi tekintetben is, közvetlenül gyakorolja a 
felügyeletet úgy a hallgatók, mint a különben egyenjogú 
tanárok fölött, utóbbiakkal szemben, mint első az egyenlők 
között. 



íO Képviseli az akadémiát kifelé. 
y) Hivatalból tagja úgy a nagy bizottságnak, mint a 

pozsonyi egyház iskolai tanácsának. 
2) Gondoskodik a bizottságok — szervezetben és ügy-

rendben gyökeredzett — rendelkezéseinek és a tanári érte-
kezlet megállapodásainak végrehajtásáról. 

e) Előkészíti a tanácskozmány alapját képező tárgyakat és 
ügyeket tárgyalásra. 

C) Közigazgatási ügyekben a tanári kar gyűléseinek (12. 
pont), fegyelmi és tanügyi tanácskozmányokban az értekez-
leteknek összehívó és vezető elnöke. 

rj) A kezelésére bizott pénztár jövedelmeit beszedi s 
azokból a költségvetés engedte kereten belül a szükségelt 
irodai, fűtési, tisztántartási és világítási kiadásokat fedezi s 
mindezekről számot ad a tanári kar útján a bizottságnak. 

Rendes tanárok egyikének segédkezése (fölváltva) 
mellett beírja és beigtatja az akadémia polgárait. 

0 A bizonyítványokat kiállítja, illetőleg ellenjegyzi. 
y-) Az akadémia és hallgatósága ügyeiben szükségelt 

levelezést teljesíti. 
>0 Az akadémia ünnepélyeit rendezi és vezeti, 
(j.) Az akadémia polgárainak az intézeten kívül való 

magaviselete fölött őrködik. 
v) Az akadémia szolgaszemélyzetével a megszabott teen-

dők korlátai közt rendelkezik. 
&) Az új igazgató választásáig vezeti az ügyeket. 
59. A tanári értekezleten szótöbbséggel választott jegyző 

szerkeszti a tanári kar gyűléseinek és az értekezleteknek 
jegyzőkönyvét, hitelesítés után kiadja a határozatokat, s az 
igazgatónak a hallgatók fölvételénél és beiktatásánál az osz-
tályzati anyakönyv vezetésénél segédkezik. 

h) Akadémiai polgárok. 

90. Az akadémia polgárai : 
a) rendesek, kik az akadémiai tanfolyamot azért végzik. 



hogy egyházunkban lelkészi, esetleg tanári állást foglalhas-
sanak. Ide számíttatnak a hadgyakorlatot végző egy éves 
önkénytesek is, kik szabad óraikban hallgatják az előadáso-
kat s cselekvő részt vesznek a seminariumokban. 

b) vendkívüliek, kik egyes szabadon választott tantárgyak 
hallgatása végett beíratják magukat. 

61. Mindkét rendű hallgatóság az akadémia törvényei 
alatt áll, azok megtartására kötelezett. 

62. Rendes hallgatókul azok vétetnek föl, kik érettségi 
vagy más theol. intézettől nyert bizonyítvány bemutatásával 
magukat az akadémiai törvények megtartására becsületszóval 
kötelezik. 

63. Rendkívüli hallgatók gyanánt mindazok felvétetnek, 
kik az illető szaktanár ítélete szerint a választott tantárgy 
hallgatására képesítvék, hogy ha magukat az akadémiai tör-
vények megtartására becsületszóval kötelezik. 

64. A megállapított tandíj és másnemű illetékek fize-
tésére, ösztöndíjak és másnemű jótéteményben való része-
sülésre és az akadémiai és pozsonyi egyházi összes könyv-
tárak, gyűjtemények és taneszközök használatára nézve az 
alábbi intézkedések irányadók. 

65. Az akadémia köréből kiválnak a hallgatók, vagy 
mert a tanfolyamot már elvégezték, vagy mert más theol. 
intézetbe átmennek, vagy mert más pályára lépnek, vagy 
eltávolítás (consilium abeundi), esetleg kizárás által. Utóbbira 
nézve az alábbi intézkedések mérvadók. 

IV. Az akadémia anyagi ügyei. 

66. A theol. akadémiának külön pénztára a társalapító 
pozsonyi egyház kezelése alatt áll (szerz. 3.) 

67. Ezen pénztárba folynak be, az igazgató kezelése 
alatt levő kézi pénztár bevételeit kivéve, az összes jövedel-
mek, nevezetesen az alapítványok kamatai, az évi járulékok 
minden év márczius és szeptember hónapjainak első napján 



félévenként előre ; innen fizettetnek ki, az igazgató kezelése 
alatt levő kézi pénztár kiadásait kivéve, az összes kiadások, 
nevezetesen a tanárok évi- és szálláspénz-fizetései, a szolga 
fizetése s egyéb járulékok. 

68. A nagy bizottság által évenként megállapított s 
egyetemes gyűlésileg jóváhagyott költségvetés szolgál úgy a 
bevételekre, mint a kiadásokra nézve zsinórmértékül, mely 
utóbbiak a kis bizottság elnökének utalványára teljesíttetnek. 
Itt számoltatik és könyveltetik el minden tanév végén az 
igazgató kezelése alatt levő kézi pénztár bevétele, kiadása és 
maradványa. 

69. A rendes, rendkívüli és magántanárok szálláspénze 
3 havonként előre, évi fizetésök pedig havonként előre 
fizettetik. 

70. A tanév végével, nevezetesen auguszt. 1-én lezárt 
számadások a vagyon-kimutatással és a költségvetési terve-
zettel együtt a kis bizottság által felülvizsgáltatnak s ennek 
jelentése kíséretében a nagy bizottsághoz s viszont ennek 
útján az egyetemes gyűléshez felterjesztetnek. 

71. Az akadémia könyvtárára költségvetésileg megsza-
vazott összeg erejéig a tanári értekezlet rendeli meg a köny-
veket s ezeket vagy külön, vagy a pozsonyi egyház által 
alkalmazott könyvtárnok által kezelteti, úgy azonban, hogy 
ezen könyvtár külön leltár mellett és külön jegyzéken nyilván-
tartatik. 

72. A tápintézetbe előnyt nyújtó föltételek (kisebb díj-
fizetés) mellett minden rendes hallgatója az akadémiának, 
— a Skaritza- és Jeszenák-féle alapítványokból föntartott con-
victusba pedig azok, kik erre az alapítványok értelmében 
jogosítvák, szintén fölvétetnek (szerz. 12.) Utóbbiba való fel-
vétel az akadémiai tanári kar ajánlatára az iskolatanács által 
történik (szerz. 13.) 

73. A pozsonyi egyház kezelése alatt levő ösztöndíj-
alapítványok után járó jövedelemben az akadémia polgárai 
is ösztöndíj alakjában részesíttetnek (szerz. 15.) Ezen ösz-



töndíj az akad. tanári kar ajánlatára és az iskolai tanács 
véleménye alapján az egyházi közgyűlés által osztatik ki. 

74. Az akadémiai hallgatóság javára külön teendett 
ösztöndíjak vagy pályadíjak az akad. tanári kar javaslatára 
a kis bizottság által osztatnak ki. 

75. Úgy a nagy, mint a kis bizottság vidéki tagjainak 
uti és ellátási költségei az egyetemes pénztárból akként 
fedeztetnek, hogy a kocsibér és 2-ik vasúti osztályú jegy díján 
kívül, úton és gyűlésben eltöltött napok után 5 frtnak fel-
számításával kiadott szabályos nyugták, az illető bizottsági 
elnök ellenjegyzése mellett, egyetemes felügyelő utalványára 
kifizettetnek. 

76. Az akadémiai tanárok s azok özvegyei és árvái 
javára önálló nyugdíjintézet állíttatik s az külön megállapí-
tandó alapszabályok értelmében kezeltetik. 

V. Az akadémia viszonya az egyházkerületekhez s a többi 
theol. intézetekhez. 

77. Egyházkerületek csupán az egyetemes gyűlés által, 
illetőleg a nagy bizottság közvetítésével érintkeznek az aka-
démiávál s viszont az akadémia mint intézet csupán a nagy 
bizottság, illetőleg az egyetemes gyűlés útján közlekedik az 
egyházkerületekkel. 

78. Az akadémia, a többi theol. intézetekkel, társi 
viszonyban áll azon különbséggel, hogy a negyedik tanfolya-
mot külföldi egyetemeken nem végzett hallgatók tartoznak 
azt ezen akadémián elvégezni. 

VI. Átmeneti intézkedések. 

79. A theol. akadémia megnyitása idejében ezen aka-
démiaelső és második tanfolyamába lépett hallgatókra nézve a 
jelen szervezet, vonatkozással a tantárgyak hallgatására, 
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seminariumok látogatására, tanévek számára és a vizsgála-
tokra nézve, a hazai bármely theol. intézetnek első és máso-
dik tanfolyamába lépett hallgatókra nézve pedig a negye-
dik tanfolyamnak külföldön, vagy az akadémián elvégzése 
kötelező. 

80. Ezen szervezet életbeléptetése idejéig az akadé-
mián, a tantervet kivéve, az eddigi intézeti szabályok érvé-
nyesek. 

B) ÜGYREND. 

81. A theol. akadémia mint a magyarhoni ev. egyház 
tanintézete, az egyetemes gyűlés hatósága alatt áll s mint 
ilyen az egyetemes gyűlés megbízottja a nagy bizottság 
s általa a kis bizottság és a tanári kar által igazgattatik. 

82. A theol. akadémia rendes ügyeit, melyekre nézve 
a szervezet és ügyrend intézkedik, fokozatos jelentéstétel 
mellett az illető testületek vezetik. Rendkívüli oly ügyekben 
azonban, melyek sürgős intézkedést igényelnek, utólagos, 
többiekre nézve pedig az egyetemes gyűlésnek előleges bele-
egyezése kívántatik. 

83. Egyes igazgató testületek jegyzőkönyvi kivonatok 
és fölterjesztések által közlekednek az elnökök útján egy-
mással. 

I. Nagy bizottság. 

84. Alakítása, jog- és munkakörére nézve a szervezet 
ÍI. a) alatti pontjai inkézkednek. 

85. Gyűléseit vagy az előző gyűlés e tárgyú határoza-
tára, vagy a kis bizottság kívánatára, vagy a nagy bizottság 
12 tagjának e tárgyban indokolt megkeresése folytán az elnök 
hívja össze. 

86. Minden gyűlés, az előző gyűlés jegyzőkönyvének 
felolvasása után s annak fonalán, az elnök által meghívóban 



jelzett napirendet letárgyalja, a netalán fölmerült önálló indít-
ványok avagy sérelmes panaszok felett intézkedik. 

87. Gyűlést az elnök, akadályoztatása esetén pedig az 
alelnök hívja össze és vezeti, ügyel a tárgyalás sorrendjére, 
elrendeli a szavazást, kimondja a határozatot, aláírja a kiad-
ványokat és fölterjesztéseket; az akadémiát úgy fölfelé, mint 
lefelé képviseli. 

88. A jegyző följegyzi a szólni kívánókat, fölteszi a 
határozatokat és az azokat összefoglaló jegyzőkönyvet vagy 
a gyűlés folyama alatt, vagy e végre kiküldött bizottság által 
hitelesítteti. A szükségelt kiadványokat a hitelesített jegyző-
könyvből kiírja és elküldi, magát a jegyzőkönyvet egy e 
czélra nyitott könyvbe beírja, a csatolmányokat sorozatba 
veszi s az eredeti jegyzőkönyvekkel együtt őrzi; a rendelt 
nyomtatványokat elkészítteti, a bizottságilag megállapított 
okmányokat kiállítja, s az illetőknek megküldi. A bizottság-
nak egyetemes gyűléshez szóló évi jelentését szerkeszti 
s az egyetemes gyűlésen mint a bizottság előadója szerepel. 

89. Bizottsági gyűlésre minden tag meghivatik. A gyű-
léseken minden tag szólhat annyiszor, a hányszor azt szük-
ségesnek látja, szavaz meggyőződése szerint, oly esetekben 
azonban, mikor közvetlenül érdekelt fél, sem a tárgyalás-
ban, sem a szavazásnál részt nem vehet. Jogában áll azon-
ban, kisebbségben maradt véleményét indokaival együtt 
jegyzőkönyvbe fölvétetni. 

90. Minden határozat vagy közmegállapodással, vagy 
általános szótöbbseggel hozatik. Személyekre vonatkozó 
ügyekken titkos, különben nyilvános a szavazás. Szavazat 
egyenlősége esetében, ideértve a választásokra adott szava-
zatokat is, az elnök szavazata dönt. 

91. A bizottsági gyűlések jegyzőkönyvei, az évi jelen-
tésnek kapcsában, az egyetemes gyűléshez fölterjesztetnek. 



II. Kis bizottság. 

92. Alakítása, jog- és munkaköre a szervezet II. b) 
pontjai alatt szabályozvák. 

93. Üléseit mindig Pozsonyban s annyiszor tartja, a 
mennyiszer azt a nagy bizottság intézkedései vagy a tanári 
kar fölterjesztései esetleg a hallgatók föllebbezései meg-
kívánják. 

94. Az üléseket az elnök, akadályoztatása esetében 
pedig a jegyző hívja össze. Utóbbi módon összehívott gyű-
lés azon egy alkalomra választott tag elnöklete alatt meg-
tartatik, ki is, miként a rendes elnök, a gyűlést vezeti, fel-
ügyel a tanácskozás rendjére, kimondja a határozatokat, 
aláírja a szükségelt okmányokat, kiadmányokat és fölter-
jesztéseket. 

95. A jegyző fölveszi a jegyzőkönyveket, azokat rendelt 
módon hitelesítteti, kiírja a szükségelt kiadványokat, szer-
keszti a jelentéseket, s a nagy bizottság üléseiben a kis 
bizottság előadója. 

96. Az ülés határozatai vagy közös megállapodással 
vagy általános szótöbbséggel hozatnak. Személyekre vonat-
kozó ügyekben titkos a szavazás. Szavazatok egyenlősége 
esetében az elnök szavazata dönt. 

97. A bizottság minden tagja meghivatik az ülésekre. 
Szólhat a föltett tárgyakhoz annyiszor, a mennyiszer szük-
ségesnek látja. Személyesen érdekelt fél azonban sem a tár-
gyalásokon, sem a szavazásnál részt nem vehet. Kisebbség-
ben maradt véleményét jegyzőkönyvbe vétetheti, esetleg föl-
terjesztést tehet a felettes bizottság elnökéhez. 

98. Hatásköréhez tartozik még: engedélyt adni a vizs-
gálat későbbi időben való letevésére (38. p.); 

engedélyt adni a tandíjnak később lefizethetésére nézve 
(139. p.); 

véglegesen ítélni az eltávolítás és kizáratás fellebbezett 
esetei felett (157. p.); 



határozni egyes tanárok vagy a tanári karnak fellebbe-
zései fölött (126, 127 p.); 

meghatározni a helyettes tanárnak díjazását ; 
az akadémia vagyonának leltározása, s a felszerelés, 

taneszközök, könyvtár, gyűjtemények leltár szerint külön 
küldöttsége által évenkint átvizsgálása. 

III. Akadémiai tanárok. 

a) Tanári vizsgálatok. 

99. Az akadémiai tanárok szakvizsgálata rendszerint az. 
egyetemes felügyelő, a nagy és kis bizottság elnökei, a su-
perintendensek és a rendes tanárokból alakított egyetemes 
bizottság előtt tartatik. Elnöke az egyetemes felügyelő, ille-
tőleg a hivatalra nézve legidősebb superintendens. 

100. Akad. tanári vizsgálathoz bocsáttatnak : feddhetlen 
erkölcsi élőélettel bíró magyar honpolgárok, kik az akadémia 
4 éves tanfolyamát, esetleg a bölcsészeti tanfolyamot dicsé-
retes sikerrel elvégezték, valamely tudományszakra külön is 
elkészültek és az akadémián vagy a többi theol. intézetek 
egyikén eltöltött egy évi tanári gyakorlatról bizonyítványt 
tudnak fölmutatni. 

101. Ezen föltételeknek megfelelni képes tanár-jelölt a 
nagy bizottság elnökéhez beadott kérvényéhez csatolja fön-
tebb kivánt okmányait és latin nyelven írt életrajzát. 

102. Maga a vizsgálat: írásbeli és szóbeli. 
írásbeli vizsgálatnál 3 feladatot kap a tanárjelölt házi 

dolgozatul a tanári kartól : 
egyet a paedagogia köréből, főtekintettel a felsőbb szak-

képzettségre ; 
egyet az általános theologia, vagy bölcsészet köréből; 
egyet pedig azon tudomány szakköréből, melyre külö-

nösen is készült. 



Mindezen dolgozatoknál a használt források, szerző-, 
mű-, kötet-, részekre való hivatkozással idézendők. 

103. Az írásbeli dolgozat elkészítésére a hallgatónak 4 
havi idő, elbírálására pedig az illető szaktanárnak 2 havi idő 
adatik. 

104. Kedvező bírálat esetében, a tanári kar indítványára 
s a superintendensek meghallgatásával az elnök a szóbeli 
vizsgálat napját kiírja s arra a vizsgáló bizottság összes 
tagjait meghívja. 

105. A szóbeli vizsgálatot megelőző napon tartott bizott-
sági ülésben fölolvastatnak a megvizsgálandó folyamodványa 
és csatolmányai, a tanárok biráló jelentése, megállapíttatik a 
vizsgálat rendje és folyama. 

106. Maga a szóbeli vizsgálat szintén 3'részre oszlik: 
egy szaktanár vizsgál bölcsészettanból és neveléstanból ; 
valamennyi tanár a theologia összes tudományaiból ; 
a szaktanár pedig a hallgató választott szakának fő- és 

segédtudományaiból. 
107. Ezen vizsgálatról jegyzőkönyv vétetik, melybe a 

megállapított eredmény bejegyeztetik s az a jelenlevők min-
denike által aláiratik. A vizsga nem sikerülte esetében ú j 
határidőt nyer az illető, és ha ezen második vizsgát sem 
tenné le sikerrel, végleg visszavettetik. 

108. A vizsgálat sikeres befejeztével a képesítő okmány 
az egyetemes felügyelő és a vizsgáló bizottság összes tag-
jainak névaláírásával ellátva a tanárnak kiadatik s ezzel ő 
szaktudománya előadására feljogosíttatik. Azt megelőzőleg 
következő esküt tesz : 

„Én N. N. esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú és 
sz. Lélek egy igaz Isten, hogy ág. hitv. ev. egyházunknak 
Isten igéjében foglalt s symbolikus könyveiben kifejezést 
nyert hitelveit igazaknak vallom és vallani fogom, tannal és 
példával igazolom, azokat minden támadás ellen szóval és 
írásbelileg megvédeni kész vagyok ; egyházunknak a béke-
kötésekben s hazai törvényeinkben biztosított autonom jogát 



és szabadságát sem magam meg nem sértem, sem megsér-
tetni nem engedem ; hazánk koronás királya . . . . és utó-
dai, szeretett magyar hazánk s alkotmánya iránt tántoríthat-
lanul hű maradok; egyházi és polgári törvényes felsőbbsé-
gemnek és az akadémia törvényeinek engedelmeskedem ; 
elöljáróimat tiszteletben tartani, kartársaimmal békességben 
élni, az akadémia fölvirágzásán teljes erőmből közremun-
kálni, tudományt, egyház- és hazaszeretetet a hallgatóságba 
csepegtetni lelkiismeretes törekvéssel igyekszem. Isten engem 
úgy segéljen!" 

109. Az akadémia újon választott rendes tanárai a kis 
bizottság s az összes hallgatóság részvétele mellett megtar-
tott bemutató ünnepélyes székfoglaló beszédet tartanak s 
ezzel tanári széküket elfoglalják. 

b) Tan- és órarend. 

110. Az akadémia tananyaga a megállapított szabályozó 
tanterv7 (A III. a. b.) keretén belül a működő tanerők közt, 
hiványszerű kötelességeikre való tekintettel, a tanári érte-
kezlet által évről-évre beosztatik és a kis bizottság által 
megállapítva, a nagy bizottságnak jóváhagyás végett utóla-
gosan bemutattatik. Egyes tanárnak netaláni ellen-észrevétele 
vagy javaslata az értekezlet jegyzőkönyvében föltüntetendő. 
Hasonló módon állapíttatik meg az órarend is évről-évre, 
elsőbbséget nyervén az előadási órák idejére nézve a köte-
lezett tantárgyak a seminariumok fölött. 

111. A nagy bizottságilag megállapított tan- és órarend 
minden tanárra nézve föltétlenül kötelező. 

112. A szabályozó tantervbe (A III. a. b.) fel nem vett 
tantárgyak előadására nézve az értekezlet ad engedélyt. 

113. A szabályozó tanterv, a nagy bizottságnak javas-
latára egyetemes gyűlési helybenhagyás nélkül meg nem 
változtatható. 

114. Tantárgyaknak szabadon előadása és a seminariu-



moknak biztos vezetése gondos előkészületet föltételezvén, 
utóbbira a tanárok, fegyelmi elbánás terhe alatt kötelez-
tetnek. 

115. Előadások és seminariumok tartására rövidebb időre 
akadályozott tanár, a mulasztás okát az igazgatónál bejelen-
teni köteles, egy hétnél hosszabb időre terjedő, csupán be-
tegség esetében megengedhető, mulasztásnál az értekezlet 
helyettesről gondoskodik. Betegség esetén díj nélkül, hiva-
talváltozás vagy elhalálozás eseteiben azonban a kis bizott-
ság által meghatározott díjazás mellett helyettes tanár alkal-
maztatik. 

116. Az akadémiai óra szerint 10 perczczel az óra után 
belép a tanár s legkésőbb 2 perczczel az óra letelte után 
kilép a teremből, eltekintve a seminariumoktól, melyek oly 
időben kell, hogy tartassanak, mikor azok után már nincs 
más előadás. 

c) Isteni tisztelet. 

117. Vasárnap és ünnepnapokon tartott isteni tisztele-
teken tartozik a tanári kar lehetőleg teljes számban — ; a 
tanév első és utolsó vasárnapján, előző napon exhortatioval 
megtartott akadémiai ünnepélyen és az Úr vacsorájánál pedig 
köteles minden tanár, betegség egyetlen esetét kivéve, mely 
az igazgatónál előzetesen bejelentendő, részt venni. 

d) Seminariumok. 

118. A seminariumokban követendő módszer függ a 
tantárgyak mivoltától. 

Elméleti tantárgyak kezelésénél részint egyes szerzők 
termékeinek taglalásával, mely utóbbiak házi feladat anya-
gául is szolgálhatnak, részint egyes kiváló theol. v. bölcsé-
szeti író vagy valamely symbolikus könyvnek fonalán halad 
az eszmecsere. Megelőzőleg szükséges, hogy a kezelt tan-
anyag részlete előbb házi tanulmány tárgyát képezze. 

Történelmi tárgyaknál oda irányul a törekvés, hogy a 



hallgatóság főleg a kútfők és egykori írók műveinek keze-
lésében nyerjenek gyakorlottságot. 

Egyházjogi tantárgyaknál a törvények olvasása és ma-
gyarázata is megkívántatik. 

Gyakorlati tantárgyaknál: egyházi beszédek mondatnak 
és biráltatnak, írásban kidolgozott katechizatio alapján az 
erre kirendelt hallgatók katechizálnak és megbiráltatnak. 

A liturgia dallamait az énekvezér, magát a cselekményt 
azonban az illető szaktanár tanítja. 

119. Negyedik tanfolyamban levők nem csak a magyar-
tót, hanem a német templomban is fölváltva és kötelezőleg 
prédikálnak. 

e) Colloqniumok. 

120. A colloquiumok sorrendjét a hallgatók óhajtására 
való tekintettel az illető szaktanár állapítja meg s azokat a 
meghatározott helyen és időben megtartja. Egyenként vagy 
csoportosítva colloquálás az illető tanár beosztásától függ. 
Oly modorban vezetendő e colloquálás, hogy a tanár nem-
csak az egyes részleteknek, hanem a rendszeres egésznek 
ismerete felől is szerezzen magának meggyőződést. 

121. Minden colloquiumról külön jegyzőkönyvet vesz 
föl a tanár. A colloquáló nevét, a colloquálás idejét és ered-
ményét föltüntető s a tanár sajátkezű névaláírásával ellátott 
jegyzőkönyv az igazgatónak kézbesíttetik. 

f) Tanári kar. 

122. Alakulása, jog és munkaköre a szervezetben kö-
rülírvák. 

123. Rendszerint minden hó végén tart ülést; — rend-
kívüli esetben akkor, mikor azt maga az igazgató szüksé-
gesnek látja, vagy 3 tanár kívánja, — mindig oly napon 
és órában, melyben a tanárok mindenike lehetőleg részt vehet 
abban. 



124. A tanári kar ülésén meg nem jelenhető egyes tanár 
tartozik elmaradását az igazgatónál előzetesen igazolni, mely 
esetben, hogyha betegség vagy távollét szolgál akadályul, a 
vele közlendett fontosabb kérdésekre nézve írásban is nyilat-
kozhatik. Két tagnak indokolt elmaradása esetében a tanári 
kar csupán a legsürgősebb ügyek elintézésére szorítkozhatik. 

125. A tanári kar elnöke, az igazgatónak, akadályoz-
tatása esetében a hivatalára nézve legidősebb tanár végzi az 
elnöki teendőket. Az elnök terjeszti elő a tanácskozmány 
tárgyait, ő vezeti a gyűlést, vigyáz a tárgyalások rendes 
menetére, elrendeli a szavazást, kimondja a határozatot. 
Minden tanári ülésen az előző ülés jegyzőkönyvének fona-
lán tér át a tanácskozás a napirendre. Tanulmányt vagy 
nagyobb megfontolást igénylő ügyekben a következő ülés 
hoz határozatot. 

126. A tanári kar határozatai általános szótöbbséggel 
hozatnak. Személyes ügyekben titkos a szavazás. Személye-
sen érdekelt tanárnak sem szava, sem szavazata nincs. A 
határozat ellen való fölebbezésnek hely adatik. Ezen föleb-
bezés indokaival együtt jegyzőkönyvbe foglalva 24 óra alatt 
a kis bizottsághoz fölterjesztetik. Szabályszerűen hozott és 
nem fölebbezett határozat kifogástalanul kötelező minden 
tanárra nézve. Netaláni ellenszegülés fegyelmi elbánást von 
maga után. 

127. A határozatokat az igazgató hajtja végre. Az igaz-
gató által végre nem hajthatónak talált határozat a követ-
kező ülésben még egyszer tárgyalás alá kerül és hogy ha 
ott sem sikerülne a közmegegyezés, a mellette és ellene 
fölhozott indokokat tartalmazó jegyzőkönyvi pont a kis bi-
zottsághoz fölterjesztetik. 

128. Az akadémiához intézett minden beadvány, jött 
legyen az felettes, vagy államhatóságoktól vagy magánosok-
tól, az igazgató kezébe megy, ki is azokat iktató könyvébe 
szám, kelet, tartalom szerint bejegyzi. 

129. Az akadémiának azon folyó ügyei, melyek csupán 



a szervezet és ügyrend egyszerű alkalmazásából állanak, utó-
lagos jelentéstétel mellett az igazgató által intéztetnek el. 
Fontosabb ügyek azonban, melyek a tanári kart közelebbről 
illetik, a tanári testület közös tárgyai s mint ilyenek a tanári 
kar határozata nélkül el nem intézhetők. Ide tartoznak: a 
tanügyi kérdések általában, a tanárok személyeire vonatkozó 
ügyek, felsőbb fokú testületekhez való fölterjesztések, ösz-
tön- és pályadíjakra vonatkozó ajánlat, tanterv, tanrend 
módosításai, egyes tanárok beadványai, sérelmei stb. általá-
ban mindazok, melyekről a szervezet és az ügyrend nem 
intézkednek s alkalmazására vonatkozólag eltérő magyará-
zatnak lehet helye. 

g) Iroda. 

130. Az akadémiai irodában vezettetik: 
1. Tanárok anyakönyve, melybe minden tanár sajátke-

zőleg beírja életrajzát; 
2. Hallgatók anyakönyve, melybe az igazgató tanéven-

ként megújuló sorszám alatt bejegyzi a fölvétel napját, a 
hallgató születési idejét, születési- és lakhelyét, szüleinek, 
esetleg gyámjának nevét, végzett tanulmányainak helyét és 
idejét, az érettségi vizsgálat helyét, idejét; továbbá a hall-
gató szállását, netalán élvezett jótéteményeket, eltávozásá-
nak módját és idejét s jegyzet rovatban a kínálkozó meg-
jegyzéseket ; 

3. Jelentkezési anyakönyv, melybe félévenként külön 
sorszám, tanév, hallgatott tantárgyak, tanórák látogatása, 
colloquiumok eredménye, a jelentkezési könyvecske kiállí-
tásakor tett jegyzetek az értekezlet jegyzője által beve-
zettetnek. 

4. Osztályozás anyakönyve, melybe tantárgyak szerint 
iratik be a vizsgálati eredmény. 

5. Levéltári jegyzék; 
6. Kézi könyvtári jegyzék; 
7. Szertári jegyzék; 



8. Jegyzőkönyv, melybe az igazgatási, fegyelem tartásra 
vonatkozó intézkedések, az értekezlet határozatai a jegyző 
által beíratnak; az eredeti jegyzőkönyvek minden év végén 
a levéltárba helyeztetvén. 

9. Nyugtakönyv, melybe a jótéteményekben részesült 
hallgatók az ösztöndíjak, pályadíjak stb. fölvételét sajátkezű-
leg igazolják. 

10. Igazgatói napló (iktató könyv), melybe a le- és át-
iratok, a levelezés tartalma röviden és az igazgatói hivatalos 
cselekmények bejegyeztetnek. 

11. Postakönyv hivatalos levelezésre ; 
12. Pénztári napló, az igazgatói összes bevételek és 

kiadásokra (58. pont). 
131. Végül az igazgató kizárólagos használatára és 

kezelése alatt áll az akadémia ily köriratú pecsétje : „a 
magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes egyház akadémiája 
Pozsonyban." 

IV. Akadémiai polgárok. 

131. Az akadémia rendes vagy beigtatott hallgatói gya-
nánt minden félév elején azok vétetnek föl: 

a) a kik valamely hazai középtanodától nyert érettségi 
bizonyítványt bemutatnak; vagy 

ß) a kik valamely hazai theol. tanintézettől hoznak érvé-
nyes bizonyítványt; vagy 

7) a kik külföldi egyetemek valamelyikéről — ide értve 
a bécsi theol. fakultástól nyert bizonyítványt is — a szük-
ségelt tantárgyak hallgatását igazoló s szabályszerű elbocsá-
tást bizonyító okmányt fölmutatnak, vagy 

S) a kik pályájuk ideiglenes megszakítása esetében, arról, 
hol és miként töltötték el a közbeneső időt, elfogadható iga-
zolványt tudnak fölmutatni. 

133. Minden hallgató köteles megérkezte után 24 órával 
az igazgatónál jelentkezni. Fölvételnél a hallgató : 



a) benyújtja bizonyítványait, 
fi) kézadás által becsületszavát adja az akadémiai törvé-

nyek megtartására, 
7) lefizeti a beiratási s egyéb illetékeket, úgyszintén a 

tan- és tápdíjat ; 
8) átveszi a beigtatási okmányt és a jelentkezési köny-

vecskét, úgyszintén az igazgató által kiállított és a fölvevő 
bizottság által ellenjegyzett nyugtákat. 

134. A fölvétel és beigtatás az előadás napját előző és 
követő 5 nap alatt kell hogy történjék, az előre kihirdetett 
helyen és időben, igazgató, jegyző s egy tanárból alakult 
bizottság által. 

135. Ezen beigtatási eljárás még azokra nézve is, kik 
az első félévet nem itt töltötték el, habár azelőtt ezen aka-
démia polgárai voltak is, kötelező. Különben a már beigta-
tott hallgató a következő félévre nézve, egyszerű jelentkezés 
és az illeték lefizetése mellett átiratik. 

136. Valamely hazai vagy külföldi theol. intézetből 
erkölcsileg kifogásolt magaviselet miatt elutasított vagy kizárt 
hallgató ezen akadémia polgárává nem lehet. 

137. A kiszabott időnél később jelentkezők felett a 
tanári értekezlet határoz. 

138. A beigtatott hallgató teljesjogú polgárává lesz ezen 
akadémiának s mint ilyen, kötelessége minden irányban pon-
tos teljesítésének föltétele mellett jogot nyer : 

«) az előadások hallgatására és a seminariumokban tevő-
leges részvételre; 

ß) a könyvtárak és gyűjteményeknek ingyen haszná-
latára ; 

. y) a jótéteményekben való részesülhetésre ; 
3) vizsgálatokra való bocsátásra és 
e) megbetegedés esetében az egyház kórházába való 

fölvételre. 
139. Beigtatási díjak és szerek, betegápolási és étke-

zési illetékek, nyomtatványok ára a fölvétel alkalmával lefi-



zetendők. Tan- és tápdíjak félévi részletének később való 
lefizetésére a jó viseletű tanuló kérhet és kaphat a kis bizott-
ságtól engedélyt. 

140. A beigtatott hallgató tartozik magát 48 óra alatt 
az előadó tanárok mindenikénél bemutatni, ott a fölvételi 
okmányt s a tantárgyak rovatát sajátkezűleg kitöltött jelent-
kezési könyvet bemutatni. Utóbbiba aztán beírja a tanár a 
jelentkezés napját, úgyszintén beírja azt külön saját jegy-
zékébe is, melyet utóbbi az igazgatónak bemutatni köteles. 
Tartozik továbbá választott vagy változtatott szállását az 
igazgatónak azonnal bejelenteni. 

141. Tévedések kikerülése tekintetéből az előadó tanár 
fölolvassa az előadások és seminariumok első két órájában 
a nála bejegyzettek névsorát. 

142. Rendkívüli hallgatók azon esetben, hogy ha az 
alábbi «)—7) pontok alatt jelzett okmányokat bemutatják, az 
iktató bizottság által beíratnak s az ettől nyert fölhatalmaz-
ványt az illető tanárnak bemutatják. Fölvétetnek pedig: 

«) a 18-ik életkoron túlievők ; 
ß) kiknek előkészültsége a hallgatás sikeres voltára az 

ezt elbírálni hivatott szaktanárt följogosítja s erről igazol-
ványt nyer és mutat be az illető; 

7) kiknek megjelenése és résztvétele a rendes hallgatókat 
nem zavarja. 

143. Az ily rendkívüli hallgatók a fölvételi díjat az 
igazgatónál, az előadási díjat pedig az illető szaktanárnál 
fizetik. Tantárgyaik hallgatásán kívül más joggal nem bír-
nak, az akadémiai törvények megtartására azonban ők is 
egyaránt kötelezvék. 

144. A rendes hallgatókra nézve úgy az előadások és 
seminariumok látogatására, mint a vizsgálatokra és colloquiu-
mokra vonatkozó szabályzat (23. és 34—44. p.) irányadó 
és kötelező. 

145. Az előadások és seminariumok szorgalmas vagy 
hanyag látogatása erkölcsi tekintet alá esvén, a jelentkezési 



könyvecskébe beiratik s jótétemények és ösztöndíjak kiosz-
tásánál tekintetbe vétetik. 

146. Úgy maga az egyház, mint az akadémia rendje, 
hivatása megköveteli, hogy az egyház leendő lelkészei és 
tanárai a nyilvános istentiszteletben ép úgy, mint az Úr sz. 
vacsorájánál hivőleg vegyenek részt és csupán elháríthatat-
lan akadály menthesse fel őket ezen sz. kötelességök gya-
korlása alól. 

147. Az igazgató által rendezett akadémiai ünnepélye-
ken az erre fölhívott hallgatók kötelesek szerepkörüket lelki-
ismeretes előkészülettel betölteni. 

V. Fegyelemtartás. 

148. Az akadémia fegyelmi hatóságát a tanári kar gya-
korolja, mely ezen fontos feladatának kell hogy az akadé-
mia jellege, rendje, mint magok a hallgatók érdekében lelki-
ismeretesen megfeleljen. 

149. Az akadémia tanári kara felelős levén ezen fegye-
lem betartásáért úgy a felsőbb igazgató-testületeknek, mint 
az egyetemes gyűlés által a közegyháznak, minden intéz-
kedéseit oda irányítsa, hogy a hallgatóság e tekintetben is 
akarja és tudja becsületszavát beváltani. 

150. Az akadémia hallgatói állampolgári tekintetben, az 
országos törvényeknek és helyhatósági intézkedéseknek, 
különben az akadémia törvényeinek és hatóságainak alá-
rendelvék. 

151. Mindaz, mi az igazgató vagy tanári kar nevében 
a fekete táblára kiszegeztetik, kellőleg kihirdetettnek s az 
akadémia polgáraira nézve kötelezőnek tekintetik. 

152. A hallgatók mint az akadémia polgárai a fennálló 
akadémiai törvényeknek és határozatoknak, a tanári kar tör-
vényes intézkedéseinek engedelmeskedni, társadalmilag is 
illendő magaviseletre kötelezvék. 



153. A kötelessége ellen vétő, nevezetesen az, ki a 
rendet és békét zavarja, a gyűjteményekben, eszközök és 
bútorokban kárt tesz, hanyagság, illetlen magaviselet, erkölcs-
telen vagy másnemű botrányos cselekedetekkel vétkezik, ki 
az akadémia hatóságát, a tanári kart, hatósági közegeket 
vagy polgártársait megsérti, vétke nagyságához mért bün-
tetéssel sujtatik. 

154. A fennálló köztörvények ellen vétett s polgárilag 
megbüntetett hallgató, még a tanári kar által is megfenyíttetik 
azon esetben, hogy ha vétkes cselekedete az akadémia jó 
rendjére és hírnevére nézve is káros befolyású volt. 

155. Az akadémia hallgatói szerves testületet nem képez-
hetnek, testületi jogokkal nem bírnak, gyűléseket nem tart-
hatnak, megbízottakat nem választhatnak. Társalgás kivéte-
lével, másnemű gyűlésezésre, az akadémia helyiségein kívül 
össze nem gyűlhetnek ; érdekeiknek esetenként való meg-
beszélése végett azonban az igazgatónál történt előzetes 
jelentés után s annak megbízottja jelenlétében tarthatnak 
tanácskozmányt. Az igazgató vagy megbízottja, a tárgytól 
vagy az akadémia rendjétől eltérő tanácskozmányt föloszlatja. 
Ilyen tanácskozmányokban akadémiai polgárokon kívül más-
nak nincs helye. 

156. Az akadémia körén kívül levő bármily természetű 
és czélú egyletben vagy körökben való részvétel a tanári 
kar előzetes tudta és beleegyezése nélkül meg nem en-
gedtetik. 

157. Az akadémia törvényeinek megsértése büntetést 
von maga után, melynek a vétség nagyságához képest 
fokozatai : 

a) figyelmeztetés négyszemközt az igazgató részéről ; 
b) intés a tanári kar jelenlétében; 
c) megrovás vagy szóval az igazgató által, vagy jegyző-

könyvileg a tanári kar határozatából, súlyosbítva azon kije-
lentéssel, hogy a legközelebb elkövetett kisebb vétség is, 
eltávolítást von maga után; 



d) megfosztás a jótéteményektől ; 
e) eltávolítás ; 
f ) kizárás. 
Utóbbi e) f ) esetekben a tanári kar gyűlésének ítélete 

a kis bizottság elé hivatalból fölterjesztetik, mely aztán vég-
érvényesen ítél. 

158. Rendkívüli hallgatók közül azok, kik rend és tör-
vény ellen vétenek, megintetnek, és ha ennek sincs foga-
natja, az előadások látogatásától eltiltatnak. 

159. Félévközben egy hallgató sem hagyhatja el 24 
óránál hosszabb időre az akadémia székhelyét az igazgató 
előzetes értesítése és beleegyzése nélkül, úgyszintén idő-
közben történt szállásváltoztatást az igazgatónál bejelenteni 
köteles. 

VI. Jótétemények. 
160. Az akadémiai ingyen asztal és a convictus jótéte-

ményei mind a két félév elején ; az ösztön- pálya- és juta-
lomdíjak pedig a nyári félév végén osztatnak ki. Jótétemé-
nyekben csak azon rendes hallgatók részesülhetnek, kik fedd-
hetlen magaviselet mellett legalább „jó" eredményt tudnak 
a tudományos haladásban felmutatni. 

161. Az említett jótéteményekben részesülni óhajtó 
hallgatók, tartoznak kellőleg felszerelt folyamodványaikat az 
igazgatónál benyújtani. Egyenlő szorgalom és magaviselet 
mellett, a régibb hallgatók nyernek előnyt. A negyedik tan-
folyam végeztével önhibájukból kényszerülve ittmaradt hall-
gatók ily előnyre nem számíthatnak.1 

VII. Könyvtár, taneszközök. 
a) Kezelése. 

162. A pozsonyi egyház által használatul átengedett 
könyvtárak és gyűjtemények az egyház által választott 
könyv tárnok, az akadémia könyvtára pedig a kis bizottság 

1 1883. jkv. 13. p. 
Dr. Zsigraondy : Szabályrendeletek. 



által alkalmazott tanár kezelése alatt állanak. Mindkettőnél 
a magántanárok fölváltva segédkeznek. 

163. A könyvtárnok: felelősség terhe alatt kezeli a 
könyvtárat; meghozatja a tanári értekezlet által kijelölt köny-
veket, leltárba és kathalogusba beírja azokat. A könyvtár 
nyitvatartásának napjait és óráit félévenként előre megálla-
pítja s a fekete táblán kiszögezve kihirdeti. 

164. Úgy a tanárok, mint a hallgatók elismervény mel-
lett kapnak könyvet. 

165. Valamely könyv elvesztése vagy megrongálása 
esetében, úgyszintén a könyvtár mellett fölmerült minden 
kérdések és panaszok tárgyában az igazgató, esetleg a tanári 
értekezlet intézkednek. 

166. Könyvtárnoki változás esetében a pozsonyi egy-
ház, a kis bizottság és a tanári kar küldöttjei leltár szerint 
veszik és adják át a könyvtárat s erről három egyenlő pél-
dányban jegyzőkönyvet vévén fel, annak példányai a pozso-
nyi egyháznak, a kis bizottságnak és a tanári értekezletnek 
kézbesíttetnek. 

167. A taneszközök az igazgató kezelése alatt állanak, 
az illető tanárnak felelősség terhe alatt kiadatnak. Beszerzé-
sére és kezelésére nézve a könyvtárra vonatkozó intézkedé-
sek irányadók. 

b) Használata. 

168. Nagyobb művek, ritkább munkák csupán a könyv-
tár helyiségében adatnak ki használatul. 

169. Tanárok annyi művet kapnak haza, mennyit tanul-
mányaikhoz szükségeinek. Év végén azokat visszaadják, 
folytatva azonban új elismervény mellett és hogy ha elő-
jegyzés nem történt azokra, megkaphatják. 

170. Hallgatók három kötetnél többet egyszerre nem 
vehetnek ki, három hétnél hosszabb ideig meg nem tart-
hatják. Folytatva azonban, hogy ha előjegyzés nem történt 
azokra, új elismervény mellett újra kivehetik. 



171. Ezen határidő elmulasztása esetében, határidőtől 
határideig 20 fill. birságpénz fizettetik. Egymás után követ-
kező három határidő elmulasztásával azok, esetleg az igaz-
gató közbenjárásával, visszaszereztetnek. 

172. Nyolcz napnál hosszabb időre elutazó hallgató, 
köteles a nála levő könyveket előzőleg visszaadni. 

173. Kivett művek elvesztése vagy megrongálása ese-
tében az illető hallgató e mű teljes értékének megfizetésére 
köteleztetik. A kivevő köteles a művet mindjárt ott a hely-
színén átlapozni s a netaláni hiányra a könytárnokot elvitel 
előtt figyelmeztetni. Az elvitt könyvekben okozott kár a ki-
vevőt terheli. 

174. Egy hallgató sem kapja ki bizonyítványát addig, 
míg a könyvtárnok fölmentő iratát az igazgatónál be nem 
mutatja. 

175. A könyvtári szabályzat ellen ismételve vétő hall-
gatótól, a könyvtár további használata megtagadtatik. 

VIII. Eltávozás. 

176. Az akadémia kötelékéből önkényt kiváló hallgatók 
közül azok, kik más intézetekbe mennek át, elbocsátási ok-
mánynyal, kik vizsgálatokat tettek, vizsgálatról szóló bizo-
nyítványnyal bocsáttatnak el. 

B) A theologiai akadémia szervezetének a szakvizsgála-
tára vonatkozó szabályainak bővítése. 

a) Az alap és szakvizsgálat vizsgáló-bizottságát, az 
igazgató elnöklete alatt, a theol. akadémia tanári kara képezi. 
Az igazgató meg nem jelenhetése esetén, a tanári műkö-
désre nézve legidősebb tanár elnököl. 

b) A vizsgálatok nyilvánosak s így azokon mindenki 
megjelenhet; a theol. akadémia nagy- és kisbizottságának 
tagjai azonban, az igazgató által külön is meghívandók. 

il* 



c) A vizsgálatra csak azon rendes hallgatók bocsáthatók, 
kik a vizsgálaton előforduló kötelezett tantárgyakat hallgat-
ták, a semináriumokban rendesen dolgoztak s ezt indexük-
kel, illetőleg colloquiumok által igazolni is képesek. 

d) Alapvizsgára csak azok bocsáthatók, kik két éven 
át — szakvizsgára pedig csak azok, kik négy éven át, 
nyilvános theol. intézetek hallgatóikép foglalkoztak az előírt 
bölcsészeti és theologiai tanulmányokkal. A tanfolyamok hazai 
theol. intézeten végzendők, csak az utolsó év tölthető kül-
földön is. 

e) Ezen vizsgálatok, szabad választásra hagyott két 
időben: ú. m. a nyári félév végén (június) s a téli félév 
elején (szeptember) tehetők le. 

f ) Minden vizsgálandó köteles, úgy az alapvizsgálatra, 
mint a szakvizsgálatra nézve, az igazgatónál folyamodást 
nyújtani be, — még pedig, az alapvizsgálatnál, mind a két 
határidőre vonatkozólag június elsejéig; a szakvizsgálatnál 
ugyancsak mind a két határidőre vonatkozólag, deczember 
10-ig. Az igazgató e folyamodványokat azonnal a vizsgáló-
bizottság elé terjeszti, mely is a szükséges iratok kellő át-
vizsgálása után és a jelentkezők száma szerint, legfeljebb 
három tagból álló csoportokra osztva a vizsgálandókat, az 
egyes csoportok számára a vizsgálat napját és óráját ki-
jelöli. 

g) Az alapvizsgálat csak szóbeli, a szakvizsgálat írás-
beli és szóbeli. Mind a két vizsgálat nyelve: magyar. 

h) Az írásbeli vizsgálathoz szükséges themák, a szak-
tanár ajánlatára, a vizsgáló bizottság által, a határidőt kije-
lölő bizottságból tűzetnek ki. Készítendő pedig: 1. egy exe-
getikai, 2. egy rendszeres theologiai dolgozat, mind kettő 
magyar nyelven; és 3. egy részben magyar, részben német 
vagy tót, vagy mindkét, illetve mindhárom nyelven írt szent 
beszéd. 

i) E dolgozatok május 15-ig benyújtandók az igazgató-
nál, ki is azokat a vizsgáló-bizottság tagjai közt köröztetvén, 



június 1-én beható viszgálat végett átadja az illető szak-
tanároknak. 

k) A vizsgálat előtt egy héttel összeül a vizsgáló-bizott-
ság és a szaktanári birálat különös tekintetbe vétélével, ki-
mondja, hogy a vizsgálandó a szóbeli vizsgálatra bocsátha-
tó-e, vagy nem. 

/) A vizsgálatnál a kérdéseket, melyek által a tananyag 
általános és tudatos birtoka fokának megállapítása célozandó, 
az illető szaktanár teszi. Minden jelölt egy tárgyra három 
kérdést kap, melyekre kifejtőleg kell felelnie. A bizottság tag-
jai is intézhetnek egyes, magyarázatra irányuló kérdéseket. 

m) A vizsgálat eredménye felett, a vizsgálat befejezése 
után zárt ülésben, a bizottsági tagok vagy egyhangúlag, vagy 
szavazással határoznak. Szavazatok egyenlősége esetén, a 
szaktanár szavazata dönt. 

n) A vizsgálat egész folyamáról, a föltett kérdések 
belejegyzésével, pontos jegyzőkönyv vezettetik. 

C) A theologiai akadémia felállítására vonatkozó 
szerződés. 

Mely az ágost. hitv. evang. theologiai akadémiára vonat-
kozólag, egyrészről a magyarhoni ágost. hitv. evang. egye-
temes egyház, másrészről a pozsonyi ágost. hitv. evang. 
egyház között következőleg jött létre. 

A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyház-
kerületének egyetemes közgyűlése több izben, és nevezete-
sen 1869-ik évi ülésében is, midőn a m. k. tud. egyetem-
nél felállítandó evang. theologiai facultas tervéről értesült, 
kifejezést adván abbeli törekvésének, hogy önálló, a magyar-
honi ágost. hitv. evangélikusok önkormányzati szervezetébe 
illesztett egyetemes theologiai akadémia állíttassék fel ; és e 
nagy czél valósítására e tárgyban működött bizottságának 

.az egyházkerületekkel közölt s elfogadott azon véleményét 



találván alkalmasnak, hogy miután a pozsonyi egyház oly 
előnyöket helyezett kilátásba, melyek az akadémia felállítá-
sának lehetőségét leginkább teszik valószínűvé, küldessék ki 
a bizottság Pozsonyba, az ügy kellő előkészítése végett: a 
négy egyházkerület 1874-ik évi közgyűlése ennélfogva a 
bizottságot, mely egyszersmind Karsay Sándor a dunántúli 
egyházkerület superintendensének s Radvánszky Antalnak a 
bányai kerület akkori felügyelőjének elnöklete alatt megújít-
tatott, ily tartalmú megbízással látta el. 

E bizottság az 1875-ik egyetemes közgyűlésen jelent-
vén, hogy a pozsonyi egyház e czélra kinevezett küldöttsé-
gével érintkezésbe lépett: részletesen előterjesztette egyszer-
smind a pozsonyi egyház részéről tett ajánlatokat s az aka-
démia szervezetének tervét, mely előterjesztésekre nézve a 
kerületek eltérőleg nyilatkozván, az ügy az 1876-ik évi 
közgyűlésen további észlelés, intézés és véleményezés végett 
ismét az akadémia ügyében működő bizottságnak adatott ki. 

Elkészítvén a bizottság 1878-ik évi február 12-én tar-
tott ülésében újabb véleményes jelentését, melyben az aka-
démia helyéül ismét Pozsonyt ajánlotta, s közölvén azt a 
kerületekkel, minthogy arra mind a kerületek, mind a 
pozsonyi egyház az 1878. évi egyetemes közgyűlésen újabb 
tárgyalást s a pozsonyi egyházzal való további megállapo-
dásokat igénylő észrevételeket tettek : ezen észrevételek feletti 
véleményadás s a pozsonyi egyházzal való további tárgyalás 
végett, az ügy ismét a bizottsághoz utasíttatott, a mely is 
eljárván megbízásában 1879. évi május 25-én Pozsonyban 
tartott ülésében megállapodásra jutott a pozsonyi egyházzal, 
a felállítandó theologiai akadémia tárgyában kötendő szerző-
dés pontozatai iránt. 

Miután a pontozatok az egyházkerületi közgyűléseken 
behatóan tárgyaltattak s az egyházkerületek az 1880-ik évi 
egyetemes közgyűlésen előterjesztették észrevételeiket, az 
1880-ik évi egyetemes közgyűlés a dunántúli és tiszai egy-
házkerületek nyilatkozatait azon megbízással utasította a 



bizottsághoz, hogy ezek figyelembe vételével kisértse meg 
a pozsonyi egyházzal a további egyezkedést s közölje 
eljárása eredményét az egyházkerületekkel, hogy ezen ügy 
Pozsonyt illetőleg az 1881-ik évi közgyűlésen végleg befejez-
hető legyen. 

A bizottság Pozsonyban 1881-ik július hó 6-ik és 7-ik 
napjain a pozsonyi egyház küldöttei részvétele mellett tar-
tott ülésében, az 1879-ik május hó 25-én tartott ülésben 
megállapított pontozatokat vévén tárgyalási alapul, megbíza-
tásához képest, a felmerült észrevételek figyelembe vételével, 
létrehozta a mindkét oldalról óhajtott megállapodást, s ezen 
munkálatát tartalmazó jegyzőkönyve közöltetvén előlegesen 
az egyházkerületekkel, a pozsonyi ág. hitv. evang. egyház 
pedig 1881. évi október hó 2-án tartott közgyűlésében 81. 
szám alatti határozata szerint megválasztván küldötteit, kiket 
a theologiai akadémia ügyében az egyház képviseletére fel-
hatalmazott: a folyó 1881-ik évi közgyűlésen egyes részle-
tek újabb beható tárgyalása után, az egyházkerületek nyi-
latkozatai alapján egyfelől határozatilag kijelentette az ág. 
hitv. evang. egyetemes egyház, hogy a bizottsága által 
fenebbi munkálatában javaslatba hozott s a pozsonyi egyház 
által elfogadott szerződési megállapodásokat, a határozatában 
megjelölt módosításokkal elfogadja ; kijelentették másfelől a 
pozsonyi egyház képviselői, hogy a módosításokat meghatal-
mazó egyházuk nevében elfogadják. 

Elhatároztatván ezen nyilatkozatok alapján, az ekkép 
mind a két fél részéről elfogadott s az alábbiakban foglalt 
végmegállapodásokat tartalmazó szerződésnek, kellő alakban 
való megkötése s okiratba foglalása s az egyetemes közgyű-
lés a szerződés ekkép leendő megkötésére s az okiratnak 
részéről való aláírására a theologiai akadémia ügyében kikül-
dött bizottságát hatalmazván meg : ezeknek megfelelőleg 
megköttetett jelen szerződés, melynek feltételei és megálla-
podásai következők: 

1. A magyarhoni ág. hitv. evang. egyetemes egyház a 



pozsonyi ág. hitv. evang. egyház közreműködésével Pozsony-
ban theologiai akadémiát állít fel, ezen czímmel: „a magyar-
honi ág. hitv. evang. egyetemes egyház theologiai akadé-
miája Pozsonyban." 

2. Ezen akadémia a magyarhoni ág. hitv. evang. egye-
temes egyház tanintézete s mint ilyen az egyetemes egyház 
közvetlen hatósága alatt áll. 

3. A theologiai akadémia felállításával egyidejűleg önálló 
theologiai pénztár alapíttatik, melynek czíme : „a magyar-
honi ág. hitv. evang. egyetemes egyház theologiai akadémiá-
jának pénztára. 

Ezen pénztárba folynak az akadémiának minden czímen 
meglevő s leendő jövedelmei, úgy mint: 

a) az egyetemes egyház kezelése alatt álló s továbbra 
is ott maradó, ugyan e czélra rendelt alapoknak jöve-
delmei ; 

b) a Pozsonyhoz mint helyhez kötött, a theologiai okta-
tás czéljaira rendelt összes alapítványok jövedelmei ; 

c) a Reischl-féle theologiai akadémiára tett alapítvány 
jövedelmei; 

d) jövőben a theologiai akadémia javára teendő alapít-
ványok ; 

e) az egyházkerületek által elvállalt évi járulékok, ú. m. 
a bányai kerület 600, a dunáninneni, dunántúli és tiszai 
kerületek, külön-külön 250 frtos járulékai, összesen mind a 
négy kerületnek évenként 1350 frt jaruléka; 

f ) a pozsonyi ág. hitv. evang. egyháznak 3100 frtot 
tevő évi járuléka. 

4. E pénztár a pozsonyi ág. hitv. evang. egyház keze-
lése alatt áll oly módon, hogy a pozsonyi ág. hitv. evang. 
egyház egész ingatlan és ingó vagyonával kezeskedik az 
általa kezelt alapítványok és a theologiai akadémia pénztá-
rába folyó összes jövedelmek biztonságáért. A pénztárba 
folyt alapokat és jövedelmet külön könyveli, a fizetéseket 
saját pénztárnoka által eszközli, a tőkéknek biztos elhelye-



zéséről gondoskodik, évenként számol. — Mindezt az egye-
tem által alkotandó kezelési szabályzatoknak szigorú meg-
tartásával teljesíti. 

A Pozsonyban nem kezelt tőkék s alapítványok jöve-
delmei e pénztárba féléves részletekben, előre küldetnek be. 

5. Ezen theologiai akadémiai pénztárból fedeztetnek a 
theologiai akadémiának minden kiadásai. 

A legszükségesebb kiadások fedezésére alapul vett szá-
mítás szerint: 

az egyetemes egyháznál kezelt theologiai alap évi kama-
tai fejében 1727 frt, 

a Zelenay-alap évi jövedelme fejében 500 frt, 
a Zsedényi 5000 frt alap évi jövedelme fejében 250 frt, 
a gróf Pálfy-féle 16000 frt alap évi jövedelme fejében 

800 frt lévén felvéve, ezen jövedelmek biztosítása végett 
mindenik szerződő fél jót áll arról, hogy az általa kezelt 
alapok s alapítványok után évenként a fennebbiekben kitett 
összegeket szolgáltatja be a theologiai akadémia pénztárába. 

6. Az akedémia rendes tanárai legalább 1200 forint 
évi fizetésben és 300 forint szálláspénzben, a magántaná-
rok legalább évi 500 forint fizetés és 100 forint szálláspénz-
ben részesítendők. 

7. A 6-ik pont határozata azonban nem alkalmaztatik 
a pozsonyi ág. hitv. evang. egy ház magyar-tót lelkészére, ha 
mint tanár működik is az akadémián. 

Kijelenti ugyanis a pozsonyi ág. hitv. evang. egyház, 
hogy magyar-tót lelkésze köteles az akadémián mint a gyakor-
lati theologia rendes tanára működni, a mennyiben az aka-
démiai kormányzó bizottság mint ilyent alkalmazza, a nél-
kül, hogy az akadémia pénztárából fizetés vagy szálláspénzre 
igénye volna. 

8. A pozsonyi egyház átadja a német templom udva-
rán álló, emeletes, négy tanteremet magában foglaló épüle-
tét s azt az akadémia czéljaira a szükséghez képest átala-
kítva, az egyetemes egyház rendelkezésére bocsátja, valamint 



az akadémia hallgatóinál szükséges istentiszteleti gyakorlatok 
végezhetésére felajánlja hétköznapokra magyar-tót templomát, 
magyar-tót lelkészének felügyelete és felelőssége mellett azon 
reményben, hogy az egyetemes gyűlés által a kerületek 
közvetítése mellett teljesítendő gyűjtés javára biztosíttatik, 
mivel sem a gyűjtés idejére, sem a gyűjtendő összeg mek-
koraságára nézve semmi kikötéssel sem kíván élni. 

9. Miután az akadémia számára átadandó épület a pozso-
nyi egyház tulajdona, annak fen tartása is a pozsonyi egy-
házat terheli. 

10. A pozsonyi egyház könyvtárait, gyűjteményeit, áta-
lában taneszközeit az általa beállítandó őrök felügyelete alatt 
az akadémiai tanári kar és ifjúság szabad használatra bocsátja. 

11. Alumneumba a szokott s a theologusoknak előnyt 
(kisebb díjfizetés) nyújtó feltételek mellett a theologiai aka-
démia hallgatói mind felvétetnek. 

12. A Skaricza és Jeszenák alapítványok jótéteményei-
nek élvezetében, az alapítványok értelmében a theologiai 
akadémia polgárai is részesíttetnek. 

13. A felvétel ezen jótékony intézetekbe az akadémiai 
tanári kar ajánlatára a pozsonyi egyházi iskolai tanács által 
történik, mely is azokat szorgalom és magaviselet által kitűnő 
tanulók között az alapítvány jövedelméhez mért számban a 
jelenleg fennálló szabályok szerint fogja kiosztani. 

14. A pozsonyi egyház kijelenti általában, hogy erkölcsi 
felelőssége tudatában a theologiai akadémia tanulóit szintúgy 
magáénak fogja tekinteni, mint a gimnázium tanulóit. 

15. A pozsonyi egyház kezelése alatt levő s a theolo-
giai tanulók javára tett ösztöndíj-alapítványok az alapítvá-
nyozók rendelkezésének értelmében a theologiai akadémia 
tanuló ifjúságára kiterjednek. 

A theologiai akadémia hallgatói között kiosztható ösztön-
díjak ezek: 

1. Altalános ösztöndíjalap: 



a) külföldi egyetemeken tanuló theologusok 
számára évenként 504 frt 

b) pozsonyi lyceumi tanulók számára . . 147 „ 
c) családtagok számára 100 ,, 

összesen: 751 frt. 
Ez alapból az alapítvány értelmében az akadémia növen-

dékeinek adható évenként 386 frt 
2. Pauer-féle alapítvány 21 „ 
3. Gróf Zay-féle ösztöndíj, 3 nemes és 

3 nem-nemes számára, a dunáninneni 
kerületből, ha nincs érdemes, más 
kerületből is szakkülönbség nélkül . 576 „ 

4. Szeleczky-féle alapítvány, családtag 
nem létében bármely szakbeli évi . 84 „ 

5. Rovko-féle egy pozsonyi születésű 
theologusnak 157 „ 50 kr. 

6. Káldy-féle 2 theologusnak . . . 100 „ 
7. Xémet-féle dunáninneni kerületi ösz-

töndíj, egynek 42 „ 
8. Zelenka-féle egy theologusnak . . 25 „ 

Összesen 1391 frt 50 kr. 
Ezeken felül : Péczely József-féle pályadíj évi 30 frt és 

minden 6 évben jutalomkönyvek Institoris — Mossóczy ala-
pítványból. 

Mindezeket a theologiai akadémiai tanárkar ajánlatára 
s az iskolai tanács véleményezése alapján az egyházi köz-
gyűlés osztja ki. 

16. A theologiai akadémiának kormányzására theologiai 
akadémiai bizottság alakíttatik. 

17. E bizottság egy elnökből és 26 tagból áll, oly 
módon, hogy a négy superintendensen kívül, kik hivatalból 
tagjai, az egyetemes egyház választja az elnököt s kerüle-
tenkint 3—3 tehát 12 tagot, a pozsonyi egyház választ 8 
tagot, a theologiai akadémiai tanárkar saját kebeléből 1 tagot; 
az akadémia igazgatója hivatalból tagja. 



18. E bizottság választás alá eső tagjai 6 évre válasz-
tatnak s ennek elteltével újra választhatók. 

19. Jegyzőt saját kebeléből választ. 
20. Érvényes határozatra az elnökön kívül legalább 12 

tag jelenléte kívántatik. 
21. E bizottság minden évben legalább egyszer, szük-

ség esetén többször is összeül. Üléseit vagy Pozsonyban, 
vagy az egyetemes gyűlés tartásának helyén és idején tartja. 

22. E bizottság intézkedik az akadémia minden ügyei-
ben, különösen : 

a) választja az akadémia tanárait s ezek közül az igaz-
gatót, s határoz a pozsonyi egyház magyar-tót lelkészének 
tanárul alkalmazása iránt ; 

b) a nyugdíjintézet létrehozásáról gondoskodik s ki-
mondja esetleg a tanárok nyugdíjazásának szükségét; 

c) a tanárok felett a fegyelmi hatóságot gyakorolja oly 
módon, hogy elővizsgálatot rendelhet s a hivataltól való fel-
függesztést kimondja, a fegyelmi ügyet az illetékes rendes 
consistorium előtti perre utasítja ; 

d) feladatát képezi a tanárkarnak meghallgatásával, a 
tanterv megállapítása, melyet jóváhagyás végett az egyetemes 
gyűlésnek bemutattat ; 

e) a tanulókra vonatkozó akadémiai törvényeket elkészíti; 
/ ) a tandíjat s egyéb illetékeket megállapítja; 
g) felügyel az akadémia javára fordítandó s esetleg 

teendő új alapítványokra s az akadémia czéljaira szolgáló 
könyvtárra s taneszközgyűjteményre ; 

h) évi jelentést, esetleg javaslatokat tesz az akadémia 
ügyeiben az egyetemes gyűléshez. 

23. Az akadémia összes ügyeire nézve véglegesen hatá-
rozó felebbviteli hatóság a magyarhoni ágost. hitv. evang. 
egyetemes közgyűlés. 

24. A nagy bizottsága maga kebeléből, lehetőleg Pozsonyban 
vagy vidékén lakó tagjaiból 11 tagból álló kis bizottságot alakít. 

E kis bizottságnak, ha superintendens lakik az akadé-



mia székhelyén, elnöke ezen superintendens, ellenkező eset-
ben az elnököt a nagy bizottság választja. Az elnökön kívül 
a nagy bizottság 8 tagot választ; az akadémia igazgatója s 
a tanári karnak a nagy bizottságba választott tagja pedig 
hivatalból tagjai a kis bizottságnak. 

Érvényes határozathozatalra az elnökön kívül legalább 
6 tag jelenléte kívántatik. 

25. E kis bizottság feladata: 
a) végrehajtani a nagy bizottság határozatait vagy fel-

ügyelni azok végrehajtására; 
b) ellenőrködni az akadémiai hallgatók fegyelmi ügyei-

nek elintézésében; 
c) halasztást nem szenvedő ügyekben a nagy bizottság 

jóváhagyásának reményében intézkedni; 
d) javaslatokat tenni e nagy bizottságnak. 
26. Az egyetemes egyház által vagy kizárólag a theolo-

giai akadémia hallgatói számára tett alapítványok jótétemé-
nyeiben való részesítést az akadémiai tanári kar ajánlatára a 
kis bizottság eszközli. 

27. Az akadémia igazgatója hivatalból tagja a pozsonyi 
egyház iskola tanácsának. 

28. Jelenleg a pozsonyi egyház theologiai intézeténél 
működő 2 rendes tanár s a magyar-tót lelkész a theologiai 
akadémia tanáraivá lesznek. 

29. A pozsonyi egyház és a jelenlegi theologiai tanárok 
között hiványilag szabályozott viszony állván fenn, úgy az 
egyház mint a tanárok megkérdezendők, hogy készek-e, ha ez 
utóbbiaknak az egyetemes egyház részéről 1200 frt o. é. évi 
fizetés és 300 frt o. é. lakbér biztosíttatik, a jelenlegi 
hiványi viszonyt felbontani s az egyetemes egyház részéről 
kiállítandó új hiványt elfogadni. 

30. Az akadémiai nagy bizottság szervezeti szabásza-
tot dolgoz ki, az itt szerződésileg megállapított elvek és hatá-
rozatok nyomán és megtartásával, mely az egyetemes gyűlés 
elé jóváhagyás végett felterjesztetik. 



31. Azon esetre, ha az egyetemes egyház theologiai 
akadémiáját idő multával más helyre akarná áttenni, azon 
a theologiai oktatás czéljaira szánt egyetemes theologiai alapít-
ványok, melyek jelenleg e magyarhoni ág. hitv. evang. egye-
temes egyház Pozsonyban levő theologiai akadémiájának 
szolgálnak, ismét az egyetemes egyház szabad rendelkezése 
alá visszaesnek, s a Pozsonyhoz mint helyhez kötött Pálffy-
Zsedényi, vagy más, hasonló czímen teendő alapítványok, 
valamint az akadémia épületei, taneszközei s. t. b. a pozsonyi 
egyház tulajdonában maradnak. 

32. A Reischel-féle alapítványra nézve kijelentetik, hogy e 
fennebbi 31. pontban megjelölt esetben elhatározandó lesz 
egyszersmind, hogy ez természetéhez képest hova fordítandó. 

Melyeknek hiteleül jelen szerződés két példányban kiál-
líttatván, a szerződő felek által aláíratván s hivatalos pecséteik-
kel megerősíttetvén, annak egyik példánya az egyetemes egy-
házi s iskolai felügyelőnek, másik példánya pedig a pozsonyi 
ág. hitv. evang. egyház felügyelőjének adatott át. 

Budapest, 1881-ik év október hava 20-ik napján. 

1896. d) a theologiai akadémiára vonatkozó pótszerződés, 
jkv. 17. p. 

Pótszerződés, mely az ág. hitv. evang. egyetemes egy-
ház theol. akadémiájára vonatkozólag az egyetemes egyház 
s a pozsonyi evangelikus gyülekezet között az 1881. októ-
ber hó 20-án kelt alapszerződés 8. pontjának módosítása 
végett köttetett. 

Alulírott szerződő felek az egyetemes egyház theol. 
akadémiájára vonatkozó alapszerződésünk 8. pontjának az 
épületet illető határozmányát kölcsönös megegyezéssel követ-
kezőleg módosítjuk: 

1. A pozsonyi evang. gyülekezet a nagy templom udva-
rán álló emeletes, négy tantermet magában foglaló épülete 
helyett cserébe a theol. akadémia czéljaira átad a Convent-



utcza 13. sz. a. lévő, eddigi lyceumi, a mellékelt tervek 
szerint átalakítandó épületében a földszinten egy pedellusi 
szobát és két tantermet, az első emeleten az igazgatói és 
tanári szobát, két tantermet és egy könyvtári helyiséget 1896. 
okt. 1-től fogva állandó használatra. 

2. Az egyetemes egyház a pozsonyi evang. egyház-
községtől a „Theologusok otthoná"-nak czéljaira az említett 
(Convent-utcza 13. sz. a.) lyceumi kétemeletes, a mellékelt 
tervek szerint átalakítandó épületben a földszinten a magán-
tanári, illetőleg otthon-figyelői és szolgalakást, valamint az 
ifjúsági olvasószobát, továbbá a bemutatott tervek szerint 
átalakítandó egész második emeletet ugyancsak 1896. októ-
ber 1-től fogva, egy évi kölcsönös felmondási jog fentar-
tásával, évi 1300, azaz egyezerháromszáz forintért bérbe 
veszi. 

3. A pozsonyi evang. gyülekezet magára vállalja a cse-
rébe, illelőleg bérbe adott (Convent-utcza 13. száma.) épü-
let fentartását, s azon esetre, ha idővel az Otthon helyisé-
geinek kibővítése szükségessé válnék, kötelezi magát, hogy 
az egyet, egyház kívánságára a befektetendő tőke kamatainak 
biztosítása mellett, az átadott épületet kibővíti. 

4. A cserébe adott, illetőleg kibérelt épület rendes víz-
fogyasztásának költségei a pozsonyi evang. egyházat, a 
fogyasztási többlet ellenben az egyetemes egyházat terheli. 

5. A theol. akadémiának és az Otthonnak szolgája a 
lyceumi alumneumból ingyen ebédet kap. 

6. A theol. Akadémiának és az Otthonnak a jelen pót-
szerződés értelmében az eddigi lyceum-épületben való elhe-
lyezése után a theol. akadémia jelenlegi épülete a pozsonyi 
egyház szabad rendelkezésére száll vissza, ellenkező eset-
ben az alapszerződés 8-dik pontja továbbra is teljes érvény-
ben marad. 

7. Azon esetben, ha a Theologusok Otthona bármi 
okból megszűnik, az egyet, egyháznak a theol. akadémia 
felállítására vonatkozó szerződés 8. pontjában biztosított azon 



joga, mely szerint az akadémia czéljaira a nagy („német") 
templom udvarán álló emeletes, négy tantermet magában 
foglaló épület az egyet, egyház rendelkezésére bocsáttatott, 
ismét életbe lép, s a pozsonyi evang. egyház kötelezi magát, 
az idézett szerződésben megnevezett épületet az egyet, egy-
ház theol. akadémiájának czéljára ismét átengedni. 

Minek hiteléül jelen pótszerződés két példányban kiál-
líttatván, a szerződő felek által aláíratván, s hivatalos pecsé-
teikkel megerősíttetvén, annak egyik példánya az egyetemes 
egyház és iskolai felügyelőjének, másik példánya pedig a 
pozsonyi evang. egyházközség felügyelőjének adatik át. 

Pozsony, 1896. évi augusztus hó 15-én.-—- Ritter Károly, 
az egyetemes theol. akad. kisbizottság elnöke. Dr. Masz-
nyik Endre, theol. akadémia igazgató. Pukánszky Béla, 
bizotts. tag. Dr. Samarjay Emil, a pozsonyi ág. hitv. evang. 
egyházközség felügyelője. Fürst János, a pozsonyi egyház 
elnöklő lelkésze. — P. H. 

1904. E) A magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyház 
Tfűggeiék. theologiai tanügyi szervezete. 

I. Alapelvi határozatok. 

1. §. A magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egy-
ház alkotmánya, a theologiai főiskolai szervezetnek, tan- és 
vizsgálati rendszernek s a főiskolai hatóságok jogkörének, 
az egyházi alkotmányban lefektetett elvek szerint s az egy-
házkerületek meghallgatásával. (Alk. 194. és 221. §.) történő 
meghatározását az egyetemes közgyűlésre ruházván ; e fel-
adatát az egyetemes közgyűlés a jelen theologiai tanügyi 
szervezet megállapításával oldja meg. 

2. §. A magyarországi ág. hitv. evang. kereszt}-én egy-
ház kebelében s annak szolgálatában csak olyan theologiai 
főiskola állhat fenn és bírhat közérvényű vizsgálati jogosult-



sággal, a melyet az egyetemes közgyűlés egyetemes jellegű-
nek elfogadott és nyilvánított (Alk. 215. §.). 

3. §. Az egyetemes jelleggel való felruházás előfeltétele 
az, hogy a theologiai főiskola a jelen theologiai tanügyi szer-
vezetnek megfeleljen. 

4. §. Az egyetemes jelleggel való felruházás, az illető 
egyházkerület előterjesztésére, az egyetemes közgyűlésnek erre 
vonatkozó határozatával történik. 

Az egyetemes közgyűlés, az egyetemes jelleggel való 
fölruházást, az előbbi 3. §. alapján, ha azt indokoltnak találja, 
megtagadhatja ; sőt az egyetemes jelleget a már létező theo-
logiai főiskolától is elvonhatja, ha a megjelölt hiányokat 
(Szerv. 75. §. b) az illető fentartó hatóság az arra kitűzött 
határidő lefolyása alatt nem pótolta. 

II. A theologiai főiskola feladata és alakjai. 

5. §. A theologiai főiskola feladata : a theologiának, mint 
elméleti és gyakorlati tudománynak, a szentírás, az ág. hitv. 
evang. egyház tanai, hitelvei és a tanszabadság elve alapján 
való önálló művelése ; s egyszersmind a magyarországi ág. 
hitv. evang. keresztyén egyház számára alkalmas lelkészek, 
theologiai tanárok és középiskolai vallástanárok képzése 
(Alk. 216. és 220. §.). 

6. §. A theologiai főiskola lehet : 
a) theologiai fakultás; 
b) theologiai akadémia. 

a) Theologiai fakultás. 

7. §. A theologiai fakultás olyan egyetemi színvona-
lon álló s az egyetemi szakrendszer szerint szervezett theo-
logiai tanintézet (Alk. 218. §.) melynek czélja a bölcsészeti 
és theologiai tudományok önálló művelése s e mellett a lel-
készi hivatal gyakorlására szükséges ismeretek közlése. 
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8. §. A magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egy-
ház a nélkül, hogy feladná a theologiai fakultás önálló szer-
vezésére nézve az egyházi alkotmány 187. §-ában körvona-
lozott jogát: az 1848. évi XX. törvényczikkben kimondott 
egyenlőség és viszonosságból folyólag fentartja igényét az 
iránt, hogy részére a budapesti m. kir. tudomány-egyete-
men országos törvény alapján szerveztessék theologiai 
fakultás. 

b) Theologiai akadémia. 

9. §. A theologiai akadémia négy évfolyammal bíró, szak-
rendszer szerint berendezett olyan theologiai főiskola, mely-
nek első három évfolyamában kiválóan az elméleti theo-
logiai, a negyedik évfolyamban pedig kiválóan a gyakorlati 
theologiai tudományok adatnak elő, tekintettel a theologiai 
főiskola feladatát képező s e szervezet 5. §-ában kifejezett 
irányelvekre. 

10. §. A theologiai akadémiánál legalább négy rendes és 
két nyilvános rendkívüli tanár, közöttük legalább az egyik 
gyakorlott lelkészek közül alkalmazandó, s ezeken kívül a 
szükségesnek megfelelő számú kisegítő tanár. 

11. ij. Az akadémiai jelleget a theologiai főiskola részére 
az egyetemes közgyűlés adja meg. 

III Tananyag és annak beosztása. 

12. §. A theologiai akadémiában tanítandók: 
1. Előkészítő tárgyak : theologiai encyclopaedia, bölcsé-

szet története, a vallás története, neveléstan, lélektan, héber 
nyelv, az írásmagyarázat elmélete, története, bibliai bevezetés. 

2. Exegetikai tárgyak: ó- és új-szövetségi írásmagya-
rázat, ó- és új-szövetségi bibliai theologia és Jézus élete. 

3. Történeti theologiai tárgyak : egyetemes és magyar-
honi protestáns egyháztörténet, különös tekintettel a magyar 



protestáns egyházi irodalomra, dogmatörténet, symbolikával 
kapcsolatban. 

4. Rendszeres theologiai tárgyak : hittan és erkölcstan. 
5. Gyakorlati theologiai tárgyak : gyakorlati írásmagya-

rázat, homiletika, katechetika, liturgika, pastoralis (cura pas-
toralis és belmissio), egyházjog, az egyházi közigazgatás 
ismertetésével, egyházi ének s az istentiszteleti nyelvek. 

13. §. Az előbbi szakaszban felsorolt tudományszakok-
ból ezekkel párhuzamosan seminarhunok tartandók az illető 
szaktanárok vezetése alatt oly czélból, hogy a hallgatók az 
önálló tudományos munkálkodásra ösztönöztessenek, annak 
helyes módszere iránt útbaigazítást nyerjenek s hivatásukra 
gyakorlatilag is képeztessenek. 

14. §. A tananyag beosztása, illetőleg a részletes tanterv 
megállapítása az egyes theologiai akadémiákra bizatik azon 
korlátok között, melyeket a tanczél által követelt helyes 
tanítási rendszer s e szervezetben megállapított vizsgálatok 
(Szerv. X.) képeznek. 

Ez utóbbi szempontból mindenik theologiai akadémia 
a saját hatáskörében megállapított részletes tantervet, vala-
mint az abban tett minden újabb változtatást köteles bemu-
tatni az egyetemes theol. akadémiai bizottságnak, mely a 
jóváhagyásra nézve javaslatot tesz az egyetemes köz-
gyűléshez. 

IV. Tanév, szünidő. 

15. §. A tanév minden theol. akadémiában szeptember 
1-től június végéig terjedő tíz hónapból áll és két félévre 
oszlik, melyeknek választója a közbeeső január 31-ike. 

16. §. A tanévi szünidőn kívül, mely július és augusz-
tus hónapokon át tart, az évközi szünetek: karácsony és 
húsvét ünnepi 14—14 nap s a két félév között 7 nap. 



V. Könyvtár, taneszközök. 

17. §. Minden theol. akadémiának a tanárok és hallga-
tók használatára, a theol. szaktudomány czéljainak meg-
felelő szakkönyvtárral s lehetőleg olvasóteremmel, valamint 
általában mindazon taneszközökkel kell bírnia, melyek a 
theologiai szakoktatás czéljából okvetlenül szükségesek. 

18. §. Minden theologiai akadémiában egyezően rova-
tolt leczkekönyv, felvételi és vizsgálati anyakönyv, s szint-
úgy egyező szövegű bizonyítvány és elbocsátólevél-ürlap 
használandó. 

VI. Theologiai tanárok, tanári kar, igazgató. 

a) Tanárok. 

19. §. A theologiai akadémiai tanárok lehetnek: nyilvános 
rendes, nyilvános rendkívüli és kisegítő tanárok. 

20. Rendes theologiai akadémiai tanárrá csak a sza-
bályszerű (Szerv. 65. §.) theologiai tanári képesítéssel bíró 
egyén választható. 

21. §. A rendes theol. akadémiai tanárok fizetése, a 
tisztviselői fizetések rendezéséről alkotandó országos törvény 
irányelveinek tekintetbe vételével, s kapcsolatosan a feleke-
zeti középiskolai tanárok fizetésének rendezésével fog végleg 
szabályoztatni, mihelyt egyházegyetemünk az arra szükséges 
fedezettel, az 1848. évi XX. t.-cz. 3. §-án alapuló igényének 
megvalósulása folytán rendelkezni fog. 

Addig ideiglenes, a rendes theologiai akadémiai tanárok 
részére következő három fizetési fokozat állapíttatik meg. 

a) Az alapfokozatban a rendes tanári fizetés 3200 korona 
és lakásdíj 800 korona. 

b) A középfokozatban a rendes tanári fizetés 3600 korona 
és lakásdíj 800 korona. 

c) A harmadik fokozatban a rendes tanári fizetés 4000 
korona és lakásdíj 800 korona. 



Alinden 10 szolgálati év betöltése után mindenik ren-
des tanár a következő magasabb fizetési fokozatba lép. 

Ez elvnek megfelelően osztandók be a most működő 
tanárok a három fokozatba, úgy azonban, hogy a ki esetleg 
nagyobb fizetést élvez, az abban meghagyandó. 

Az így megállapított fizetés minimumnak tekintendő, 
melynek leszállítása meg nem engedhető. 

22. §. A rendes és a rendkívüli theologiai akadémiai 
tanárok az egyetemes nyugdíjintézetben a theologiai taná-
rok részére szabályrendeletileg meghatározott nyugdíjra jogo-
sultak. 

23. §. Rendkívüli tanárokul a theologiai akadémiai tanfolya-
mot szabályszerűen bevégzett oly lelkészjelöltek (Szerv. 60. §.) 
alkalmazhatók, a kik tudományos ismereteiket egyetemi tanul-
mányaikkal bővítették. 

A rendkívüli tanár évi fizetése 2400 korona és 400 
korona lakpénz. E fizetés csak az újból alkalmazandókra 
nézve érvényes. 

24. §. A szükséghez képest alkalmazott kisegítő taná-
rok díjazását a kikötött munka arányában a fentartó ható-
ság állapítja meg. 

25. §. A theologiai tanárt az arra jogosított hatóság 
(Sz. 72. §. b), 82. és 85. §.) választja; tanszékében való 
véglegesítéséhez azonban az egyetemes közgyűlésnek tudo-
másul vétele szükséges (Alk. 198. §.). 

26. §. A tanárok kötelesek az előadásokat a megsza-
bott időben pontosan megtartani s oda törekedni, hogy a 
hallgatók tudományszomja felköltessék s kiegészítessék ; hogy 
azok munkakedve s megszakítás nélkül való tanulmányozás-
vágya a tanár jó példájában s útmutató készségében növekvő 
táperőt nyerjen. 

Papi jellemképzés szempontjából a tanár legyen maga 
is teljes, önálló keresztyén jellem, egyház és haza iránti sze-
retetben a nevelésre bizott ifjaknak méltó mestere. 



b) Tanári kar. 

27. §. Az ugyanegy theol. akadémiánál működő tanárok 
együttesen képezik a theol. akadémia tanári karát, melynek 
élén az igazgató (dékán) áll. 

A tanári kar a szükséghez képest értekezleteket tart, 
melyekből az igazgatóhoz bejelentendő akadályozó ok nélkül 
egy tanár sem maradhat el; megállapítja az igazgató elő-
terjesztése szerint az akadémia évi jelentését; ítél a hallga-
tók fegyelmi ügyeiben (Szerv. VIII.) ; javaslatokat készít a 
jótétemények és ösztöndíjak kiosztására nézve ; az egyete-
mes theologiai akadémiai bizottságba képviselőjéül egy tagot 
választ (Szerv. 74. §.). 

A tanári kar egyéb jogait és feladatát az akadémia 
külön szabályzata állapítja meg. 

c) Igazgató {dékán). 

28. §. A theol. akadémiai igazgatót (dékán) a fentartó 
hatóság választja a rendes tanárok sorából három évre. 

Az igazgató elnököl a tanári kar gyűlésein és értekez-
letein ; hivatalból tagja az egyetemes theol. akadémiai bizott-
ságnak; vezeti az akadémia belügyeit; ellenőrzi a tanrend 
megtartását; intézkedik a fegyelem fentartása czéljából ; 
végrehajtja a jogérvényes határozatokat és hatósági intézke-
déseket. 

Az igazgató részére évi díj jár, melyet a fentartó ható-
ság állapít meg. 

VII. Theologiai akadémiai hallgatók. 

29. §. Theologiai akadémiai hallgatónak felvétetik azon 
magyar állampolgár szülőktől származott, esetleg honosított 
ág. hitv. evang. ifjú, a ki valamely hazai középiskolában, a 
latin és görög nyelvből is sikerrel letett érettségi vizsgálati 



bizonyítványnyal bír s közhatósági orvosi bizonyítványnyal 
igazolja, hogy egészséges, munkabíró s feltűnő testi hibában 
és fogyatkozásban nem szenved. 

A felvétel rendszerint a tanév elején történik, de lehető 
évközben is abban az esetben, ha a hallgató más theologiai 
akadémiából szabályszerű elbocsátó-levél mellett (Szerv. 22. §.) 
lép át ; vagy ha a tanfolyamot kénytelen volt ideiglene-
sen megszakítani, a mikor azonban elfogadható módon iga-
zolni tartozik, hogy a megszakításnak mi volt az oka, s 
hogy a közbeeső időt hol és miként töltötte. 

30. §. A hazai tudomány-egyetemek valamelyikének 
bölcsészeti (nyelv- és történettudományi) fakultásán két fél-
évnél többet végzett jelentkező legfeljebb csak a második 
évfolyamra vehető fel. 

A ki a hazai tudomány-egyetemek bármelyik fakultá-
sáról az első félév folyamán jelentkezik, az a theologiai 
akadémia második semesterébe fölvehető, de utólagosan az 
első félév tantárgyaiból colloquálni köteles. 

Ha ily jelentkező nem tett a latin vagy a görög nyelv-
ből érettségit: míg e hiányt nem pótolja, addig csak rend-
kívüli hallgató lehet. 

31. §. A külföldi egyetemeken töltött időből a theolo-
giai akadémiai négy évfolyamba legfeljebb egy év számít-
ható be, oly feltétel mellett azonban, hogy a hallgató a meg-
felelő évfolyam tantárgyaiból vizsgálatot tenni köteles. Ez 
egyetemek látogatása kiváltképen a négyévi tanfolyam befe-
jezése után ajánlatos és óhajtandó. 

32. §. A theologiai akadémiák egyikéből a másikba a 
tanév vagy az első félév végén a hallgató átléphet, a mikor 
azonban leczkekönyve s az illető vizsgálati bizonyítványa 
mellett, elbocsátó-levelet tartozik felmutatni azon theologiai 
akadémia igazgatójától, melyből kilépett. 

33. §. Rendkívüli hallgatóul fölvehető a theologiával 
való foglalkozásra kellő előismeretekkel bíró bármely szár-
mazású olyan egyén, a kit e tudomány iránt való érdeklő-



dés vonz valamely tantárgy hallgatására, -— valamint a más 
hitvallású egyházból áttért lelkész. 

A rendkívüli hallgatóul fölvett áttért lelkész, a nyert 
engedély szerint, vizsgálatot is tehet ; ellenben a többi rend-
kívüli hallgató az előadások látogatásán kívül más jogban 
nem részesül. 

A fegyelmi szabályok egyébként a rendkívüli hallgatóra 
nézve is érvényesek. 

VIII. Fegyelem. 

34. §. A theol. akadémiai hallgatók elsőfokú fegyelmi 
hatósága az akadémiai tanári kar, mely, élén az igazgató-
val, a fegyelmi jognak atyai szigorral és gondossággal való 
gyakorlásáért felelős. 

35. §. E fegyelmi jog kiterjed a hallgatónak nemcsak 
az akadémia körén belül megtartandó tanulmányi rendjére, 
szorgalmára és magaviseletére, hanem azonkívül otthoni 
házirendjére, erkölcsi és társadalmi életére is. 

36. §. Az akadémiai hallgató köteles az igazgatónak és 
tanárnak, ezeknek a jelen Szervezet 26. §-ából folyó s azzal 
megegyező irányú figyelmeztetését, esetleg rendreutasítását 
fiúi engedelmességgel és tisztelettel fogadni és követni. 

37. §. Az akadémiai hallgatók, a theol. akadémia fela-
datával (Szervezet 5. §.) összhangzó czélból, a tanári kar 
tudomásával szabadon társulhatnak, de nemzetiségi vagy 
politikai irányú egylet alakításától tiltatnak. 

38. §. E fegyelmi határozatok s esetleg az akadémiá-
nak ezek keretében alkotott külön házirendje, mindenik hall-
gatóra nézve, az akadémiába történt felvétel által önként 
válnak kötelezővé. 

39. §. A fegyelem ellen való vétség fegyelmi büntetést 
von maga után, melynek fokozatai a vétség nagyságához 
mérten a következők: 

a) igazgatói megintés; 



b) a tanári kar által kimondott megintés ; 
c) a tanári kar határozatával való eltávolítás ; 
d) ítéletileg kimondott kizárás, mely kihirdetés előtt az 

illetékes főhatósághoz bejelentendő s csak ennek jóváhagyása 
után válik jogérvényessé. 

40. §. A jogérvényessé vált kizárás, az ennek indokául 
szolgáló vétség jelzése mellett, a hallgató leczkekönyvébe 
beírandó. 

41. §. Az ekként kizárt theologus folyamodhatik vala-
mely más theol. akadémiába való fölvételért az egyetemes 
theol. akadémiai bizottsághoz, melynek engedélye alapján 
más theol. akadémiába felvehető ; ellenben ha e bizottság a 
folyamodványt elutasítja, ez esetben az illető kizártnak tekin-
tendő az összes theol. akadémiákból. 

IX. Colloquium. 

42. §. A rendes hallgató köteles az első három félév 
végén az összes kötelezett tantárgyakból colloquálni. 

E colloquiumok eredményét, valamint az előadások láto-
gatásában tanúsított szorgalom fokát az illető szaktanár a 
hallgató leczkekönyvébe bejegyzi : még pedig a colloquiumot 
jeles, jó, elégséges, elégtelen, a látogatást szorgalmas, rendes, 
változó, hanyag érdemjegyek szerint. 

43. §. A ki a második félév végén valamely kötelező 
tantárgyból elégtelenül colloquált, az a következő tanév ele-
jén javító colloquiumra köteleztetik. 

44. §. A kinek ezen javító-colloquiuma elégtelen marad, 
vagy a ki a másik félév végén két vagy több kötelező tan-
tárgyból elégtelenül colloquált, azon hallgató az első évfolyam 
megismétlésére utasítandó s a második évfolyamra csak sike-
res colloquiumok alapján vehető fel. 

45. §. Ha az első évfolyamot megismételt hallgató a 
harmadik félév végén köteles colloquium alkalmával valamely 



kötelező tantárgyból elégtelen osztályjegyet kap, azt a szak-
tanár által kitűzött időben kijavítani tartozik, s addig alap-
vizsgálatra nem bocsátható. 

X. Theologiai akadémiai vizsgálatok. 

a) A vizsgálatokról általában. 

46. §. Mindenik vizsgálat abban a theologiai akadémiá-
ban teendő, melyben a theologus a vizsgálatot közvetlenül 
megelőző félévet hallgatta. 

47. §. A vizsgálat eredményét a vizsgáló-bizottság a 
szaktanár véleményének meghallgatásával állapítja meg. Az 
érdemfokozat: jeles, jó, elégséges, elégtelen; s a három első 
érdemfokozatnál sikeres, a negyediknél ellenben sikertelen a 
vizsgálat. 

Az erkölcsi viselet : jó vagy szabályszerű. 
48. §. A ki a vizsgálat alkalmával egy tantárgyból 

kapott elégtelen osztályzatot, vagy a ki a rendes vizsgálatról 
elfogadható ok miatt elmaradt, az a vizsgáló-bizottság által 
kitűzött határidőben javító-, illetőleg pótló-vizsgálatot tehet. 

A ki két vagy több tantárgyból kapott elégtelen osz-
tályzatot, valamint az is, a kinek javító vizsgálata nem sike-
rült, vagy a ki a vizsgálattól igazolatlanul elmaradt: a ren-
des időben egész vizsgálatot tartozik tenni. 

49. §. Minden vizsgálat csak egyszer ismételhető. A 
kinek vizsgálata tehát másodszor is sikertelen, az, mint a 
theologiai pályára képtelen, végkép elutasítandó. 

50. §. Minden vizsgálat eredményéről megfelelő anya-
könyv vezetendő s a megvizsgált részére bizonyítvány állí-
tandó ki. 

b) Alapvizsgálat. 

51. §. A theologiai alapvizsgálat szóbeli vizsgálat s a 
második évfolyam, vagyis a negyedik félév végén teendő s 
tárgyai : theologiai encyclopaedia, a bölcsészet története, ne-



veléstan s története, egyetemes és magyar protestáns egy-
háztörténet. 

52. §. Az alapvizsgálati bizottság elnöke a theol. aka-
démia igazgatója s tagjai a szaktanárok. 

53. §. A theol. akadémia harmadik évfolyamába csak 
azon hallgató vehető fel, a ki az alapvizsgálat sikeres leté-
teléről szabályszerű bizonyítványt mutat fel. 

Ily bizonyítvány nélkül feltételes felvételnek nincs helye. 

c) Theologiai szakvizsgálat. 

54. §. A theol. szakvizsgálat a harmadik évfolyam végén 
tartatik s czélja, hogy a hallgató elméleti theologiai szak-
képzettségének befejezett egészéről tegyen tanúbizonyságot. 

A szóbeli szakvizsgálat tárgyai: ó- és új-szövetségi exe-
gesis s a rendszeres theologia. írásbeli dolgozatra: exegetikai 
tételt kap a jelölt. 

55. §. A szakvizsgálati bizottság elnöksége: a pozsonyi 
egyetemes theol. akadémiánál, évenkint váltakozva, a dunán-
inneni és a bányai egyházkerületi elnökség, esetleg maga a 
püspök; a soproni egyetemes theol. akadémiánál a dunántúli 
egyházkerületi elnökség, esetleg maga a püspök; az eperjesi 
egyetemes theol. akadémiánál a tiszai egyházkerületi elnök-
ség, esetleg maga a püspök: tagjai pedig az illető theol. aka-
démiai tanárok. 

56. §. A szakvizsgálat sikeres letétele a hallgatót arra 
jogosítja fel, hogy a theol. akadémia negyedik évfolyamába 
léphessen át, mint rendes hallgató. 

d) Lelké szjel ölti vizsgálat. 

57. §. A theol. akadémiai négy évfolyam szabályszerű 
befejezése után, a negyedik évfolyam végén, lelkészjelölti 
vizsgálat tartatik. 

A szóbeli vizsgálat tárgyai: homiletika, katechetika, 



liturgika, cura pastoralis és belmissio, egyházjog, tekintettel 
a magyar evang. egyházi közigazgatásra. 

Ezt megelőzőleg otthon készítendő írásbeli dolgozat: egy-
házi beszéd, részben magyar s részben azon istentiszteleti 
nyelven, a melyen a vizsgálatot tevő jelölt lelkészi szolgá-
latot képes és óhajt teljesíteni. 

58. §. Más hitvallású keresztyén egyházból áttért lelkész-
nek, ha e szervezet 33. §-a szerint már előzőleg rendkívüli 
hallgató volt: az illető theol. akadémia tanári karának, egyéb-
ként pedig valamely egyházkerület püspökének ajánlata alap-
ján az egyetemes theol. akadémiai bizottság megengedheti, 
hogy a theol. akadémiai négy évi tanfolyam hallgatása nél-
kül tegyen lelkészjelölti vizsgálatot, mely ily esetben csupán 
a felekezeti lelkészre nézve sajátlagosan s engedhetetlenül 
szükséges ismeretekre szorítkozhatik. 

Az ily lelkészjelölt is szabályszerű hivány birtokában 
felavatandó. (Szerv. XI.) 

59. §. A lelkészjelölti vizsgálat megtartására az egye-
temes közgyűlés, tekintettel a három theol. akadémiára, ugyan-
annyi osztályból álló lelkészjelölt-vizsgáló-bizottságot választ 
évenkint. 

E bizottsági osztályok tagjai a pozsonyi theol. akadé-
miára nézve részben a bányai s részben a dunáninneni, a 
soproni theol. akadémiára nézve a dunántúli, az eperjesi 
theol. akadémiára nézve a tiszai egyházkerületből választatnak. 

Az elnöklés jogát a pozsonyi akadémiára nézve illetékes 
bizottságban az illető két egyházkerület elnöksége évenkint 
váltakozva, a soproni akadémiánál a dunántúli, az eperjesi 
akadémiánál pedig a tiszai egyházkerületi elnökség gyakorolja. 

60. §. A ki a lelkészjelölti vizsgálatot sikerrel megál-
lotta, az a vizsgáló-bizottság által megállapított s kiadott 
bizonyítványnyal lelkészjelölt jelleget nyer. 



XI. Lelkészi felavatás. 

61. §. A lelkészjelölt, mihelyt bármely egyházkerületnek 
lelkészválasztási szabályrendelete értelmében hiványt kapott, 
jogosult a lelkészi felavatásra. 

62. Lelkészi felavatásért, a hiványnak, valamint a 
lelkészjelölti jelleget igazoló bizonyítványnak bemutatása mel-
lett, az illetékes püspökhöz kell folyamodni. 

63. §. A lelkészi felavatás teljesítésére azon püspök 
(Alk. 133. §.) illetékes, a kinek egyházkerülete köréből a 
felavatandó hiványa származik. 

64. §. A felavatásról, mely az eddigi jogszokás szerint 
történik, az illetékes püspök a felavatott részére okmányt 
állít ki, mely egyetemes érvénynyel bír. 

XII. Theologiai tanári képesítés. 

65. §. A theologiai tanári képesítésre nézve az 1888. 
évi egyetemes közgyűlés által (Jegyzőkönyv 18. p.) megál-
lapított szabályzat, e Szervezettel összhangzásba hozva, újabb 
intézkedésig ezentúl is érvényben marad s ez a következő: 

1. A magyarhoni ág. hitv. ev. keresztyén egyház theol. 
tanárjelöltjeinek megvizsgálására egyetemes theol. tanárvizs-
gáló-bizottság alakíttatik. 

2. Az egyet, tanárvizsgáló-bizottság elnöke az egyete-
mes felügyelő, tagjai a püspökök és kerületi felügyelők, továbbá 
a pozsonyi és eperjesi egyetemes theologiai akadémiák min-
den rendes tanára. 

3. A theologiai tanári vizsgálatok mindig az egyetemes 
gyűlés helyén és alkalmával tartatnak. 

4. Ezen vizsgálatra bocsáttatnak: theologiai, illetőleg böl-
csészeti pályavégzett, feddhetetlen erkölcsi életű, magyarhoni 
ág. hitv. ev. polgárok, a kik a lelkészjelölti vizsgát jó siker-
rel letették, tanulmányaikat egyetemen folytatták és már 
esetleg segédlelkészi, lelkészi, theol. akadémiai magántanári 



alkalmazást nyertek s magukat valamely szakból theol. tanárrá 
óhajtják képesíttetni. 

5. A vizsgálat írásbeli és szóbeli. 
6. A vizsgálatra jelentkezők okirataikat, latin nyelven 

írott önéletrajzuk kíséretében a vizsgáló-bizottság elnökénél 
nyújtják be. 

7. A vizsgáló-bizottság elnöke az okmányokat a theol. 
akadémiák egyikének (a melyhez az illető alkalmazási viszony-
ban nincs) tanári karához teszi át véleményadás s kedvező 
ítélet esetén az írásbeli vizsga thémáinak kitűzése végett. A 
tanári kar véleményét, esetleg a kitűzött thémákat felterjeszti 
az elnökhöz. 

8. Az írásbeli vizsgálatra a jelentkező az elnök útján 
két feladatot kap: egyiket a paedagogiai tudomány köréből, 
főleg a felsőbb szakképzésre való tekintettel; a másikat 
saját tudományszaka köréből. Több tudományszakra való 
kiképesíttetés esetén a paedagogikain kívül annyi feladatra 
készít dolgozatot, a hány szakra kívánja magát képesíttetni. 
A használt források, szerzőre, műre, kötetre és részekre 
való hivatkozással, idézendők a dolgozatban. 

9. Az írásbeli dolgozatok beadásának határidejét a fela-
datokat kitűző tanári kar ajánlatára és az illető tanárjelölt 
kérelmének tekintetbe vételével az elnök állapítja meg. 

10. A munka megbirálásával a thémákat kitűző tanári kar, 
illetőleg annak kebelében a szaktanárok bízatnak meg, kik-
nek a bírálatra két hónapi idő engedtetik. A bírálat eredményé-
ről a tanári kar az elnököt értesíti. 

11. Kedvező bírálat esetén az elnök a jelöltet meghívja 
szóbeli vizsgálatra. 

12. A szóbeli vizsga tárgyai: neveléstan, tekintettel főleg 
a felsőbb oktatásra és a választott szaktárgy (szaktárgyak) 
a segédtudományokkal. 

13. A szóbeli vizsgán vizsgálók az illető szaktanárok, 
kik a thémát kitűzték s a munkákat megbírálták, de kérdé-
seket a bizottság más tagjai is tehetnek. 



14. A ki a szóbeli vizsgálatot is megállotta, az leteszi 
az egyetemes theol. akadémiai tanári esküt és theol. tanárt 
oklevelet kap. 

15. Ha a tanárjelölt visszavettetik, a vizsgálat ismétlését 
egy év múlva még egyszer s utoljára kérelmezheti. 

16. A vizsgáló tanárok költségei, a mennyiben csak mint 
ilyenek utaznának az egyetemes gyűlés helyére, az egye-
temes pénztárból megtéríttetnek. 

66. §. Theologiai tanári eskü: Én esküszöm 
az élő Istenre, ki Atya, Fiú és Szentlélek egy igaz Isten» 
hogy mint ágostai hitvallású evangélikus keresztyén theolo-
giai tanár, egyházamnak az Isten igéjében gyökerező és a 
symbolikus könyvekben kifejezett tanait és hitelveit igazán 
vallani, tanítani, védelmezni és hirdetni fogom; magyarhoni 
ev. egyh. törvényes önkormányzati jogához és zsinati alkot-
mányához, — valamint a királyhoz, magyar hazámhoz és 
ennek alkotmányához tántoríthatlanul hű maradok; magamra 
vállalt theol. akadémiai tanári kötelességemet minden irány-
ban buzgón teljesíteni, kartársaimmal békésen és egyetértő-
leg közreműködni s a theol. akadémiai hallgatókat az egy-
ház iránt való hűségben és szeretetben képezni lelkiismere-
tesen igyekszem. Isten engem úgy segéljen. Amen. 

XIII. Vallástanári képesítés. 

67. §. A középiskolai vallástanári képesítés, az 1899. 
évi egyetemes közgyűlés határozata (Jegyzőkönyv 33. p.) 
alapján, a lelkészvizsgáló-bizottság hatáskörébe tartozik. 

68. §. A vallástanári vizsgálatra bocsáttatnak: a lelkész-
jelöltek (Szerv. 60. §.), továbbá a segéd- és helyettes lelkészek. 

A rendes lelkészek a vallástanári vizsgálat alól mentesek 
(Alk. 214. §.). 

69. §. A vallástanári vizsgálat tárgyai: a nevelés- és 
tanítástan, továbbá a bibliai bevezetés, egyháztörténet, hittan 



és erkölcstanból merített egyes kérdéseknek colloquiumképen 
való megfejtése. 

70. §. A vizsgálat sikere esetén a tanárjelölt vallástanán 
oklevelet kap, melyet az illető egyetemes lelkészvizsgáló-bizott-
ság ír alá. 

XIV. A theologiai akadémia kormányzata. 

71. §. A theologiai akadémia elsőfokú hatósága a fentartó 
hatóság, másodfokú hatósága pedig az egyházegyetem (Al-
kotni. 215. §.), illetőleg az egyetemes közgyűlés (Alkotm. 
145. §.). 

Ha az egyházegyetem egyszersmind fentartó hatóság is, 
akkor mindkét fokú kormányzati jog az egyetemes közgyű-
lést illeti. 

a) A fentartó hatóság jogköre. 

72. §. A fentartó hatóság: 
a) megállapítja a theologiai akadémia évi költségvetését 

s gondoskodik a fedezetről; 
b) megválasztja a részére fentartott jog alapján (Sz. 83. 

és 87. §.) az illető tanárokat és az igazgatót (dékán); 
c) kiosztja a tanári kar javaslata alapján a jótéteménye-

ket és ösztöndíjakat; 
d) végrehajtja a főhatósági intézkedéseket a végből, 

hegy az akadémia egyetemes jellegének s a jelen Szervezet-
nek megfelelő irányban működjék és fejlesztessék; 

e) e kormányzati jogok gyakorlásának módjára nézve 
szabályzatot alkot, mely jóváhagyás végett az egyetemes 
közgyűléshez terjesztendő. 



b; A főhatóság jogköre. 

73. §. A másodfokú főhatósági kormányzatra hivatott 
egyetemes közgyűlés, e kormányzat czéljából egyetemes theo-
logiai akadémiai bizottságot szervez, mely a theologiai akadé-
miák szervezeti ügyeiben az egyetemes közgyűlésnek vélemé-
nyező közege; egyébként pedig átruházott joggal kormányzó 
szerve, — mindenik theologiai akadémiára egyiránt kiterjedő 
jogkörrel. 

74. §. Az egyetemes theologiai akadémiai bizottság tagjai, 
az egyetemes felügyelő elnöklete alatt hivatalból: a püspökök 
és egyházkerületi felügyelők, valamint az akadémiák igazgatói 
(dékán); továbbá az egyetemes közgyűlés által az egyház-
kerületekre való tekintettel hat évre választott két-két tag és 
mindenik theologiai akadémia tanári kara által saját kebelé-
ből szintúgy hat évre választott egy-egy tanár. 

A pozsonyi theologiai akadémiára nézve a 89. §. értel-
mében a bizottság tagja, a fennálló szerződés alapján válasz-
tott pozsonyi 8 képviselő is. 

75. §. Az egyetemes theologiai akadémiai bizottság jog-
köre: 

a) ellenőrzi az összes theologiai akadémiák beléletét s 
felügyel a tanrendre különösen pedig arra, hogy mindenik 
akadémia e Szervezet határozmányait megtartsa s a társaka-
démiákkal karöltve s egy czélra törekedve teljesítse az egy-
házegyetem szolgálatában hivatását; 

b) a theologiai akadémiánál netán tapasztalt hiányokat 
közli az illető fentartó hatósággal s azok pótlására határidőt 
tűz ; sikertelenség esetén pedig a szükséges intézkedés meg-
tétele czéljából javaslatot tesz az egyetemes közgyűléshez; 

c) a theologiai akadémiák állapotáról és működéséről, 
az igazgatók által beszolgáltatandó adatok és a saját tapasz-
talatai alapján az egyetemes közgyűléshez évi jelentést tesz; 

d) a theologiai tanrendszerben kívánatosnak mutatkozó 
módosításokra nézve meghallgatja a theologiai akadémiák 
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tanári karait s ennek folytán indokolt javaslatot készít és ter-
jeszt az egyetemes közgyűléshez; 

e) a hallgatók fegyelmi ügyében utolsó fokon ítél (Szer-
vezet 51. §.); 

/ ) általában, mint kormányzó hatósági szerv, intézkedik 
mindazon ügyekben, melyeket e Szervezet hatáskörébe utal. 

XV. A theologiai tanügyi Szervezet alkalmazása a létező 
theologiai főiskolákra. 

76. §. A Sopronban és Eperjesen létező mindkét theolo-
giai főiskola, a magyarhoni ág. hitv. evang. keresztyén 
egyház Pozsonyban levő egyetemes theologiai akadémiájával 
egyenrangú és egyetemes jellegű theologiai akadémiának 
nyilváníttatik. 

E theologiai akadémiák neve: a) A soproni egyetemes 
theologiai akadémia; illetőleg b) Az eperjesi egyetemes theo-
logiai akadémia. 

77. §. 'Mind a három theologiai akadémia ezen Szer-
vezet határozmányaival összhangzásba hozandó. Különösen 
pedig a soproni akadémia négyévi tanfolyamúvá kiegészítendő 
s a 14. §. rendelkezése szerint megállapítandó új tanrend, 
lehetőleg már e Szervezet jogérvényre emelkedésének tanévé-
től kezdve, mindenik akadémia által behozandó és meg-
tartandó. 

78. §. A három theologiai akadémiában a tanszékek új 
berendezésére nézve külön-külön következők határoztatnak : 

a) A pozsonyi egyetemes theologiai akadémia. 

79. §. A pozsonyi egyetemes theol. akadémiának eddigi 
jogviszonyát, mely az egyházegyetem és a pozsonyi egyház-
község között fennálló szerződésen nyugszik, ezen Szervezet 
érintetlenül hagyja. 

Ezen akadémiánál a tanári székek létszáma változatlan 
marad. 



b) A soproni egyetemes theologiai akadémia. 

80. §. A soproni egyetemes theologiai akadémiánál meg-
levő négy rendes tanári szék mellé két nyilvános rendkívüli 
tanári szék rendszeresítetik, egyenkint 2800 korona javada-
lommal (Szerv. 23. §.). 

81. §. A négy rendes tanári szék eddigi javadalmának 
(14,810 korona), e Szervezet 23. §-a értelmében való kiegészí-
tésére szükséges 4390 korona és a két rendkívüli tanári javada-
lom fedezetére szükséges 5600 korona, együtt 9990 korona 
az egyházkerületek államsegélyéből e czélra egyenlő arányban 
levont hányadból (Szerv. 86. §.) tétetik folyóvá a soproni 
egyetemes theologiai akadémiának. 

82. §. Ez akadémia egyik rendes tanárának és a két nyil-
vános rendkívüli tanárnak választási joga átruháztatik az egye-
temes theologiai akadémiai bizottságra. 

c) Az eperjesi egyetemes theologiai akadémia. 

83. §. Az eperjesi egyetemes theologiai akadémiánál 
meglevő 3 rendes tanári szék mellé egy rendes és két nyil-
vános rendkívüli tanári szék állíttatik fel, a szabályszerű java-
dalommal. (Sz. 21. és 23. §§.) 

84. §. Az ott meglevő 3 tanári szék eddigi javadalmá-
nak (9600 korona), a Szervezet 21. §-ának megfelelő kiegé-
szítésére szükséges 4800 korona, — valamint az újonnan 
rendszeresített negyedik rendes tanár teljes javadalmára (4800 
K) és a két nyilvános rendkívüli tanári javadalomhoz költség-
vetésilég rendelkezésre álló 900 koronának a szükségelt 5600 
koronáig kiegészítésére hiányzó 4700 korona (Szerv. 23. §.), 
együtt 14,300 korona, az egyházkerületek államsegélyéből e 
czélra egyenlő arányban levont hányadból (Szerv. 86. §.) 
tétetik folyóvá az eperjesi egyetemes theologiai akadémiának. 

85. §. Ez akadémia két rendes tanárának és a két rend-
kívüli tanárnak választási joga átruháztatik az egyetemes 
theologiai akadémiai bizottságra. 



d) As egyházkerületek járuléka. 

86. §. Az egyetemes theologiai akadémiák ilyetén újjá-
szervezéséhez hiányzó (9990+14300) 24,290 korona fedezetéül 
az egyházkerületek, az 1905. évi állami költségvetési törvény-
ben felemelt államsegély új szaporulatából egyenkint 6702 K 
50 fillért tartoznak évenkint az egyetemes pénztárba beszolgál-
tatni. 

87. §. Ha a theol. akadémiák újjászervezésére szüksé-
ges s az előbbi szakaszban megjelölt pénzfedezet valamely 
előre nem látható okból nem állna az egyházegyetem, illető-
leg az egyházkerületek rendelkezésére, abban az esetben a 
soproni és az eperjesi egyetemes theol. akadémiánál fedezet-
lenül maradó szükségletről a dunántúli, illetőleg a tiszai egy-
házkerület volna köteles gondoskodni. 

e) As egyetemes theologiai akadémiai bizottság jogkörének 
kiterjesztése. 

88. §. A három theologiai akadémiának, e Szervezettel 
egyező egységes főhatósági kormányzatával, az 1902. évi egy-
temes közgyűlés által választott s tényleg működő egyetemes 
theologiai akadémiai bizottság bizatik meg. 

E végből a bizottság kiegészíttetik a soproni és az eper-
jesi egyetemes theologiai akadémiák igazgatóival (dékán) s 
e két akadémia tanári karai által választott egy-egy tanár-
taggal. 

89. §. A pozsonyi egyetemes theol. akadémia belügyeit 
az egyetemes theol. akadémiai bizottság továbbra is ugyan-
azon szervezetében intézi, melyet az egyházegyetem és a 
pozsonyi egyházközség közt fennálló szerződés megállapított. 



XVI. Átmenet és életbelépés. 

90. §. E Szervezet a theologiák mind a négy tanfolyami! 
hallgatóira nézve már azon tanévben is jogérvényes, a mely-
nek folyama alatt életbe lép. 

Átmenetileg azonban az első tanévi alap- és szakvizsgála-
tok nem terjedhetnek ki azon tantárgyra, mely esetleg nem 
adatik elő. E netán kimaradó tantárgy, az illető hallgatókra 
nézve, a következő évi magasabb fokú vizsgálat tárgyai 
közé felveendő. 

Az első átmeneti tanév végén, a negyedéves hallgatók 
előbb a szakvizsgálatot s aztán a lelkészjelölti vizsgálatot 
teszik, a külön-külön meghatározott (Szerv. 54. és 57. §.) 
tantárgyakból. 

91. §. A theol. tanügyi Szervezet azon naptári évet 
követő iskolai év kezdetével lép életbe, a mely naptári évben 
a theologiai akadémiák fentartására a 86. §. értelmében szük-
séges pénzöszeg az egyetemes pénztárba befoly. 

F) Közgyűlési határozat az akadémiai hallgatók 
ösztöndíjai tárgyában. 

A theol. akad. nagy bizottsági jegyzőkönyv 18. pontja 
alatt a nagybizottság értesülvén arról, hogy egyes akadémiai 
hallgatók a tanári kar tudta nélkül az akadémia körén kívül 
eső testületek kezelése alatt levő alapítványokból ösztöndíja-
kat élveznek, tekintettel arra, hogy az akadémiai jótétemé-
nyek kiosztása a más forrásból származó ösztöndíjak figye-
lembevételével arányosan és igazságosan történjék, intézke-
dést kér arra nézve, hogy az egyházi testületek a kezelésük 
alatt akadémiai ifjak javára fennálló alapítványokról az ala-
pító levelet másolatban a kisbizottságnak beküldjék, az ösz-
töndíjak kiosztásáról való rendelkezést az igazgatóval közöljék, 
és hogy a hallgatóknak ily ösztöndíjat csak a tanári kai-
beleegyezésével legyen szabad elfogadniok. 



19g 

A közgyűlés a nagybizottságnak javaslatát elfogadva, 
annak végrehajtásával mindkét akadémiai bizottságot azzal az 
utasítással bízza meg, intézkedjék az akadémia ifjúságára 
vonatkozó törvények oly módon való kiegészítéséről, hogy a 
kérdéses ösztöndíjak elfogadása a tanári kar hozzájárulásától 
legyen függővé téve. 



VII. PÉNZÜGYIEK. 

A) Szabályrendelet a magyar ág. hitv. ev. keresztyén '900. 
egyházegyetem háztartásáról. JFüggeté 

I. Általános határozatok. 

1. §. Az egyházegyetem hatásköréhez tartozó háztartási 
ügyeknek közgyűlési tárgyalás végett való előkeszitése s eset-
leg elintézése az egyetemes pénzügyi bizottság, az egyetemes 
számvevőszék, az egyetemes számvizsgáló bizottság (225. 
§.) és az egyetemes közgyűlés megbízottai, nevezetesen az egye-
temes főellenőr, az egyetemes pénztáros és egyetemes ellenőr 
által történik. (Zs. T. 293. §.) 

II. Az egyetemes pénzügyi bizottság. 

2. §. Az egyházegyetem saját vagyonának s a gond-
viselésére bizott értékeknek kezelését, illetve a kezelés ellenőr-
zését s a saját háztartásra vonatkozó összes ügyek előké-
szítését, valamint erre vonatkozó intézkedésének végrehajtá-
sát az egyetemes pénzügyi bizottság közvetítésével eszközli. 
(Zs. T. 295. §.) 

3. §. Az egyetemes pénzügyi bizottság hatásköréhez tar-
toznak a következő ügyek: 

a) megállapítja az egyetemes pénztáros által összeállí-
tandó költségelőirányzati javaslatot; 

b) javaslatot tesz az előirányzott szükségletek fedezésére 
megkívántató jövedelmeknek kivetés útján vagy más forrás-
ból való előteremtése iránt; 



c) intézkedik a rendelkezésre álló készleteknek gyü-
mölcsöztetése ügyében és javaslatokat tesz az egyetemes 
közgyűlésnek arra nézve, mily értékpapírok jelöltessenek ki 
az egyetemes egyház tőkevagyonának befektetésére; 

d) ellenőrzi az egyetemes egyházi vagyonkezelők (pénz-
táros és ellenőr), hivatalos működését, mely czélból meg-, 
illetőleg felülvizsgálja a pénztárilag kezelt összes értékeket 
s az ezek nyilvántartására szolgáló könyveket és ügyiratokat 
(Zs. T. 230. §.); 

e) őrködik a felett, hogy az egyházegyetem kezelése 
alatt levő alapítványok értéke csorbítatlanul megmaradjon, 
lehetőleg gyarapodjék, jövedelmük pedig az alapítók által 
kijelölt czélra fordíttassák; 

f ) hivatalváltozás esetén ideiglenesen intézkedik a pénztári 
teendők ellátása és a megüresedett hivataloknak alkalmas 
egyénekkel való betöltése ügyében; 

g) intézkedik az egyetemes pénztáros által kimutatandó 
esetleges hátralékok behajtása iránt; 

h) kiosztja az egyetemes egyház kezelése alatt levő 
ösztöndíjalapítványokból kiadandó ösztöndíjakat az azokra 
vonatkozó rendelkezések értelmében; 

i) ellátja a közalap kezelését; 
k) javaslatot tesz illetőleg intézkedik mindazon ügyekben, 

melyeket e czélból az egyetemes közgyűlés, esetleg az egye-
temes felügyelő hozzá utalnak. 

4. §. A pénzügyi bizottság tagjait az egyetemes köz-
gyűlés évről-évre választja; a visszalépő tagok újra választ-
hatók. A pénzügyi bizottság elnöke az egyetemes felügyelő, 
hivataluknál fogva tagjai: az egyházkerületek elnökségei, az 
egyetemes főellenőr, egyetemes pénztáros, egyetemes ellenőr, 
egyetemes ügyész és az egyetemes nyugdíj intézet ügyvivője. 
A pénzügyi bizottság nem hivatalbóli tagjainak száma 12. 

5. §. A pénzügyi bizottságra nézve egyebekben az 1896. 
évben megállapított egyetemes ügyrendi szabályrendelet 
mérvadó. 



III. Egyetemes számvevőszék. 

6. §. Az egyetemes számvevőszék hatásköréhez tartoz-
nak a következők: 

a) felülvizsgálja az egyházkerületi vagyonleltárakat és 
évi számadásokat s azokat jóváhagyás, esetleg az eszkö-
zölt helyesbítés után az egyetemes levéltárba beszolgáltatja 
(Zs. T. 301. §.); 

b) végérvényesen elintézi a felebbezéseket, melyeket az 
érdekelt felek a hűtlenségük vagy mulasztásuk folytán, az 
egyházi vagyonon esett kár megtérítése ügyében, az egyház-
kerületi számvevőszék határozata ellen a hozott határozat 
kézbesítésétől számított 30 napi határidőn belül benyújtottak 
(Zs. T. 271—272. §§.); 

c) végérvényesen elintézi az egyházkerület által az egy-
házmegyékre kivetett évi járulékok ellen beadott felebbezése-
ket (Zs. T. 300. §.); 

d) javaslatot tesz, illetőleg intézkedik mindazon ügyek-
ben, melyeket az egyetemes közgyűlés e czélból hozzá utal. 

7. §. Az egyetemes számvevőszék világi és egyházi elnö-
két és kilencz tagját az egyetemes közgyűlés hat évi idő-
tartamra választja. Az egyetemes számvevőszék saját kebe-
léből választja meg jegyzőjét. 

8. §. Az egyetemes számvevőszék tagjai hivatalosko-
dásuk lejártával újra választhatók. A hat évi időtartam lejárta 
előtt netán lemondottak vagy elhalálozottak helyét, a működési 
időtartam hátralevő részére az egyetemes közgyűlés válasz-
tás útján tölti be. 

9. §. Az egyetemes számvevőszék egyházi elnöke az 
elintézés alá kerülő ügyeket egy vagy több előadó közt osztja 
szét. A határozatok a jelenlevők általános szótöbbségével 
hozatnak meg, felfolyamodások esetében mindig szavazással. 
Jogerős határozat hozatalára az elnökségen kívül legalább 
három tagnak jelenléte szükséges. Az elnökség is szavaz, 
szavazategyenlőség esetén a világi elnök szavazata dönt. A 
szavazatok jegyzőkönyvbe foglalandók. 



10. §. Az egyetemes számvevőszék intézkedéseiről az 
egyetemes közgyűlésnek évenként kimerítő jelentést tesz. (Zs. 
T. 296. §.) 

11. §. Az egyetemes számvevőszék elnöki teendőit ülé-
sen kívül rendesen az egyházi elnök végzi. Az egyházi elnök 
e részbeni teendőit a világi elnök végzi azon esetekben, 
a midőn az egyházi elnök az intézkedést igénylő ügyben 
személyesen érdekelve van vagy ha állása nincs betöltve. 

12. §. Az egyetemes számvevőszék egyházi elnöke át-
veszi a számvevőszék elé bocsátandó és a számvevőszék 
által elintézett iratokat és a számvevőszék által, mint feleb-
bezési hatóság által elintézett ügyeket foganatosítás végett 
visszaküldi az egyházkerületi számvevőszéknek. 

IV. Egyetemes számvizsgáló bizottság. 

13. §. Az egyházegyetemnek háztartását az egyetemes 
közgyűlés által, tekintettel az egyes egyházkerületekre, válasz-
tandó bizottság ellenőrzi és vizsgálja felül, mely bizottság 
négy tagból áll s az egyetemes számvevőszék elnökségének 
vezetése alatt működik. 

14. §. Az egyetemes számvizsgáló bizottság meg-, illetve 
felülvizsgálja az egyetemes évi zárszámadásokat, azokat a 
megvizsgálási záradékkal ellátja és ezen eljárásáról az egye-
temes közgyűlésnek jelentést tesz. 

V. Az egyetemes ellenőr. 

15. §. Az egyetemes ellenőr közvetlenül ellenőrzi az 
egyetemes pénztáros és pénztári ellenőr működését, joga van 
bármikor megvizsgálni az egyetemes pénztárt és a pénztári 
könyveket, megvizsgálja és aláírásával ellátja az évi zárszám-
adásokat, valamint a pénzügyi bizottság elé terjesztendő 
költségelőirányzatot, őrzi a pénztári rekesz egyik kulcsát és 
gondoskodik arról, hogy minden értékkel bíró okmány a 



rekeszben elhelyeztessék és az ott levő jegyzékbe bevezet-
tessék. 

Az egyetemes ellenőr az egyetemes pénztár vizsgálata 
alkalmából netán észlelt szabálytalanságokról vagy vissza-
élésekről nyomban köteles az egyetemes felügyelőnek jelen-
tést tenni. 

VI. Az egyetemes pénztáros és pénztári ellenőr. 

16. §. A pesti ág. hitv. evang. magyar és német egy-
házközséggel fennálló szerződésszerű megállapodás értelmé-
ben ezen egyházközség pénztárosa és ellenőre egyszersmind 
az egyházegyetem pénztárosa és ellenőre lévén, ezek köteles-
ségeit és jogait a pesti ág. hitv. evang. magyar és német egy-
házgyülekezet választmányának 1886. május 25-én kelt és 
az egyetemes egyház 1886. október 13-án tartott közgyűlése 
jegyzőkönyvének 8. pontja értelmében elfogadott pénztári 
szabályzat szabja meg általánosságban.1 

1 Pénztári szabályzat. 
A) Pénztárak. 

1. E szabályzat a következő pénztárakra terjed ki : 
I. 

A budapesti magyar-német egyház pénztári hivatalának közvet-
len kezelése alatt álló alapok pénztáraira, ú. m. 

a) közös egyházi, 
b) közös iskolai, 
c) magyar egyházi, 
d) német egyházi, 
c) közös nyugdíjintézeti, 
f ) Glosius Artner Karolina alapítványi pénztárra. 

II. 
Az ez idő szerint a budapesti magyar-német egyház pénztári 

hivatalának közreműködésével kezelt következő pénztárakra, ú. m. 
a) az egyetemes egyház, 
b) a bányai egyházkerület, 
c) az e. e. e. gyámintézet, 
d) a bányakerületi gyámintézet, 
e) a budapesti esperességi gyámintézet, 
f ) a Hrabovszky Zsigmond-alapítvány, 



17. §. Az egyetemes pénztáros e minőségéből kifolyó 
teendői tekintettel arra, hogy úgy az egyházegyetem saját 

g) a Leopoldinum-alap, 
li) a Luther-társaság, 
i) a prot. országos árvaegylet, 
k) a budapesti női gyámintézet pénztáraira. 

III. 
A jövőre a budapesti magyar-német egyház pénztári hivatala ke-

zelése alá kerülő pénztárakra. 
2. Az I. és II. alatt felsorolt pénztárakon kívül, más pénztárak, 

a budapesti magyar-német egyház pénztári hivatala, illetőleg az e hiva-
talnál alkalmazott tisztviselők által, csak a közös presbyterium en-
gedelmével vehetők kezelés alá. 

B) Altalános szabályok. 
3. Mindezen pénztárak az illető alapok főpénztáraiban s egy 

közös kézi pénztárban őriztetnek és kezeltetnek. 
4. A pénztári hivatal összes teendőit ezen szabályzat által meg-

határozott hatáskörben egy közös pénztárnok s egy közös ellenőr, 
közös és egyetemleges felelősség mellett látják el. 

5. Ha az 1, A) II. alatti pénztárak valamelyikére nézve, nem a 
budapesti magyar-német egyház pénztárnoka választatnék meg pénz-
tárnoknak, ezen esetben az illető pénztár mielőbb átadandó az illető 
pénztárnoknak s a magyar-német egyház presbyteriuma által erre ki-
tűzött határidő után, annak kezelése s őrzési kötelezettsége s arra 
vonatkozó minden felelősség a budapesti magyar-német egyház és 
tisztviselői részéről megszűnik. 

A közös ellenőrt valamennyi pénztárra nézve, melyre e szabás-
zat kiterjed, mindenkor a budapesti magyar-német egyház közös pres-
byteriuma választja. 

6. A kézi pénztár az alapok folyó szükségleteinek fedezésére 
szolgál s a pénztárnok közvetlen kezelése alatt áll. 

7. A kézi pénztárban 2000 frtot meghaladó összeg nem tartható, 
az ezen felüli összeg, annyiszor, mennyiszer ezen eset beáll, az illető 
alapok javára takarékpénztárba teendő, vagy az illető alapra nézve 
fennálló elhelyezési szabályok értelmében értékpapírokba fektetendő s 
a takarékpénztári könyvecskék vagy értékpapírok az illető alap fő-
pénztárába elhelyezendők. 

8. Minden felebb elősorolt alaptőke vagyona, alapokmányai s a 
kézipénztár állagát meghaladó összegből az illető alapot illető jövede-
lem az illető alap főpénztárában őriztetnek s kezeltetnek, az illető 
alapok külön szabályai s a felügyeletük s ellenőrzésükre hivatott tiszt-
viselők közreműködése mellett. 

9. Ezen főpénztárak értékei a pénztári helyiségben levő tűzmentes 
vasszekrényben ennek eddig erre rendelt rekeszeiben őriztetnek s az 
azokban elhelyezett értékekért az illető alap külön rekeszben elhelye-



vagyonát, mint az általa kezelt alapok és alapítványok vagyo-
nát képező értékek szerződésszerűleg a magyar földhitelin-
tézetnél őriztetnek letétként, különösen a következők: 

zett vagyonára vonatkozólag a felelősséget azok is viselik, kiknek az 
illető alap vagyona, az azon alapra vonatkozó külön rendszabályok 
értelmében felügyelete vagy ellenőrzése alatt áll. 

10. A tűzmentes vasszekrény külső ajtajának kulcsai a közös 
pénztárnoknál vannak. 

11. A pénztári hivatalban az A) I—III. alatt felsorolt alapok pén-
zein s értékein kívül, sem idegen, sem a pénztárnok vagy ellenőr tu-
lajdonát képező pénzeket vagy értékeket tartani s kezelni nem szabad. 

12. Minden befizetés, mely az A) fejezetben felsorolt alapokra 
történik, nyugtatványozandó s ellennyugtával vagy más a befizetés 
idejét s összegét tanúsító okirattal igazolandó. 

A nyugtát a pénztárnok és közös ellenőr, az ellen nyugtát a be-
fizető írja alá. 

13. Minden kifizetés az illető alapokra nézve fennálló szabályok-
nak megfelelő nyugta vagy számla ellenében eszközöltetik. 

14. A pénztári órák, ünnepeket és vasárnapokat kivéve, napon-
ként délelőtt 9—12-ig, délután 3—5 óráig tartandók. 

15. Az összes bevételekről és kiadásokról a be- és kifizetések 
időrendje szerint, közös pénztári napló vezetendő, melyből az illető 
tételek az egyes alapok külön könyveibe vezettetnek át. 

16. Ezen napló a közös pénztárnok és ellenőr aláírásával napon-
ként lezárandó s a fennmaradó bevételi többlet a következő kezelési 
nap bevételi számlájára viendő át. 

17. Sem ezen, sem az egyes alapokra vonatkozó könyveket a 
pénztári helyiségből elvinni nem szabad s azok megtekintése csak az 
érdekelt alapok valamelyikének felügyeletére, képviseletére vagy ellen-
őrzésére hivatott tisztviselőknek vagy más megbízottnak engedtetik meg. 

18. Okiratok kiadása csak hivatalos használatra s elismervény 
mellett, vagy értéküknek az illető felsőbbség engedélyével való fölvé-
tele mellett történhetik. 

19. Pénzek vagy értékeknek az egyes alapok pénztárai részére 
való kiszolgáltatása a közös pénztári naplóban szabályszerűleg kiadásba 
helyezendő s az ezek átvételéről szóló elismervényt a közös ellenőrön 
kívül azon tisztviselő is aláírja, ki a főpénztárba való elhelyezésnél az 
illető alapra vonatkozólag eljárni jogosult. 

20. A budapesti magyar-német egyház főgondnokának joga van 
a kézi pénztárt s a felügyelete alatt álló, az A) I. és III. alatt felsorolt 
pénztárakat s az egész pénztári kezelést, számvitelt és könyvvezetést 
bármikor megvizsgálni. 

Hasonlókép az A) II. alatt felsorolt alapok s pénztárak felügye-
letére s ellenőrzésére, az ezen alapokra nézve fennálló külön szabályok 
szerint hivatott tisztviselőknek s más megbizottaknak joguk van ezen 



a) kezeli az egyházegyetem szabad rendelkezése alatt 
álló összes alapítványi tőkék jövedelmeit; 

alapok pénztárait, továbbá a kézi pénztárt, a pénztári kezelést, a közös 
pénztári naplót s az illető alapra vonatkozó könyvvezetést bármikor 
megvizsgálni, ily vizsgálatról azonban a budapesti magyar-német egy-
ház főgondnoka mindenkor előre értesítendő s joga van a vizsgálatban 
részt venni. 

21. Minden félévben a budapesti magyar-német egyház főgond-
noka által, a többi érdekelt pénztárak ellenőrzésére hivatott tisztviselők 
meghívása mellett pénztári rovancsolás tartandó s erről a budapesti 
magyar-német egyház presbyteriumának jelentés teendő. 

22. Ha a közös pénztárnok vagy közös ellenőr betegség vagy 
más ok miatt hivatali teendőik teljesítésében akadályozva vannak, kö-
telesek ezt a budapesti magyar-német egyház főgondnokának kellő 
időben bejelenteni. 

A főgondnok pedig ily esetben jogosítva van a jelen szabály-
zatban foglalt teendőkkel 14 napi időtartamra kizárólag az eg3riket vagy 
másikat megbízni. 

Hosszabb idejű akadályoztatás, vagy mind a kettőnek akadályoz-
tatása esetében, a főgondnok a közös presbyteriumnak tesz jelentést 
s ez intézkedik a helyettesítés iránt. 

C) Külön szabályok az A) I. és III. alatt felsorolt pénztárakra 
vonatkozólag. 

I. Kezelés, könyvezés, számvitel. 

23. Ezen alapok kezelési, pénztári szám- és könyvviteli összes 
teendőit, a főpénztárakra nézve is, a közös pénztárnok, mint a buda-
pesti magyar-német egyház külön pénztárnoka s a közös ellenőr, mint 
egyszersmind ezen egyház külön ellenőre látják el és végzik, közös s 
egyetemleges felelősség mellett. 

24. A vasszekrény azon belső rekeszeinek kulcsai, a melyekben 
ezen alapok főpénztárai őriztetnek, a gondnoknál, illetőleg az érdekelt 
egyházak gondnokainál vannak. 

25. Mindazon esetekben, melyekben a 7-ik pont szerint a fő-
pénztárban helyezendők el pénzek vagy más értékek, ezek ennek esz-
közlése végett az illető gondnoknak adandók át s az ezek átvételére 
vonatkozó a 19-ik pontban említett elismervényt az illető gondnok 
írja alá. 

26. Ezen alapokra vonatkozó minden kifizetés, a rendesen vissza-
térő s a költségelőirányzatokba állandó tételként fölvett kiadások 
kivételével, az illető gondnok utalványára és szabályszerűen kiállított 
nyugta vagy számla ellenében teljesíttetik. 

27. Minden alap részére külön pénztári könyv, a melybe a be-
jegyzések a közös pénztári naplóból eszközöltetnek, továbbá első föl-



b) vezeti az egyetemes pénztár könyveit a kettős könyv-
vitel rendszere szerint és azokat minden év deczember hó 

jegyzési és főkönyv vezetendő, mely utóbbiakba a bejegyzések, az 
illető alapok pénztári könyveiből eszközöltetnek. 

28. A főkönyv fonallal keresztül vonandó s a lapok száma az 
első lapra följegyzendő, ezen följegyzés a pénztárnok, közös ellenőr 
s az illető gondnok által aláírandó, a fonal vége pedig az illető egy-
ház vagy alap pecsétjével lepecsételendő. 

29. E könyvek, a mennyiben egyik vag\- másik alapra nézve az 
illetékes hatóság máskép nem intézkedik, évenkint az év végén le-
zárandók. 

30. E könyvekből vonandók ki az illető alapokra vonatkozó évi 
számadások. 

II. A pénztárnok teendői. 

31. A pénztárnok veszi át a pénztári órákban ezen alapok min-
den bevételeit és fizeti ki minden kiadásait. 

32. Köteles mind a bevételeket, mind a kiadásokat nyilvántar-
tani, a sorsolás alá eső értékpapírok sorsolását ellenőrizni, a kisorsolt 
értékpapírokat kellő időben, úgyszintén az értékpapírok lejárt szelvé-
nyeit kellő időben beváltani. 

33. Köteles a rendelkezésre álló pénzek hovafordítása s a telje-
sítendő fizetések fedezése iránt az illető gondnoknak kellő időben ja-
vaslatot tenni. 

34. Köteles a késedelmes adósokat egy héttel a lejárat után 
meginteni s ha a megintés után 14 nap eredménytelenül telt el, az 
illető gondnoknak azonnal jelentést tenni. 

35. Tartozik az illető alapok képviselőinek vagy kezelőinek ülé-
sein mindennemű tőkék befolyásáról és rendkívüli bevételekről jelen-
tést tenni s az alapok állása és pénzügyi viszonyaira nézve felvilágo-
sítást adni. 

36. Köteles ezen alapok vagyonának könyvelését a fentebbi álta-
lános s a jelen külön szabályoknak megfelelőleg a gondnokok ellen-
őrködése mellett teljesíteni s évenként a zárszámadásokat elkészíteni 
s előterjeszteni. 

37. Köteles a költségvetést a lefolyt év eredményeihez képest és 
más megbízható adatok alapján összeállítani s előterjeszteni. 

38. Tartozik az egyházi járulékok előírását eszközölni. 
39. Felügyel a pénztári szolgára, ki neki engedelmességgel tartozik. 
40. A pénztárnok közvetlen felügyelete és kezelése alá tartoznak 

a gyülekezeti s alapítványi épületek s hatásköréhez tartozik az összes 
ezekkel járó teendők ellátása. 

Különösen pedig : 
a) neki vannak első sorban alárendelve a házmesterek vagy ház-

mesteri teendőkkel megbízott egyének ; köteles rájok felügyelni s őket 
szolgálatuk rendes teljesítésére szorítani ; 



31-én lezárja, az azokból összeállított zárszámadást pedig 
legkésőbb a lezárást követő év április hó 15-éig az egyete-
nes számvizsgáló bizottság rendelkezésére bocsátja; 

b) felügyel minden építési munkára; 
c) ellenőrzi a kéményseprőket és bizonyítja számláikon a munka-

teljesítést ; 
d) felügyel a víz- és légszesz fogyasztásra s a házi rend fentar-

tására ; 
e) nyilvántartja a tűzkár elleni biztosításokat ; 
f ) beköveteli a teljesített munkákról a számlákat, melyekhez az 

írásbeli megrendelések csatolandók ; 
g) gondoskodik a gondnoknál teendő jelentés mellett, a lakások 

s egyéb épületrészek bérbeadásáról s helyrehozatja a kiköltöző felek 
okozta károkat ; 

li) benyújtja az adófelügyelőségnél a laküresedések és kiadások-
ról szóló jelentéseket s elkészíti s benyújtja a házbérvallomási s adó-
összeírási kimutatásokat ; 

i) önállóan elrendeli azon javításokat, melyeknek költsége 25 frtot 
meg nem halad, nagyobb költséggel járó munka elrendelésére nézve 
pedig a gondnok előleges beleegyezéséhez van kötve. 

III. Az ellenőr teendői. 

41. Az ellenőr közvetlenül a főgondnoknak van alárendelve és 
köteles minden a pénztári és házkezelési teendőkre tartozó utasításait 
teljesíteni. Különösen pedig kötelességei a következők : 

42. Tartozik ugyanis a pénztári órákban a pénztári hivatalban 
jelen lenni. 

43. Tartozik a bevételekről szóló nyugtákat aláírni, a pénztárnok 
összes teendőiben segédkezni s őt azokban ellenőrizni, különösen pedig 
ellenőrizni az értékpapírok sorsolását s aláírni a zárszámadásokat. 

44. Köteles minden bevételt és kiadást időrend szerint a közös 
pénztári naplóba bevezetni s e naplót naponként a pénztári órák után 
lezárni, az eredményt pedig a pénztárnoknál levő pénz s egyéb érté-
kekkel összehasonlítani. Ha az eredmény a napló szerinti eredmény-
nyel nem vág össze, köteles a hibát azonnal felkeresni s ha rájönni 
nem tudna, erről a főgondnoknak tüstént jelentést tenni. 

45. Tartozik magát az ügykezelésbe, valamint a szorosabb érte-
lemben vett pénztári és könyvvezetési teendőkbe akkép begyakorolni, 
hogy a pénztárnokot akadályoztatása esetében képes legyen minden-
ben helyettesíteni. 

D) Külön szabályok az A) II alatt felsorolt pénztárakra vonatkozólag. 

46. A pénztári helyiségben levő tűzmentes vasszekrény azon 
rekeszeinek kulcsait, a mely rekeszekben ezen alapok főpénztárai őriz-



c) elkészíti az egyetemes pénztár költségirányzatát s azt 
legkésőbb minden év június l-ig az egyetemes pénzügyi 
bizottság elé terjeszti ; 

d) ellenőrzi a magyar földhitelintézetnél letétben levő 
értékpapírvagyon kamatjövedelmeit, és az egyetemes egyház-
nak a nevezett intézetnél vezetett folyószámláját, úgyszintén 
ellenőrzi a sorsolás alá eső értékpapírok kisorsolását ; 

e) felveszi a szükséghez képest az általa és az egyete-
mes pénztári ellenőr által aláírt nyugta ellenében a magyar 
földhitelintézet folyószámláján kezelt kamatjövedelmeket; 

f ) őrzi az egyetemes pénztár egyik kulcsát; 

tetnek, az illető felügyelet vagy kezelésre hivatott testületek külön 
ellenőrző tisztviselői birják s midőn a 7-ik pont értelmében a főpénz-
tárba helyezendők el pénzek vagy értékek, a 19-ik pont szerinti elis-
mervényt ezek írják alá. 

47. Ezen alapokra vonatkozólag a kifizetések, a mennyiben az 
illető alapokra vonatkozó utasítások szerint külön utalvány nélkül nem 
teljesíthetők, az illető utalványozásra hivatott testület vagy tisztviselő 
utalványára eszközlendők. 

48. A C) alatti fejezetben foglalt külön szabályok közül ezen 
pénztárakra is kiterjesztetnek a 27., 29., 30., 31., 32., 35., 42., 43. 
és 44. pont alattiak változatlanul; 

továbbá a 33-ik pont azon módosítással, hogy az ott említett 
javaslat az illető alap felügyeletére hivatott hatósági személy elé ter-
jesztendő ; 

a 36-ik pont azon módosítással, hogy az ellenőrködés ezen ala-
pok erre hivatott külön tisztviselőit is illeti; végre 

a 41-ik pont azon módosítással, hogy oly utasításokat, melyek 
ezen alapok külön ellenőreinek vagy ellenőrzésre hivatott más külön 
tisztviselőinek hatáskörébe vágnak, el nem fogadhat. 

49. Mindazokra nézve, melyek a jelen szabályzatban foglalt álta-
lános szabályok, vagy a jelen fejezetben foglalt külön szabályok által 
érintve nincsenek, ezen alapok kezelésénél s az azokra vonatkozó 
számvitelnél az egyes alapokra nézve fennálló vagy teendő intézke-
dések s utasítások szolgálnak irányadásul és szabályul. 

A pesti ág. hitv. ev. magyar-német egyházgyülekezet választ-
mánya 1886. május hó 25-én tartott ülésében elfogadtatott és azonnali 
életbeléptetése elhatároztatott. 

Büsbach Péter, Zsigmondy Jenő, 
főfelügyelő. syndikus. 

Dr. Zsigmondy : Szabályrendeletek. 



g) bevételezi ellennyugta mellett a kezelése alatti alapok 
bármelyike javára történő befizetéseket; 

h) teljesíti külön utalvány nélkül a költségelőirányzat-
ban foglalt rendszeresített kiadások kifizetését, míg minden 
egyéb kifizetés csakis elnöki utalványra, illetve a napidíjak 
és útiköltségekre vonatkozólag az illető bizottság elnöke és 
jegyzője által aláírt jegyzék alapján teljesíthető ; 

i) nyilvántartja a kezelése alatti összes pénztárak künn-
levőségeit és úgy ezeknek, valamint a kivetett különféle évi 
járulékoknak pontos befizetését ellenőrzi és félévet megha-
ladó késedelmezés esetén a behajtások érdekében szükséges 
intézkedések megtétele végett az egyetemes felügyelőnek 
jelentést tesz. 

18. §. Az egyetemes pénztári ellenőr a 16. §-ban em-
lített pénztári szabályzatban foglalt teendőin kívül : 

a) ellenőrzi az egyetemes pénztáros minden ténykedé-
sét, aláírja a bevételt és kiadást igazoló okmányokat s ve-
zeti a pénztári naplót; 

b) helyettesíti az egyetemes pénztárost ennek akadá-
lyoztatása esetében összes teendőiben ; 

c) az egyetemes pénztárossal egyetemlegesen felelős 
minden mulasztás okozta károkért és hiányokért, és köteles 
a netán észlelt szabálytalanságról vagy visszaélésről nyom-
ban az egyetemes ellenőrnek jelentést tenni. 

VII. Az egyházi közalap. 

19. §. Az egyházi közalap kezelése, tőkéjének elhelye-
zése és évi számadásainak ellenőrzése ugyanoly módon és 
ugyanoly szabályok szerint történik, a mint az az egyete-
mes egyház összes alapjaira nézve elő van írva. 

20. §. Az egyházi közalaphoz fizetendő évi járulékok 
az egyetemes közgyűlés által vettetnek ki az egyházkerü-
letekre és pedig mindenkor tíz évi időtartamra. Az egyház-
kerületekre kivetett járulékok azok által minden év deczem-



ber hó l-ig egy összegben és készpénzben szolgáltatandók 
be az egyházi közalap részére az egyetemes pénztárba. (Zs. 
T. 309. §.) 

21. §. Az előző pontban említett tíz évi időtartam lejár-
tának utolsó előtti évében, de legkésőbb ez év végéig 
beszolgáltatandók az egyházkerületek által az egyetemes 
számvevőszéknek az ugyanazon évről szóló egyházközségen-
ként! és egyénenkénti adókimutatások, a mely kimutatások 
felülvizsgálása után az egyetemes számvevőszék átteszi 
azokat az egyetemes pénzügyi bizottsághoz, és ez utóbbi a 
felülvizsgált kimutatások figyelembe vételével megállapítja 
azt az összeget, a mely az egyenes állami adó alapján, a 
melyhez ez idő szerint az általános jövedelmi pótadó is tar-
tozik, az egyes egyházkerületeket terhelné. Az ilykép kerü-
letenként elkülönítve megállapított összegekből 5% leütendő 
és az ezután fenmaradó összeg képezi azt az évi járulékot, 
a melyet az egyes egyházkerületek a közalap részére be-
szolgáltatni tartoznak, és a melyet végérvényesen tíz évi 
időtartamra az egyetemes közgyűlés állapít meg a pénzügyi 
bizottság javaslata alapján. 

22. §. A mennyiben elháríthatlan akadályok folytán a 
tíz évi időtartam utolsó évében a következő tíz évi időtartamra 
fizetendő járulékok az egyetemes közgyűlés által megállapít-
hatók nem volnának, úgy a járulékok az egyes egyházkerü-
letek által az addig érvényben volt összegekben szolgálta-
tandók ugyan be, fentartatik azonban kölcsönösen a végleges 
kivetés eredményéhez képest az utólagos kiegyenlítés joga, 
illetve kötelezettsége. 

23. §. A tíz évi időtartamra megállapított járulékok módo-
sítása a tíz évi időtartamon belül csak azon esetben foghat 
helyt, ha kimutattatik, hogy az egyházkerület adóviszonyai-
ban oly változások állottak be, a melyek a kivetés alapjául 
szolgált adóalappal szemben legalább 10°/o-nyi különbözetet 
eredményeznek akár az egyházkerületek terhére, akár azok 
javára. Előbbi esetben joguk, utóbbi esetben kötelességük a 



járulékoknak a tíz évi időtartam hátralévő részére való módo-
sítását kérni. A kért módosítás iránti javaslattétel az egyete-
mes pénzügyi bizottság hatásköréhez tartozik. 

24. §. A2 egyházi közalap járulékai a felsőbb egyházi 
kormányzó hatóságok által az alsóbb kormányzó hatóságokra 
kivettetvén (Zs. T. 309. §.), utóbbiak saját hatáskörükben 
állapíthatják meg a közvetlen alattuk álló kormányzó hatóság-
gal szemben követendő eljárást az egyházi közalap járulé-
kainak kivetését és befizetését illetőleg, mindenesetre azon-
ban kikötendő lévén, hogy a mennyiben az egyházközség 
adózási viszonyaiban a kivetés idejében létezett adóalappal 
szemben változás állott be és ez 5%-ot elér, ez az egyház-
megyei közgyűlésnek bejelentendő. 

25. §. A családfők részéről évi egyenes államadójuk fél 
százalékának húszszorosa fejében befolyó összegeknek az egy-
házi közalap javára történt beszolgáltatása esetében, az illető 
egyházkerület járulékába beszámítandó, de csakis a magát 
megváltott családfő élete tartamára, az általa megváltott 
járulék. 

26. §. Az egyházi közalapból a Zs. T. 305. §-ában 
foglalt czélokra fordítandó segélyek az egyetemes közgyűlés 
által szavaztatnak meg, és pedig vagy mint állandó évi segé-
lyek visszavonásig, vagy pedig évről-évre és esetről-esetre. 

27. §. A közalap kiosztás alá kerülhető jövedelmei első 
sorban az állandó évi segélyekre fordítandók, az ezek fede-
zése után fenmaradó összeg mikénti felosztása iránt az egye-
temes pénzügyi bizottság javaslata alapján, de e javaslathoz 
nem kötve, az egyetemes közgyűlés határoz. A segélyek 
megszavazásánál mindenkor szem előtt tartandó, hogy oly 
intézményektől, a melyek a közalapból már segélyt kaptak, 
a segély csak akkor vonassék meg, ha arra méltatlanokká 
váltak. 

28. §. A segély iránti kérvények mindenkor a közvetlen 
felsőbb egyházi hatósághoz nyújtandók be és ennek vélemé-
nyével küldendők be az egyetemes felügyelőnek, mint a pénz-



ügyi bizottság elnökének. Az állandó segélyek iránt külön 
folyamodni nem szükséges. A segélyek megszavazását, leszál-
lítását, felemelését vagy megtagadását, indokolni nem köteles 
az egyetemes közgyűlés. 

29. §. A megszavazott segélyösszegek az egyetemes 
közgyűlés által meghatározandó időpontban kerülnek kifize-
tés alá, és az egyetemes közgyűlésnek fenn van tartva, hogy 
egyes segélyek mikénti felhasználását illetőleg okmányilag 
igazolt elszámolást követelhessen. A mennyiben a segély 
másra fordíttatott volna, mint a mire kéretett és megadatott, 
ezért az illető egyházi hatóság a segélyösszeg megtérítésé-
nek kötelezettsége mellett, sőt az esetleg ez által okozott kár-
ért is felelős. 

B) Közgyűlési határozat az egyetemes egyház és alapít- 1897• 
ványai értékének a magyar földhitelintézetnél leendő ,kv' 36' 

őrzéséről. 

A mult évi jegyzőkönyv 38. pontjánál jelenti az egye-
temes pénzügyi bizottság, hogy a magyar földhitelintézet 
azon ajánlatát, hogy az egyetemes pénztárban levő külön-
böző alapok és alapítványok értékének megőrzését és keze-
lését minden díj nélkül elvállalja oly kikötéssel azonban, 
hogy azoknak jövőben tőkésítendő jövedelmei az intézet 
zálogleveleiben helyezendők el, miután csupán az értékpapí-
rok jövőben tőkésítendő jövedelmeit kivánja az intézet zálog-
leveleiben elhelyeztetni, elfogadta és a magyar földhitelinté-
zet, tekintettel a „Zsinati törvények", az ügyrend és pénztári 
szabályzat határozmányaira, jegyzőkönyvileg értesíttetett, hogy 
a szelvényekből befolyó jövedelem átvételére az egyetemes 
pénztárnok jelenleg Bendl Henrik, és ellenőr jelenleg Mikolik 
Gyula1 által aláírt nyugta ellenében az egyetemes pénztár-

1 Jelenleg Liedemann Rezső-



nok van jogosítva, a tőke állagából értékek átvételére, az 
egyetemes felügyelő vagy ezen állás üresedésben létele ese-
tén a hivatalában legidősebb kerületi felügyelő által kiállított 
utalvány alapján az egyetemes főellenőr jelenleg dr. Röck 
Géza,1 az egyetemes pénztárnok és ellenőr által aláírt nyugta 
ellenében ugyancsak az egyetemes pénztárnok van jogosítva. 

Tudomásul szolgál. 

k '̂ 35 p ^ Közgyűlési határozat tartalékalapok létesítése iránt. 

A pénzügyi bizottság jegyzőkönyvében előterjeszti to-
vábbá, hogy a m. földh. int. 5V2°/0-kos zálogleveleit 4y2°/0-kos 
záloglevelekre convertálván, ezen művelet által az egye-
temes alapok 24,800 frt névértékű záloglevéllel vannak érde-
kelve, hogy az értékpapíroknál hasonló műveletek később is 
fordulhatnak elő, mely műveletek folytán az egyes alapok 
jövedelme, tekintettel a kamatláb alacsony állására, szintén 
csökkenhet; hogy minél biztosabban lesznek elhelyezve a 
tőkék, annál inkább előáll a kamatcsökkenés s így az ala-
pok biztos elhelyezés mellett, azon helyzetbe juthatnak, hogy 
mivel az egyetem némely alapokra nézve, mint pl. a theoL 
intézet tőkéjére nézve, összegileg meghatározott kötelezett-
séget vállalt, magának az alapnak jövedelméből ezen köte-
lezettségeknek eleget nem lehet tenni. Mindezeknél fogva 
azt javasolja a pénzügyi bizottság, hogy minden egyes alap 
tőkeállománya saját jövedelméből lehetőnek mutatkozó tőké-
sítés által, vagy más rendelkezésre álló módon lehetőleg 
gyarapíttassék. 

Ezen előterjesztés kapcsában egyetemes felügyelő elő-
adván, hogy a pénzügyi bizottság által óhajtott azon czél, 
hogy az értékpapíroknak kisorsolás vagy más indok folytán 

1 Jelenleg dr. Zsigmondy Jenő. 



szükségessé válandó vásárlásánál elkerülhetetlen árfolyam-
különbözetek, valamint az értékpapírok kamatozásának leszál-
lítása folytán beálló jövedelmi veszteségek fedeztessenek, 
biztosan csak úgy érhető el, ha minden egyes alapra nézve 
oly tartalékalap létesíttetik, melynek jövedelmei mindaddig 
tőkésíttetnek, míg azokat a mondott czélra igénybe nem kell 
venni, 

az egyetemes gyűlés elhatározza, hogy az egyetem 
által kezelt minden egyes alapra nézve tartalékalap létesít-
tessék, mely az egyetemes felügyelő által ezen jegyzőkönyv 
I. pontja szerint felajánlott adományokon kívül, részint az 
illető alap igénybe nem vett jövedelmeinek tőkésítése, részint 
az egyetemes alapból befolyó s a szabad rendelkezésre álló 
jövedelmek bizonyos részének átutalása által lészen gyara-
pítandó. Ezen határozat keresztülvitelével a pénzügyi bizott-
ság bizatik meg. 

D) Közgyűlési határozat a közalapból fedezendő állandó 1898. 
segélyekről. jkv' 55, p' 

Ugyanazon bizottság javasolja, hogy a közalap jöve-
delmeiből első sorban évenként és állandó segélyként a kö-
vetkező összegek fordíttassanak a következő czélokra és 
pedig : 

1. A selmeczi lyceum részére . . . . 2500 frt 
2. Az egyetemes theologiai akadémiának 5000 „ 
3. A dunántúli egyházkerületnek a fehér-

komáromi egyházmegyének kikeblezése 
folytán beállott jövedelmi hiány pótlására 650 „ 

4. A püspökök mellett egyenként 800 frt 
díjazással és 400 frt úti átalánynyal al-
kalmazott négy missiónárius lelkész ösz-



szesen 1200 frtnyi javadalmazásának 
fedezésére 4800 frt 

5. Az egyetemes nyugdíjintézet javára 24000 „ 
Összesen 36950 frt 

Az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatát elfogadja 
és a javasolt összegeket, mint állandó évi segélyt a meg-
jelölt czélokra ezennel megszavazza. 

E) Közgyűlési határozat az egyházkerületek által bekül-
dendő vagyonelhelyezési kimutatásokról. 

Az egyetemes számvevőség javasolja, hogy 
a) az egyházkerületeket hívja fel az egyetemes gyűlés, 

miszerint a vagyonmérleghez csatoljanak kimutatást arról, 
miként van a tőke elhelyezve, (az értékpapírok elősoro-
landók), 

b) Az értékpapírok bevásárlási ára veendő a vagyon-
mérlegbe, mert az ingadozó árfolyam tekintetbe vétele az 
évenkénti számadásnál csak nehezíti az áttekintést. Az eset-
leges eladásnál mutatkozó nyereség a vagyonhoz csatolandó, 
mert nem jövedelem. 

Az egyetemes gyűlés ezen indítványokat azon módosí-
tással, hogy az értékpapírok névleges értékben tüntetendők 
ki a vagyonkimutatásban, magáévá teszi és felhívja az egy-
házkerületeket, miszerint a vagyonmérleghez, a vagyon 
mikénti elhelyezéséről kimutatást csatoljanak, mely kimuta-
tásban az értékpapírok névleges értékét tüntetvén ki, azt az 
egyetemes számvevőséghez küldjék be. 



F) Közgyűlési határozat az egyházkerületi számadások- isoi. 
nak minden év szeptember 1-éig leendő beküldésérőljkv'44' 

Az egyetemes számvevőszék kéri továbbá az egyetemes 
gyűlést, hogy a kerületeket utasítsa, miszerint számadásaikat 
és a kezelésök alatt álló összes alapokról, (alapítvány, nyug-
díjintézet, segélyegylet) szóló vagyon-kimutatást minden év 
szeptember hó l-ig a számvevőség egyházi elnökéhez ter-
jeszszék be. 

Az egyetemes gyűlés ezen indítványt azon módosítás-
sal, hogy az egyházkerületek, azonnal kerületi gyűléseik 
megtartása után küldjék be számadásaikat és vagyonkimuta-
tásukat az egyetemes számvevőszék egyházi elnökéhez, 
elfogadja. 

G) Szabályrendelet az egyetemes pénztár által fedezendő 1898. 
útiköltségek és napidíjakról. 'kv' 42' 

1. A püspökök napidíjai és útiköltségei a kerületek által 
fizetendők. Kivételt képez, ha a püspökök valamelyike az 
egyetemes törvényszék elnöklésében vesz részt, a mely eset-
ben a napidíjak és útiköltségek perköltséget képeznek és 
az egyetemes törvényszék által esetről-esetre megállapít-
tatnak. 

2. Napidíjakra a helyben lakók igényt nem tarthatnak. 
A helyben nem lakó lelkészek és tanárok, valamint az egye-
temes közgyűlés egyházi jegyzőinek napidíja 5 frtban álla-
píttatik meg. 

3. A napidíj a rendes lakhelytől való távollét minden 
napja után számítható oly módon, hogy úgy az elutazás 
napja, mint a visszaérkezés napja is, feltéve, hogy azok 
az ülésen való részvétel napjával össze nem estek, külön 
egy-egy napnak számíthatók. 

4. Azok a tagok, a kiknek lakhelyén vasúti állomás 
létezik, a napidíjon felül a vasúti II. osztály szerint fize-



tendő fuvardíj megtérítését követelhetik úgy az ide, mint a 
visszautazásra. 

5. Azok a tagok, a kiknek rendes lakhelyén vasúti állo-
más nincs, az előző pontban megállapított vasúti fuvarozási 
díjon felül, a vasúthoz és a vasúttól való fuvardíj megtérí-
tését is követelhetik. 

6. Az előző pontokban megállapított napidíjak és úti-
költségeken kívül semmi néven nevezendő más díjak vagy 
kiadások fel nem számíthatók. 

7. Az egyetemes közgyűlés azon tagjai részére, a 
kiknek napidíjai és útiköltségei az egyetemes egyház pénz-
tárából fizetendők, az egyetemes közgyűlés befejeztével elnöki 
utalvány alapján fizettetnek ki. 

8. Az egyetemes bizottság ülésein résztvevő, napidíj 
és útiköltség megtérítésére igénynyel bíró bizottsági tagok 
napidíjait és útiköltségeit az illető bizottság maga állapítja 
meg, a bizottság jegyzője a megállapított díjakat jegyzékbe 
veszi és ezt az elnök láttamozásával ellátva, az egyetemes pénz-
tárnoknak átadja. E jegyzékek szolgálnak a pénztár részére 
utalványul. 

9. Napidíjakra és útiköltség megtérítésére a következő 
egyetemes bizottságoknak nem helyben lakó lelkész és tanár 
tagjai tarthatnak igényt és pedig: 

a) Az egyetemes egyház pénztára terhére : az egyhá-
zunkat s az ev. ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre kikül-
dött bizottság, a közoktatási bizottság, a tanügyi bizottság, 
a theologiai akadémia kis- és nagybizottság, az alkotmány 
és jogügyi bizottság, és a számvevőszék tagjai; 

V) A közalap terhére: a közalap ügyeinek ellátására 
kiküldött bizottság tagjai; 

c) Az egyetemes nyugdíjintézeti alap terhére : az egye-
temes nyugdíj intézeti bizottság tagjai. 



H) Közgyűlési határozat az egyetemes törvényszék l897-
lelkész és tanító tagjainak útiköltsége és napidíjairólJkv'38'p' 

Ugyanazon jegyzőkönyv 39-ik pontja szerint a pénz-
ügyi bizottság javaslata felett, hogy az egyetemes törvény-
szék lelkészbiráinak közgyűlési útiköltségei az egyetemes 
pénztár terhére ne utalványoztassanak, sem pedig a tiszai egy-
házkerület kérelme, hogy a kebeléből választott két lelkészi 
egyetemes törvényszéki biró részére egyetemes közgyűlési 
útiköltség és napidíj fejében az új zsinati alkotmány élet-
belépése óta felmerült 217 frt 27 kr. költsége az egyetemes 
pénztárból téríttessék meg, ne teljesíttessék, végül a dunánin-
neni kerület azon indítványa felett, hogy jövőben az egye-
tem pénztára térítse meg az egyetemes egyház valamennyi 
lelkészi és tanári tagjainak útiköltségét és napidíját, a hatá-
rozathozatal az idei rendes közgyűlésre halasztatván, 

az egyetemes közgyűlés határozatilag kimondja, hogy 
ezentúl az egyetemes törvényszék lelkészi és tanári tagjainak 
az egyetemes közgyűlésen való részvétele alkalmából felme-
rülő készkiadásaik, a mennyiben azok az egyidejűleg tar-
tatni szokott törvényszéki eljárás folyamán megállapított költ-
ségekben meg nem téríttetnének, az egyetemes pénztár ter-
hére lesznek kífizetendők, míg a kerületek kiküldötteinek úti 
és egyéb költségeit az illető kerületek önmaguk viselik. 

I) Szabályrendelet az alapítványokról. ,904-
jkv. 112. p. 

Az egyházi alapítvány fogalma. 

1. §. Az ág. hitv. evang. keresztyén egyház rendelke-
zése és kezelése alá tartozó alapítványnak tekintendő minden 
vagyonérték, melyet valaki bizonyos meghatározott czéllal 
az ág. hitv. evang. egyház, vagy annak intézményei, továbbá 
az evangélikus tanuló ifjúság (ösztöndíj), az egyház tiszt-
viselői és alkalmazottjai, azok özvegyei vagy árvái, az egy-



ház vallásos, erkölcsi, közművelődési közjótékonysági czél-
jaira és intézményeire vagy más az egyház érdekét szolgáló 
czélok javára ad és a melyet az ág. hitv. evang. egyház 
hatósága, mint alapítványt elfogad. 

Rendelkezési és felügyeleti jog. 

2. §. Az ág. hitv. evangélikus keresztyén egyházat az ala-
pítványai feletti autonom rendelkezése és közvetlen felügyelet 
a törvénynél fogva illeti meg (1790—1. évi XXVI. t.-cz. 10. 
pontja), mely jogát nemcsak a százados gyakorlat, hanem 
O Felsége a koronás király 1893. évi márcz. hó 18-án szen-
tesítette zsinati törvény is biztosítja. (Egyházi alkotmány 227. 
és 228. §§.). 

3. §. O Felsége a királynak a magyar királyi felelős minisz-
térium útján gyakorolt legfőbb felügyeleti jogát a jelen szabály-
rendelet nem érinti. 

4. §. Azon intézkedéseket, a melyeket az egyházi ható-
ságok az állami legfőbb felügyeleti jog gyakorolhatása czél-
jából megtenni kötelesek, a jelen szabályrendelet hatá-
rozza meg. 

5. §. Az egyházi alapítvány (1. §.) létrejön, ha azt az 
illetékes egyházi alapítványi hatóság elfogadja. Arra, hogy 
ezen alapítvány jogi léteit nyerjen, kormányhatósági jóváha-
gyás nem szükséges. 

6. §. Az alapítványi érték az alapítvány, mint jogi sze-
mély tulajdonát képezi; ezen tulajdonjog ingatlanoknál és 
jelzálogilag biztosított követeléseknél a telekkönyvben, letétbe 
helyezett ingóságoknál a letéti könyvben kitüntetendő. 

7. §. Az alapítványt, mint jogi személyt, az alapítványi 
hatóság képviseli. 

Az alapítványi hatóság. 

8. §. Az alapítványi hatóság az, a melyet az alapító 
az alapítólevélben megjelölt. Ha ilyen rendelkezés nincs, 



akkor oly alapítványoknál, melyek az egyházközség, az evan-
gélikus népiskola, az egyházközség által fentartott vagy az 
egyház nevére alapított középiskolák, ezek tápintézetei, egyéb 
tan- és nevelőintézetei és alapszabályaiknál fogva az egyház-
község hatósága alá tartozó közjótékonysági egyletek, az 
egyházközség tisztviselői, ezek özvegyei és árvái és az egy-
házközség alá tartozó iskolák tanulói javára szólanak, az egy-
házközségi közgyűlés, illetve képviselőtestület; oly alapítvá-
nyoknál, a melyek az egyházmegye hatósága alá tartozó 
intézmények és személyek javára történnek, az egyházme-
gyei közgyűlés; oly alapítványnál, a melyek az egyházkerület-
nek közvetlenül alárendelt intézmények és személyek javára 
tétetnek, az egyházkerületi közgyűlés; végre oly alapítványok-
nál, a melyek a közvetlenül az egyházegyetemnek alárendelt 
intézményeket és személyeket érdeklik, az egyetemes köz-
gyűlés az alapítványi hatóság. 

9. §. Az alapítványi hatóság az alapítvány rendes keze-
lését egy az illető közgyűlés által választott bizottságra, vagy 
a pénztárosra és gondnokra is bízhatja, a rendelkezés és 
ellenőrzés azonban mindig az alapítványi hatóság joga és 
kötelessége. 

10. §. Ha vita támad az iránt, hogy melyik alapítványi 
hatóság illetékes, azt az egyetemes közgyűlés dönti el. 

Az alapítvány elfogadása. 

J 1 . §. Arra, hogy egy az ágostai hitvallású evangélikus 
egyház, illetve ezen egyháznak az 1. pontban körülírt czél-
jaira rendelt alapítvány jogi léteit nyerjen, megkívántatik, 
hogy az alapítvány az alapítványi hatóság részéről elfogad-
tassék. Az alapítványt elfogadó, vagy annak elfogadását meg-
tagadó határozat ellen a közgyűlés bármely tagja, valamint 
az alapító is az egyetemes közgyűlésig felebbezéssel élhet. 

12. §. Azok az alapítványok, a melyek az egyház vagyoni 
megterheltetésével járnak, csakis a felsőbb egyházi hatóság 



jóváhagyásával fogadhatók el és csak ennek részéről történt 
jóváhagyás után nyernek jogi léteit. 

13. §. Nem fogadhatók el oly alapítványok, a melyek 
egyházi czél ürügye alatt nemzetiségi vagy államellenes és 
az egyház érdekével meg nem egyező czélok támogatására 
irányulnak. 

14. §. A püspöknek kötelessége arra ügyelni, hogy ilyen 
czélokat támogató alapítványok létre ne jöjjenek és ha ilye-
nek létezéséről bármikor tudomást szerez, köteles erről a 
legközelebbi kerületi közgyűlésnek jelentést tenni, a mely 
ha az alapítványt elfogadhatónak illetve megengedhetőnek 
nem találja, azt megsemmisítési indítványnyal az egyetemes 
gyűléshez felterjeszti. 

Az alapítvány létesülése vagy megsemmisítése iránt az 
egyetemes közgyűlés végérvényesen határoz. 

15. §. Az alapítvány visszautasítása vagy megsemmisítése 
esetében a már felvett vagyonérték az alapítónak visszaadandó 
és ha ez nem volna lehetséges, az illetékes bíróságnál letétbe 
helyezendő. 

16. §. Mihelyt az egyházi elöljáróság akár hivatalos, 
akár magánúton annak tudomására jut, hogy valaki az evan-
gélikus egyházat érdeklő alapítványt tett, azonnal köteles az 
alapítvány biztosítása és befizetése iránt a megfelelő intéz-
kedéseket megtenni és ezt az egyházi közgyűlésnek vagy 
képviselőtestületnek, ha pedig az alapítvány valamely felsőbb 
hatóság kezelése alá tartozik, a felsőbb egyházi hatóságnak 
bejelenteni. Ha addig is, míg a közgyűlés jogérvényesen 
határoz, az alapítvány elfogadása vagy biztosítása iránt sür-
gősen intézkedni kell, eziránt az egyházi elnökség a közgyűlés 
jóváhagyásának fentartása mellett azonnal intézkedik. 

17. §. Ugyanez a kötelessége a felsőbb alapítványi 
hatóságok elnökségének, illetve az egyetemes felügyelőnek is, 
ha akár közvetlenül, akár az alsóbbfokú hatóság jelentésé-
ből értesülnek oly alapíványról, mely őket vagy felettes ható-
ságukat érdekli. 



Az alapítólevél. 
18. §. Az alapítványi hatóság köteles, mihelyt valamely 

hatásköre alá tartozó alapítványról értesül, az alapítólevelet 
és ha az alapítvány végrendeletben tétetett, a végrendelet hite-
les másolatát megszerezni. Ha az alapítvány szóval, vagy 
nem teljes bizonyító erővel bíró okiratban (1868: 54. t.-cz. 
167. §.) tétetett, az alapító, ha pedig végrendeletben tétetett, a 
végrendeleti örökös, esetleg a végrendeleti végrehajtó szabály-
szerű alapítólevél kiállítására felhívandó és ha azok e felhí-
vásnak eleget nem tennének, úgy az alapítólevél, az alapító, 
illetve a végrendelet intézkedéseinek megfelelőleg, az alapít-
ványi hatóság által készítendő el. Ha a törvény az alapító-
levél jogérvényességéhez bizonyos alakszerűséget kívánna, 
az alapító, ha életben van, felhívandó, hogy ezen alakszerű-
ségeket teljesítse. 

19. §. Az alapítólevélnek tartalmazni kell: 
a) az alapító nevét és esetleg az alapítvány czímét; 
b) a czél megjelölését, a melyre az alapítvány tétetett; 
c) az alapítványt kezelő hatóság megjelölését; 
d) a vagyonérték megjelölését, ingó- vagy ingatlan 

vagyon, az utóbbinál a telekkönyvi és helyrajzi számok ki-
tüntetésével, készpénz, értékpapírok, arany-ezüstneműek stb. 
pontosan körülírva; 

e) az elhelyezési mód megjelölését; 
f ) az alapítvány biztosítására vonatkozó rendelkezéseket; 
g) az alapítvány kezelésére és jövedelmeinek felhasz-

nálására vonatkozó intézkedéseket; 
h) az alapítónak ezen szakasz e), f ) és g) pontjaira 

netalán tett fentartásait ; 
i) az alapítványt terhelő kikötéseket. 
20. §. Ha az alapító az alapítvány megtétele iránti aka-

ratát bármily alakban kifejezte és a czélt és vagyonértéket 
megjelölte, az alapítványi hatóság alapítólevél kiállítása nél-
kül is jogosítva van az alapítványt elfogadni. Ez esetben, 
valamint akkor is, ha a halálesetre szóló intézkedésben ez 



iránt rendelkezés nincs, az alapítvány szervezetét (19. pont 
c), e), f ) , g) betűk) az alapítványi hatóság szabja meg és 
az alapító-okiratot maga állítja ki és ha alapítólevél van, de 
ez a 19. pontban megjelölt kellékeknek meg nem felel, a 
hiányokat pótolja. 

21. §. Az alapítványi hatóság, ha előbb nem tette, az 
alapítólevél kiállítása után azonnal írásban értesíteni köteles 
az alapítót és ha ez már életben nem lenne, ennek hagya-
téki bíróságát arról, hogy az alapítványt elfogadta. Az ala-
pítvány elfogadása az alapítólevélre rávezetendő és a zára-
dék az alapítványi hatóság elnöksége által aláírandó. 

Az alapítványok nyilvántartása. 

22. §. Az alapítványi levél két eredeti példányban állí-
tandó ki. Az egyik példány az alapítványi hatóságnál biztos 
helyen megőrzendő, a másik a felettes alapítványi hatóság-
nak megőrzés és az ellenőrzés gyakorolhatása végett meg-
küldendő. 

23. §. Az alapítványi hatóságok az alapítvány jogérvé-
nyes elfogadása után az alapítólevélnek két, a hatóság által 
hitelesítendő másolatát a püspökhöz felterjeszteni kötelesek, 
a ki az egyik példányt az e czélra készítendő alapítványi 
könyvben elhelyezi, a másik példányt O Felsége, a király 
főfelügyeleti jogának gyakorolhatása végett a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez felterjeszti. 

A püspöknél elhelyezett alapítólevelek külön borítékban 
megőrzendők és bekötendők akkép, hogy minden alapító-
levél után egy ív üres papir illesztendő be, a melyre az 
alapítvány netaláni változásai feljegyzendők. 

Az alapítvány hovafordítása. 

24. §. Az alapítványoknak kezelése, biztosítása, gyümöl-
csöztetése és jövedelmüknek mely czélokra fordítása tekinte-



az alapító akarata szolgál zsinórmértékül. (Egyházi alkot-
mány 227. §.) 

25. §. Az alapítványi hatóság az alapítólevélben meg-
határozott feltételeket megváltoztathatja, ha ez az alapítvány 
vagyonának fentartása vagy az alapítvány czéljának megva-
lósítása érdekében szükséges. 

26. §. Az alapítványi hatóság az alapítvány czélját meg-
változtathatja, ha az a közjóval ellenkezik, ha megvalósítása 
lehetetlenné vált, vagy ha nyilvánvaló, hogy az a megvál-
tozott viszonyok között az alapító szándékának többé meg 
nem felel. 

A czél átváltoztatásában az alapító szándékát lehetőleg 
figyelembe kell venni. (Egyházi alkotmány 227. §.) 

27. §. Az alapítólevélben foglalt feltételek vagy az ala-
pítvány czéljának megváltoztatásához szükséges, hogy a 
megváltoztatást az alapítványi hatóság indítványára a felsőbb 
alapítványi hatóság jóváhagyja. (Egyházi alkotmány 227. §.) 

28. §. Az előző szakaszok szerint elrendelt változtatás 
hatálya megszűnik, a mint az eredeti rendelkezés megvalósí-
tása ismét lehetővé válik. (Egyh. alkotm. 227. §.) 

29. §. Az eredeti rendelkezés visszaállítását az a ható-
ság rendeli el, a mely a megváltoztatást jóváhagyta. 

30. §. Ha az alapítvány czéljának megváltoztatása meg 
nem valósítható és ebből vagy más okból az alapítvány meg-
szűnik, akkor az alapítvány vagyona, hacsak az alapító ez-
iránt az alapítólevélben másként nem rendelkezett, az ágost. 
hitv. evang. egyházegyetemre száll. Az alapíványban történt 
minden változásról a püspök a m. kir. vallás- és közokta-
tásügyi minisztériumot azonnal értesíteni köteles. 

Az alapítvány elhelyezése. 

31. §. Az alapítvány elhelyezésére nézve általában az 
egyházi alkotmány 231. §-ának rendelkezései irányadók. 

32. §. Az alapítványi tőkék az alapítványt kezelő egy-
háznak kölcsön nem adhatók. 
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33. §. Az alapítvány készpénz vagyona csak ideiglenesen 
helyezhető el valamely közhitelű takarékpénztárban. (Egyházi 
alkotmány 231. §.) 

Az alapítvány kezelése. 

34. §. Az alapítvány nem képezvén az egyház vagy 
iskola tulajdonát, az egyházi vagyontól elkülönítve kezelendő. 
Az alapítványi hatóság szigorúan felelős azért, hogy az ala-
pítványnak akár tőkevagyona, akár jövedelmei más czélra, 
mint az alapítvány czéljaira, ne fordíttassanak. 

35. §. Az alapítvány vagyonát egyházközségekben és 
egyházmegyékben a gondnok illetve pénztáros, a kerületek 
és az egyházegyetem hatósága alá tartozókat rendszerint a 
kerületi, illetőleg egyetemes pénztár kezeli. 

36. §. A hol az iskolák fentartására rendelt vagyon az 
egyházétól elkülönítve külön gondnok által kezeltetik, ott az 
iskolai czélokra tett alapítványok az iskola gondnoka által 
kezelendők. 

37. §. Az egyházi alkotmánynak az egyházi vagyon 
kezelésére, ellenőrzésére és felülvizsgálatára vonatkozó ren-
delkezései (Egyházi alkotmány 225., 226., 228., 229., 230., 
231., 233., 239., 240., 241., 242., 243., 269., 270., 271., 
272., 273., 274., 275., 276., 277., 278., 279., 280., 282., 
284., 286., 287., 291., 293., 296., 301. §§.) az alapítványok 
kezelésénél megfelelően alkalmazandók. 

38. §. Az esperes tartozik évi jelentésében az egyház-
megye területén kezelt összes egyházközségi és egyházme-
gyei alapítványok elhelyezéséről és jövedelmeinek hovátör-
tént fordításáról az általa az egyházközségektől bekivánt 
adatok alapján jelentést tenni. Ezen jelentés az esperességi 
jegyzőkönybe foglalandó. 

39. §. O Felsége a király fő felügyeleti jogának gyako-
rolhatása végett a püspöknek az egyházközségi, egyházme-
gyei és egyházkerületi alapítványokra és azoknak hovafor-



dítására vonatkozó jelentése évenként a kerületi jegyzőkönyvbe 
foglalandó. 

Az egyetemes egyház alapítványai állagáról és jövedel-
mei hovafordításáról az államkormány az egyetemes közgyű-
lés jegyzőkönyvéből értesül. 

Átmeneti intézkedések. 

40. §. A püspökök kötelesek ezen szabályrendelet ha-
tálybalépte után az egyházkerületükben létező összes egy-
házközségi, egyházmegyei és egyházkerületi alapítványok 
összeírását elrendelni és arról gondoskodni, hogy ezen össze-
írás mielőbb megtörténjék. A foganatosított összeírás alap-
ján a létező alapítványok a püspök által ezen szabályrendelet 
23. pontja értelmében vezetett alapítványi könyvbe beveze-
tendők. 

41. §. A püspökök kötelesek arról gondoskodni, hogy 
a jelen szabályrendeletben az alapítványok elfogadására, az 
alapítólevelek kiállítására, nyilvántartására, hovafordítására, 
elhelyezésére, kezelésére és ellenőrzésére előírt rendelkezések 
a létező alapítványokra nézve is jelen szabályrendelet ha-
tályba lépésétől számított 3 éven belül végrehajtassanak. 

42. §. Az egyetemes közgyűlés a már létező alapítvá-
nyok rendbeszedésénél a jelen szabályrendelet 32. pontja 
alól az alapítványi hatóság kérelmére az alapítvány teljes 
biztosításának feltétele mellett teljes vagy időleges felmen-
tést adhat. 

43. §. A jelen szabályrendelet 1905. évi október 1-én 
lép hatályba. A püspökök utasíttatnak, hogy a szabályren-
delet életbeléptetéséről idejekorán gondoskodjanak. 



K) Közgyűlési elvi határozat egyetemes adóalap 
létesítéséről. 

Felolvastatott a jelen jegyzőkönyv 7. pontja alatt kikül-
dött zsinati bizottság jegyzőkönyve, a mely szerint a bizott-
ság kifejtvén, hogy az 1848: XX. t.-cz. végrehajtása ügyében 
érkezett miniszterelnöki leiratban szükségesnek jelzett jog-
és rendszabályok megalkotása miatt a zsinat sürgős egy-
behivását szükségesnek nem tartja, miután ily szabályok 
alkotása az egyetemes közgyűlés hatáskörébe tartozik, egy 
egyetemes adóalap létesítése érdekében határozati javaslatot 
terjeszt elő, bejelentvén, hogy a maga kebeléből előadókat 
küldött ki oly czélból, hogy a Zsinati Törvények anyagát 
tanulmányozva, tegyenek jelentést a bizottságnak arról, vájjon 
egyáltalán és mily irányban tartják szükségesnek a Zsinati 
Törvények módosítását és e czélból a zsinat egybehivását. 

Az 1848: XX. t.-czikkben lefektett elvek megvalósítása 
tárgyában a magyarhoni két protestáns egyház közös bizott-
sága útján a m. kir. kormányhoz emlékiratot nyújtván be, 
a magyar királyi miniszterelnök 4972/M. E. I. szám alatt 
Budapesten 1894. évi október hó 20-án kelt leiratában fog-
lalt nyilatkozat szerint, a magyar királyi kormány készségét 
jelenti ki az 1848: XX. t.-cz. 3-ik §-a alapján felhozott 
anyagi igények kielégítését az ország pénzügyi helyzetére való 
tekintettel foganatosítani és első sorban az egyháztagokon 
nyugvó elviselhetetlenül súlyos adóteher könnyítése czéljából 
a fentemlített emlékiratban jelzett módon és arányokban a tör-
vényhozástól megfelelő állami segélyt kieszközölni, illetőleg 
gondoskodni arról, hogy egy ily tartalmú törvényjavaslat 
terjesztessék az országgyűlés elé. 

E segély kieszközlése és megadásának egyik feltétele-
ként jeleztetett az is, hogy a két protestáns felekezet illetékes 
testületei által megalkottassanak azon rendszabályok, a melyek 
az állam által nyújtandó segély igénybevételének és felhasz-
nálásának előfeltételeit képezik. 



Az ág. hitv. ev. egyház adózási viszonyait szabályozó 
törvényes rendelkezések az 1893. év február hava 10-ik nap-
ján kelt és O Felsége a király által 1893. év márczius hava 
18-án jóváhagyott és megerősített egyházi alkotmányban 
lefektetve lévén, és azoknak bármi irányú változtatása, avagy 
módosítása az állami segély elnyerése és igénybevétele ese-
tében sem lévén szükséges: csupán ama rend- és jogszabályok 
alkotandók meg, a melyek a fenti leirat szerint az állam által 
nyújtandó segély igénybevételének és felhasználásának elő-
feltételeit állapítják meg. 

Minthogy pedig az egyházi alkotmány 145-ik §-a értel-
mében az egyházegyetemnek, mint a magyarországi ág. 
hitv. evang. egyház legfőbb önkormányzati testületének kép-
viseleti és kormányzó hatósága az egyetemes közgyűlés, és 
ez az egyházi alkotmány 150-ik §-a ff) pontja értelmében 
az egyházegyetemet érdeklő minden ügyben, mely más 
hatóság hatáskörébe nem tartozik, határozati és intézkedési 
joggal bír: ennek következtében az egyetemes közgyűlés 
elhatározza, hogy az e czélra nyerendő állami hozzájárulás-
ból s esetleg más az egyetemes egyház rendelkezésére álló 
segélyforrásból az egyetemes közgyűlés kezelése és rendel-
kezése alatt egyetemes adóalapot létesít, a melynek rendel-
tetését az egyes egyháztagokon nyugvó elviselhetetlenül súlyos 
adóteher könnyítése képezi. 

Ebből az alapból minden olyan egyházközség, a mely 
rendes szükségletét a később megállapítandó feltételek mellett 
saját erejéből fedezni nem képes, segélyben részesül. 



VIII. VEGYESEK. 
'875 A) Egyetemes felügyelői eskü. 

jkv. 2. p. 

Én , esküszöm az egy élő Istenre, teljes sz. 
Háromságra, hogy én a magyarhoni ágostai hitvallású evan-
gélikusok négy egyházkerülete által egyetemes felügyelőnek 
törvényesen megválasztatván, felügyelői tisztemben, utasítá-
som szerint, személy tekintet nélkül, hűségesen eljárok; —-
a főfelügyeletem alatt álló magyarhoni ágostai hitvallású 
evangeliumi egyháznak a bécsi és linczi békekötések, az 
1790/1 : 26, 1843/4 : 3 és 1848 : 20. törvények biztosította 
önkormányzati függetlenségét s egyenjogúságát, valamint 
általában minden jogait, magam is, minden körülmények 
között, minden hatalmamban álló törvényes eszközzel fenn-
tartom és megőrzöm és a főfelügyeletem alatt álló egyház 
által is fenntartatom és megőriztetem ; — szóval az egyház 
javát teljes tehetségem szerint előmozdítom. Isten engem 
úgy segéljen. 

1875 ß\ Hivatali utasítás a magyarhoni ág. hitv. evangélikusok 
ikv 2 p „ , , 

négy egyházkerületének egyetemes felügyelője szamara. 

A törvényes egyházkerületek szavazatai többségével a 
maga rende szerint megválasztott egyetemes felügyelő sze-
mélyében a négy kerület közremunkálása összpontosúl s 
általában a közbizodalomnak azzal felel meg leginkább, ha 
tisztének ismeri a törvényes négy egyházkerület egységét s 



érdekközösségét és köztük az evangeliumi szellemben gyö-
kerezett jó egyetértést, szíves atyafiságot és szeretetet fen-
tartani. 

Hatósági köre mind az egyházi, mind az iskolai ügyekre 
kiterjed, mely kettős hivatására nézve két főviszonyban áll u. 
m. külsőben és belsőben. 

I. A külső viszonyt illetőleg: 
1. ügyeljen fel a kormánynál egyházi és iskolai álla-

potainkra, ismerje és tudja az ott előforduló s testületünket ér-
deklő ügyeket, hogy ezekről a közgyűlést értesíthesse; 

2, igyekezzék a református atyafiakkal a kölcsönös jó 
egyetértést fentartani, hogy egyházi s iskolai ügyeink elő-
mozdításán egyesitett erővel munkálkodhassunk. 

II. A beligazgatást illetőleg: 
1. Az egyetemes felügyelő a négy egyházkerület egye-

temes közgyűlésének, a hivatal szerint legidősb superinten-
denssel együtt, elnöke. 

2. Kötelessége az egyetemes közgyűlést évenként a szo-
kásos időre, — vagy az egyetemes gyűlés által meghatározott 
rendkívüli határnapra, —- vagy végre két egyházkerület kívána-
tára összehívni és megtartatni; jogában állván ezen eseteken 
kívül is egyetemes közgyűlést összehívni, ha szükséges-
nek véli. 

3. Kötelessége a hozzá felülről érkező oly rendeleteket, 
melyek egyes egyházkerületek egyházi vagy iskolai ügyeit 
érdeklik, az illető kerületekkel közölni; azokat pedig, melyek 
mind a 4 kerületet illetik, mind a 4 kerületnek jó eleve, 
hogy azok küldöttjeiket iránta utasíthassák, — másolatban 
megküldeni s az eredetit a közgyűlés elé terjeszteni. 

4. Joga van viszont követelni, hogy az egyházkerületek 
minden fontosabb tárgyról tudósítsák s hogy neki jegyzőköny-
veiket megküldjék. 

5. Kötelessége továbbá a közgyűlés végzéseinek foganatot 
szerezni; 



6. az egyetemes pénztárra, okmányokra s a kamatok 
rendes fizetésére felügyeltetni; 

7. az egyetemes alapítványok jövedelmét az alapítók 
rendeléséhez képest, kizárólag az illető célra fordíttatni; 

8. felügyelni, hogy a közgyűlések jegyzőkönyvei a négy 
egyházkerületnek, az egyeseket illető végzések pedig kivo-
natban az illetőknek késedelem nélkül megküldessenek a jegyzői 
hivatal által; 

9. hogy az egyetemes gyűlésből választott egyházi tör-
vényszékek és választmányok, utasításuk szerint megtartas-
sanak és hogy tudósításaikat beadják. 

10. A levéltár és könyvtár az ő felügyelete alatt áll és 
gondoskodni fog, hogy a jegyzőkönyvek s egyéb oda tar-
tozó iratok időről időre betétessenek s rendesen lajstro-
moztassanak. 

11. Az éven át előfordúlt nevezetesebb ügyekről a köz-
gyűlésnek jelentést tesz. 

12. Szem előtt tartandja a protestantismus azon elvét, 
hogy az egyházi s iskolai ügyek egymástól el ne különöz-
tessenek. 

1898. C) Törvény az ágostai és helvét hitvallású evangelikus 
jkv. il. p. egyházak külön jogviszonyainak rendezéséről Horvát-

és Szlavonországokban. 

Mi I. Ferencz József Isten kegyelméből ausztriai csá-
szár, Csehország királya stb. és Magyar-, Horvát-, Szlavon-
és Dalmátországok apostoli királya, megerősítjük a horvát-, 
sziavon- és dalmát országgyűlés által tervezetben elénk ter-
jesztett törvényt az ágostai és helvét hitvallású evangelikus 
egyházak külső jogviszonyainak rendezéséről Horvát- és 
Szlavonországokban. 

1. §. A horvát- és szlavonországi ágostai és helvét hit-
vallású evangelikus egyházközségek a szt. István korona 



országainak ágostai és helvét hitvallású egységes egyházak 
alkatrészét képezik. 

2. §. Ezen, az előző szakaszban megjelölt helyzetnél 
fogva az ágostai és helvét hitvallású evangelikus egyházak 
a vallási, egyházi, iskolai és alapítványi ügyeik vezetésénél 
azon törvényekkel fognak élni, melyeket a synodusok eddig 
alkottak és O csász. és kir. apostoli Felsége helybenhagyott, 
valamint azokkal, melyeket a synodusok a jövőben fognak 
alkotni és a melyeket 0 csász. és kir. apostoli Felsége, 
Dalmát-, Horvát- és Szlavonországok bánjának alkotmány-
szerű befolyása mellett megerősíteni fog, — az egyik és a 
másik esetben Horvát- és Szlavonországok országos törvé-
nyeinek határain belül és különösen azon közjogi helyzet-
nek teljes figyelembevétele mellett, a melyet ugyanezen 
országok szt. István koronája országainak keretében elfog-
lalnak. 

3. §. A mind a két hitvallású evangelikus egyházak 
fölött 0 Felségét megillető legfőbb felügyeleti jogot Horvát-
és Szlavonországok területén Dalmát-, Horvát- és Szlavon-
országok bánja fogja, ugyanezen országok országos törvé-
nyeinek intézkedései szerint gyakorolni. 

4. §. A mind a két hitvallású evangelikus egyházak 
horvát- és szlavonországi híveinek az egyenjogúság alapján 
az országos pénztárból vallásügyi czélokra aránylagos járu-
lék biztosíttatik. 

5. §. Ezen törvény végrehajtásával a bán bizatik meg. 
Kelt Bécsben, ezernyolczszázkilenczvennyolczadik évi 

május hó 7-én. 

Josipovicli Imre m. p. Ferencz József m. p. 

Gróf Khuen-Héderváry Károly m. p. 



1899. /)) Közgyűlési határozat a horvát-szlavon egyházak 
jkv. 7. p. ügyében alkotott törvény végrehajtása tárgyában. 

A mult évi jegyzőkönyv 11 -ik pontjánál bemutattatott 
Horvát- és Szlavonország bánjának az egyetemes felügyelő-
höz intézett következő leirata: 

4161/1899. szám. 

Méltóságos Prónay Dezső báró úrnak, a Szent István koro-
nája országainak területén szervezett ágostai hitvallású evan-
gélikus egyház egyházi és iskolai egyetemes felügyelője, a 

főrendiház tagja stb. stb. Ácsán. 

Méltóságos Báró úr ! 

A horvát-szlavon-dalmát országos kir. kormánynak van 
szerencséje Méltóságoddal tisztelettel közölni, hogy a horvát-
szlavon-dalmát országgyűlés által alkotott, O cs. és ap. kir. 
Felsége 1898. évi május hó 7-én kelt legfelsőbb elhatározá-
sával szentesített törvénynyel (Horvát- és Szlavonországban 
érvényes Törvények és Rendeletek Tára, 1898. évfolyam, 
V. darab, 30. sz.) a horvát- és szlavonországi ágostai és 
helvét hitvallású evangélikus egyházak külső jogi viszonyai 
rendezve vannak és hogy e törvény végrehajtása tárgyában 
kiadott 1899. évi márczius hó 17-én kelt 4072. számú ren-
delettel (Törvény- és Rendeletek Tára, 1899. évfolyam, VIII. 
darab, 36. sz.) a zsinat által alkotott ágostai hitvallású evan-
gélikus egyházszervezeti 1893 94. évi törvények Horvát-
Szlavonországok területére nézve is jogérvényeseknek nyil-
váníttattak. 

Az említett törvény, az annak végrehajtása tárgyában 
kiadott rendelettel együtt, 7. alatt hiteles fordításban mellé-
keltetik. 

Az említett zsinati egyházi törvények hatályának Horvát-
Szlavonországok területére való kiterjesztése által elég lett 



téve a magyarországi főbb egyházi hatóságok és testületek 
részéről ismételten hangoztatott szükségnek és óhajnak ; 
ezután pedig ugyanezen hatóságok és testületek gondjaira 
van bízva, hogy a fentemlített zsinati, valamint a jövőben 
alkotandó azon törvényeket, melyek az egyetemes egyházra 
vonatkoznak, önkormányzati joguknál fogva, Horvát-Szlavon-
országok területén is életbe léptessék. 

Aminthogy ezen kir. kormány egyrészt az evangélikus 
egyházi hatóságokat és testületeket ebbeli működésükben 
készséggel támogatni hajlandó — mely irányban az alantas 
hatóságokat már kellőleg utasította is, — úgy másrészt kö-
telességének tartja Méltóságod figyelmét teljes tisztelettel 
felhívni az említett 1898. évi május hó 7-iki törvény 2. 
§-ának azon rendelkezésére, mely szerint a jövendőbeli zsi-
nati törvények alkotásánál, nemkülönben ezeknek, valamint 
a már meglevő zsinati törvények alkalmazásánál is, Horvát-
Szlavonországok területén teljes figyelembe veendő azon 
közjogi helyzet, a melyet ugyanezen országok Szt. István 
koronája országainak keretében elfoglalnak és ugyancsak 
figyelembe veendők a horvát-szlavonországi önkormányzati 
országos törvények. 

Minthogy pedig az illető zsinati törvények több oly in-
tézkedést tartalmaznak, melyek a horvát-szlavon országos 
törvényekkel és Horvát-Szlavonországok közjogi helyzetével 
ellentétben vannak, ennélfogva ezen kir. kormány teljes tisz-
telettel felhívja Méltóságod különös figyelmét arra, hogy ilyen 
intézkedések alkalmazásánál első sorban az országos törvé-
nyek tartandók szem előtt és hogy ezen országok közjogi 
helyzete csorbát ne szenvedjen. 

A mi O cs. és kir. apostoli Felségét megillető legfőbb 
felügyeleti jog gyakorlását illeti, a mely jogot az 1898. évi 
május hó 7-iki törvény 3. §-a Horvát- és Szlavonországok 
területén Horvát-Szlavon-Dalmátországok bánjára ruházta át, 
megjegyeztetik, hogy ezen kir. kormány vallás- és közokta-
tásügyi osztálya ezt a felügyeletet a Horvát- és Szlavonor-



szágok területén levő egyes evangélikus egyházi és iskolai 
intézeteknek összes alapjai és alapítványai fölött olyképen 
fogja gyakorolni, hogy minden év elteltével az ilyen alapok 
és alapítványok vagyoni állapotáról évi kimutatásokat fog 
magának előterjesztetni, mely kimutatásokból az alapítványok 
jövedelmeinek hováfordításáról, illetőleg az 1790 : XXVI. 
t.-cz. 10. pontja értelmében arról kiván meggyőződést sze-
rezni, vájjon az alapító akarata érvényesül-e? 

Ennek kapcsán teljes tisztelettel figyelmeztetik Méltósá-
god, az ágostai hitvallású evangélikus egyházszervezeti tör-
vény 30. és 80., 141. és 162., 154., 126. és 128. §-ainak, 
az egyes egyházközségek területi viszonyai megváltoztatá-
sának, új egyházközségek alakításának, valamint a főbb egy-
házi elöljárók és méltóságok személyzetében stb. történt 
változásoknak bejelentéséről szóló intézkedéseire — magától 
érthetőleg, a mennyiben mindezek Horvát- és Szlavonorszá-
gok területére vonatkoznak. 

Hogy pedig ezen kir. kormány a jelenlegi állapotról 
teljesen tájékozva legyen, tisztelettel megkerestetik Méltósá-
god, hogy vagy az egyetemes egyházra, vagy pedig az illető 
egyházkerületekre vonatkozó tiszti czím- és névtárt ide meg-
küldeni méltóztassék, illetőleg, ha ilyen a jelenlegi állapot-
nak teljesen magfelelő tiszti czím- és névtár nem léteznék, 
úgy mindazon fokozatos egyházi testületek, hatóságok, 
méltóságok és tisztviselők czímeinek, neveinek és szék-
helyeinek szives közlése kéretik, melyeknek, illetőleg kiknek 
hatásköre a horvát-szlavonországi ágostai hitvallású evangé-
likus egyházra kiterjed, annyival inkább, mert ezen kir. 
kormány, különösen kezdetben, gyakran fog ama helyzetbe 
jutni, hogy az említett hatóságokkal és tisztviselőkkel leve-
lezni lesz kénytelen, minélfogva pontosan tudnia kell, hogy 
kihez forduljon. 

A jövőben pedig méltóztassék elrendelni, hogy az illető 
tiszti czím- és névtárak mindjárt megjelenésükkor ide meg-
küldessenek. 



Tisztelettel megkerestetik továbbá Méltóságod, hogy 
jövőben a Horvát-Szlavonországokra vonatkozó minden oly 
evangélikus egyházi ügyben, melyben a legfőbb közigazga-
tási hatóság közbenjárására szükség lesz, mindenkor köz-
vetlenül ezen kir. országos kormány vallás- és közoktatás-
ügyi osztályához méltóztassék fordulni, minthogy Horvát-
és Szlavonországok az 1868. évi kiegyezési törvény (a 
magyar országgyűlés 1868 : XXX. t.-cz.) 48. §-a értelmében 
vallás- és közoktatási ügyeikben mind törvényhozási, mind 
kormányzati tekintetben, teljes önkormányzati joggal bírnak. 
Ez irányban méltóztassék az alantas egyházi testületeket és 
hatóságokat is utasítani. 

Végül megjegyeztetik, hogy a zágrábi egyesült ágostai 
és helvét hitvallású evangélikus egyházközség és az eszéki 
ág. hitv. ev. egyházközség, melyek eddigelé egyik magyar-
országi főbb egyházi testülethez sem csatlakoztak, felhivat-
tak, hogy az új egyházszervezeti törvények alapján szervez-
kedjenek; továbbá, hogy a zágrábi ág. és helv. hitv. ev. 
egyházközség helyi alapszabálya, mely szerint eddig szer-
vezve volt, hatályon kívül helyeztetett. 

Erről Méltóságod tudomás és szíves további intézkedés 
végett tisztelettel értesíttetik, egyúttal pedig az említett 1898. 
évi május hó 7-iki törvény és ennek végrehajtása tárgyában 
kiadott 1899. évi márczius hó 17-én kelt 4072. számú ren-
delet 50—50 példánya mind saját, mind az illető egyházi 
hatóságok és községek hivatalos használatára mellékeltetik. 

Kelt Zágrábban, 1899. évi május hó 27-én. 

Gróf Khuen Héderváry, s. k. 

Úgyszintén bemutattatott a leirathoz mellékelt, a hor-
vát- és szlavonországi evangélikus egyházak ügyében alko-
tott és szentesített törvénynek, a mult évi jegyzőkönyvben 
foglalt egyszerű fordításnak megfelelő hiteles fordítása. Ezek 
kapcsán előterjesztetett jóváhagyás végett a bányai egyház-
kerületnek ama határozata, a melylyel hozzájárult ahhoz, 



hogy a bács-szerémi egyházmegyéhez tartozó szlavonországi 
evang. egyházközségek — ebből az egyházmegyéből kiválva 
a bányai egyházkerület főhatósága alatt külön egyházme-
gyévé alakuljanak. 

Az egyetemes közgyűlés Horvát-Szlavonország bánjának 
leiratát, a mely szerint a horvát- és szlavonországi evangé-
likus egyházak ügyében alkotott és szentesített törvények 
ki lettek hirdetve, tudomásul vévén, a bács-szerémi egyház-
megyéhez tartozó szlavonországi evang. egyházközségeknek 
az egyházmegyéből való kiválását és a bányai egyházkerü-
let főhatósága alatt külön egyházmegyévé leendő alakulását 
jóváhagyja és a bányai egyházkerületet fölhívja, hogy e 
határozatnak végrehajtása iránt saját hatáskörében tegye meg 
a szükséges intézkedéseket. 

1900. E) Egyezség az ev. ref. és ág. hitv. ev. egyházak között. 
jkv. 71. p. 

Függelék. Egyezség, mely a magyarországi két protestáns egyház 
képviseletében — az evang. reform, egyház egyetemes kon-
ventje s az ág. hitv. evang. egyház egyeteme között — a 
n.-geresdi egyezségben már 1833-ban megállapított elvek 
szem előtt tartásával azon czélból köttetett, hogy a két pro-
testáns egyházban a hittudomány és egyházi szertartások 
körül fenforgó hagyományos különbségeknek kölcsönös tisz-
teletben tartása mellett, egyfelől a békesség és testvéri sze-
retet a két egyház között tovább is fentartassék és megszi-
lárdíttassék, másrészről a hitélet egymás segélyével kölcsö-
nösen ápoltassék és fejlesztessék. 

Ezen testvéri egyezség az alábbi viszonyban lévő hívek-
nek és gyülekezeteknek, az ezekben működő lelkészeknek 
és tanítóknak, valamint ezek hatóságainak kölcsönös jogait 
és kötelességeit, úgy az ez ellen vétők irányában való eljá-
rást szabályozza. 

A testvéri egyezségre lépő két egyház hívei a következő 
négy viszonyban élhetnek egymás közt az egyes helyeken: 



I. Mint ugyanazon városban vagy községben két telje-
sen önálló gyülekezet hívei. 

II. Mint szerződéssel vagy hosszabb időn át tartó gya-
korlattal megerősített módozatok mellett egyesült anya- vagy 
leányegyházközségek tagjai. 

III. Mint nem egyesült, csak csatlakozott anya- vagy 
leányegyházközségbeli hívek. 

IV. Mint szórványban levő hívek. 
Előrebocsátásával annak, hogy ezen megállapodások az 

összes viszonyokra, a lelkészek, tanítók és hívekre nézve 
csak annyiban kötelezők, a mennyiben ezek a közöttük fenn-
álló szerződés pontjaival, vagy eddigi rendes gyakorlatukkal 
nem ellenkeznek: ezen testvéri egyezségben a két protestáns 
egyház tagjainak, valamint a lelkészeknek és tanítóknak köl-
csönös jogai és kötelességei a fentírt négy viszonyra vonat-
kozólag a következőleg szabályoztatnak: 

I. rész. Önálló gyülekezetek. 

1. §. Ha ugyanazon városban vagy községben mindkét 
egyháznak külön önálló gyülekezete van s ezek lelkészei egy-
más helyett, a másik lelkész beleegyezése vagy akadályozta-
tása esetén végeznek valamely egyházi cselekményt, tartoz-
nak az általuk teljesített cselekményről pontos anyakönyvi 
jegyzéket küldeni a lefizetett hiványszerű, vagy felsőbb hatóság 
által megállapított stólával együtt, az illetékes lelkészi hiva-
talnak. Mindkét lelkész köteles igazolni, illetve meggyőződést 
szerezni, hogy a kézbesítések megtörténtek-e? 

II. rész. Szerződéssel vagy hosszabb időn át tartó gyakorlattal 
megerősített módozatok mellett egyesült anya- vagy 

leányegy házközségek. 

2. §. Ha az egyesült anya- vagy leányegyházközségek-
nek kölcsönös szerződése van, annak érvénye tovább is fenn-
áll; ha azonban írott szerződés bármi okból nem volna, az 



esetben a fennálló gyakorlat szerinti kölcsönös jogok és köte-
lezettségek írásba foglalandók. A mennyiben pedig a kölcsö-
nös jogok szabályára sem szerződés, sem megállapodottnak 
elfogadható joggyakorlat nincs, vagy ha van is, de némely 
jogviszonyok azok által szabályozva nincsenek, azon esetben 
és azon jogviszonyokra nézve ezen testvéri egyezség intéz-
kedései az irányadók. 

Ezen egyesült egyházak egymás iránti viszonya azon-
ban változást is szenvedhet, de mindenkor csak a felsőbb 
egyházmegyei és egyházkerületi hatóságok kölcsönös bele-
egyezésével a következő esetekben: 

a) ha az egyik egyház hívei annyira megerősödnek, hogy 
önálló anya- vagy leányegyházközséget alkothatnak; 

b) ha az egyik egyház hívei annyira meggyengülnek, 
hogy addigi testületi kötelezettségeiknek többé eleget nem tehet-
nek s ekkor a másikkal csatlakozási viszonyba lépnek. 

3. §. Külön szerződés vagy érvén}Tes gyakorlat hiányá-
ban az ilyen egyesült anya- vagy leányegyházakban a lel-
kész és tanító azon egyház kebeléből választandó, a melyik 
egyháznak egyházi adót fizető hívei többségben vannak. 

A választás mindig azon egyház törvényei szerint törté-
nik, a melyhez a megválasztandó lelkész vagy tanító tartozik 
s a választásban mindazok részt vesznek, a kiket a válasz-
tási jog bármelyik egyház választási törvényei vagy szabály-
rendeletei szerint megillet. 

A mindenkori lelkésznek, illetve tanítónak illetékes egy-
házi felsőbbsége van az egyesült egyház kormányzatára és 
felügyeletére hivatva; a gyülekezet tehát ezen felsőbbségnek 
választásába befolyik, az egyház fokozatos testületeinek köz-
gyűléseiben részt vesz az illető egyházi törvényekben meg-
határozott módon. 

4. §. Az egyházi elöljárók mindkét egyház kebeléből 
választandók — az egyházi adót fizető gyülekezeti tagok szám-
arányában. Gondnok, illetve felügyelő azonban mindig kettő 
és pedig mindegyik egyház kebeléből egy-egy választandó. 



5. §. Ha ilyen egyházi községnek, az egyik egyház kebe-
lébe tartozó hívei külön önálló anya- vagy leánygyülekezetté 
alakulnak a fenti elvek szerint, az esetben a vagyonmegosz-
tás felett az egyesülési szerződés határozatai az irányadók. 

Ha azonban ilyen szerződés vagy abban a vagyonfelosz-
tásra nézve intézkedés nem volna, azon esetben az alapítványi 
vagyon azon egyház híveié lesz, a mely egyház czéljaira 
az alapítvány tétetett. Egyéb vagyon az eddigi egyesült egy-
házközség közös czéljaira fentartandó mindaddig, míg az 
mint egyesült gyülekezet fennáll. 

A mennyiben pedig ezen egyesült gyülekezet mindkét 
egyház felsőbb hatóságainak engedélyével mégis feloszlanék, 
ezen vagyon is felosztatik, és pedig a két egyháznak ott 
egyházi adót fizető híveinek számaránya szerint. 

A midőn ezen elválás alkalmával a gyülekezetek között 
nézeteltérések merülnének fel, akkor a két egyházkerület köz-
gyűlése egy-egy lelkészi és egy-egy világi egyénből álló 
bizottságot küld ki, melynek elnökét, ha a kiküldött bizott-
sági tagok első összejövetelök alkalmával elnökválasztásban 
megegyezni nem tudnak, az egyesült gyülekezet egyházi 
adót fizető tagjai többségének kerületi elnöksége nevezi ki. 
A bizottság az elválás módozatait végérvényesen megállapít-
ván, kimondja az elválást, és eljárásáról mindkét egyházke-
rületnek jelentést tesz. 

6. §. Ha az egyik egyház híveinek önálló anya- vagy 
leánygyülekezetté alakulása által az elhagyott egyház hívei 
annyira elgyengülnének, hogy szinte önálló anya- vagy leány-
gyülekezetet többé nem alkothatnak, a másik egy ház önállóvá 
lett gyülekezete köteles őket, mint csatlakozottakat befogadni, 
azon kötelezettségek leendő teljesítése mellett, melyek ezen 
egyezség harmadik fejezetében a nem egyesült, csak csatla-
kozott gyülekezet tagjaira nézve irányt adók, a nélkül azon-
ban, hogy a részükre az elváláskor esett vagyont vagy 
annak bármely részét követelhetné. 

Ezen vagyon egészben a csatlakozott felekezet által kizá-
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rólag azon czélra gyümölcsöztetendő, hogy így idővel vagyo-
nilag megerősödve ezen egyház hívei is önálló gyülekezetet 
alkothassanak. 

7. §. Az egyesült egyházközségekben is jogukban áll 
az ott kisebbségben lévő egyházhoz tartozó híveknek minden 
olyan alkalommal, a midőn lelkészi szolgálatra szükség van, 
külön költségükre saját egyházuk hitvallását követő lelkésznek 
szolgálatát igénybe venni. 

8. §. Egyesült anyagyülekezetekben: 
a) az anyakönyvek közösek; 
b) a lelkész a nyilvános úrvacsorát mindkét egyház hívei-

nek külön, és pedig először saját egyháza híveinek, az illető 
hívek egyházának hitvallása szerint, köteles kiszolgáltatni ; 
tehát az ev. ref. hitvallást követőknek kenyérrel, az ág. hitv. 
követő evangélikusoknak pedig ostyával. így köteles gyón-
tatni, illetve úrvacsorát kiszolgáltatni a betegeknek is; 

c) a két egyház conflrmálandó növendékeit köteles a lel-
kész külön órákban egymástól elkülönítve oktatni, a confir-
málást azonban mindkét egyház növendékeivel külön, saját 
hitvallású lelkészük végzi. A megtörtént confirmatióról a con-
firmáló lelkész köteles anyakönyvet vezetni. Egyik egyház 
növendékét még a szülők határozott kívánatára sem szabad 
a másik egyházba átconfirmálni, sem befogadni. Nem szabad 
a lelkésznek magyarázatai alkalmával a másik egyház hitel-
veit bírálni vagy sérteni; 

d) a vallástani tárgyakban mindkét egyház növendékeit 
a tanító köteles együttesen oktatni, kivételével a nem saját 
egyháza hittanának, a melynek tanítása az egyesült egyház 
lelkészének kötelességét képezi. 

9. §. Egyesült leánygyülekezetekben: 
a) az egyesült leánygyülekezet mindkét egyházához tar-

tozó hívekről és gyermekekről a tanító mindkét egyház ille-
tékes anyagyülekezeti lelkészének külön számol. 

Ha mindkét egyház egyházkerülete megadta a tanítónak 
(a ki esetleg praeoráns levita vagy facultált egyén) a keresztel-



hetési engedélyt: szigorú kölelessége a tanítónak az általa 
végzett keresztelésekről, mindkét protestáns egyház híveiről 
külön-külön, pontos jegyzéket vezetni és ezen jegyzéket min-
den hó végével külön-külön mindkét illetékes anyagyülekezet 
lelkészi hivatalának beküldeni, valamint annak kézhezvételéről 
a választudósításból, melyet önigazolás végett kérni és meg-
őriznie kell, meggyőződést szerezni. Ha az egyesült leány-
gyülekezet mindegyike egy és ugyanazon ugyancsak egye-
sült anyaegyházközséghez tartozik, a tanító a mindkét részre 
kereszteltekről csak egy jegyzéket vezet; 

b) ha a keresztelhetési engedély csak az egyik egyház-
kerület által van a tanítónak megadva, a másik egyházhoz 
tartozók keresztelésétől óvakodni köteles; a jogosan keresz-
teltekről vezetett jegyzéket pedig az illetékes anyaegyház-
község lelkészének az előbbi pont szerint nyújtja be; 

c) a két egyházhoz tartozó növendékek confirmatiói 
oktatását és a hittantanítást a tanító külön órákban — az 
ezen oktatást az anyagyülekezetekben szabályozó 8. §. c), d) 
pontjai szerint — tartozik teljesíteni; a vallástan többi tár-
gyaiban az oktatás közös. Úgy a külön, mint a közös órák-
ban a tanító kerülje mindazt, a mi bármelyik egyházhoz 
tartozó hívek hitvallásbeli érzékenységét a legcsekélyebb 
mérvben is sérthetné; 

d) bármelyik egyház halottait az egyesült leánygyüleke-
zetben a tanító csak akkor temetheti el, ha a felek a halál-
esetet illetékes annyagyülekezetük lelkészénél bejelentették 
és a lelkésztől az eltemetésre engedélyt hoznak. E szabály alól 
kivétel csak távol eső leánygyülekezetekben van megengedve 
és csak akkor és azon tanítónak, ha és a melyik tanítónak 
az illetékes egyházmegyei gyűlés, tekintve az anyagyülekezet 
távolságát, egyszer s mindenkorra engedélyt adott a távol-
levő illetékes anyagyülekezetbeli lelkész külön engedélye nél-
küli temethetésre. Ezen esetben azonban köteles a tanító az 
általa eltemetett halottakról pontos jegyzéket vezetni s azt 
az illetékes anyagyülekezeti lelkészi hivataloknak minden 
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hó végén pontosan beküldeni s annak kézbevételéről ezen §. 
a) pont szerint meggyőződést szerezni. 

III. rész. Csatlakozott gyülekezetek. 

10. §. Nem egyesült, csak csatlakozott anya- vagy leány-
egyházközségeknek azon egyházközségek tekintetnek, a 
melyekben az illető helyen az egyik protestáns egyháznak 
van anya- vagy leánygyülekezete, a másik egyháznak pedig 
sem helyben, sem 6 km., vagyis olyan távolságban, a hová 
hívei nagyobb költség és alkalmatlanság nélkül templomba 
járhatnának és gyermekeiket is iskolába járathatnák, sem anya-, 
sem leánygyülekezete nincs. Ez utóbbi egyház hívei az előbbi 
egyház anya- vagy leánygyülekezetéhez csatlakozottaknak 
jelentetnek ki. Mindkét egyház főhatósága kölcsönösen elis-
meri, hogy ily helyeken saját híveit mindig a másik egyház 
híveivel csatlakozási viszonyban levőnek tekinti s minden 
egyházi viszonyaikat az alábbiak szerint intézik és bírál-
ják el. 

11. §. Ily csatlakozási viszonyban levő gyülekezetek, akár 
anya-, akár leánygyülekezetek legyenek azok, mindig csak 
az egyik egyház jellegével bírnak; a gyengébb egyházhívek 
pedig ehhez csatlakoznak, akár jár ki hozzájuk évenkint egy-
szer vagy többször saját egyházuk illetékes anyagyülekezet-
beli lelkésze, akár nem. 

12. §. Ezen csatlakozott gyülekezetekben : 
a) a lélekpénzt, párbért, közmunkát, gabonát, szóval min-

dennemű egyházi adót, úgyszintén tandíjat és stólát mindig 
ugyanazon kulcs szerint tartoznak fizetni mindkét egyház 
hívei a jelleget adó gyülekezet pénztárába, azonban a csat-
lakozott másik egyház híveitől beszedett egyházi adónak 
felét, a tandíj és stóla ide nem számíttatván, a jelleget adó 
gyülekezet pénztára, a csatlakozottak illetékes anyagyüleke-
zete pénztárának köteles átszolgáltatni. 



A közmunka akár természetben, akár pénzben, mindig 
egészen a jelleget adó egyházközség javára rovandó le. 

Ezen egyházi adók kivetését mindig a jelleget adó gyü-
lekezet eszközli a csatlakozott egyház híveire is. Az ezen 
kivetést neheztelő fél azonban panaszával saját illetékes felebb-
viteli hatóságához fordulhat, a mely a kivetést eszközlött 
gyülekezet egyházának törvényei szerint bírálja el a pa-
naszt; 

b) a jelleget adó gyülekezet temploma, iskolája lelkész 
vagy tanító lakának építési költségeihez a csatlakozott egy-
házhívek csak önkéntes adományokkal járulhatnak; azonban 
a rendes javítási és fentartási költségeket a testvéregyház-
hívekkel közösen egyforma kulcs szerint viselik; mégis a 
mennyiben ezek a közpénztárból fedeztetnek, e czímen a 
csatlakozottak ellen külön kivetésnek helye nincs, viszont, 
ha ezen rendes javítási és fentartási költségek külön kivetés 
útján fedeztetnek, a csatlakozattakra eső összeg fele nem szol-
gáltatandó át az a) pont szerint illetékes saját anyagyüleke-
zetbeli pénztárnak; 

c) olyan gyülekezetben, a hol az egyházi terhek birtok-
aránvlag szoktak kivettetni, a vegyes házasságban élő hívek 
föld- és házbirtokra eső mindennemű egyházi fizetés azon 
házastárs egyházát illeti, a melyiknek a nevén a birtok telek-
könyvileg áll, vagy a kit az tulajdonjogilag illet. 

13. §. Csatlakozott gyülekezetben a jelleget adó egyház-
hívek templomának, iskolájának, harangjainak és temetőjének, 
utóbbiban mindegyik testvér saját egyházának hagyománya 
szerinti használatához joga van, a csatlakozott egyházi 
híveknek ugyanazon feltételek mellett, mint a jelleget adó 
testvérgyülekezet híveinek, és pedig akár ki szokott járni 
a csatlakozott egyház anyagyülekezetbeli lelkésze nyilvános 
istentiszteletet tartani, temetést vagy más functiót végezni, 
akár nem. 

14. §. Bármelyik csatlakozott egy ház tagjainak mindenkor 
jogukban áll minden egyházi functiót saját hitvallású illetékes 



lelkészükkel saját költségükre végeztetni. E czélra a jelleget 
adó gyülekezet köteles a templomot vagy imaházat a csatla-
kozott felekezetek részére akár nyilvános isteni tisztelet, akár 
halotti gyászbeszéd, esketés vagy keresztelés, vagy egyéb egy-
házi cselekmény végezhetése végett, azon meghatározott órá-
kon kívül, a melyekben a jelleget adó egyházközség nyilvá-
nos isteni tisztelete tartatni szokott, átengedni. 

15. §. Gyülekezeti elöljárók ilyen gyülekezetekben az 
egyházi adót fizető hívek száma arányában mindkét egyház 
hívei közül választandók. 

16. §. Nem egyesült, csak csatlakozott gyülekezetekben, 
ha a csatlakozott egyház híveinek lélekszáma és vagyoni ereje 
annyira növekednék, hogy egyházi adója és egyéb járandó-
sága egészben a jelleget adó egyház híveiét eléri vagy meg-
közelíti, joguk van a felsőbb egyházi hatóságuknál lépéseket tenni 
az iránt, hogy egyesült gyülelekezetté alakulhassanak, a mely 
esetben mindkét egyház híveinek kölcsönös jogai és kötele-
zettségei mindkét egyházhívek egyházi felsőbbsége által meg-
erősített, méltányos alapon kötött, tüzetesen intézkedő szerző-
désbe foglalandó. 

17. §. Ha pedig a csatlakozott egyház hívei önálló anya-
vagy leánygyülekezetté alakulnának, ez esetben a gyülekezet 
eddigi ingatlanai, egyházi és iskolai épületei s egyéb vagyona 
marad az eddigi jelleget adó egyházgyülekezetéé, abból a 
csatlakozottak sem részt, sem semmiféle kártérítést vagy 
visszafizetést nem követelhetnek, sőt — a mennyiben a külön-
válás által az eddigi jelleget adott egyházgyülekezet annyira 
meggyengülne, hogy mint önálló gyülekezet magát fentar-
tani nem képes és az önállóvá lett másik egyházgyülekezethez 
kiván csatlakozni — ez most már mint jelleget adó köteles 
azt, mint most már csatlakozottat, a 6. §. értelmében és fel-
tételei mellett befogadni. 

18. §. A csatlakozott viszonyban levő s jelleget adó 
anyagyülekezetben : 

a) a lelkész — a mennyiben a csatlakozó egyházhívek 



egyes esetekben saját hitvallású lelkészük functióját igénybe 
venni nem kivánják — köteles a confirmálás kivételével min-
den egyházi functiót teljesíteni; a csatlakozott egyházhívek 
kisdedeinek általa teljesített keresztelését vagy külön anya-
könyvbe, vagy szám nélkül saját anyakönyvébe, az általa 
eltemetett halottakat saját anyakönyvébe bevezetni és azokról 
minden év végén — anyakönyvi ívén — az eredeti bejegy-
zéssel szórol-szóra megegyező aláírt másolatot, illetve kivona-
tot küldeni a csatlakozott egyházhívek illetékes anyagyüle-
kezetbeli lelkészének. 

b) Minden stóla a fungáló lelkészt és tanítót illeti s a 
hívektől — nem fungáló egyházi hivatalnok stólát nem 
követelhet. 

c) A lelkészeknek, a csatlakozott egyházhívek gyermekeit 
még a szülők határozott kívánatára sem szabad a kereszte-
lés vagy a confirmálás alkalmával más egyház tagjául beje-
gyezni, mint a melyikhez az állami törvény szerint tartoznak. 

d) Csatlakozott viszonyban levő anyagyülekezetben a 
tanítók a csatlakozott egyházhívek tanköteles gyermekeire 
nézve kötelesek magukat a 8. §. d) és 9. §. c) pontjában 
foglalt szabályokhoz tartani. 

19. §. A csatlakozott viszonyban levő a jelleget adó leány-
gyülekezetben a tanító — ha neki egyik vagy mindkét egyház 
egyházkerülete által keresztelhetési engedély van adva — ez 
esetben az általa kereszteltekre, nemkülönben a csatlakozott 
hitfelekezetbeli gyermekek vallásoktatására, confirmatióra elő-
készítésére és mindkét egyházhoz tartozó hívek halottainak 
eltemetésére nézve köteles magát azon utasításokhoz tartani, 
melyek az egyesült leányegyházközségek tanítói részére a 
9. §-ban előírva vannak. 

20. §. Csatlakozottaknak tekintendők mindkét egyház 
részéről — a mennyiben saját hitvallású lelkipásztorok által 
való gondozásukról intézkedve nincs — a másik protestáns 
egyház kebelébe tartozó katonák, valamint a rabok — s ezek 



lelki gondozását a testvéregyház lelkésze a csatlakozottakra 
érvényes szabályok szerint köteles eszközölni. 

IV. rész. Szórványok. 

21. §. Szórványokban élő híveknek csak azon protes-
táns hívek tekintetnek, a kik oly községben vagy helyen 
laknak, a melyben és a hol egyik protestáns egyháznak 
sincs sem anya-, sem leánygyülekezete. Ezek saját egyházuk 
anya- vagy leánygyülekezetének kötelékébe tartoznak, annak 
lelki gondozása alatt állanak, egyházi adó és egyéb járandó-
ságaikat is oda fizetik és a testvéregyház anya- vagy leány-
gyülekezetének pénztárába semminemű adót vagy más járu-
lékot nem tartoznak fizetni ; de ha a testvéregyházgyülekezet 
lelkészének vagy tanítójának szolgálatát — a rendes díjak 
fizetése mellett — igénybe óhajtják venni : az tőlük meg 
nem tagadható. 

V. rész. Vegyes intézkedések. 

22. §. Vegyes házasok esketésénél joga van a jegye-
seknek bármelyik egyház lelkészének szolgálatát igénybe 
venni. Az esketést az eskető lelkész saját anyakönyvébe 
jegyzi be és a stóla is őt illeti, de tartozik a másik fél ille-
tékes lelkészét az esketésről értesíteni. 

23. §. Vallásváltoztatás esetén, úgy a kilépésre jelent-
kezésnél, mint a felvétel elfogadásánál, mindenkire nézve, 
saját hitfelekezetének lelkésze illetékes. 

Az állami, községi és felekezeti nép- és középiskolák-
ban a vallásoktatás mikéntjére nézve a következő megálla-
podások jöttek létre : 

24. §. Minden olyan tanintézetben, a melyben mindkét 
protestáns egyház kebelébe tartozó tanulók vannak, hitokta-
tója azonban csak az egyik egyháznak van, ez köteles a 
másik protestáns egyházhoz tartozó növendékeket is a saját 



egyházához tartozó növendékekkel együtt — egyenlő felté-
telek mellett a vallástani tantárgyakban oktatni mind-
addig, míg a másik egyház főhatósága a saját egyházához 
tartozó növendékek hitoktatásáról másként nem gondoskodik. 
Tartozik azonban minden ilyen hitoktató az általa hitokta-
tásban részesített másik protestáns egyház növendékeinek 
névsorát, a tanév első hónapjának közepéig ezen növendé-
kek illetékes egyházi főhatóságához beküldeni, a tanév végén 
pedig a tanítás eredményéről ugyanoda jelentést tenni. 

25. §. Bármelyik protestáns egyház tanintézeteiben a 
köztartást a testvér protestáns egyház kötelékébe tartozó 
tanulók is igénybe vehetik ugyanazon feltételek mellett, 
mint a saját egyházkötelékébe tartozó tanulók, s az arra 
érdemesek — a körülményekhez képest — egyéb jótéte-
ményekben is részesítendők. 

Ezen testvéri egyezséget, az egyezkedő két protestáns 
egy ház mindenike, saját törvényei szerint kötelező erőre 
emeli, és gondoskodni fog, hogy az azokban foglalt határo-
zatoknak minden megsértése fegyelmi vétségnek nyilvánít-
tassék, a melynek elbírálására az illető egyháztagoknak vagy 
egyházi tisztviselőknek saját egyházi bíróságai illetékesek. 
A hozott ítéletek a másik testvéregyház hatóságával min-
denkor közlendők. 

Fenti egyezség megállapíttatott a magyarhoni ev. ref. 
és ág. hitv. ev. egyházat közösen érdeklő ügyekre kikül-
dött együttes bizottság által az 1900. évi márczius hó 6-án 
tartott ülésében. 

Br. Prónay Dezső s. k., Tisza Kálmán s. k., 
a magyarhoni ev. egyház egyet, felügyelője. az együttes bizottság ezen ülésének elnöke. 

Széli Kálmán s. k., 
b. jegyző. 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k., 
mint a közös bizottság ülésének jegyzője. 



F) Közgyűlési határozat az ev. ref. és ág. hitv. ev. 
egyházak között kötött egyezség életbeléptetéséről. 

Az 1900. évi jegyzőkönyv 71. pontjánál felvétetett az elnöki 
jelentés 8. pontja és ezzel kapcsolatban bemutatja egyete-
mes felügyelő'Jaz ev. ref. convent egyházi elnökének követ-
kező átiratát : 

Vonatkozással Méltóságodnak f. évi február hó 28-án 
„71/1900. Egy. kgy." szám alatt, a nagygerezsdi egyezség 
megújítása tárgyában kelt nagybecsű soraira, a melyekhez 
az ágostai evang. egyház 1900. november 7-—9. napjain 
tartott egyetemes közgyűlésének 71. jegyzőkönyvi számát 
is méltóztatott csatolni, tavaly ápril hó 24—27. napjain 
Budapesten ülésezett ev. ref. egyetemes conventünk jegyző-
könyvét, a melyet különben egyetemes conventünknek ez 
időszerinti jegyzője, Sass Béla, debreczeni ref. theol. aka-
démiai tanár, 20 —20 példányban az ágostai evang. egyház 
összes püspökeinek rendelkezésére szokott bocsátani, azzal 
a tiszteletteljes kérelemmel van szerencsém megküldeni Mél-
tóságodnak, hogy annak a revideált nagygerezsdi egyezség 
tárgyában kelt 59. jegyzőkönyvi számát hivatalosan tudo-
másul venni kegyeskedjék. 

Minthogy továbbá f. évi ápril hó 17—20. napjain Buda-
pesten ülésezett ev. ref. egyetemes conventünk 58. jegyző-
könyvi számának c) pontja alatt, az egyházkerületek elfogadó 
nyilatkozatainak beérkezése után kimondotta, hogy „a tavalyi 
convent 59. jegyzőkönyvi száma alatt elfogadott egyezséget 
— a mennyiben ezen határidőhöz az ágost. hitvallású evang. 
egyház egyetemes felügyelője, ki erről jegyzőkönyvi kivo-
naton idejekorán értesítendő, szintén hozzájárul -— folyó 
1901. évi július hó 1. napján életbe lépteti s ezt egyház-
kerületeinkkel közli" : mély tisztelettel kérem Méltóságodat, 
hogy ezen életbeléptetési határidőt az ágost. hitvallású evan-
gélikus egyház nevében elfogadni s engem, egyházkerüle-



teinknek megfelelő tájékoztathatása végett, becses hozzájá-
rulása felől mielőbb értesíteni kegyeskedjék. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvá-
nítását. 

Miskolczon, 1901. évi május hó 22. 
Méltóságod kész szolgája 

Kún Bertalan, 
püspök, a convent egyházi elnöke. 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy az ev. 
ref. egyházzal megkötött egyezmény a testvéregyház con-
venue által is elfogadtatott és megerősíttetett, egyúttal azt 
az ev. ref. testvéregyház határozatával megegyezően folyó 
1901. évi július hó 1-ső napján életbe lépettnek nyilvánítja. 

G) Az e. e. e. gyámintézet alapszabályai. I903-
jkv. 65. p. 

I. Neve 

1. Magyarhoni egyetemes evangelikus egyházi gyám-
intézet. 

II. A gyámintézet czélja. 

2. §. „Mindazon egyházi czéloknak segélynyújtás általi 
előmozdítása, melyek az egyházi közalapból kielégítően nem 
támogathatók.lí (Törvény az egyet. ev. egyházi gyámintézet-
ről. 3. §.) 

3. §. A gyámintézet tehát segélyez: 
a) Oly szegény egyházközségeket, melyeknek önálló fenn-

állását az egyetemes egyház érdeke követeli. (E. A. 305. a.) 
b) Olyan új egyházközségeket, illetőleg missiókat és 

szórványokat, melyek avégből szerveztetnek és tartatnak 
fenn, hogy a magyarországi ág. hitv. ev. egyház azon tag-
jainak lelki gondozását mozdítsák elő, kik az anyaegyház-
község oltalmától távoleső helyen laknak. (E. A. 305. b.) 



c) Egyházi, iskolai és emberbaráti intézeteket, még pedig 
ág. hitv. ev. felsőbb leányiskolákat, tanítóképző-intézeteket, 
árvaházakat, theologiai otthonokat, diakonissza-intézeteket, 
bel- és külmissiói czélokat. (E. A. 305. c.) 

d) E szerint tehát a gyámintézet csak egyházakat és 
tanintézeteket segélyez, de személyeket adományokkal nem 
gyámolít. 

4. §. A segélyezés közvetlen és közvetett. Közvetlen, 
mikor a magyarhoni e. e. e. gyámintézet a hozzá folyamo-
dókat saját jövödelméből segélyezi. Közvetett, mikor a ma-
gyarhoni e. e. e. gyám intézet a Gusztáv Adolf-egylethez, 
avagy a német Gotteskastenhez intézett magyarországi kér-
vényeket lelkiismeretesen elbírálja, s azokat az illető inté-
zetek fő-, fiók- és nőegyleteinek az eddigi kölcsönös meg-
állapodások és a bevett gyakorlat szerint segélyre ajánlja, 
úgyszintén a nyert segélyt közvetíti. 

III. A gyámintézet jövedelmi forrásai. 

5. §. A gyámintézet jövedelmi forrásai: az alapítványok 
kamatain kívül egyesek és testületek kegyes adományai, az 
összes anya- és leányegyházközségek templomaiban e czélra 
kitett perselyek, valamint az évenként tartandó templomi 
offertoriumok és az ugyancsak évenként egyszer eszközlendő 
gyűjtések (iskolában és házanként) eredménye, mint szintén 
a női- és ifjúsági gyámintézeti egyletek alapszabályszerű évi 
adományai. (Törvény az egyet. ev. egyházi gyámintézetről. 

IV. A gyámintézet szervezete. 

6. §. A magyarhoni e. e. e. gyámintézet, mint szoros 
értelemben vett egyházi intézmény, a közegyház közigazga-
tásának mind a négy fokozatán gyám intézetet szervez és 
az igy szervezettet az anya- és leányegyházközségekben: 
egyházközséginek, az egyházmegyében : egyházmegyeinek, a 



kerületen : egyházkerületinek, az egyetemen : egyetemesnek 
nevezi. 

7. §. Szervez városokban, illetve nagyobb egyházköz-
ségekben: evang. női- és ifjúsági, közép- és felsőbb iskolák-
ban: evang. ifjúsági gyámintézeti egyleteket. 

8. §. A gyámintézeti testületek ügyeit saját tisztviselői, 
bizottságai és közgyűlései intézik. 

9. §. A gyámintézet tisztviselői a három felsőbb fokon: 
egy egyházi és egy világi elnök, jegyző, pénztáros, ellenőr, 
ügyész és számvizsgálóbizottság; női- és ifjúsági gyámin-
tézeti egyleteknél: elnök, titkár, és pénztáros; egyházközsé-
gekben pedig az egyházközség tisztviselői. 

10. §. A tisztviselők választása 6 évre szól; megbízatá-
suk leteltével újból választhatók. 

11. §. Az egyházmegyei, egyházkerületi és egyetemes 
gyámintézeti elnökökre az alantasabb testületek szavazataikat 
fokozatosan írásban adják be; szavazatok egyenlősége esetén 
sorshúzás dönt; megjegyeztetvén, hogy a választásra hivatott 
testületek egy szavazattal bírnak. 

12. §. Az egyházmegyei gyámintézeti bizottság tagjai 
számszerint hat, felerészben egyházi, felerészben világi, a 
közgyűlés által szabadon választatnak, az egyházkerületi 
gyámintézeti bizottságot pedig az egyházmegyei gyámintéze-
tek ikerelnökségei alkotják; az egyetemes gyámintézetnél a 
központi bizottság a központi tiszsviselők és a 8 egyházke-
rületi gyámintézeti elnökből áll, kik a gyámintézet összes 
ügyeit a gyámintézeti közgyűlés képviseletében az alapsza-
bályok értelmében intézik. (Törvény az egyet. ev. egyházi 
gyámintézetről. 4. §.) 

13. §. Úgy az egyházközségi, mint az egyházmegyei, 
egyházkerületi és egyetemes gyámintézet évente istentisztelet 
és offertoriummal egybekötött közgyűlést tart, még pedig 
az egyházközségi, miként a női- és ifjúsági gyámintézeti 
egyletek az esztendő bármelyik szakában, az egyházmegyei 
és egyházkerületi gyámintézetek lehetőleg az egyházmegyei 



és egyházkerületi gyűlésekkel egy helyen és egy időben, az 
egyetemes gyámintézet pedig vándorgyűlést tart. 

14. §. Gyámintézeti közgyűlésen minden egyháztag 
részt vehet; szavazati joga azonban az egyházközségi gyám-
intézet, női- és ifjúsági gyámintézeti egyletek gyűlésein 
csak azon egyháztagoknak van, kik a gyámintézet czéljaira 
az évben adakoztak; az egyházmegyei, egyházkerületi és 
egyetemes gyámintézet közgyűlésein a szavazati jogot tes-
tületenként gyakorolják. 

15. §. A közgyűlések jegyzőkönyvei felterjesztendők a 
felettes gyámintézeti-, jelentéseik pedig a felettes egyházi 
hatóságokhoz. 

V. A gyámintézet jog- és hatásköre. 

16. §. A gyámintézet jog- és hatásköre: 
a) Az egyházközségi gyámintézetnél, hogy jelen alap-

szabályok 5. és 13. §§. értelmében évente a gyámintézet 
czéljaira gyűjtést eszközöljenek, istenitisztelettel egybekötött 
közgyűlést tartsanak, a melyen a begyűlt összeg ÍU része 
fölött gyámintézeti czélra szabadon rendelkeznek, a jöve-
delem 3/4 részét pedig az egész offertoriummal kellő időben 
az egyházmegyei gyámintézeti pénztárba beküldik, csatolván 
az évi számadást, jegyzőkönyvet és kérvényeket; 

b) a női- és ifjúsági gyámintézeti egyleteknél, hogy 
jelen alapszabályok 5., 13., 14. §§. értelmében évente gyű-
lést tartsanak s a gyűjtött összeg 3A része fölött szabadon 
rendelkezzenek, Vé részt pedig az egyházmegyei és egyház-
kerületi gyámintézet útján az egyetemes gyámintézetre mint 
határozott czélú adományt beküldjenek, mellékelvén az évi 
számadást és jegyzőkönyvet; 

c) az egyházmegyei gyámintézetnél, hogy az egyház-
községi gyámintézetektől, női- és ifjúsági gyámintézeti egyle-
tektől jelen alapszabályok 16. §. a), b) pontjának rendelkezései 
szerint beérkezett gyámintézeti adományokat az egyházmegyei 



gyámintézeti tőke kamataival együtt számbavegye, illetve 
azokat felülbírálja s a rendelkezésre álló összeg Va^át gyám-
intézeti czélra folyamodók közt kioszsza, az évi jövedelem 
2 3 részét pedig, úgy az offertoriumot, legyen az egyház-
községi vagy egyházmegyei, sértetlenül, a női- és ifjúsági 
gyámintézeti egyletek adományát egészben, de külön kimu-
tatva az egyházkerületi gyámintézeti pénztárba, a folyamod-
ványokat pedig a láttamozott jegyzőkönyvvel az egyházkerü-
leti elnökségnek beküldje; 

d) az egyházkerületi gyámintézetnél, hogy az egyház-
megyei gyámintézetektől jelen alapszabályok 16. §. e) pont-
jának rendelkézései szerint beérkezett gyámintézeti hányadot, 
hozzá adván az egyházkerületi gyámintézeti tőke kamatait, 
a számadásokkal és kérvényekkel együtt közgyűlésben szá-
mon vegye, azokat felülbírálja s a rendelkezésére álló összeg 
fele részét az általa segélyre méltóknak találtak közt kioszsza, 
a jövedelem másik felét pedig sértetlenül az offertoriummal 
együtt külön kimutatva az egyetemes gyámintézeti pénztárba 
szabad rendelkezésre, kérvényezők folyamodványait pedig a 
láttamozott jegyzőkönyvvel az egyetemes gyámintézet elnök-
ségének kellő időben beküldje. 

e) Az egyetemes gyámintézet jog- és hatásköre: a gyám-
intézet összes ügyeit az egyetemes gyámintézetí közgyűlés 
s annak képviseletében a központi bizottság az alapszabá-
lyok értelmében intézi. (Zsinati törvény.) 

1. A központi tőke elhelyezése s annak kezelése fölött 
a zsinati törvények figyelmébe vételével intézkedik. 

2. A központi pénztár forgalmi kimutatását, évi mérlegét, 
úgyszinte a gyámintézet törzsvagyonát évről-évre számvizs-
gáló-bizottsága által ellenőrzi. 

3. Az egyházkerületi gyámintézetektől szabad rendelke-
zésre vagy határozott czélra beérkezett adományokat, nem 
kevésbbé a központi tőke kamatait egyházközségi, egyház-
megyei, egyházkerületi és egyetemes gyámintézeti offerto-
riumokat, női- és ifjúsági gyámintézeti egyletek adományait 



számon veszi, ezekre nézve a kiosztási tervezetet elkészíti 
és azt a közgyűlés elé terjeszti. 

4. Meghallgatja az egyházkerületi gyámintézeti elnökök 
évi jelentését, úgy az ügyészi jelentést s ezekre nézve hatá-
rozatot hoz. 

5. Gyűlések helyét, idejét kitűzi. 
6. A német Gusztáv Adolf-egylet főgyűlésén időnként 

magát képviselteti. 
7. A hozzá beérkezett folyamodványokat, úgy a Gusztáv 

Adolf-egylethez intézett kérvényeket érdemileg elbírálja, azo-
kat elfogadja, vagy egyszerűen elveti. 

8. Az alapszabályokat pontosan megtartja, mások által 
is megtartatja. 

/ ) A központi bizottság jog- és hatásköre. 
17. §. A központi bizottság, mint az egyetemes gyám-

intézet végrehajtó közege, mindazon ügyekben, melyek a 
közgyűlés által hatáskörébe utaltatnak, véleményes javaslatot 
készít, illetve jogérvényesen határoz. 

g) A gyámintézet tisztviselőinek jog- és hatásköre. 
1. Az elnökség teendője: Összehívja és vezeti a köz-

gyűlést előre megállapított napirend és tárgysorozat szerint, 
kiutalja a megszavazott segélyeket, illetve a kiadásokat, — 
az egyetemes gyámintézet elnöksége pedig ezen kívül kép-
viseli a magyarhoni e. e. e. gyámintézetet be- és kifelé, 
közvetlenül érintkezik a magyarországi ág. hitv. ev. egye-
temes egyházzal, a német Gusztáv Adolf- egylettel és a többi 
társegyletekkel (Gotteskasten). 

2. A jegyzők teendője: Vezetik a gyűlések és tanács-
kozások jegyzőkönyveit, az elnökség megbízásából viszik a 
levelezést, ezenfelül a magyarhoni e. e. e. gyámintézet egye-
temes jegyzője egyúttal a magyarhoni e. e. e. gyámintézet 
hivatalos közlönyének: a „Gyámintézetu-nek is felelős szer-
kesztője. 

3. A pénztárosok teendője; Kezelik a gyámintézet pénz-



tárát, eszközlik a bevételeket és kiadásokat anyagi felelősség 
terhe mellett. 

4. Az ellenörök teendője: Első sorban ők ellenőrzik a 
pénztáros bevételeit és kiadásait. 

5. A számvizsgáló-bizottság teendője: A számvizsgáló-
bizottság a pénztáros számadását és a pénztárt hivatalból 
évről-évre megvizsgálja s az eredményről a közgyűlésen 
jelentést tesz. 

6. Az ügyész teendője: Az ügyész jogi ügyekben vé-
leményt mond s a gyámintézetet bíróságoknál hivatalból 
képviseli. 

VI. A gyámintézeti segélyek kiosztása. 

18. §. A segélyezés módját, az egyes segélyek számát 
és nagyságát, tekintettel a rendelkezésre álló összeg nagy-
ságára, tekintettel a czél fontosságára, melyre a segély igény-
bevétele kéretik, mindenkor a közgyűlés határozza meg; 
mégis az egyetemes gyámintézetnél jövőre is épségben fenn-
tartandó azon gyakorlat, hogy a szabad rendelkezésre befolyt 
összegből hozzáadatván a központi tőke kamatai, a költségek 
levonása után első sorban 10°/o~tóli a központi tőkéhez csa-
toltassék, 10%-tóli a német Gusztáv Adolf-egyletnek segély-
képen kiküldessék; ugyanez történjék a Leopoldianum kama-
taival is, oly értelemben, hogy ebből is évente 20%-tóli a 
Leopoldianum-tőkéhez adassék; — úgyszinte, hogy a kiosz-
tandó segélyek oly módon különböztessenek meg egymástól, 
hogy legyen egy nagyszeretetadomány (mely czélra szolgálnak 
az összes offertoriumok és az egyházközségek által erre szánt 
határozott czélú adományok), négy 800-—800 koronás szeretet-
adomány (minőben minden egyházkerületből egy-egy egy-
házközség vagy intézet részesíttessék), és több egyforma nagy-
ságú kisebb segély. Végül, hogy az alapítványok az alapítók 
által meghatározott módon kezeltessenek, a kamatok pedig 
az alapítványban kitűzött czélra fordíttassanak, úgyszinte, hogy 
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az így nyújtott segélyek mindenkor az alapító nevéről nevez-
tessenek; — megjegyeztetvén, hogy gyámintézeti segélyre 
rendszerint csak oly egyházak és intézetek számíthatnak, 
melyek gyám intézeti czélra maguk is adakoznak. 

VII. A gyámintézeti tőkék kezelése. 

19. §. Jövőre a gyámintézet mind a négy fokozatán 
az összes gyámintézeti tőkék jelen alapszabályok értelmében 
kezelendők. 

VIII. Az alapszabályok módosítása, jóváhagyása és életbe-
léptetése. 

20. §. A gyámintézeti alapszabályok módosítására vonat-
kozó minden indítvány közlendő úgy az egyházközségi, 
mint az egyházmegyei, egyházkerületi és egyetemes gyám-
intézettel, hozzászólás, illetve alkotmányos tárgyalás végett, 
az alapszabályok módosítása csakis ezeknek meghallgatásá-
val foganatosítható. Az így módosított alapszabályok pedig 
mindenkor az egyetemre felterjesztendők s életbeléptetésük 
az egyetemes közgyűlés jóváhagyó végzésének kihirdetésé-
vel eszközölhető. 

* * * 

Ezen fentebbi 20 pontba foglalt új alapszabály az egy-
házközségi, egyházmegyei és egyházkerületi gyámintézetek 
meghallgatásával a magyarhoni e. e. e. gyámintézetnek folyó 
1903. évi szeptember hónap 20-án Szabadkán tartott évi 
egyetemes gyámintézeti közgyűlésében tárgyalás alá vétet-
vén, úgy általánosságban, mint egyes részeiben elfogadta-
tott, s mint ilyen a magyarországi ágost. hitv. evangéliku-
sok egyetemes közgyűlésére felterjesztetni határoztatott. 

Dr. Berzsenyi Jenő Dr. Baltik Frigyes 
helyettes világi elnök. püspök, egyet, gyámint. e. elnök. 

Bognár Endre 
jegyző. 



Jelen alapszabályokat a magyarhoni ág. hitv. evang. 
keresztyén egyház 1903. évi november hó 11., 12., 13. és 
14. napjain Budapesten tartott egyetemes közgyűlése jegyző-
könyvének 65. pontjában foglalt határozatával jóváhagyta 
azzal, hogy a gyámintézet tőkéi a Zs. T. 231-ik §-a értel-
mében kezelendők és a női és ifjúsági gyámintézetek jöve-
delmüknek szabad rendelkezésük alá eső háromnegyed ré-
széből egyes személyeket is segélyezni jogosítvák. 

Kelt Budapesten, 1903. évi deczember hó 18-án. 

Báró Prónay Dezső, Dr. Zsigmondy Jenő, 
egj'etemes felügyelő. egyetemes főjegyző. 

H) Alapítványi szabályzat néhai Hrabovszky Zsigmond i8Si. 

Bécsben 1877. ápril 8-án kelt végrendeletével tett ö s z - 2 4 ' p ' 
töndíjalapítványára vonatkozólag. 

I. Az alapítvány meghatározása. 

1. Az alapítvány tőkéjét a szombathelyi kir. törvény-
szék, mint hagyatéki biróság által átadott vagyonnak azon 
értéke képezi, mely szabályszerű kezelés útján fentartható, s 
a mely ahhoz a jelen szabályzat értelmében mint ilyen 
járul. 

2. Az alapítvány czélja: ösztöndíjak nyújtása által, az 
erre jogosultaknak a tanulmányokban való kiképeztetést 
elősegíteni. 

3. Ösztöndíjakra fordítandók az alapítványi tőke kamatai. 
4. Az ösztöndíj: 
a) évi 200 frt oly tanulók számára, kik magyarországi 

algymnasiumba, alreáliskolába vagy alsóbb kereskedelmi tano-
dába járnak; 

b) évi 250 frt oly tanulók számára, kik magyarországi 
felgymnasiumba, — ezt az 5-ik osztálytól számítva — felső 
reáliskolába, kereskedelmi akadémiába vagy gazdasági tan-
intézetbe járnak; 



c) évi 300 frt oly tanulók számára, kik magyarországi 
egyetemre, politechnicumba vagy gazdasági akadémiába 
járnak; 

d) a fennebbi összegek közül az, melyet az utolsó évben 
élveztek, a tanintézetből kilépettek számára; 

e) a c) pont alatti összeg kivételesen külföldi egyetemen 
tanulók vagy katonai akadémiai növendékek számára; 

és pedig az utóbbi két pont alattiak az általános fel-
tételeken kívül, alább külön megemlített feltételek mellett. 

5. Ösztöndíjban részesülhetnek: 
a) az alapító testvérének Hrabovszky Sámuel volt tör-

vényszéki ülnöknek, ki 1877. Vasmegyében, Hetyén lakott, 
törvényes leszármazásű férfi utódai; 

b) az alapító testvérének Hrabovszky Lajos volt ügyvéd-
nek, törvényes leszármazásű férfi utódai; 

c) az alapító unokatestvérének Remete Dénes vasmegyei, 
sági lakos, tiszttartónak törvényes leszármazásű férfi utódai. 

6. Az 5-ik pontban megjelölt személyek közül elnyer-
hetik azok az ösztöndíjt, és pedig a 4-dik pont szerinti 
mennyiségben : 

a) kik a 4-dik pont szerinti tanintézetek valamelyikébe 
járnak, ha a tanulmányokban előmenetelt, szorgalmat és jó 
erkölcsi magaviseletet tanúsítanak; 

b) kik külföldi egyetemre vagy ausztriai vagy magyar-
országi katonai akadémiába járnak, ha különös szorgalmat és 
képességet tanúsítanak. 

7. Az ösztöndíjban részesült, a mennyiben elvesztés esete 
nem áll be, megtartja azt, és pedig azon fokozatok szerint, 
a mely a tanintézetre nézve, melybe jár, meg van szabva, 
míg tanulmányait a 4-dik pontbeli tanintézetek valamelyi-
kében folytatja. 

Az, a ki ösztöndíjban a 4-dik pontbeli tanintézetek 
valamelyikében részesült, a mennyiben elvesztés esete nem 
áll be, az utolsó tanulmányi évben élvezett ösztöndíjt még 
további két évig élvezheti, ha hivatali, ügyvédi, üzleti iro-



dában vagy államszolgálatban van alkalmazva, a mennyiben 
félévenként jó bizonyítványt képes felmutatni. 

8. Az ösztöndíj-élvezet megszűnik a részesülhetésre 
nézve a 6. és 7-dik pontban megszabott feltételek valame-
lyikének megszűnése, továbbá az alábbi szabályok értelmé-
ben való elvesztés esetében. 

II. Ösztöndíjak kiosztása. 

9. Az ösztöndíjak adományozását az alapítványi bizott-
ság eszközli, s a folyamodások „Hrabovszky Zsigmond ala-
pítványi bizottságához" intézendők. 

10. A folyamodás ösztöndíjért, az év október havának 
első napjáig az alapítványi gondnoknál adandó be. 

Későbben beadott folyamodás csak a következő évben 
jöhet tekintetbe, a mennyiben valamely ösztöndíjhely betöl-
tetlen. 

11. 200 frtos ösztöndíjért az apa, ha ez nem élne az 
anya, ha ez sem élne a gyám ; nagyobb ösztöndíjért pedig 
az illető részesülni kivánó tartozik folyamodni. 

12. Az ösztöndíjban részesülni kivánó köteles, az e 
végre megszabott feltételeket okmányilag igazolni. 

A folyamodás e végre következőleg szerelendő fel: 
a) csatolva kell lenni az anyakönyvi kivonatoknak, 

melyekkel az 5-dik pontban megjelölt személyek valamelyi-
kétől való törvényes leszármazás bizonyíttatik ; későbbi ese-
tekben azonban elégséges annak bizonyítása, hogy a része-
sülni kivánó oly személynek törvényesen leszármazott férfi 
utóda, ki már ezen ösztöndíjban részesült; 

b) arra nézve, ki a 4-dik pontban felsorolt tanintézetek 
legelső osztályába (p. o. a felgymnasiumnál az 5-dik osz-
tályba) jár, de előbb tanintézetben nem oktattatott, a felvé-
teli bizonyítvány, a ki pedig már előbb is járt valamely 
tanintézetbe, egyszersmind az előző tanévi iskolai bizonyít-
vány csatolandó ; 



c) a folyamodásnak el kell látva lenni az illető osztály-
tanár s a tanintézet igazgatója, vagy főnöke aláírásával ellá-
tott azon záradékkal, hogy a folyamodás a nevezetteknek 
bemutattatott s hogy a részesülni kivánó ifjú, tekintettel 
magaviseletére és szorgalmára s szülői vagyoni állapotára 
ajánltatik-e. 

Az osztálytanár s igazgató erre vonatkozó nyilatkoza-
tukat zárt levélben is adhatják, mely esetben névaláírásaik-
kal a boríték is ellátandó s ezen zárt levél csatolandó a 
folyamodáshoz. 

Egyetemi hallgatóknál elég a felvételi bizonylat, illető-
leg a leczkekönyv csatolása. 

13. A kinek ezen alapítványból ösztöndíj szavaztatott, 
első alkalommal is úgy részesülhet abban, ha azon tanév 
végén legkésőbben július hó végéig az azon tanévben nyert 
tanodai bizonyítványait az alapítvány gondnokánál bemutatja 
s azok elegendő szorgalomról s előmenetelről tanúskodnak. 

Ha a bizonyítványok ezen felmutatása elmulasztatik, 
vagy ha a bizonyítvány elégtelen osztályzatról, vagy pedig 
rossz magaviseletről tanúskodik, az ösztöndíj nem adatik ki. 

14. A ki ily ösztöndíjban részesült, az ösztöndíj élve-
zetében csak azon esetben maradhat meg, ha minden tan-
évről bizonyítványait, egyetem-látogatásról leczkekönyvét a 
tanév végén július 31-ig; külföldi egyetemekről az ottani 
tanév végétől 30 nap alatt, végre irodában vagy államszol-
gálatban való alkalmaztatás esetében félévenként az alapít-
ványi gondnoknál felmutatja s azok szorgalom s elegendő 
előmenetelről tanúskodnak. 

A ki részesült ösztöndíjban s fennebbi feltételeknek meg-
felel, nem köteles évről-évre, újra folyamodni. 

Az ösztöndíj mindenkor a tanév, — illetőleg az év 
végén a fennebbi feltételek teljesítése után adatik ki. 

15. A ki elmulasztja a 13. és 14-dik pontban foglalt 
feltételek kellő időben való teljesítését, vagy a ki egyébként 
nem felel meg az idézett pontokban megjelölt feltételeknek, 



az ösztöndíjt elveszti. Joga van azonban a következő évben 
folyamodni s ha a folyamodás el van látva a szükséges 
kellékekkel, a mennyiben üresedés van, újra részesíthető, 
de ez esetben sem nyeri vissza a már elvesztett ösztöndíjat. 

III. Kezelési szabályzat. 

16. Az alapítványi vagyon a magy. orsz. ág. evang. 
egyház egyetemes pénztárában őriztetik s arról rendes lel-
tár s a jövedelmek s kiadásokról rendes számadás vezetendő. 

17. Az alapítványi vagyont felelősség mellett az alapít-
ványi gondnok kezeli. 

18. Az alapítványi gondnok kötelessége: 
a) az alapítvány s az ösztöndíjak állapotát nyilván 

tartani. 
b) az alapítvány jövedelmeiről és kiadásairól évenként 

számolni. 
c) az ösztöndíjak kiosztásának tervét évenként elkészíteni. 
d) a megszavazott ösztöndíjakat a jelen szabályzatban 

foglalt feltételek mellett az illetőknek szabályszerű nyugta 
mellett kiszolgáltatni. 

e) eljárásáról az alapítványi bizottságnak évenként, vagy 
a bizottság kívánatára bármikor jelentést tenni. 

f ) az alapítványi gondnok az ösztöndíj iránti kérvények 
előadója s általában ő köteles az alapítvány ügyeit ellátni. 

19. Az alapítvány gondnoka rendszerint az egyetemes 
egyház pénztárnoka, az alapítványi bizottság azonban e 
tisztre mást is választhat. 

A gondnok tiszteletdíja évenként 200 frt o. ért. 
20. Az alapítványi gondnok az ösztöndíjak első kiosz-

tását megelőzőleg a hivatalos hírlapban hirdetményt bocsát 
ki, melyben a pályázni kívánókat felhívja s a melybe bele-
foglalandók jelen szabályzatnak a jogosultságot, részesülést, 
megszűnést, elvesztést tárgyazó határozmányai, valamint a 
kérvényekre vonatkozó szabályok. 



Hasonló hirdetmény a körülményekhez képest, időnként 
később is közzététetik. Rendszerint azonban az időnként 
beálló üresedések csak az alapítványi bizottságnak s ez által 
az egyetemes gyűlésnek jelentetnek be. 

21. Az ösztöndíjakra vonatkozó terv megállapításánál a 
legmagasabb összegű ösztöndíjak veendők számításba s a 
mennyiben ezek az illető évben egészben vagy részben ki 
nem adatnak, a ki nem adott összegek a tőkéhez csatol-
tatnak. 

22. A bizottság az ösztöndíjak megszavazása, a díja-
zási terv megállapítása, a vagyonállás és számadások megvizs-
gálása végett minden év október havában rendesen ülést tart. 

Ezenkívül az elnök bármikor hívhat össze ülést, a gond-
nok pedig köteles időnként a bizottsági elnököt az ügyek 
állásáról értesíteni. 

Köteles továbbá a bizottság minden évben az egyete-
mes gyűlést megelőzőleg ülést tartani, melynek tárgya az 
egyetemes gyűlés elé terjesztendő évi jelentés megállapítása. 

A jelentés tervezetét a gondnok terjeszti elő. 

I) Közgyűlési határozat a Hrabovszky Zsigmond-féle ala-
P pítvány által fizetendő kezelési és őrzési díjak tárgyában. 

Az egyetemes gyűlés a néh. Hrabovszky Zsigmond-féle 
alapítványhoz tartozó értékek kezelési és őrzési díját az egye-
temes egyház pénztára javára az alapítvány évi tiszta jövedel-
mének 10 = tiz százalékában állapítja meg. 
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