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Törvényeit és Rendtartási szabályok
az erdélyi református egyházkerület kolozsvári - a m. kir.
Ferenczlózsef Tudományegyetemmel kapcsolatos -theologiai
fakultása számára.
I. Törvények.
A) Szervezeti törvények.
I. RÉSZ.
Az intézet e g y h á z a l k o t m á n y i

helyzete.

1. §. Az erdélyi református egyházkerület közgyűlésének 62—1889.
jkvsz. határozatával felállítani rendelt —, a magyarországi református
egyház egyetemes zsinatának 1892. évi 40 jkv. sz. határozatával jóváhagyott — , 19—1895. egyh.-kerületi közgyűlési határozattal szervezett — ,
18936—1895. sz. m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel
a m. kir. Ferencz József tudományegyetemmel kapcsolatba hozott s ez
alapon „Az erdélyi református egyházkerület kolozsvári — a m. kir.
Ferencz József tudományegyetemmel kapcsolatos — theologiai fakultása"
nevet viselő — internátussal és konviktussal ellátott — főiskola, az
erdélyi református egyházkerület tulajdona s ez egyházkerület szerves
részét alkotja.
2. §. A theol. fakultás — mely az erdélyi református egyházkerülettel a magyarországi református egyetemes egyház részét alkotja, —
mint a vallás szabad gyakorlatának jogával lényeges kapcsolatban álló
intézmény s az egyház önfenntartásának egyik eszköze, az alkotmányos
uton létrejött hazai országos törvények, jelesen az 1790/1. évi XXVI.
t. c., mint alaptörvény intézkedéseinek épségben tartásával, mindenestől
az egyház testéhez tartozik s az egyházi hatóságok alatt áll. Ügyeit az
egyházi törvényben és jogerős szabályrendeletekben idevonatkozólag
megállapított fokozatos képviselőtestületek, kormányzó hatóságok, bíróságok és a törvényesen választott egyházi tisztviselők intézik a megállapítod hatáskörben; épen maradván Ő Felségének, a királynak az ország
törvényeiben meghatározott legfőbb felügyeleti joga. (E. T. 3. 4. §.)
3. §. A theol. fakultás kapcsolata a kolozsvári Ferencz József tudományegyetemmel a theologusokra nézve abban áll, hogy „a kolozsvári
r

református theologiai főiskola rendes hallgatói a kolozsvári tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karán féléveik teljes
beszámítására való jogosultsággal, rendes hallgatókul olykép iratkozhat
nak be, hogy a tanulmányi, fegyelmi- és leckepénz-szabályzat 49. §-tól
eltérőleg, csak heti 10 óra hallgatására köteleztelek és az egyetemi
rendes hallgatókat megillető összes jogokban és kedvezményekben
részesednek, az ösztöndíjak elnyerésére való jogosultság kivételével"
(18936— 1895. sz. m. kir. vall. és közokt. miniszt. rendelet); azonban
„a 4 évi tanfolyam bevégzése után bölcsészettudori szigorlatra csak az
esetben bocsáttatnak, ha az egyetemen heti 10 órán keresztül mindenkor
elméleti tudományszakokra vonatkozó előadásokat hallgatnak: gyakorlati
nyelvórák, vagy tanárképzői gyakorlatok jövőben nem fognak a heti
10 órába beszámíttatni." (74837— 1900. sz. miniszt. rend.) A theol.
fakultás internátusában lakó kolozsvári egyetemi tanárjelöltekre nézve
abban, hogy a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium ezek közül
18 ifjú számára ingyen internátusi és konviktusi ellátása s egy felügyelő
tanár díjazása fejében megfelelő államsegélyt fizet a fakultás pénztárába.
(16419— 1906 és 41356— 1907. sz. miniszteri intézvény.)

II. RÉSZ.
A theol. fakultás hatóságai.
4. §. A theol. fakultás hatóságai a következők:
A) Törvényhozó és legfőbb intézkedő hatóság:
A magyarországi református egyház zsinata.
B) Felügyelő és irányitó hatóság:
Az egyetemes konvent.
C) Fenntartó hatóság:
Az erdélyi ref. egyházkerület, ennek közgyűlése, időközileg
igazgatótanácsa.
D) Egyházkerületi felügyelő:
Az erdélyi ref. egyházkerület püspöke.
E) Közvetlenül kormányzó hatóság :
A theol. fakultás elöljárósága és ennek tisztviselői.
F) Közvetlen igazgató-hatóság:
a) A fakultás tanárkara, és
b) Kebli tisztviselői, u. m.
a) Az igazgató (dekán)
,3) Gazdasági felügyelő
Y) Internátus-konviktusi felügyelő,
o) A könyvtárnok,
e) A jegyzők.
C) Ifjúsági egyletek felügyelő-tanárai.
7)) A tanárok.
0) A fakultás orvosa.
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E LSŐ FEJEZET .

A magyarországi református egyház zsinata.
5. §. A magyarországi református egyház zsinatának, mint törvény
hozó és legfőbb intézkedő gyűlésnek szervezetét az E. T. I. t.-c. 81 — 103. §
— hatáskörét a 104. § szabja meg.
E szerint minden egyházkerület anya-, társ- és missziói egyházközségeinek presbitériumai együttes szavazataikkal, általános többséggel
a kebelbeli főiskolák és tanítóképzők tanárai közül is választanak egy
rendes és egy pót tanárképviselőt a zsinatra (83§.).
6. §. Hatásköre — egyebek mellett — a theol. fakultást különö
sen érdeklőleg kiterjed:
a) az egyház tanainak megvizsgálására és megállapítására;
b) az egyház alkotmányának megállapítására és módosítására;
c) az egyházi tisztviselők hatáskörének, eljárásának, magaviseletének
szabályozására s a reájuk vonatkozó fegyelmi szabályok megállapítására;
d) a lelkészképzés általános módozatainak meghatározására;
e) a közoktatás ügyének, a legalsó foktól a legfelsőbbig, valamint
a tanár- és tanítóképzésnek mind az öt egyházkerületre kiterjedő rende
zésére az egyház önkormányzatának és a tanítás szabadságának elve
alapján aképpen, hogy egyfelől az egyházkerületek s iskolafentartó
testületek önkormányzati hatósága tiszteletben tartassák, de másfelől
tanintézeteinknek és az egyes tanfolyamoknak oly szervezete és beren
dezése állapíttassák meg, amely iíjainkra nézve az egyház és kor szük
ségeinek és hivatásuknak, valamint az országos törvényeknek megfelelő
alapos kiképeztetést biztosítja;
í) a lelkészek, tanítók s minden egyházi hivaialnok tisztességes, a
kor követelményeinek megfelelő díjazásáról való intézkedésre;
g) a lelkészképességi vizsgák kötelező rendszabályainak megálla
pítása felőli intézkedésre.

M Á SO D IK FEJEZET.

A magyarországi református egyház egyetemes
konventje.
7.
§. Az egyetemes konventnek, mint a magyarországi református
egyházat egyetemesen érdeklő ügyek intézésére hivatott testületnek
szervezetét az E. T. I. t.-c. 69—74. §-ai, hatáskörét a 75. § állapítja meg,
a tanügyre vonatkozólag annak i) pontjában a következőleg: „a tanügy
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összhangzatos fejlődését minden fokon vezeti és irányozza; arra nézve
az általános elveket megállapítja; az egyes egyházkerületeknek a tanügyi
állapotokról beterjesztett jelentései nyomán, a teendő szükséges intézkedé
sekre az egyházkerületek figyelmét felhívja; a tanügy könnyebb kezelése
végett segédközege az egyetemes tanügyi bizottság, mely az egyetemes
konvent elé minden tanügyi kérdésben véleményt és javaslatot terjeszt."
8. §. Az egyetemes konvent, mint közoktatási hatóság, felügyel a
református egyházban fennálló összes alsóbb és felsőbb iskolák min
dennemű szellemi és anyagi ügyeire s különösen arra, hogy ezekben
az E. T. VI. t.-c. rendelkezései pontosan végrehajtassanak s e törvény
értelmében az egész tanügy összhangzatos fejlődését vezeti és irányozza.
E célból:
1. A tanügy könnyebb kezelése végett segédközege az egyetemes
tanügyi bizottság, amelyet az egyetemes konvent részint saját tagjaiból,
részint más szakférfiakból úgy alakit meg, hogy abban minden iskola
nemnek megfelelő szakszerű képviselete legyen.
2. A tanintézeteket megbízott szakértők által bármikor meglátogattathatja és megvizsgáltathatja, hogy ez utón is tudomást szerezzen
magának az oktatás menetéről, az intézet vezetéséről s az egész szellemi
és anyagi állapotáról.
3. Statisztikai adatokat és kimutatásokat kívánhat bármikor az alsóbb
fokú iskolai hatóságoktól — az egyházkerületek utján — az iskolák
mindennemű viszonyai felőL
4. Felügyel, hogy minden iskolai vagyon és alapítvány biztosan
elhelyezve gyümölcsözzék és rendeltetési céljára fordittassék. E végre
joga és kötelessége az illető egyházi hatóságoktól az iskolai vagyonról
és annak kezeléséről, hová, miként történő elhelyezéséről és jövedelmezéséről kimutatásokat kívánni, sőt a kezelést és egész gazdálkodást
koronként megvizsgáltatni. (E. T. VI. t.-c. 120. §. 1. 2. 3. 5. p.)
9. §. Az egyetemes konvent, mint főiskolai hatóság, „a főiskolák
szervezésének elveit, tanulmányi rendszerét és a theologiai akadémiákra
és fakultásokra nézve azok vizsgálati rendszerét is — az egyházkerü
letek meghallgatásával — megállapítja. (E. T. VI. t.-c. 117. §. d.)
H ARM ADIK FEJEZET.

Az erdélyi református egyházkerület.
10. §. A theol. fakultással szemben mindazon jogok és köteles
ségek, amelyeket az E. T. a fenntartó és közvetlen felügyelő testület
nek megállapít, az alapitó és fenntartó erdélyi református egyházkerületet
illetik, amelyeket gyakorol:
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a) az egyházkerületi közgyűlés,
b) — időközileg — az egyházkerület igazgatótanácsa,
c) a püspök, mint felügyelő által.
11. §. Az erdélyi református egyházkerület közgyűlésének szerve
zetét az 1907. évi májusi rendkívüli közgyűlés — az E. T. f. t.-c. 8.
§ a alapján — 17. 22. 24. jksz. határozatai állapítják meg, mely szerint
— egyebek mellett — a közgyűlés rendes tagjai közé tartoznak:
a) hivatalból: a theol. fakultás főgondnoka és gondnoka, igazga- ,
tója és gazdasági felügyelő-tanára (1908. (nov.) kér. közgy. 48. jksz.);
b) választás folytán: a tanári kar által saját kebeléből 5 éves cik
lusra választott egy tanárképviselője.
12. §. Az egyházkerületi közgyűlés hatásköre a theol. fakultásra
vonatkozólag: Általában: összes anyagi és szellemi ügyeinek közvetlen
felügyelője, mely felügyeletnek módozatait, szerveit — a tanári kar meg
hallgatásával — megállapítja. (E. T. VI. t.-c. 117. §. c.)
Különösen:
1. Tanácskozik és intézkedik minden közigazgatási ügyben, amenynyiben azokat alsóbb hatóságokra nem ruházta, vagy ezektől felebbezés
folytán hozzá kerültek s amennyiben azokat a törvény az egyházke
rületi bíróság hatáskörébe nem utalja.
2. Őrködik az evangéliumi tan tisztasága felett, hogy az híven,
egyházunk hitelvei szerint és szellemében hirdettessék és tanittassék.
3. Gondoskodik a vallás-erkölcsi élet ápolásáról; a netalán mutat
kozó visszaélések és hiányok megszüntetéséről.
4. Az E. T. I. t.-c. 7. §-a értelmében szabályrendeleteket alkot.
5. Bizottságokat választ a lelkész- és theol. magántanári képesítő
vizsgák vezetésére.
6. Egyházkerületi tanügyi bizottságot választ; annak szervezetét és
munkakörét a középiskolákra és a főiskolai tanszakokra való tekintettel, a
tanári testületek meghallgatása mellett, szabályrendelettel megállapítja;
a működéséről vezetett jegyzőkönyveket és jelentéseket tárgyalja; álta
lában az egyházkerületben a tanügyet intézi.
7. Tárgyalja a püspök évi jelentését s abban a theol. fakultásról
tett jelentést.
8. Gondoskodik a szegény gyülekezetek és iskolák segélyezéséről.
9. Gondoskodik az egyházkerület birtokában vagy felügyelete alatt levő
pénzalapok, alapítványok hü és lelkiismeretes kezeléséről, azok rendeltetés
szerinti felhasználásáról s a számadások évenkénti megvizsgálásáról.
10. Véglegesen határoz a fakultás vagyona változásának, tanárai
tanítói és tisztviselői javadalmazása ügyében.
7 \, g
11. Gondoskodik mindennemű költségeinek fedezéséről. (E. T. I.
t,-c, 67. §. a. b. c. d. g. i. k. m. o. r.)
W V
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12. Fentartói és főfelügyeleti jogánál fogva intézkedik, hogy az
egyetemes egyházi törvények s ezek értelmében az Egyetemes Konvent
által időnként megállapított tanterv, vizsgálati szabályzatok és más ren
delkezések, valamint az egyházkerületnek a felügyeletre, igazgatásra és
fegyelmezésre vonatkozó szabályrendeletei és a theol. fakultást érintő
határozatai megtartassanak és végrehajtassanak.
13. Megállapítja — a tanári testület és elöljáróság meghallgatása
mellett — a tandijat és egyéb iskolai dijakat.
14. Uj tanszékek szervezése, rendszeresítése és változtatása, az
elöljáróság kezdeményezésére és az egyházkerületi igazgatótanács
megokolt javaslatára, az egyházkerületi közgyűlés joga és feladata,
amely egyszersmind megállapítja a szükséglethez képest a tanszék
nemét is.
Ha egyesek, vagy társulatok alapítanának tanszéket, az alapítók
által kitűzendő feltételeknek szabályaink szem előtt tartásával leendő el
fogadása, módosítása vagy visszautasítása az egyházkerületi közgyűlés
jogköréhez tartozik.
15. Az egyházkerületi közgyűlés a tanárválasztás, alkalmazás, meg
erősítés és beiktatás módozatait — a fakultás elöljárósága meghallgatá
sával — szabályrendelettel állapítja meg. (Lásd 29. §.)
16. Szabályrendelettel megállapítja az elöljáróság szervezetét,
hatáskörét és eljárását; az egyházkerületi tanügyi bizottság szerve
zetét és munkakörét; a gondnokok, előljárósági tagok, igazgatók
és más kebli tisztviselők jog- és hatáskörét; a rendtartási és fegyelmi
szabályokat.
17. Választja a fakultás főgondnokát, gondnokát az elöljáróság hár
mas jelölése alapján; s az elöljáróság lelkészi és világi tagjait, valamint
a szervezett tanszékekre a fakultás nyilv. rendes tanárait a minősítési és
választási szabályzat (26— 1908. e.-ker. jksz.) szerint.
18. Az egyházkerület tanügyi állapotairól szóló igazgatótanácsi
jelentéseket s azokban a theol. fakultásra vonatkozót is tárgyalja és arra
nézve, vagy annak kapcsán határozatokat hoz.
19. Intézkedik a fakultás vagyonának, évenkinti rendes költségelő
irányzatok és számadások mellett, biztos és pontos kezelése iránt; az
évenként beterjesztett költségvetéseket és számadásokat az igazgatótanács
által felülvizsgáltatja s időnként az összes tan- és vagyoni állapotokat
kiküldött bizottság vagy biztosok által közvetlenül is megvizsgáltatja,
őrködik, hogy tudta és engedélye nélkül a fakultás vagyona el ne idegenittessék, fel ne cseréltessék; adósságokkal vagy más módon meg ne
terheltessék; hogy a jövedelmek megszabott czéljaikra forditlassanak,
alapítványok czéljaikra kiszolgáltassanak; hogy minden újabb nagyobb
adomány vagy alapítvány tudomásul hozzá azonnal bejelentessék.
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NEGYEDIK FEJEZET.

Az egyházkerületi

igazgatótanács.

13. §. Az igazgatótanácsnak, mint az egyházkerület közigazgatási
felelős főhatóságának szervezetét és hatáskörét a 29—1908. egyh.-ker.
kőzgy. jksz. határozat állapítja meg. Főiskola-ügyi előadója az egyh.ker. titkár, ki felszentelt lelkész.
14. §. Az igazgatótanács hatásköre általában: az egyházkerületet az
egyik közgyűléstől a másikig képviseli és kormányozza, de intézkedéseiért a közgyűlésnek felelősséggel tartozik.
A theol. fakultásra vonatkozólag különösen :
1. Végrehajtja és hajtatja a reá vonatkozó egyházi törvényeket, az
illetékes felsőbb hatóságok rendszabályait és határozatait.
2. Őrködik összes anyagi és szellemi ügyei fölött. A megszabott
időre beküldött költségvetéseket és számadásokat számvevősége utján
megvizsgáltatja és elláttatja, szükség esetén vagyoni ügyeit kiküldöttje
által a helyszínén is megvizsgáltatja.
3. A körülmények és idő kívánalmai szerint a fakultás elöljárósága
által, akár saját kezdeményezésére, akár felsőbb hatósági felhívásra készített előterjesztései alapján — szabályrendeleteket és javaslatokat készít
és terjeszt az egyházkerületi közgyűlés elé. Az egyházkerület kebelében
felmerült s hozzá felterjesztett indítványokat, javaslatokat megvizsgálja s
— amennyiben a theol. fakultást érintik, az elöljáróság véleményét kikérve — a maga indokolt véleményével az egyházkerületi közgyűlés elé
terjeszti. Az igazgatótanács a közgyűlés előtt egy hónappal hozzá be
nem küldött ügyeket azon évi közgyűlés elé terjeszteni nem köteles.
4. Előkészíti s — természetükhöz képest — véleményével és indokolásával kiséri mindazokat az ügyeket és határozatai ellen irányuló felfolyamodásokat, amelyeknek eldöntése az egyházkerületi közgyűlés hatáskörébe tartozik.
5. Mint érintkezési szerv működik, a kijelölt hatáskörben, az egyházkerületnek mindazon ügyeiben, amelyek közte és az egyetemes konvent s más felekezeti hatóságok és egyházkerületek, az államkormány,
az illetékes politikai és törvénykezési közegek között felmerülnek.
6. Elrendeli a kebli tisztviselők (igazgató, gazdasági-, internátuskonviktusi felügyelő tanár és könyvtáros) és egyh.-ker. képviselők választását, a szabályszerűen megválasztottakat megerősíti, illetőleg igazolja s
felhívja az elöljáróságot, hogy a megválasztott tisztviselőktől az esküt
vegye be s hivatalukba iktassa be. A szabálytalan választásokat megsemmisíti s uj eljárást rendel el.
7. Az elöljáróság ajánlatára felhatalmaz és kinevez a szükség sze-
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rint alkalmas férfiakat tagositási-, birtokrendezési-, legelő- és erdőelkülönitési ügyekben és felmerülő perekben.
8.
Az államsegélyt a fennálló szabályok és egyházkerületi határo
zatok értelmében kiosztja.
15. §. Az igazgatótanácsnak, mint az egyházkerületi iskolaügyek
kormányzóhatóságának segítő szakközege az Egyházkeriileti Tanügyi
Bizottság, melynek szervezetét a 36— 1907. (nov.) égyh.-ker. jksz. hatá
rozat állapítja meg s amelynek a theol. fakultás igazgatója hivatalból
tagja és külön választott theologiai szakreferense van. E Tanügyi Bizott
ság kebeléből küldendő ki az igazgatótanács által a theol. fakultást
vizsgáló bizottság. Az egyházker. Tanügyi Bizottság költségeinek felét
az egyházkerület a theol. fakultásra, kollégiumokra és egyházmegyékre
való arányos kirovással fedezi, másik felét az egyházker. központi pénz
tára fizeti; mig a fakultás megvizsgálására innen kiküldendő bizottság
útiköltségeit és napidijait a fakultás fizeti. 36— 1907. egyházker. jksz.
1., 2., 6., 9., 10. §§.)
16. §. Az egyházker. Tanügyi Bizottság szakelőadóinak hatás- és
munkakörét az igazgatótanács által esetről-esetre jóváhagyandó részletes
utasításokban állapítja meg. (36— 1907. egyházker. jksz. 3. §.)
17. §. Az igazgatótanács felszólítására elvi jelentőségű tanügyi kér
désekben véleményt nyilvánít. (36—1907. egyházker. jksz.)

Ö T Ö D IK FEJEZET.

A püspök.
18.
§. Az Egyházi Törvények 185. §. g.) pontja szerint a püspök
jog- és hatásköre „az egyházkerület főiskolájára közvetlen felügyelni,
annak vizsgálataiban résztvenni, más időben is az intézetet meglátogatni,
minden nevezetesebb mozzanatról, mely a főiskola életében felmerül,
a tanári kartól tudósítást kivánni“.
Ebből kifolyólag:
a)
Felügyel a tanításra, hogy az a megállapított tanterv s a kitűzött
cél és mód szerint történjék. E felügyeleti jognak és kötelességnek meg
fe le lő ig a tanári kar által megállapított órarendet megerősíti; a fakultást
időnkint meglátogatja és annak mind tudományos, mind erkölcsi veze
téséről a tanórákon való megjelenés és a tanári karral való érintkezés
által tudomást szerez; a félévi zárókollokviumokon személyesen, vagy
megbízottja által részt vesz; a lelkészképesitő vizsgálatok írásbeli fel
adatait jóváhagyásával ellátja és kihirdetteti, a lelkészképesitő, theol.
magántanári és gimn. vallástanári vizsgálatok idejét a tanári karral egyet-

értőleg megállapítván, azt az érdekeltek tudomására hozza, azokon elnö
köl s reájuk a vizsgálóbizottság tagjait meghívja; a tanév ünnepélyes
megnyitását és bezárását vezeti és általában a fakultás szellemi ügyeiről
az igazgatótól bármikor jelentést kívánhat.
(5) Rendtartási és fegyelmi ügyekben a főfelügyeletet gyakorolja;
a tanárokkal s általában a fakultás hivatalnokaival szemben felügyel
kötelességeik pontos teljesítésére; a növendékekkel szemben pedig,
bizonyos, alább megjelölt felvételi és fegyelmi esetekben hozzá intézett
folyamodásoknál és felebbezéseknél végérvényesen határoz.
-p E hatáskörében való működéséről az egyházkerületi közgyűlés
nek jelentést tesz.

H A T O D IK FEJEZET.

fakultás elöljárósága.
19. §. A theol. fakultás elöljárósága az intézet anyagi és szellemi
ügyeinek — az egyházkerület és hatóságai felügyelete és ellenőrzése
mellett - - autonóm intézője, közvetlenül kormányzó hatósága. (37— 1908.
(ápr.) egyházker. jksz. 1. pont.)
20. §. Tagjai: — a mindenkori püspökön, mint főfelügyelőn kívül
— egy főgondnok és egy gondnok, kiket az egyházkerületi közgyűlés
az elöljáróság hármas kandidációja alapján tiz évre választ; ugyancsak
az egyházkerületi közgyűlés által 5 éves ciklusra választott 3 világi és
5 lelkészt ta g ; a theol. fakultás igazgató- és gazdasági felügyelő tanára
és 3 más, a tanári kar által saját kebeléből titkos szavazással általános
szótöbbséggel választott pyilv. rendes tanár; összesen 16 tag.
Az elöljáróságnak szavazati jog nélküli tanácskozó tagjai a fakul
tás orvosa és ügyvédje.
21. §. Az elöljáróság hatáskörébe tartozik:
1. A fakultás egész működésének, mindennemű ügyeinek közvet
len kormányzata, felügyelete és ellenőrzése; az egyházi és iskolai tör
vényeknek, az illetékes felsőbb hatóságoktól megállapított rendtartások
nak és szabályzatoknak végrehajtása, általában az intézet valláserkölcsi
életére való felügyelet s a tapasztalt hiányok orvoslása iránti intézkedés,
a szükséghez képest minden fontosabb ügyben az egyházkerüleli igaz
gatótanácshoz való jelentéstétel. E kötelezettsége kiterjed a tanárok
netaláni fegyelmi vétségeire is.
2. Úgy vagyoni, mint. tanügyekben képviseli a fakultást az egy
házi és világi hatóságokkal szemben; egyéni képviseltetés szüksége
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esetén tanügyben az igazgatóval, peren kívüli gazdasági ügyekben a
gazdasági felügyelő tanárral, internátusi és konviktusi ügyekben ezek
felügyelő-tanárával képviseltetheti magát.
3. A fakultás évi költségvetését megállapítja, a számadásokat a
fakultás számadás-vizsgáló bizottságával megvizsgáltatja, elsőfokulag
ellátja, felülvizsgálás és további intézkedés végett felterjeszti az egyház
kerületi igazgatótanácshoz.
4. Határoz az egyházkerületi igazgatótanácstól jóváhagyott költségvetés keretén belül az ingatlanokon, bérházakon, tanári lakásokon és
az intézeti épületeken szükséges beruházások, átalakítások, javítások,
kisebb építkezések ügyében. A költségvetés kereteinek túllépése csak
az egyházkerületi igazgatótanács külön engedélyével történhetik.
5. Megköti a haszonbérleti, mindennemű vállalati, adás-vevési
szerződéseket, melyek azonban csak az egyházkerületi igazgatótanács
jóváhagyása után válnak jogerősekké. A lakásbérleti szerződéseket a
gazdasági felügyelő-tanár köti és az elöljáróság hagyja jóvá.
6. A tanári kar javaslata alapján felterjesztést intéz az egybázkerületi igazgatótanácshoz rendszeresített, de üresedésbe jött tanszékek
betöltése, esetleg átalakítása, uj tanszékek szervezése iránt.
• 7. Választja — minden egyes állásra legalább az egyházkerület
hivatalos lapjában kiírandó pályázati hirdetés alapján — a helyettes
tanárokat és az óraadó tanítókat az egyházkerületi igazgatótanács jóvá
hagyásának, megerősítésének fenntartása mellett, a tanári kar ajánlata és
véleményezése alapján.
8. Választja — a tanári kar meghallgatásával — a fakultás rendes
tanárai sorából az igazgatót, a gazdasági felügyelő tanárt, a fakultás
könyvtárosát, az internátus és konviktus felügyelő tanárát titkos szava
zással, általános szótöbbséggel 4—4 évre és az elöljáróság jegyzőjét
az elöljáróságnak tanártagjai közül 4 évre — figyelemmel arra, hogy a
honoráriummá! való tisztségek arányosan oszoljanak meg — s a válasz
tások eredményét hiteles jegyzőkönyvi kivonat kíséretében jóváhagyás
és megerősítés végett felterjeszti az egyházkerületi igazgatótanácshoz.
Az igazgatótanács jóváhagyása után a kebli tisztségekre megválasztott
tanárokat hivatalukba — eskü mellett — beiktatja s gondoskodik arról,
hogy a megválasztott hivatalosok az elöljáróság által megállapított s az
igazgatótanácstól jóváhagyott méltányos tiszteletdijjal jutalmaztassanak.
9. Választja a fakultás pénztárosát, ügyvédét, orvosát, esetleg más
gazdasági hivatalnokait szakképzett, lehetőleg református egyének közül,
— mely állásokra azonban rendes tanár nem választható (62— 1908. e. h.ker. jksz.) — esetről-esetre kötendő szerződés mellett s abban meg
jelölendő időtartamra; s e választásait megerősítés végett az egyház
kerületi igazgatótanácsnak a szerződés fejterjesztésével bejelenti. A
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választottak utasításait és fizetéseit az egyházkerületi igazgatótanács jóvá
hagyásával megállapítja.
10. A fakultás összes hivatalnokait felügyeli, ellenőrzi és eljárá
i sukról időnként számoltatja.
11. Az intézet összes vagyonáról a gazdasági felügyelővel; a könyv
tárossal a könyvtárakról; az internátus-konviktusi felügyelővel ez intéz
mények mindennemű javairól és felszereléseiről; a felügyelő tanárokkal
az illető ifjúsági egyesületek javairól — a megfelelő egyleti tisztviselők
közbejöttével — pontos kimutatást és leltárt vezettet, azoknak leltár
szerinti állapotát évenként megvizsgáltatja, illetőleg arról az illetők által
évről évre jelentést tétet.
12 Szigorúan őrködik a felett, hogy a tanári kar a családi, vagy
más módon megkötött, vagy szabad rendelkezés alatt álló ösztöndíjakat
a fennálló szabályok, illetőleg végrendeletek és alapítólevelek rendel
kezéseinek megfelelően használja fel. E célból az igazgatóval minden
iskolai év elején javaslatot illetőleg jelentést tétet mágának.
13. Az elöljáróság közvetítvén az összeköttetést a fakultás, annak
tanári kara és az egyházker. igazgatótanács között s ő lévén felelős az
ügyek intézéséért, kötelessége utasítani az igazgatót, gazdasági felügyelőt
i
s az elöljáróság jegyzőjét, hogy a határidőhöz kötött hivatalos felter
jesztések
pontos időben megtétessei.ek az elöljáróság nevében és utján
l
[ az egyházkerületi igazgatótanácshoz.
I
14. A tandíj- és más iskolai dijak megállapítására a tanári kar
előterjesztése
alapján kellő időben javaslatot terjeszt az egyházkerületi
j
igazgatótanácshoz.
15. A fakultás gondnokainak, előljárósági tagoknak, az igazgató
f
nak és gazdasági-, internátus-konviktusi-, ifjúsági egyesületi felügyelő
tanároknak jogait és kötelességeit külön-külön fejezet állapítja meg.
16. Az előljárósági ülések elnöke a főgondnok, akadályoztatása
esetén a gondnok, jegyzője egy rendes tanár, kit az elöljáróság az
elöljáróságnak tanártagjai közül választ 4 évre.
17. Az elöljáróság ügyvezető elnöke az ülési tárgyalást nem igénylő
s a tanügyi közigazgatás körébe tartozó ügyekben egyik üléstől a
másikig az igazgató, aki azonban az előljárósági üléseknek az elnöki
utón elintézett ügyekről jelentéstétellel és felelősséggel tartozik.
18. Az elöljáróság felügyelői és ellenőrzői hivatásának teljesítése
végett évenként legalább 2 nagy-ülést tart, melyen lehetőleg az összes
tagoknak jelen kell lenniük, de az elöljáróság helybeli és közel lakó
tagjai szükség esetén kisebb időközökben is tarthatnak ülést, azonban
ezeket is mindig csak a főgondnok vagy a gondnok elnöklete alatt.
A főgondnok és gondnok akadályoztatása esetében csak halaszthatat
lanul sürgős ügyekben tartható ülés a valamelyiküktől erre külön mega
k
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bízást nyert szolgálatra nézve legidősebb elöljárósági világi, vagy lelkészt
tag elnöklete alatt.
19. Érvényes határozatok hozatalához az elnökkel együtt nagy
ülésben legalább 10 kis ülésben legalább 7 elöljárósági tag jelenléte
szükséges. Ha a tagok kellő számmal nem jelennek meg, a következő
ülés a megjelent tagok számára való tekintet nélkül érvényes határo
zatokat hoz. (61— 1908. (nov.) e.-ker. jksz.)
20. Minden körülmények között ülésben tárgyalandók a következő
ügyek, még pedig:

a) nagy-illésben :
I. költségvetés megállapítása, 2. az évi főszámadás elsőfokú ellátása,
3. nagyobb haszonbérleti, vállalati és adás-vevési szerződések megkötése,
nagyobb kölcsönök — 5000 koronán felül — megszavazása, 4. tőkéknek
pénzintézeteknél való elhelyezése (névszerinti szavazással), 5. értékpapírok
vásárlása, 6. a fakultás kebli tisztviselőinek és hivatalnokainak választása, 7.
igazgatói zárójelentések tárgyalása, 8. tanárok és hivatalnokok esetleges
fegyelmi vétségei, 9. tandijak és más iskolai dijak meghatározása, 10.
intézeti szabályzatok és utasítások megállapítása.

b) kis-ülésben:
I I . kisebb haszonbérleti, vállalati és adás-vevési szerződésnek meg
kötése, 12. beruházások, kisebb építkezések, javítások a költségvetés
keretén belül, 13. kisebb kölcsönök — 5000 koronán alul — megsza
vazása, 14. tanárok és hivatalnokok fizetéselőlegei, 15. igazgatónak és
tanároknak egy évben egyszer 15 napig terjedő szabadságolása, 16. a
tanári karnak az elöljárósághoz megfelebbezett határozatai, 17. általában
tanügyi és gazdasági folyó ügyek.
22. §. Az előljárósági nagy-ülésre a tagok 8 nappal, a kis ülésre
legalább 2 nappal az ülés előtt a főgondnok, vagy gondnok megbízá
sából az igazgató által — az ülés főbb tárgyainak felsorolásával — meg
hívandók. A meghívó az igazgatói levéltárban megőrzendő.
23. §. Az elöljáróság tagjainak saját személyes ügyeikben sem tanács
kozási, sem szavazati joguk nincs.
24. §. Az elöljáróság tagjai az egyházi törvények I. t.-c. 186. §-a
értelmében működésűkért felelősséggel tartoznak, de — minthogy az
előljárósági tagság az egyházkerület kitüntető és megtisztelő bizalmának
a jele — sem helybeli, sem a vidéki tagok útiköltségre és napidijra
igényt nem tarthatnak.
25. §. Az elöljáróság felsorolt kötelességei teljesithetésének megköny-
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nyitése céljából a különböző ügyek és tárgyak előkészítésére úgy a
saját kebeléből, mint a tanári karból időről-időre bizottságokat (pl. vagyon
ügyi, számadás-vizsgáló, tanügyi stb. bizottság) küldhet ki s azoknak
munka- és hatáskörét megszabja.
26.
§. Az ügykezelésre, tanácskozásra, szavazásra, felebbezésre és
kisebb ügyek ellátásának módjára a fakultás elöljárósága ügyrendet álla
pit meg magának, melyet tudomásvétel végett, bemutat az egyh.-ker.-i
igazgatótanácsnak.
H ETEDIK FEJEZET.

A theol. fakultás gondnokai.
27. §. A theol. fakultás főgondnokát és gondnokát az egyház
kerületi közgyüiés a fakultás elöljáróságának hármas jelölése alapján
tiz évre választja s esküvel iktatja hivatalukba.
Az ügyek intézése első sorban a főgondnok joga és kötelessége,
akadályoztatása esetén helyettesitője mindenben a gondnok.
28. §. Kötelességeik:
1. Felügyelnek, s illetőleg az igazgató-tanár utján felügyeltetnek,
hogy a fakultáson a Törvények és Rendtartási-szabályok,. valamint az
ezután kiadandó felsőbb hatósági tanügyi s fegyelmi törvények, szabá
lyok és rendeletek megtartassanak.
2. A fakultás megnyitó, záró és évközi ünnepein megjelennek.
3. Midőn szükségesnek látják vagy az igazgató által erre felké
retnek, az igazgató által előljárósági üléseket hivatnak össze, s ezeken
elnökölnek (ha mindketten akadályozva volnának, elnöklésre a hivata
lára legidősebb egyházi vagy világi előljárósági tagot kérik fel); az
elöljáróság tagjaival a fakultás ügyeiről tanácskoznak s annak mind
szellemi, mind anyagi előmenetelét munkálják.
4. A fakultás birtokaira, gazdaságára, pénz- és jogügyeire fel
ügyelnek s azokra a fakultás gazdasági felügyelője, pénztárosa és ügy
véde által felügyeltetnek.
5. Gondoskodnak, hogy a fakultás tőkésíthető jövedelmei vagy
haszonhajtó fekvőbirtok szerzésére fordittassanak, vagy a fennálló egy
házkerületi rendeletek értelmében kijelölt értékpapírokban helyeztessenek
el. — Kölcsönök megszavazása csakis kellő biztosíték mellett s igazgatótanácsilag jóváhagyott szabályzat alapján lehetséges.
6. A számadásokat a pénztárostól s általában minden számadásra
köteles egyéntől minden polgári, illetőleg iskolai év végén a gazdasági
felügyelő utján bevétetik, gondosan felügyelvén arra, hogy ily szám
adások egy évről se maradjanak el, se több évről hátralékban ne
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legyenek, föl ne halmozódjanak és a bevett számadásoknak haladék
talan megvizsgálása s ellátása iránt intézkednek. Időnként, de legalább
évenként egyszer, váratlan pénztárvizsgálatot tartanak, amikor arról is
meggyőződést szereznek, hogy megtartja-e a gazdasági felügyelő pon
tosan s legalább félévenként az elrendelt pénztárzárlatot. — Vizsgála
taik eredményéről az elöljáróságnak jelentést tesznek.
7. A fakultás birtokviszonyaiban, jogügyeiben s minden szükséges
esetben, a felsőbbséggel és a külhatóságokkal szemben az elöljáróság
felkérésére és megbízásából a kollégiumot képviselik vagy meghatal
mazottak által képviseltetik.
8. A gondnokságuk alatt álló fakultásnak sem fekvőségeit, sem
ingó javait nem használhatják, bérbe-, pénztárának tőkepénzeit kölcsön
nem vehetik és semmi szin alatt a maguk részére nem gyümölcsöztethetik.
9. Az egyházkerületi közgyűlésen, mint ennek rendes tagjai meg
jelennek, az ülésekben részt vesznek s ezeken úgy a gondnokságuk
alatti intézet, mint az egész anyaszentegyház javára munkálnak
29.
§. A főgondnoki és gondnoki állás megüresedettnek tekin
tendő, ha az illető főgondnok, vagy gondnok a fakultás ügyeit intéző
előljárósági üléseken egy évig indokolatlanul nem vesz részt; ez esetben
az állás betöltése iránt az elöljáróság gondoskodni tartozik.

N Y O L C A D IK FEJEZET.

Az elöljáróság tagjai.

30.
§. A fakultás elöljáróságának lelkészi és világi tagjait az egy
házkerületi közgyűlés választja az iskola és egyház ügyei iránt érdeklődő
lelkészek és világi férfiak közül, 5 évre szóló megbízatással s az elöl
járóság esküvel iktatja hivatalukba.
'31. §. Kötelességeik:
a) Az előljárósági üléseken megjelenni, a tanácskozásban részt
venni s az Egyházi Törvények és Rendszabályok szerint híven mun
kálni a fakultás s közvetve anyaszentegyházunk ügyét és érdekeit.
b) Az elöljáróság által időről-időre és eselről-esetre kiküldendő bizottsá
gokban közreműködni s az elöljáróságtól nyerendő megbízásokban hiven
eljárni.
c) Általában a fakultás előmenetelét úgy szellemi, mint anyagi
téren hathatósan előmozdítani.
d) A kormányzatuk alatt álló fakultásnak sem fekvőségeit, sem
ingó javait nem használhatják, bérbe-, pénztárának tőkepénzeit kölcsön
nem vehetik és semmi szin alatt a maguk részére nem gyümölcsöztethetik.
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32.
§. Az elöljárósági tagság megszűnik, ha az illető előljárósági
tag az elöljárósági üléseken egy évig indokolatlanul nem vesz részt;
ez esetben az állás betöltése iránt az elöljáróság gondoskodni tartozik.

KILEN CED IK FEJEZET.

A tanári kar.
33. §. A iheologiai fakultás tanári személyzete az E. T. VI. t.-c.
108. §. szerint rendes-, rendkívüli-, helyettes-, magántanárokból és taní
tókból (ének-, zene-, ny^lv-, torna-, stb.) áll.
34. §. Ezekre nézve az E. T. VI. t.-c. 109. §-a igy rendelkezik:
a) Rendes tanárok a rendszeresített tanszékekre s általában a
főtárgyak előadására élethossziglan választatnak olyan fedhetetlen életű,
teljes kort elért, tudományos képzettségű, reformátos vallásu egyének
közül, kiknek theologiai magántanári és lelkészi minősítésük van, vagy
akiknek az említett minősítésük hiányzik ugyan, de tudományos irodalmi
munkásságuk által tudományszakjokban való képzettségüknek kiváló
bizonyítékát adták; a rendes lelkészi oklevél azonban ez esetben is elen
gedhetetlen.
Rendkívüli tanárok azok a fedhetetlen életű, református vallásu
magyar állampolgárok lehetnek, akik ilyenekül a rendes tanárokkal
egyenlő képesítés mellett meghatározott, vagy bár meghatározatlan
időre, de megállapított határidőn belül való felmondhatással választat
nak meg a nem véglegesen rendszeresített tanszékekre és rend
szerint olyan tantárgyak előadására, amelyek, ha nem feltétlenül szüksé
gesek is, de előadásuk kívánatos. A rendkívüli tanárok valamely fővagy legalább rendszeresített tantárgy párhuzamos előadására is választ
hatók és üresedések esetén ideiglenesen megbízhatók a főtantárgyak
előadásával.
Helyettes tanárok alkalmazhatók vagy akkor, ha valamely rendes,
vagy rendkívüli tanszék a tanév folyamában megüresedik s szabály
szerű betöltése nem eszközölhető; vagy pedig, ha valamely tanár elhárithatlan akadály miatt gátolva van előadásai megtartásában, avagy
tudományos célból szabadságoltatott. Helyettes tanárokul is csak olyan
fedhetetlen életű, református vallásu magyar állampolgárok alkalmazha
tók, kiknek lelkészi oklevelük van.
Magántanárok azok, akik valamely egyetemen nyert doktorság s
akadémiai előadásokra képesítés-, vagy pedig a tudományos irodalom
terén szerzett érdemek, illetőleg theologiai magántanári vizsgálat alapján,
2
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a tanári kar ajánlatára jogosittatnak fel saját szakjukból alóadások tartá
sára, — fizetés nélkül, vagy tiszteletdij mellett.
Tanítók azok, akik oly tárgyak tanításával foglalkoznak, amelyekre
főleg gyakorlati ügyesség kívántatik (p. o. ének, vívás, tornászat, gyors
írás, stb.) Ide tartoznak az élő nyelvek tanítói is, amennyiben tárgyukat
nem tudományos szempontból, hanem a gyakorlati elsajátítás és hasz
nálat céljából tanítják.
35.
§. A rendes és a rendkívüli tanárokat nyílt pályázat utján az
E. T. VI. t.-c. 114. §-a alapján az egyházkerületi közgyűlés választja és
az elöljáróság iktattatja be és pedig a 26—1908. e.-ker. jksz. Szabályrendelet által megszabott következő eljárással
1. A theol. fakultás elöljárósága saját elhatározásából, vagy az
egyházkerületi igazgatótanács felhívására felterjesztést intéz az igazgatótanácshoz az üresen levő tanszék betöltése, esetleg átalakítása, vagy
uj tanszék szervezése tárgyában. A felterjesztéshez csatolandó az alkal
mazásban levő tanárok minősítő kimutatása 1, a pályázati hirdetés terve
zete 3 és uj tanszék szervezése alkalmából előljárósági jegyzőkönyvi
kivonat 1 példányban arról, hogy a tanszék fedezete költségvetésileg
biztosítva van.
2. Az egyházkerületi igazgatótanács, ha az elöljáróságnak a tanszék
betöltésére vonatkozó előterjesztését indokoltnak találja, illetőleg a tanszék
rendszeresítését, vagy átalakítását — az egyházkerület! közgyűlés jóvá
hagyásának fentartásával — elhatározza, a pályázati hirdetést az egyházkerület hivatalos lapjában — esetleg más egyházkerületbeli egyházi
lapokban is — a megjelenéstől számított legalább 2 heti lejárati határ
idővel közzé teszi.
A pályázati hirdetés költségeit a theol. fakultás hordozza.
3. A pályázók az egyházkerületi közgyűléshez címzett folyamod
ványokat, melyhez a nős pályázóknak a feleség protestáns voltát igazoló
okiratot is kell csatolniok, az elöljárósághoz nyújtják be.
4. Az igazgató a pályázókról részletes minősítő kimutatást készít
s a tanári szék elé terjeszti, mely a Rendszabályok értelmében a minősí
tettek sorrendjére s a jelölt személyére nézve ajánlatot terjeszt az elöl
járósághoz.
5. Az elöljáróság megállapítja, hogy a fennálló egyházkerületi
tanári minősítési szabályzat értelmében a pályázók közül kik vannak
képesítve, megállapítja a minősített pályázók sorrendjét s a minősítettek
közül — a tanári kar ajánlatának meghallgatása után — titkos szava
zással, általános szótöbbséggel jelöltet ajánl az egyházkerületi közgyűlésnek.
Ha egy pályázó folyamodik vagy a pályázók minősítését nem
tartja kielégítőnek, titkos szavazással, általános szótöbbséggel elhatároz
hatja, hogy a tanszék betöltését ez alkalommal nem óhajtja.
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Határozatait a pályázati kérvények, legalább 25 drb. minősítő
kimutatás s az ügyre vonatkozó hiteles jegyzőkönyvi kivonatok kísére
tében — a választás alá eső tanszékeket illetőleg, az egyházkerületi
közgyűlést megelőzőleg legalább 10 nappal — felterjeszti az egyház
kerületi igazgatótanácshoz.
6. Az egyházkerületi igazgatótanács tárgyalás alá vévén az elöl
járóság felterjesztését, határoz a fennálló tanári minősítési szabályzat
szem előtt tartásával a pályázók minősítése tekintetében, elfogadja vagy
módosítja a minősített folyamodóknak az elöljáróság által megállapított
sorrendjét s az elöljáróság ajánlatát — esetleges megjegyzéseivel —
az egyházkerületi közgyűlés elé terjeszti.
7. Az egyházkerületi igazgatótanácsnak a minősítést, illetőleg annak
sorrendjét megállapító határozathoz az egyházkerületi közgyűlés tagjai
az igazgatótanács előterjesztés rendjén hozzászólási joggal élhetnek s
esetleg felmerülhető vitás kérdésekben az egyházkerületi közgyűlés
általános szótöbbséggel végérvényesen határoz.
8. Az egyházkerületi közgyűlés a minősítettek és a minősítés sor
rendjének végleges megállapítása után elrendeli a választást, mely titkos
szavazással történik.
9. A pályázók közül az összes minősítettek választás alá bocsáttatnak.
10. Ha a szavazatok annyira megoszlanak, hogy általános szó
többséget egyik jelölt sem nyer, a két legtöbb szavazatot nyert jelölt
között uj szavazás rendeltetik el.
11. Két jelölt egyenlő számú szavazata esetén a választás sors
húzás utján döntetik el.
12. Ha a pályázók között csak egy minősített jelölt van, a köz
gyűlés a választást arról a gyűlésről el is halaszthatja, ha az elnök
kérdésére a közgyűlés többsége az elhalasztást kívánja.
13. A megválasztott tanárt az egyházkerületi igazgatótanács a
pályázók folyamodványainak visszaküldésével az illetékes elöljáróság
utján értesíti.
14. Az elöljáróság az igazgatótanács értesítése után a megválasz
tott, illetőleg kinevezett tanárt a pályázati hirdetésben kijelölt időre
meghívja, állásába hivatalosan beiktatja azáltal, hogy tőle a hivatali esküt
beveszi, székfoglaló értékezésének megtartására utasítja, s fizetését a
pályázati hirdetésben megjelölt időtől kezdve folyósítja és az állás
elfoglalását az igazgatótanácsnak bejelenti.
15. Ha a megválasztott tanár állását a pályázati hirdetésben meg
jelölt határnaptól kezdve 15 napon belül el nem foglalja, illetőleg az
állás elfoglalásának elhalasztására a Rendszabályok értelmében illetékes
hatóságaitól engedélyt nem nyert, az állásról lemondottnak tekintik
s az elöljáróságnak jogában áll az állás ideiglenes vagy végleges
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betöltése tárgyában az intézkedéseket a Rendszabályok értelmében
megtenni.
36. §. A magántanároknak az egyházkerülettől, mint a fakultás fő
hatóságától nyert, „venia docendi“-je, az alkalmaztatást is magában fog
lalja ; előadásait a félévenkénti órarendbe beilleszteni a tanári kar joga
kötelessége; esetleges díjazása felől, az igazgatótanács jóváhagyása mel
lett, az elöljáróság határoz.
37. §. A helyettes tanárokat és tanítókat az elöljáróság alkalmazza s ő
gondoskodik az esetleg szükséges helyettesítésekről is, a tanári kar vélemé
nyének meghallgatása s az igazgatótanács jóváhagyásának fentartása
mellett.
38. §. A tanárok együtt, tanári kar czim alatt, testületet alkotnak,
amelynek tagjai a rendes, a rendkívüli és helyettes tanárok; tanácsko
zási-, de nem egyszersmind szavazati joggal a magántanárok és tanítók.
Elnöke a mindenkori igazgató (dekán).
39. §. A tanári kar hatásköre a következő :
a) a ianitásnak és nevelésnek egységes és összhangzó munkáját,
az idevonatkozó felsőbb hatósági szabályzatok, határozatok és rendel
kezések szem előtt tartásával, vezeti és fejleszti;
b) a törvényes úgy felső-, mint külső hatóságoktól, egyesektől,
szülőktől és tanulóktól az igazgatóhoz érkezett rendeletek, utasítások,
átiratok, beadványok és kérelmek felett — ha azok igazgatóilag el nem
intézhetők — határoz s végrehajtásukról gondoskodik;
c) indokolt előterjesztéseket tesz a fakultás elöljáróságához tanügyi,
szervezeti, vagyoni, dologi és személyi ügyekben, felhívásra, vagy saját
kezdeményezéséből;
d) indokolt véleményt ád az elöljáróságnak a helyettes tanárok és
tanítók alkalmazására;
e) a növendékek felvételét, a jótétemények kiosztását eszközli; az
ösztöndíjakat oda Ítéli s ezekről kiutalványozás és általában intézkedés
végett jelentést tesz az elöljáróságnak;
f) a tan- és órarendet félévenkint elkészíti s megerősítés végett a
püspökhöz fölterjeszti;
g) a növendékek fegyelmi ügyében, mint fegyelmi bíróság itél az
ezen törvényekben és rendszabályokban foglalt rendelkezések szerint;
h) a fakultás könyvtára számára a szükséges könyveket, folyóira
tokat és lapokat a fedezet keretén belül megrendeli;
i) a fakultás hallgatóiból alakult egyletek alapszabályait megerősíti
s ez egyletek felett a tanárok közül felkért megbízottjai által a fel
ügyeletet gyakorolja;
j) a saját testületé képviseltetésére vonatkozó választásokat esz
közli, mely képviselőknek a 48— 1906. e. kér. jksz.-al megállapított
napidij és útiköltség já r ;
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k) az ünnepi követek (legátusok) kiküldésére nézve intézkedik.
40. §. A tanári kar minden hónapban legalább egyszer az igaz
gató elröklete alatt ülést tart a növendékek erkölcsi magaviseletének,
szorgalmának és előmenetelének ellenőrzése tárgyában. £ havonkénti
rendes üléseken kívül, felmerülhető fegyelmi, vagy egyéb esetekben a
tanári kar az igazgató által bármikor összehívható.
41. §. A tanári kar gyűlésén minden tanár pontosan megjelenni s
annak egész .folyama alatt jelen lenni, legyőzhetetlen akadályoztatás ese
tén pedig elmaradását az igazgatónál előre bejelenteni s illetőleg utóla
gosan igazolni köteles.
42. §. A tanári kar gyűléseiről pontos jegyzőkönyv vezetendő.
A jegyzőt a tanári kar saját kebeléből választja. A jegyzőkönyv a jelen
levők és a távollevők megemlítésével kezdődik; az elmaradás igazolása
is feljegyzendő. Érvényes határozatok hozatalára az elnökön kívül még
legalább három tag jelenléte szükséges.

TIZEDIK FEJEZET.

Az igazgató.
43. §. Az igazgatót az elöljáróság — a tanári kar meghallgatásá
val — a rendes tanárok közül, titkos szavazással s általános többséggé
négy évre választja és a választást az igazgatótanácsnak megerősítés
végett bejelenti. A megerősítés után az elöljáróság esküvel iktatja hivatalába
44. §. A fakultás belügyeit vezeti s azt úgy hatóságokkal, mint
egyesekkel szemben képviseli s azokkal levelez. A tanári széknek elnöke,
az egyházker. közgyűlésnek, tanügyi bizottságnak és elöljáróságnak
hivatalból tagja, az utóbbinak tanügyi előadója és egyik üléstől a másikig
ügyvezető elnöke. E minőségében úgy az elöljárósághoz, mint a tanári
székhez intézett hivatalos leveleket kézhez veszi, felbontja, iktatókönyvbe
vezeti s gondoskodik, hogy azok előljárósági, illetőleg tanári ülések
elébe terjesztessenek és elláttassanak.
E végre a főgondnok vagy gondnok megbízásából összehívja az
előljárósági üléseket. A tanári széket pedig havonként egyszer, a szük
séghez képest többszőr is, a maga nevében hívja össze.
45. §. Köteles rendes iktató-könyvet vezetni, amelybe az elöljáró
sághoz, a tanári szélihez vagy közvetlenül hozzá intézett hivatalos ira
tokat röviden bejegyzi s' ellátásuk idejét és lényegét is jelzi. A gazda
sági, jog- és vagyonügyi beadványokat rövid utón átteszi a gazdasági
felügyelő-tanárhoz további eljárásra.
46. §. Az igazgató-tanár tiszte: az egész intézetben az oktatást és
nevelést a rendszabályok és tantervek értelmében összhangzatosan
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vezetni; közvetlenül felügyelni arra, hogy úgy a tanárok, mint a tanulók j
kötelességeiket pontosan teljesítsék.
f
1. Felügyel az egész intézetre tanulmány és fegyelem tekintetében j
és ezekért elsősorban felelős. Tiszte mindarra felügyelni, ami a nővén- j
dékeknek úgy a jó erkölcsben, mint a tudományokban való előhala- |
dására befolyással van.
'
2. A tanévet ünnepélyesen megnyitja és bezárja.
;
3. Az'órarendet a tanterv szerint s az oktatásügy érdekeinek szem j
előtt tartásával az iskolai év kezdetén, a tanári kar megállapítása után, augusztus 31-ig felterjeszti a püspöki hivatalhoz; s a jóváhagyott óra- •
rend foganatosítása és megtartása felett őrködik.
'
4. A hatáskörébe eső fegyelmi ügyekben bíráskodik.
j
5. Törvényes felsőbb hatóságok rendeletéit és a tanári kar hatá- !
rozatait pontosan végrehajtja.
j
6. Felelős az iroda rendes vezetéséért. A beirási és vizsgái anya- ;
könyveket vezeti, az iskolai bizonyítványokat kiadja. Gondoskodik, hogy í
a tanári szék jegyzője pontos jegyzőkönyvet szerkesszen, s hogy a i
jegyzőkönyv alapján készült jelentések, statisztikai kimutatások a felsőbb •
tanügyi hatósághoz idejekorán felterjesztessenek.
j
7. A tanév végén saját eljárásáról s a tanintézet összes állapotáról részle- j
tes zárójelentést készit s az elöljáróság jóváhagyása után annak véleményével j
s esetleges javaslataival az igazgatótanácshoz julius 15-ig felterjeszti.*
* Az igazgatói zárójelentés tartalma a következő pontok szerint részletezendő:
I. Az intézet állapota. 1. Az elöljáróság! és tanári személyzet. Változások az
előbbi tanévhez képest. Szabadságolás; betegeskedés; a helyettesités módja. 2. A j
tanulók. A fontosabb statisztikai adatok, hivatkozva az értesítő táblázataira, főleg a ;
növekedés vagy apadás okainak feltüntetése. 3. Az épület. Építkezés, bútorzat rend- \
bentartása, netaláni szükséglet. 4. A tanszerek. Gyarapodásuk szám és érték szerint,
vétel és ajándék utján. 5. Költségek: a) Honnan fedeztetnek ? Mekkora a költségek
összege ? b) Mekkora a tandíj és felvételi díj s mekkorák más dijak, fejenként ? 6.
Segélyezési ü g y : a) Intézeti alapítványok; b) ösztöndíjak; c) segélyző egyesületek.
II. A z intézet működése. 1. Fegyelem. A fegyelmi állapotnak általános jellem
zése s a különös figyelmet érdemlő esetek. A súlyosabb vétségek és büntetések
módja egyenként felemlltendők. 2. Oktatás. Szóba kerülnek a kővetkező pontok;
a) a bevégzett tananyag, hivatkozással az évi értesítő adataira; b) a feltűnőbb hiányok
kiemelése; c) a tanítás eredménye általában; áttekintés osztályok szerint, számokban
és az egészről százalék szerint is; d) a vizsgálatok eredménye; e) a rendkívüli tan
tárgyak, tanítások módja és eredménye; f) a könyvtár és egyesületek.
III. Általános ügyek. Érintkezés a felsőbb tanügyi hatóságokkal, főhatósági
látogatások, érintkezés a közönséggel (iskolai ünnepélyek, népszerű felolvasások,
vizsgálatok). — Jegyzet. A zárójelentéshez melléklendő az évi értesítő öt példánya.
Az értesítőben foglalt adatokra a zárójelentésben az illető rovatoknál adandó felelet
helyett csak hivatkozni kell. A zárójelentésben előforduló kívánságok, amennyiben
Indítványok természetével bírnának és mielőbbi érvényesítésre számítanának, tárgyan
ként külön jelentésekben terjesztendők a felsőbb hatóság elé.
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Tanártársai segélyével évi „Értesítőt" szerkeszt és ad ki, mely a
zárójelentés mellékletét képezi s 5 példányban csatolandó ahoz.
Kívánatos, hogy az értesítőben időnként egy-egy tudományos
tárgyú szakdolgozat jelenjék meg valamelyik tanártól.
8. A beirási-, tan-, bizonyítvány- és egyéb dijakat, ahol külön e
célra választott dijkezelő nincs, beszedi vagy beszedeti s azokról a
kollégiumi elöljáróságnak évenként s a tanév letelte után legkésőbb
négy hét múltán beszámol.
9. A tanulóknak az ünnepélyeken és istentiszteleteken megjelené
séről intézkedik.
10. Tanártársainak betegség vagy bármi ok miatt bekövetkezett és
lehetőleg előre bejelentendő s 3—4 napnál előreláthatóan tovább tartó
akadályoztatása esetében, annak tanórái helyettesítéséről a tanári kar utján
gondoskodik, s a helyettesítésekről rendszeres nyilvántartást vezet.
11. Az intézet helyiségeire, könyv- és levéltárára, taneszközeire,
bútoraira s ezeknek őreire felügyel s amennyiben utasításaik szempont
jából mulasztásokat tapasztal, azokról felelősség terhe alatt az elöljáró
ságnak jelentést tesz. Az iskolai hivatalos pecsétet őrzi.
12. Betegsége, vagy a városról távozása esetében helyettesítéséről
gondoskodik, rendszerint azáltal, hogy hivatalát valamelyik tanártársára
ruházza át. 15 napnál tovább terjedő telyettesitése csak az egyházkerü
leti igazgatótanács tudtával történhetik.
T IZ E N E G Y E D IK FEJEZET.

Gazdasági felügyelő-tanár.
47. §. A gazdasági felügyelőt az elöljáróság, a tanári kar meghall
gatásával a rendes tanárok közül választja titkos szavazattal, általános
szótöbbséggel négy évre s a választást megerősítés végett az egyház
kerületi igazgatótanácsnak bejelenti. A megerősítés után az elöljáróság
esküvel iktatja a hivatalába.
48. §. A gazdasági felügyelő-tanár felügyel és intézkedik az iránt,
hogy a fakultás épülete és bérháza jó karban tartassák. Kisebbszerü
javításokat a költségvetésben felvett fedezet erejéig, utólagos bejelentés
mellett végeztet. A rendes karbantásról gondoskodik. Nagyobb javí
tások és átalakítások szükségességéről az elöljárósághoz jelentést és
javaslatot tesz s azokra nézve az elöljáróság utasításához képest költség
számításokat, terveket készíttet és a munkálatokat az elöljáróság rendel
kezései szerint, felelősség mellett, foganatosítja, illetőleg ellenőrzi.
49. §. A fakultás évi költségvetési tervezetét minden év november
15-ig összeállítja, s az elöljárósághoz beterjeszti. A jóváhagyott évi
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költségvetés keretén belől folyósítja mindazokat a kiadásokat, melyek
rendszeresítve és előirányozva vannak. Másnemű kiadásokat csakis elöl
járósági felhatalmazás alapján folyósíthat.
50. §. Mint az előljárósági ülések gazdasági előadója, a kezére
adott vagyonügyi beadványokat saját véleménye kíséretében terjeszti
elő s ezenfelül szerzett tapasztalatairól időként önálló jelentéseket s ha
szükségesnek látja, javaslatokat nyújt be az elöljárósághoz.
51. Mint a fakultás vagyonának ellenőre, felügyel arra is, hogy a
fakultás ingó vagyona, különösen értékei, úgymint készpénz, értékpapirók, adóslevelek és alapítványi okiratok, stb. az elöljáróság rendelkezéseinek megfelelően őriztessenek, kezeltessenek és nyilvántartassanak,
Őrködik a felett, hogy a fakultás iőkevagyonában akár újabb tőkék
bevétele, akár tőkék kiadása, illetőleg átalakítása által csakis az elöl
járóság rendelkezésére történhessék változás.
52. §. A fakultás bevételeiről és kiadásairól szabályszerű naplót
és könyvelést vezet. Minden bevételi és kiadási tételt igazoló okmány
nyal lát el s ezeket megőrzi. A fakultás pánztárát kezelő pénzintézettől
legalább félévenként folyószámlakivonatot kíván be, melylyel igazolja
számvitele eredményének helyességét. Kisebb kiadások fedezésére legfelebb 300 koronányi összeget tarthat kézipénztárában. A fakultás egyéb
jövedelmeit az elöljáróság által megjelölt pénzintézetnél köteles elhelyezni.
Befizetéseiről s kiutalásairól az illető pénzintézet elismervényeivel és az
arra kiállított cheque-szelvényeivel számol.
53. §. A fakultás tulajdonát képező bérhelyiségeket s más bérleti
tárgyakat bérbe kiadja, a bérleti szerződéseket megköti s jóváhagyás
végett az elöljárósághoz beterjeszti. Az eddig elért bérösszegnél csak
az elöljáróság előzetes határozata alapján köthet kedvezőtlenebb bér
szerződést. Nyilvántartja a bérleti szerződések lejáratát és felügyel arra,
hogy a bérlők a bérleményt jókarban tartsák, rendeltetésüknek megfelelőlcg használják és jó karban adják vissza.
54. §. A fakultás összes vagyonáról részletes leltárt vezet, a vagyon
leltárt állandóan nyilvántartja s abban beállott változásokról három éven
ként, mindig januárius 31-ig jelentést tesz az elöljáróságnak.
55. §. A gazdasági felügyelő-tanár hivatalból tagja az egyház kerületi
közgyűlésnek 48— 1908. (nov.) e.-ker. jksz. s a fakultás elöljáróságának.
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TIZENKETTŐD1K FEJEZET.

Internátusi- és konviktusi felügyelőtanár.

56.
§. Az internátusi- és konviktusi felügyelő-tanárt, a tanári ka
meghallgatásával, a fakultás elöljárósága választja titkos szavazással,
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általános szótöbbséggel a rendes tanárok közül 4 évre s az igazgatótanács megerősítése után esküvel iktatja hivatalába.
57. §. Kötelességei és jo g a i:
1. Az igazgatóval összhangban vezeti az internátus és konviktus
ügyeit felelősség és számadás mellett.
2. A növendékekkel való benső, családias viszonyban, valláserkölcsi
és a rendelkezésére álló fegyelmi eszközökkel vezeti a benlakást, ügyel
fel a növendékek valláserkölcsi életére, vezeti áhitatossági összejövete
leiket, részt vesz szórakozási, vagy tanulmányi kirándulásaikban, meg
jelenik gyűléseiken és ünnepélyeiken, hol a rend fentartásáról gondoskodik.
3. A gazd. felügyelő-tanártól iskolai év elején átveszi és évvégén
neki átadja, mindkét esetben leltár mellett, a benlakás felszerelését. Az
ifjúságot lakószobáikban elhelyezi, a helycseréléseket engedélyezi,
nyilvántartja. Az internátusi dijakat beszedi és a gazdasági felügyelő
tanárnak minden év novemberében és márciusában elszámolja; egy
szóval az internátusi rendre saját hatáskörében és felelősségére felügyel.
4 Mint a konviktus felügyelője, intézi a konviktus összes ügyeit.
Gondoskodik a konviktus bérbeadásáról, ellenőrzi a bérleti szerződés
pontos betartását; beszedi, elszámolja és kamatoztatja a konviktusi dija
kat, teljesíti a konviktus összes fizetési kötelezettségeit és mindezekről
pontos, nyugtákkal és kiutalásokkal igazolt elszámolást vezet, melynek
tételesen fel kell ölelnie az összes étkezők és az összes étkezések
számadatait, valamint a teljesített díjfizetéseket név- és számszerint.
5. Mint az internátus felügyelője, fegyelmi ügyekben első fokon
magános intéssel és másod fokon dorgálással büntet.
6. Jótétemények odaítélésénél és elvonásénál javaslattételre jogosult.

TIZEN H ARM ADIK FEJEZET .

A fakultás könyvtárosa.
58. §. A fakultás könyvtárosa egyszersmind levéltáros is. Mint
ilyen, az intézeti könyvtárnak és levéltárnak őre és kezelője. A rendes
tanárok közül az elöljáróság választja, a tanári kar meghallgatása után,
titkos szavazással, általános szótöbbséggel 4 évre s a választást meg
erősítés végett az igazgatótanácsnak bejelenti. A megerősítés után az
elöljáróság esküvel iktatja hivatalába.
59. §. Működéséért a tanári széknek, az elöljáróságnak és általa
az igazgatótanácsnak felelős, a miért a felügyeletére bízott könyv- és
levéltár ügyeiben az ő meghallgatása nélkül semmiféle intézkedés nem
történhetik.
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60. §. A könyvtár és levéltár kezelésénél és használatánál, ha a
szükség úgy kívánja, melléje a hallgatókból egy segéd is adható. Ezen
kívül hivatalos ügyekben a kollégium egy szolgájával rendelkezik.
61. §. Kötelességei:
1. Gondoskodni a kollégiumi könyvtárnak és levéltárnak épségben
s rendben tartásáról, könytári kettős példányok kiválasztásáról és érté
kesítéséről, valamint a hiányos müvek kiegészítéséről.
2. A könyvtár ügyében mindenféle levelezéseket teljesít, a tanári
szék ülésében az egyes szaktanárok javaslata alapján kijelölt könyveket
megrendeli s felügyel, hogy a megrendelés az évi költségvetés keretét
meg ne haladja.
3. Gondoskodik a megrendelt és ajándékba, vagy cserébe kapott
könyveknek a gyarapodási naplóba való vezetéséről, valamint azoknak
megbélyegzéséről, cimtározásáról és bekötéséről.
4. A könyvtár állományáról állandóan leltárt vezet, kívánatra az
elöljáróságnak bemutatja s évenként az igazgatóval hitelesítteti.
5. Felügyel arra, hogy a könyvtár használatánál s esetleg az olvasó
szobában a szabályok megtartassanak.
6. A kollégium életére vonatkozó irományok, jegyzőkönyvek és
táblázatok pontos összegyűjtéséről s kiegészítéséről gondoskodik ; a 6
éven túli okmányok, betelt kimutatások, nyilvántartások, számadások az
ő kezelése alatti levéltárba adandók, addig az igazgató, gazdasági felügyelő
vagy internátusi felügyelő levéltárában őriztetnek.
7. A könyvtárról az iskolai értesítő számára jelentést és kimu
tatást készít.
8. Hivatalos óráit a tanári szék által meghatározott időben tartja.

T IZEN N EG YE D IK FEJEZET.

A jegyzők.
62. §. Az elöljáróság a maga jegyzőjét a tanári kar meghallgatá
sával az elöljáróság tanártagjaiból 4 évre választja titkos szavazással,
általános szótöbbséggel és az igazgatótanács megerősítése után esküvel
iktatja hivatalába.
A tanárkar jegyzőjét a tmárkar a maga kebeléből szabadon választja
4 évre.
63. §. A jegyzők kötelessége:
1. Pontosan és lelkiismeretesen részletes jegyzőkönyvet vezetnek
az ülésekről. A referensek előadásai, hivatalos okmányok és előterjesz
tések alapján gondosan körülírják a tárgyalás anyagát, a határozatok
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jegyzőkönyvre vételénél pedig nemcsak precízen feltüntetik a határo
zatokat, hanem annak indokolását is jegyzőkönyvre veszik.
2.
A jegyzőkönyveket a gyűlés napjától számított 3—5 nap alatt
elkészítik, a kiküldött hitelesítőkkel hitelesíttetik s 8 nap alatt a szük
séges kivonatokat, kiadványokat és felterjesztéseket elkészítve, az igaz
gatónak átadják a hitelesített jegyzőkönyvvel együtt, mely az igazgatói
levéltárra helyeztetik.
T IZ E N Ö T Ö D IK FEJEZET.

Az ifjúsági egyesületek felügyelő-tanárai.
64. §. A theol. fakultás kebelében a tanárkar engedélyével s általa
jóváhagyott alapszabályokkal alakult minden ifjúsági egyesület felügye
letére á tanárkar saját kebeléből egy-egy rendes-tanárt küld ki.
65. §. E felügyelő tanárok jogai és kötelességei:
1. Engedélyt adnak az illető egyesület minden tanév elején való
alakuló közgyűlése meghívására s ezeken elnökölnek.
2. Évközben is az illető egyesület mindennemű gyűlésének össze
hívását engedélyezik, azokon részt vesznek, felügyelnek, hogy minde
nek az alapszabályok rendelkezései s az intézeti törvények szerint idéztesse
nek, amit ha a gyűlés figyelembe venni nem akarna, fel is oszlathatja azt.
3. Az illető egyesületeknek a tanári karhoz adott beadványait
referálják és véleményezik.
4. Évvégén vagyon-leltár és számadás mellett átveszik és a vaká
ción őrzik az illető egyesület javait, pénzeit, értékeit; az elszámoló
tisztviselőknek megadják a felmentvényt; az uj tisztviselőket hivatalukba
iktatják s nekik a múlt tanévvégi leltár és számadás mellett átadják az
egylet javait, értékeit. Az ezekről felvett s a bekötött jegyzőkönyvekbe
beirt jegyzőkönyveket maguk is aláírják.
5. Az évvégi — s az Értesítő számára készített — zárójelenté
seket átvizsgálják, helybenhagyják s az évvégi hátrálékosok kimutatását,
melyet az igazgatónak felhajtásra átadnak, névaláírásukkal — a hite
lesség bizonyítására — aláírják, valamint a beszedett hátrálékokról szóló
igazgatói elszámolás ellennyugtáját és nyugtáját is.
Egyszóval felelős felügyelői és ellenőrzői az ifjúsági egyletek úgy
anyagi, mint szellemi ügyei vezetésének.
T IZ E N H A T O D IK FEJEZET.

A tanárok.
66. §. Az intézet nyilv. rendes tanárává, tanítójává bárki is csak a
szabályszerű, hivatalos beiktatás által lesz. Ezáltal lép be törvényes
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jogaiba és kötelességeibe. A rendes tanár az elöljáróság előtt letett hivatali
eskü után székfoglaló értekezést tart, ami az évi „Értesítő“ -ben közlendő,
67. §. A nyilv. rendes tanárok, amennyiben korábban lelkészt
felszentelésben nem részesültek, a beiktatásukat követő első rendes egyházkerületi közgyűlésen felszenteltetnek.
68. .§. A tanári vagy tanítói minőséget az E. T. VI. t.-c. 109. §•
alapján e törvények 34. §-a, alkalmazásukat a 35—37. §. szabályozza69. §. A nyilv. rendes tanárok heti 10 előadási óránál többre nem
kötelezhetők. (E. T. VI. t.-c. 111. §.)
70. §. A tanárok s tanítók fizetését, az igazgató s más kebli tiszt
viselők, valamint a magántanárok tiszteletdiját a fentartó testület (egyházkerületi közgyűlés) állapítja meg. Úgy azonban, hogy a rendes tanárok
fizetése a megfelelő állami tanintézetek rendes tanárainak fizetésénél,
illetőleg a theol. tanárok fizetése a jogakadémiai tanárok fizetésénél
kevesebb nem lehet.
71. §. A tanárok természetbeni lakása választását, vagy lakáspénz
összegét és élvezetét az egyházkerület szabályzattal rendezi.
72. §. A rendes tanárok a 40— 1894. egyh.-ker. jksz. alkotott és
szabályozott s 40— 1902. e. kér. jksz.-al módosított egyh.-ker. nyugdíjintézetnek jogosított és kötelezett tagjai.
73. §. Úgy a rendes tanárok, mint tanítók más nemű dolgaik intézésére való távozásukat legfennebb 8 napig terjedhető esetben az igazgatónak jelentik; 15 napig az elöljáróságtól, azon túl terjedő időre az
igazgatótanácstól nyert engedéllyel távozhatnak székhelyükről.
74. §. Igazolt betegségük esetén, fizetésük megcsonkítása nélkül,
egy évnél tovább nem terjedhető szabadságoltatásra tarthatnak igényt s
ez időre helyettesítésükről a fenntartó-testület gondoskodik. (E. T. VI.
t.-c. 87. §)
75. §.Kötelességeik :
a) Tanszékük tantárgyait a tanterv és tanári kar által hozott határozatok szerint tanítani a jóváhagyott órarendben kijelölt tanórákon,
melyeken pontosan megjelenni s végig tanítani kell, esetleges akadályoztatásukat az igazgatónak tudomásvétel, esetleg helyettesítés végett bejelenfeni;
b) Tanórákonrendet és fegyelmet tartani;
c) A tanintézet növendékei magaviseletére felügyelni, erkölcsi és
vallásos nevelésük munkájában résztvenni;
d) Az intézet kormányzatában vagy nevelő munkájában a tanárkar
vagy elöljáróság által reáruházott tisztségeket — tiszteletdijjal vagy
anélkül — viselni, ezekkel járó kötelességeiket pontosan és felelősség
alatt teljesíteni, megbizásokban eljárni;
e) gyűléseken és tanácskozásokban pontosan részt venni s az ott
reábizottakban pontosan eljárni;
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/) Magán- és családi életükben a vallásosság, egyháziasság és
jóerkölcsök ápolásában — az istentiszteleti cselekvények gyakorlásával
is — nemes példaadással előljárni, a politikai pártküzdelmekben előfor
dulható tüntetésektől óvakodni.
g) Feleségül csak református vagy ágost. hitv. evang. nőt vehetnek
el és gyermekeiket a református egyház hitelveiben kötelesek nevelni.
76. §. E főbb elvek alapján a tanárok hatáskörét, magukviseletét
és eljárását részletesen az egyetemes konvent által, az egyházkerületek
utján, a tanári testületek meghallgatásával kibocsátandó szolgálati sza
bályzat állapítja meg. (E. T. VI. t.-c. 110. §.)
77. §. A tanárok közigazgatási és fegyelmi ügyeikben követendő
eljárást az E. T. V. t.-c. 15. §. b) és 20. §. a) b) pontjai szabályozzák.

TIZEN H ETEDIK FEJEZET.

Az intézeti orvos.
78. §. Az intézeti orvost a fakultás elöljárósága választja és alkal
mazza szerződés mellett. Úgy a választást, mint az alkalmazás feltételeit
magában foglaló szerződést az igazgatótanács hagyja jóvá, melynek
megtörténte után az elöljáróság esküvel iktatja be hivatalába. A fakultás
elöljáróságának tanácskozó tagja. A Közegészségtannak előadó tanára.
79. §. A fakultás orvosa, mint az intézet közegészségügyének őre,
gondoskodik az intézet tagjainak egészségi állapotát veszelyeztető káros
befolyások elhárításáról a közegészségügyi törvények pontos foganato
sítása és végrehajtása felett való őrködés által; továbbá a megbetegedett
növendékek és szolgaszemélyzet gyógyítását végzi. E végre:
1. A felvételre jelentkezett növendékeket megvizsgálja úgy a papi
pályára való alkalmatosság szempontjából, mint arra nézve, hogy benn
lakásra a saját vagy társai egészségének veszélyeztetése nélkül felvehetők-e? — s ezekre vonatkozólag zárt borítékban az igazgató, illetőleg
internátusi felügyelőtanár számára Írásos értesítést ad.
2. Az intézeti tantermeket, lakószobákat úgy a befogadó képesség,
mint a közegészségügyi követelmények szempontjából a szükséghez
képest többször is megvizsgálja s azokról az elöljáróságnak véleményes
jelentést tesz; — különös gondot fordít arra, hogy a mellékhelyiségek
a közegészségügyi követelményeknek megfeleljenek s e tekintetben
minden hiányról s az orvoslás módjáról azonnal jelentést tesz az elöl
járóságnak.
3. Felügyeli az intézet konviktusán főzött és kiszolgáltatott ételeket
haniisitatlanság és egészségügyi szempontból.
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4. Az intézeti építkezések alkalmával a tervezetről, használatba
vehetőségről stb. az országos egészségügyi törvények, rendeletek és
helyi szabályrendeletek alapján közegészségügyi tekintetben javaslatot,
illetőleg véleményt ad az elöljáróságnak.
5. A betegeket — ha fennjárók — saját szállásán tartott rendelő
óráin — ; ha fekvő betegek, az intézetben vagy szállásukon orvosi
kezelésben részesíti s a mulasztások igazolásához szükséges bizonyít
ványokat kiállítja.
6. Az intézeti betegszoba felügyelője, orvosi eszközeinek felelős
kezelője.
7. A ragályos betegek azonnali elkülönítéséről intézkedik, súlyo
sabb betegek kórházba szállításáról gondoskodik s ezekről azonnal
jelentést tesz.
8. A betegekről rendes naplót vezet s az év végén a kezelt bete
gekről, a betegségek nemeiről s netalán elhaltakról, valamint az egész
évi egészségi állapotról kimutatást és jelentést szerkeszt az elöljáróság
nak, mely az évi Értesítőbe is felvétetik.
80.
§. Mint a Közegészségtan előadó-tanára legfennebb minde
második, legalább minden negyedik évben egész éven át heti 1, vagy
féléven át heti 2 órán az órarendben megállapított időben és osztályok
nak a kitűzött tananyagot előadja s a leckekönyvekben igazolja.
I

t

111. RÉSZ.
A theol. fakultás tanulmányi és vizsgálati rendje.
(Megállapíttatott az egyetemes konvent 183/1911. számú határozatával.)

ELSŐ FEJEZET.

Általános határozatok.
81. §. (1.*) A magyarországi református egyház kebelében jelenleg
fennálló theologiai intézetek hivatalos n eve: theologiai akadémia, egye
temi kapcsolatban: theologiai fakultás.
82. §. (2.) A theol. akadémiák, illetőleg fakultások tanfolyama 4
évre terjed, amelyből 2 évet a hazai református theologiai akadémiák
valamelyikén kell eltölteni.
Azok a hallgatók, akik egy vagy két évet akár hazai ág. hitv. ev.
akadémián, akár külföldi prot. theol. fakultáson végeztek, a mennyiben
még alapvizsgálatot nem tettek, tartoznak az alapvizsgálatot valamelyik
hazai református akadémián, illetőleg fakultáson letenni, továbbá a hazai
vonatkozású theol. tantárgyakból (u. m. magyar prot. egyháztörténelem
és irodalomtörténet, egyházjogtan és egyházszertartástan) valamelyik
hazai theol. akadémián, illetőleg fakultáson colloqualni.
Azoknak az egyetemi hallgatóknak, akik valamely egyetem nem
theol. fakultásán mint rendes hallgatók egy vagy több évet töltöttek s
ezt szabályszerűen igazolják, egy évök, akik pedig 4 év hallgatását
igazolják, azoknak két évök a theol. 4 évi tanfolyamba beszámítható,
de csak azzal a feltétellel, hogy minden kötelezett tantárgyból colloqualni tartoznak.
83. §. (3.) A theol akadémiára, illetőleg fakultásra bárki is csak
érettségi bizonyítvánnyal (a Vili. osztályból görög nyelv és irodalmi
érdemjeggyel) vehető fel. Aki a theol. akadémiára vagy fakultásra nem
* A ( ) közt levő számok és §§-ok „A magyarországi református egyház
theologiai akadémiáinak tanulmányi és vizsgálati rendje" jelzései, mely szószerint és
egész terjedelmében beiktattatott e részbe.
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közvetlenül az érettségi vizsgálat letevése utáni iskolai év elején jelent
kezik, köteles hitelesen igazolni, hogy a közbeeső időt hol és milyen
foglalkozásban töltötte és hogy erkölcsileg miként viselte magát.
84. §. (4.) A theol. akadémia, illetőleg fakultás 4 éves folyama
magánúton semmi részében sem végezhető. (E. T. I. t.-c. 136. §., II.
t.-c. 62. §.)
85. §. (5.) A felvétel módozatait a theol. akadémiák, illetőleg
fakultások saját hatáskörükben önállóan állapítják meg, valamint a
fegyelmi rendszabályokat is.
86. §. (6.) Átlépni egyik theol. akadémiából, illetőleg fakultásból
a másikba csak szabályszerűen lezárt leckekönyv és távozási engedély
alapján lehet.
M Á SO D IK FEJEZET.

Az előadandó tárgyak, azok óraszáma
és évfolyamok szerinti beosztása.

87.
§. A theol. fakultáson a következő tantárgyak adatnak elő
megjelölt évfolyamoknak és óraszámban:
A) Theol. fantárgyak.
a) Kötelezettek.
1. Héber nyelv az I. éven hetenként 3 órán.
2. Líj szövetségi görög nyelv 1. éven hetenként 2 órán, új-szö
vetségi szent könyvek olvasása alapján.
3. Biblia irodalomtörténet (isagogika) a biblia tartalmának beható
ismertetésével (ó és uj-szövetség) I. és II. éven, felváltva, hetenként
3 órán.
4. Bibliamagyarázat (exegesis) a biblia — ó- és uj-szövetség —
eredeti szövege alapján, a II., 111. és IV. éven hetenként 3 órán.
5. Bibliai theologia (ó- és uj-szövetségi) a 111. vagy IV. éven fel
váltva, hetenként 3 órán.
6. Egyetemes kér. egyháztörténelem, hetenként 3—4 órán az I. és
II. éven.
7. Magyar prot. egyháztörténelem, III. vagy IV. éven hetenként 3
órán.
8. Magyar egyházi irodalomtörténet a III. vagy IV. éven heten
ként 2 órán.
9. Keresztyén hittan a 111. vagy IV. éven hetenként 4—5 órán.
10. Keresztyén erkölcstan a III. vagy IV. éven hetenként 3 órán.
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11. Theol. tudományok encyklopaediája egy féléven hetenként
1—2 órán.
12. Gyakorlati theologia megfelelő seminariumokkal.
a) Homiletika a 11. vagy III. éven hetenként 2—3 órán egész
éven át.
b) Lilurgika a III. vagy IV. éven hetenként 1 órán egész éven át.
c) Katekhetika és katekhetikai gyakorlatok a III. vagy IV. éven
egész éven át, hetenként I —2 órán.
d) Bevezetés a cura pastoralis és belmissióba az I. éven heti 1
órán.
e) Gyakorlatok a cura pastoralis és belmissió terén a II., III. és
IV. éven hetenként egy estén és egy délután.
f) Cura pastoralis és belmissió elmélete a IV. évben heti 2 órán.
g) Gyakorlati bibliamagyarázat a III. és IV. éven együtt hetenként
1 órán egész éven át.
h) Szónoklati gyakorlatok hetenként 1 órán egész éven át.
13. Egyházjogtan az egyházi közigazgatásba való gyakorlati beve
zetéssel a III. vagy IV. éven hetenként 4 órán egész éven át.
14. Tudományos szemináriumok. Legalább egy minden hallgatóra
kötelező, mind a 4 éven át.
15. Egyházi ének, I—IV. éveseknek együtt vagy csoportonként
hetenként 1 órán.
b) Nem kötelezettek.
1.
2.
3.
4.
5.
leteiből.

Dogmatörténet.
Symbolika, polemika.
Apologétika.
Biblia régiségtan.
Special-collegiumok az egyes theologiai tudományok főbb rész

B) Bölcsészeti tantárgyak.
a) Kötelezettek.
1. Vallástörténet és vallásbölcsészet az I. vagy II. éven hetenként
3 órán, egész éven át.
2. Bölcsészettörténelem I. vagy 11. éven, hetenkint 3 órán, egész
éven át.
3. Nevelés- és oktatástan, tekintettel a paedagógia történetére, a
módszertanra, nép- és középiskolai szervezet ismertetésére az I. és II.
éven, egész éven át, hetenként 2 órán.

3
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4.
Nemzetgazdaságtan, különös tekintettel a munkáskérdésre és
kisebb gazdasági existentiák létfeltételeire, a III. és IV. éven hetenként
2 órán.
b) Nem kötelezettek.
1. Bölcsészeti encyklopaedia.
2. Psychologia.
3. Aesthetica.
4. Az emberi nem művelődésének története.
5. A világtörténelem legújabb kora.
6. A magyar irodalom története.
7. Ismeret-elmélet, különös tekintettel a vallási ismeretekre és val
lási képzetek alakulására.
C) Modern nyelvek.
A három főbb európai nyelv (angol, francia, német) minden theol.
akadémián, illetőleg fakultáson tanítandó s azok közül egy mindenkire
kötelező.
D j Gyakorlati és művészeti tantárgyak.
a) Kötelező:
1. Közegészségtan.
2. Magyar alkotmánytan és jogi ismeretek.
b) Nem kötelező :
1. Ének és zene.
2. Mezőgazdaságtan.

*

*

*

88.
§. Az előadott tanulmányi rendszerben a feldolgozandó ta
anyagnak csak a minimuma foglaltatván, amely theologiai akadémia,
illetőleg fakultás a kijelölt kereten belül netalán többet kíván teljesíteni,
ebben teljességgel nem korlátozható.
H ARM ADIK FEJEZET.

Külön intézkedések a tanárok és leckeórák
számáról.
8y. §. (1.) Tanárok száma. A theol. akadémiák, illetőleg fakultások
tanulmányi rendjének célszerű keresztülviteléhez a bölcsészet-neveléstani
tanszéken kivül legalább 5 rendes tanár szükséges. Ezeken kivüi — a
lehetőséghez képest — magántanárok is alkalmazandók.
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90.
§. (2.) Leckeórák száma. A rendes tanár heti óráinak száma
az egyházi törvények VI. t.-c. 111. § a szerint csak 10 re lévén előirá
nyozható, némely tudományágak esetén évenként, felváltva, 2 évfolyam
hallgatóinak együttesen is előadhatók.

N E G Y E D IK FEJEZET.

Vizsgálatok.
A) Tanfolyamközben teendő vizsgálatok.
/. Colloquiumok.
91. §. (1. §.) A félévek végén az akadémiai, illetőleg fakultási álta
lános tanulmányi és fegyelmi rendszabályokban meghatározott időben
az összes kötelezett tantárgyakból kötelező colloquiumok tartatnak.
A meghatározott időn kívül azonban joguk van az előadó taná
roknak a félév folyamán is bármikor u. n. időközi colloquiumokat tartani.
92. §. (2. §.) A colloquiumok eredményét 1 = jeles, 2 = jó>
3 = elégséges, 4 = elégtelen osztályzattal a leckekönyv megfelelő
rovatába az előadó tanár beírja s ugyancsak a szorgalom minősítését is
a következőleg: 1 = igen szorgalmas, 2 = szorgalmas, 3 = elégsé
ges, 4 = elégtelen.
93. §. (3. §.) Aki egy vagy két tantárgyból elégtelen osztályzatot
kapott, az a következő félév elején javító colloquiumra bocsáttatik, ennek
nem sikerülése esetén pedig a tantárgy újra hallgatására utasittatik.
94. §. (4. §.) Ha kettőnél több tárgyból kap valaki elégtelen osz
tályzatot, osztályt ismétel.
95. §. (5. §.) Osztályismétlés csak egy ízben engedélyezhető.
96. §. (6. §.) A kitűzött időben köteles mindenki colloquiumra
jelentkezni és előállani.
97. §• (7. §.) Aki a rendes colloquiumi idő alatt egy vagy két
tantárgyból a colloquiumról indokolatlanul marad el, az, díjfizetés mel
lett, a következő szorgalomszak megkezdése után, egy hónapon belül
pót-colloquiumra bocsáttatik; aki pedig keltőnél több tantárgyból marad
el a rendes colloquiumról indokolatlanul — osztályismétlésre utasittatik.
Indokolt mulasztás esetén a pót-colloquium díjmentes letételére a
tanári kar ad engedélyt.

2. Alapvizsgálat.
98.
§. (8. §.) A II. évfolyam végén minden hallgató köteles alapvizsgálatra állani.

y
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99. §. (9. §.) Az alapvizsgálat előkészítése a dékán, illetőleg az
igazgató kötelessége.
100. §. (10. §.) Az alapvizsgálat szakbizottság előtt történik, amely
nek tagjai a theol. akadémia, illetőleg fakultás tanárai; elnöke a theolakadémia dékánja, illetőleg igazgatója.
101. §. (11. §.) Az alapvizsgálat két részből áll, u. m. írásbeli és
szóbeli vizsgálatból.
102. §. (12. §.) Az írásbeli vizsgálat, a szóbeli vizsgálatot megelő
zőleg, oly módon történik, hogy minden vizsgázó a kitűzött 3 tétel
közül, szabad választása szerint, az egyiket zárt helyen kidolgozza. Az
Írásbeli vizsgálatnál a biblián kívül más segédkönyv nem használható.
Az Írásbeli dolgozatokat az illető szaktanár bírálja meg és osztá
lyozza. Az az írásbeli dolgozat, melyet a szaktanár elégtelennek minősít,
egy másik bírálónak adandó ki és a két bírálat összevetése alapján, a
bizottság dönt. Akinek írásbeli dolgozata a kellő mértéket meg nem
üti, szóbeli vizsgálatra nem bocsátható s egy év múlva teendő uj vizs
gálatra utasittatik. Az Írásbeli vizsgálat csak egyszer ismételhető.
Aki az írásbeli vizsgálat ismétlésére utasittatott, a II. évfolyamot
ismételni köteles.
103. §. (13. §.) A szóbeli alapvizsgálat nyilvános.Tárgyai a következők:
1.
Ó szöv. irodalomtörténet. 2. Új-szöv. irodalomtörténet. 3. Egy
temes kér. egyháztörténelem. 4. Vallásbölcsészet. 5. Nevelés- és oktatástan.
A vizsgálat folyamán egy-egy tantárgyra egy-egy tanulónál legalább
15 perc fordítandó.
A szóbeli vizsgálat eredménye tárgyanként (ideértve az írásbeli
dolgozatot is) és általános osztályzattal is megállapittatik: 1 = jeles,
2 = jó, 3 = elégséges, 4 = elégtelen eredménnyel. A leckekönyvbe
csak az általános osztályzat iratik be.
Jegyzet. Jeles az általános osztályzat, ha a vizsgálat eredménye
minden tantárgyból jeles, legfölebb egyből j ó ; jó az általános osztály
zat, ha az eredmény minden tantárgyból legalább jó, legfölebb egyből
elégséges; elégséges az általános osztályzat, ha az eredmény minden
tantárgyból legalább elégséges; elégtelen, ha csak egyetlen tantárgyból
is elégtelen.
104. §. (14. §.) Aki az alapvizsgálatot sikeresen le nem teszi, az a
III. évfolyamra rendes hallgatóul föl nem vehető.
105. §. (15. §.) Aki az alapvizsgálaton egy vagy két tantárgyból
elégtelen osztályzatot kap, az három hónapon belül javitóvizsgálatot
tartozik tenni s csak ennek sikerülése után vétetik fel a 111. évfolyamra
rendes hallgatónak s ekkor is csak abban az esetben, ha addig a III.
évfolyam előadásait szorgalmasan látogatta. Ha javitóvizsgálata sem
sikerül, a II. évfolyam ismétlésére utasittatik.
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106. §. (16. §.) Aki kellőnél több tantárgyból kap elégtelen osztály
zatot, a II. évfolyamot ismétli.
A szóbeli vizsgálat csak egyszer ismételhető.
107. §. (17. §.) Az alapvizsgálat ideje junius hó második vagy
szeptember hó első fele. Az idő közelebbi meghatározása a tanári kar joga.
108. §. (18. §.) Aki betegség vagy más fontos és mindannyiszor
a tanári kar által minősítendő okok miatt az alapvizsgálatra elő nem
állhat, az — a tanári kar által elfogadott igazolás esetén — rendkívüli
alapvizsgálatra bocsáttatik.
109. §. (19. §.) A rendkívüli alapvizsgálatra bocsátott hallgató, vizs
gálatának, illetőleg javitóvizsgálatának letevéséig, a III. évfolyam tan
tárgyait hallgatni köteles. Előjegyzett minőségben eltöltött ideje azonban
csak akkor számittatik be, ha vizsgálata, illetőleg javitóvizsgálata sikerül,
ellenkező esetben a II. évfolyam ismétlésére utasittatík.
110. §. (20. §.) A második évfolyam ismétlésére utasított hallgató
szabadon választhatja tárgyait az első két évfolyam anyagából, ezek
közül azonban, óra-összeütközések eseteit kivéve, nem hiányozhatnak a
szóbeli alapvizsgálat tárgyai, amelyekből colloquiumokat is köteles tenni.
Az ismétlésre utasított hallgató, akár Írásbeli dolgozata elégtelen,
akár a szóbeli vizsgálaton kap kettőnél több tantárgyból elégtelen
osztályzatot, akár javitó-vizsgálata nem sikerül, a theol. tanfolyam további
hallgatásától eltiltatik.
111. §. (21. §.) Az alapvizsgálatról jegyzőkönyv és osztályzati anya
könyv vezetendő.
112. §. (22. §.) Colloquiumokat, pótló-, javító-és alapvizsgálatokat
rendszerint minden hallgató annál az intézetnél tartozik tenni, ahol a
tanfolyamon az utóbbi évben rendes hallgató volt; rendkívüli esetekben
azonban mindezek a vizsgálatok az illetékes tanárkarok kölcsönös
hozzájárulásával más intézetben is letehetők.
B) Tanfolyam végzése után teendő vizsgálatok.
113. §. (23. §.) A theol. tanfolyam bevégzése után 1. első lelkészképesítő (segédlelkészi) vizsgálat, 2. második lelkészképesitő (lelkészi)
vizsgálat teendő.

1. E lső lelkészképesitő vizsgálat.
114.
§. (24. §.) Az első lelkészképesitő vizsgálatra olyan végzett
hitlanhallgatók bocsáttatnak, akik a négy éves theol. tanfolyamot szabály
szerűen bevégezték s ezt leckekönyvvel és valamelyik hazai theol. aka
démia által kiállított végbizonyítvánnyal igazolják.
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115. §.(25. §.) Azok a végzett hittanhallgatók, akik végbizonyítvá
nyuk keltétől az első lelkészképesitő vizsgálatra jelentkezés idejéig (lásd
E. T. 11. t.-c. 68. §.) egyetemi tanulmányokkal, nyilvános vagy magán
tanítással, általában lelkészjelölthöz méltó munkával foglalkoztak, azt
hiteles bizonyítványokkal igazolni kötelesek.
116. §. (26. §.) Az első lelkészképesitő vizsgálat az egyházkerületi
közgyűlés által választott vizsgálóbizottság ellőtt teendő le.
117. §. (27. §.) A bizottság elnöksége az egyházkerületi elnökség
vagy törvényszerinti helyettese. Előadója és jegyzője rendszerint a theol.
akadémia, vagy fakultás igazgatója, illetőleg dékánja.
A bizottság tagjai: a) a theol. akadémia, illetőleg fakultás összes
tanárai: b) az egyházkerületi közgyűlés által 6 évre választott ugyan
annyi tag, amennyi tanár.
118. §. (28. §.) Az első lelkészképesitő vizsgálat két részből áll,
u. m. 1. írásbeli, 2. szóbeli vizsgálatból.
119. §. (29. §.) Az Írásbeli vizsgálat tárgyai: 1. Egy szakértekezés,
amelyhez az elnök minden év szeptember havában a tanári kar javas
latára három feladatot tűz ki a szóbeli vizsgálat tárgyai köréből. Ezek
közül a vizsgázó egyet kidolgozván, azt legkésőbb a feladat kitűzése
kor megszabott határidőre a theol. igazgatóhoz, illetőleg dékánhoz
beadni tartozik. 2. Egy zárthelyi Írásbeli dolgozat (egyházi beszéd)
közvetenül a szóbeli vizsgálat előtt, hivatalos ellenőrzés mellett. (Lásd
a 98. § 2-dik pontját.)
120. §. (30. §.) Akinek Írásbeli dolgozata a kellő mértéket meg
nem üti, szóbeli vizsgálatra nem bocsátható, s egy év múlva teendő
vizsgálatra utasittatik.
121. §. (31. §.) A szóbeli vizsgálat nyilvános s tárgyai a követ
kezők: 1. Szakszerű tudományos bibliamagyarázat (ó- és újszövetség) az
eredeti szöveg alapján. 2. Bibliai theologia (ó- és újszövetség) 3. Keresz
tyén hittan. 4. Keresztyén erkölcstan. 5. Egyházi szónoklat.
122. §. (32. §.) A vizsgázókat az egyes tantárgyakból az előzete
sen megállapított sorrendben az előadó tanárok kérdezik ki, de a
vizsgáló bizottság többi tagjai is tehetnek fel a vizsgázónak kérdéseket.
A kikérdezés időtartama tárgyanként 15 percnél kevesebb nem lehet.
123. §. (33. §.) A vizsgálat letevése után a lelkészjelöltek részére
a vizsgáló-bizottság jegyzője bizonyítványt állít ki, a bizottság elnökének
és jegyzőjének aláírásával és az egyházkerület vagy a bizottság pecsét
jével megerősítve.
124. §. (34. §.) A vizsgálat eredménye a bizonyítványba beveze
tendő és pedig a következőleg: jelesen képesített vagy képesített.
125. §. (35. §.) A vizsgálatról felveendő jegyzőkönyvben az érdem
jegyek tárgyanként is feltüntetendők.
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126. §. (36. §.) Aki egy tárgyból kap elégtelen osztályzatot, 3 hó
múlva javitó-vizsgálatot tehet.
127. §. (37. §.) Aki két tárgyból kap elégtelen osztályzatot, egy
év múlva szintén tehet javító vizsgálatot, azonban az egy évi idő a
lelkészi gyakorlati időbe be nem számittatik.
128. §. (38. §.) Aki akár egy, akár két tárgyból kapott elégtelen
osztályzatának kijavítására 1 év alatt nem jelentkezett, egészen uj vizsgálat
tételre utasittatik.
129. §. (39. §.) Aki. kettőnél több tárgyból kap elégtelen osztály
zatot, az egészen uj vizsgálatra utasittatik, a mit legalább I, legfeljebb
2 év múlva tehet le. Az ilyen azonban lelkészi szolgálatokat csak az
egyházkerület püspökétől nyert különös engedélylyel végezhet s részére
az igy eltöltött idő a lelkészi gyakorlati időbe be nem számittatik.
130. §. (40. §.) Mind a javitó-vizsgálat, mind a teljes vizsgálat
csak egyszer ismételhető.
131. §. (41. §.) A vizsgálat dija fejenként 20 korona, a bizonyít
vány dija 5 korona.

2. Második lelkészképesitő vizsgálat.
132. §. (42. §.) A második lelkészképesitő vizsgálat az első lelkész
képesitő vizsgálat után legalább két, legfeljebb 3 évre tehető le, amely
idő segédlelkészi gyakorlatban töltendő.
Az első lelkészképesitő vizsgálati bizonyítvány hatályát veszti, ha a
segédlelkész annak keltétől számítandó 3 év alatt a II. lelkészképesitő
vizsgálatot le nem tette, vagy a netaláni gátló körülményt az egyházkerü
leti közgyűlés előtt elfogadható módon nem igazolta. (E. T. II. t.-c. 68. §.)
133. §. (43. §.) A második lelkészképesitő vizsgálatra álló jelölt
köteles okmányokkal bizonyítani, hogy az első lelkészképesitő vizsgá
latot annak idején sikerrel letette és hogy a vizsgálattól számított 2 évet
gyakorló lelkész mellett tényleges lelkészi szolgálatban töltötte. (E. T.
II. t.-c. 63. §.)
134. §. (44. §.) A második lelkészképesitő vizsgálat az egyházkerületi
közgyűlés által választott vizsgáló-bizottság előtt tehető le.
A bizottság elnöksége az egyházkerületi elnökség vagy annak tör
vényszerinti helyettese. Előadója és jegyzője az egyházkerületi lelkészi
főjegyző, vagy helyettese, aki a jelentkezéseket elfogadja, a szükséges
okmányokat átveszi s általában a vizsgálat kezelési ügyeit intézi.
A bizottság tagjai: a) a theol. akadémia, illetőleg fakultás rendes
tanárai; b) az egyházkerületi közgyűlés által 6 évre választott ugyan
annyi tag, amennyi tanár.
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135. §. (45. §.) A második lelkészképesitő vizsgálat is írásbeli és
szóbeli vizsgálatból áll.
136. §. (46. §.) Az írásbeli vizsgálat tárgyai: 1. Házi dolgozatok:
a) Egy értekezés a szóbeli vizsgálat tárgyai köréből, b) Egy gyakorlati
bibliamagyarázat, c) Egyházi beszéd. A dolgozatoknak a theol. tanári
kar által javasolt tárgyát, illetőleg szövegét az elnökség minden év okt.
hó végéig kihirdeti. A dolgozatok a kitűzött határidőre az egyházkerü
leti főjegyzőhöz adandók be. 2 Egy zárthelyi írásbeli dolgozat a gyakorlati
theologia, illetőleg az egyházjogtan köréből, amelyhez a tételt az elnök
ség állapítja meg s a lelkészi főjegyző hirdeti ki közvetlen a munka
megkezdése előtt s ugyanő gyakorolja a szükséges ellenőrzést is.
137. §. (47. §.) A szóbeli vizsgálat tárgyai: 1. Gyakorlati theologia:
a) homiletika, b) liturgika, c) katekhetika, d) cura pastoralis. 2. Egyházjogtan. 3. A magyar prot. egyház története és irodalomtörténete. 4.
Gyakorlati bibliamagyarázat.
138. §. (48. §.) Mind az Írásbeli, mind a szóbeli vizsgálat lefolyá
sára, az osztályozásokra, javításokra stb. vonatkozólag az első lelkész
képesitő vizsgálatot szabályozó 30., 32., 39—40., illetve 116, 118.,
125— 126 § ok rendelkezései az irányadók.
139. §. (49. §.) A vizsgálat letevése után az illető részére a vizs
gáló bizottság jegyzője bizonyítványt állít ki a bizottság elnökének és
jegyzőjének aláírásával és az egyházkerület vagy a bizottság pecsétjével
megerősítve.
140. §. (50. §.) A vizsgálat dija fejenként 20 korona, a bizonyítvány
dija 5 korona.

3. Rendkívüli lelkészi vizsgálatok.
Különbözeti vizsgálatok s külföldi lelke'szi oklevelek honosítása.

141. §. (51. §.) Az a lelkész, aki más keresztyén egyházból tér át
hozzánk s mint református lelkész óhajt alkalmaztatni, u. n. különbözeti
vizsgálat tételére köteleztetik.
A különbözeti vizsgálat a rendes lelkészi vizsgálat idején az elnökség
engedélye alapján az egyházkerületek rendes lelkészvizsgáló bizottságai
előtt tehető le.
A különbözeti vizsgálat csupán szóbeli s tárgyai: 1. keresztyén
hittan; 2. kér. erkölcstan; 3. magyar ref. egyháztörténelem; 4. egyház
jogtan'; 5. ’egyházszertartástan.
Javítás vagy ismétlés a különbözeti vizsgálatnál nem engedélyezhető.
A különbözeti vizsgálatról rendes bizonyítvány állittatik ki, amely
ben az illetőnek a ref. egyház körében való lelkészi szolgálati jogosult
sága elismertetik.
A vizsgálat dija 40 korona, a bizonyítvány dija 10 korona.
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142. §. (52. §.) Aki külföldön szerez református lelkészt oklevelet,
az a magyar református egyházban csak úgy választható lelkésszé, ha
lelkészt oklevelét hivatalosan honosíttatja.
A honosítást mindenik egyházkerület lelkészvizsgáló bizottsága
eszközölheti a következő feltételek mellett:
a) ha az illető magyar állampolgárságát igazolja;
b) ha lelkészi oklevelét bemutatja;
c) ha lelkészi minőségben vagy ezenkívül bárhol eltöltött idejéről
tartózkodási és erkölcsi bizonyítványt mellékel — a szükség szerint
hitelesített fordításban;
d) ha lelkészi oklevelét a nálunk kötelezett vizsgálati tantárgyaknak
megfelelően - a szükséghez képest — kiegészíti.
A bizonyilvány-kiegészitésre s ennek sikerülése esetén a honosí
tásra nézve mindenkor az illető egyházkerület lelkészvizsgáló-bizottsága
dönt, amely az eredményt a honosítandó bizonyítványra rávezeti s a
honosítás köztudomásra hozatala végett az egyetemes konventre — saját
elnöksége utján — hivatalosan felterjeszti.
A honosító lelkészvizsgálat nem javítható és nem ismételhető.
A vizsgálat dija 40 korona, a bizonyítvány kiállítási dija 10 kor.
c) Theologiai magántanári vizsgálat.
143. §. (53. §.) Theologiai magántanári vizsgálatot tehetnek az olyan
lelkészi oklevéllel rendelkező egyének, akik legalább egy iskolai évet
valamely külföldi egyetemen theologiai és bölcsészeti tudományok hall
gatásával, vagy valamely hazai egyetemen bölcsészeti tárgyak s különösen
klasszikus (görög, latin) vagy modern nyelvek szakszerű tanulmányozá
sával töltöttek s ezt okmányilag tudják igazolni. Kivételesen vizsgálatra
bocsáthatók olyan lelkészi oklevéllel rendelkező egyének is, akiknek az
említett minősítésük hiányzik ugyan, de tudományos irodalmi munkás
ságuk által tudományszakjukban való képzettségüknek kiváló bizonyí
tékát adták. (E. T. VI. t.-c. 109. §.)
144. §. (54. §.) A theol. magántanári vizsgálat az e célra alkotott
vizsgáló-bizottság előtt tehető le, amelyet mindenik egyházkerület különkülön szervez, hat évre szóló érvényességgel. Elnöke a püspök, vagy
törvényszerinti helyettese, tagjai a theol. akadémia, illetőleg fakultás tanárai
és az egyházkerületi közgyűlés által választott 3 lag. A theol. magántanári
vizsgálat füzetesebb szabályzatát az itt jelzett irányelvek szem előtt tartá
sával az egyes egyházkerületek kőzgyülésileg állapítják meg.
145. §. (55. §.) Aki theol. magánfanárságra való képesítést (facultas
docendi) akar nyerni, e végből valamelyik egyházkerületi vizsgáló-bizott
ság elnökségénél folyamodványban kéri a vizsgálatra bocsáttatását, a
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szabályzatban felsorolt okmányok melléklésével és az általa választott
szakcsoport megjelölésével.
146. §. (56. §.) A theol. magántanári vizsgálat Írásbeli és szóbeli.
147. §. (57. §.) Az Írásbeli vizsgálat áll egy szakszerű, a választott
szakcsoport, vagy csoportok körébe vágó tudományos dolgozatból,
amely kinyomatva, legalább tizenkét példányban, a vizsgálatért felter
jesztett folyamodványhoz csatolandó, vagy a folyamodványban megjelölt
időre adandó be. A dolgozatot az elnökség az illetékes theol. akadé
miai, illetőleg fakultás] tanári karhoz teszi át s az a szaktanáron kívül
a vizsgáló-bizottság más két tagjai által is Írásban megbiráltatván, amennyi
ben a kívánalomnak kellőleg megfelel, a szóbeli vizsgálat alapjául elfőgadtatik s illetőleg ennek alapján a jelentkezett egyén szóbeli vizsgálatra
bocsáttatik.
Az írásbeli dolgozat bírálatára, ha az 4—6 nyomatott Ívnél nem
terjedelmesebb, legfölebb 6 havi idő tűzetik ki s ha a dolgozatot a
bizottság tagjainak többsége elfogadhatónak Ítélte, a szóbeli vizsgálat
egy, legfölebb két hónapon belüli határidőre kitűzendő s illetőleg
egyházker. közgyűlési engedélylyel kitűzhető.
148. §. (58. §.) A szóbeli vizsgálaton a theol. tanárok és főként a
szaktanár részéről a magántanári képesítést (fakultás docendi) nyerni
óhajtó kérdéseket kap az általa készített dolgozat köréből, állításait, téte
leit bővebben fejtegetni, magyarázni és vitatni köteles; ezenkívül megvizsgáltatik az általa választott szakcsoportba tartozó tudományok köréből.
149. §. (59. §.) A theol. szaktanfolyamon előadott tudományok
— theol. magántanári vizsgálat szempontjából — 6 csoportba oszlanak
s a magántanári képesítést megszerezni óhajtó e csoportok közül egyet
köteles választani.
A 6 csoport a következő: 1. Ó-szövetségi bibliai tudományok.
2. Uj szövetségi bibliai tudományok. 3. Rendszeres theol. tudományok,
(vallásbölcsészet, kér. hit- és erkölcstan). 4. Egyháztörténelmi tudomá
nyok (általános és hazai egyháztörténetem, dogmatörténelem). 5. Gyakor
lati theol. tudományok (egyházjogtannal kapcsolatban). 6. Bölcsészeti és
nevelési tudományok.
150. §. (60. §.) Aki mind az Írásbeli, mind a szóbeli vizsgálatot
sikeresen kiállotta, választott tudományszakja köréből a tanárok és tanuló
ifjúság előtt előadást tart s dolgozatából 40 nyomatott példányt az illető
theol. intézet rendelkezésére tartozik bocsátani, hogy a munka más theol.
akadémiákhoz is megküldhető legyen.
151. §. (61. §.) A sikeresen letett theol. magántanári vizsgálatról
„Theol. magántanári oklevél1' állittatik ki.
152. §. (62. §.) Aki theol. magántanári előadások tartására szaba
dalmat (venia docendi) akar nyerni, annak azt theol. magántanári okle-
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vele és nyomtatásbau megjeleni szakmunkája 5 példányának csatolása
mellett az érdekelt egyházkerületi közgyűléstől kell kérnie. Hasónlóan
annak is, aki külföldön szerzett theologiai tanári vagy valamelyik hazai
egyetemen nyert bölcsészettudori oklevél alapján kíván a theol. akadé
mián magántanári előadásokat tartani.
153. §. (63. §.) A szabadalom megadása felett az egyházker.
közgyűlés a theol. akadémia, illetőleg fakultás tanári karának véleménye
alapján dönt s a felhatalmazási okmányt, a kerületi közgyűlés határo
zatára való hivatkozással, a püspök és főgondnok Írják alá, az egyházkerület pecsétjével ellátva.
154. §. (64. §.) A „venia docendi" érvénye, a nélkül, hogy a
„facultas docendi" érvényét érintené, megszűnik, ha az illető 4 féléven
át magántanári előadásokat nem tartott, de az előirt módon újra meg
szerezhető.
155. §. A letett vizsgálatokról kiadandó bizonyítványok szövege
a következőkben állapittatik m e g :
A) Az első lelkészképesitő vizsgálatról:

Bizonyítvány
az első lelkészképesitő vizsgálatról.
A magyarországi reformátusok ........................................................i
egyházkerületének lelkészképesitő bizottsága nevében bizo
nyítjuk, hogy
Tiszteletes ..................................................................................... atyánkfiát,
aki az 1.......... é v b e n ............................................................ m egye........................
......................................... Pirosban1 született s theologiai akadémiai
tanulmányait a .......................................................................
theol. akadémia
07
....................évben
................................................................................................................... theol. fakuUáso ...............
szabályszerűen elvégezte, egyházkerületünk lelkészképesitő
szabályzata értelmében

első lelkészképesitő vizsgálatra
bocsátottuk s Írásbeli és szóbeli vizsgálata alapján..........................
(képesítettnek)
............................................................................ (jelesen képesítettnek) ......................................................................................................................

és segédlelkészi szolgálatra alkalmazhatónak nyilvánítottuk.
Kelt...........................................n, 19........... év........................................ hónap
napján.
............................ i egyházkerület lelkész
képesitő bizottságának elnöke.

(P.

a
H .)

.........................i egyházkerület lelkész
képesitő bizottságának jegyzője.
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B) A második leikészképesitő vizsgálatról:

Bizonyítvány
a második leikészképesitő vizsgálatról.
A magyarországi reformátusok..............................................................i
egyházkerületének leikészképesitő bizottsága nevében bizo
nyítjuk, hogy
Tiszteletes........................................................................................atyánkfiát,
aki az 1......... é v b e n ...............................................................m egye.......................
.....................................................................................városában született s az első

leikészképesitő vizsgálatot a .....................................................................i
egyházkerület lelkészképesítő bizottsága előtt az 1.......... év..........
............................................havának..................napján ^

képesítettséggel

letette, egyházkerületünk lelkészképesitési szabályzata értelmében

második leikészképesitő vizsgálatra
bocsátottuk s írásbeli és szóbeli vizsgálata alapján...........................
(képesítettnek)

............................................................................. (jelesen képesítettnek) .....................................................................................................................

s a rendes lelkészi szolgálatra megválaszthatónak nyilvánítottuk.
K e lt............................................IQ ........... év............................................. hónap
............................................napján.

a .................................i egyházkerület lelkész-

a ................................1 egyházkerület leikész

képesitő bizottságának elnöke.

képesitő bizottságának jegyzője.

(P. H.)
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C)

A theologiai magántanári vizsgálatról:

Theologiai magántanári bizonyítvány.
M i, a magyarországi reformátusok.................................i egyházkerületének theologiai

magántanár-képesítő bizottsága,

bizo

nyítjuk, hogy
Tiszteletes....................................................................................... atyánkfiát,
ki 1................évb en .....................hónap.......... napján............................................
várm egye.....................!....... .............. &z01íbb,e„n született és a theologiai
tanulmányokat a z .....................................i theol.

................. szabály

szerűen elvégezte és a lelkészképesitő vizsgálatokat letette, egy
házkerületünk theologiai magántanár-képesítő vizsgálati szabály
zata értelmében a .......................................... szakcsoportból m egvizs
gáltuk s nyomtatásban megjelent értekezése, élő szóbeli vizsgá
lata és próbaelőadása alapján a ............................................................szak
csoport körébe tartozó theologiai tudományok előadására képe
sítettnek nyilvánítottuk.
K e lt...........................................19............év................ hó.....................napján

vizsg. biz. elnöke.

vizsg. biz. jegyzője.

(P. H.)

vizsg. biz. tagok.
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Ö T Ö D IK FEJEZET.

A részletekre vonatkozó és kiegészítő egyház
kerületi intézkedések.
156. §. A 111. Rész 82. §. (2)-hoz. Akik a fakultás növendékei
közül a tanári kar engedélyével töltenek egy vagy két évet külföldi
prot. theol. fakultáson, azok, ha fakultásunkon a megfelelő évfolyamra
beiratkoznak, itthon teendő kollokviumaikat a rendes, vagy pótkollokviumi időben díjtalanul tehetik le. Akik azonban ily engedély s igy
fakultásunkon való beiratkozás nélkül, vagy más hazai theol. intézetből
mentek ki s a hazai vonatkozású theol. tantárgyakból fakultásunkon
akarnak kollokviumokat tenni, ezt — okmányaik melléklésével a tanári
kartól nyert engedély alapján tárgyanként 10. K kollokviumi dij mellett
tehetik le a rendes — vagy pótkollokviumi időben.
Kollokviumaik eredménye a hazai leckekönyvbe vezettetik be, a
Tanulmányi és Vizsgálati Rend megfelelő rendelkezésére való utalással.
Akik valamely egyetem nem theol. fakultásán töltött rendes hall
gatói minőségük alapján egy év beszámítását igényelhetik: ez az egy
év rendesen az 1— II. évfolyam egy év alatti végzésébe számittatik be,
úgy, hogy az első theologiai év végén rendes, — vagy a következő év
elején rendkívüli theol. alapvizsgát tartoznak tenni — ez utóbbi időben
25 K vizsgadijjal — s a III. évfolyamra csak az alapvizsga sikeres
letétele után vehetők fel. A beszámítandó egy év csak rendkívüli esetben
s a tanári kar engedélye alapján számítható be a 111—IV. évfolyam egy
év alatt végezhetése alakjában.
Akiknek két év beszámítására van joguk, azoknak az első év végén
kell rendes, vagy a kővetkező év elején rendkívüli theol. alapvizsgára
államok s csak ennek sikerülte esetén számittatik be a második évük a
III— IV. évfolyam hallgatásába.
157. §. A III. R. 83. §. (3)-hoz. Akiknek a görög nyelvből Vili.
osztályos bizonyítványukban érdemjegyük nincs, a püspök engedélyével
felvehetők ugyan az 1. évfolyamra, de ez az év csak az esetben fog
utólag beszámíttatni, ha egy év alatt a görög nyelvből is leteszik az
érettségi vizsgálatot, vagy a Vili. osztályból érdemjegyet szereznek s
a 11. évre való beiratkozás előtt az Újszövetségi görögnyelvből is lekollokválnak. Máskülönben a II. évfolyamra fel nem vehetők.
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158. §. (A 8/. §-hoz.) A kötelezett tárgyak közül a különös elő
készületet nem igénylő Magyar prot. irodalomtörténet, Nemzetgazdaság
tan, Magyar alkotmánytan és Közegészségtan az I—IV. évfolyam hall
gatóinak együttesen is előadható. Ezeken kívül a többi tárgyaknak a
tanári létszám és a tanárok maximális óraszáma által megkívánt több
évfolyamnak együttes előadását, a Püspök, mint főfelügyelő, az órarend
jóváhagyásával veszi tudomásul.
Az egyházi zene a fakultáson továbbra is kötelező rendes tárgy
marad évfolyamonként heti 1— 1 órával.
A nemkötelezett tantárgyaknak sem előadása, sem hallgatása, sem
a belőlük való kollokvium nem kötelező; de előadásukra a lehetőségig
igyekezni kell.
Az 1—II. évfolyam hallgatói csak az ő számukra külön tartandó,
főleg nyelvészeti proseminárium tagjai lehetnek. A semináriumba való
beiratkozás a tanév mindkét félévére kötelezi az illetőt. Seminariumot
félévenként cserélgetni nem lehet.
Az Egyházjog heti 3 órán, az Egyházi közigazgatásba való gya
korlati bevezetés heti 1 órán külön adatik elő.
A Nevelés- és oktatástan sistematikai részét a fakultás hallgatói
jövőre is kötelezetten és kollokviumi kötelezettséggel az egyetemen
hallgatják. A fakultáson a Protestáns paedagogia története, a nép- és
középiskolai szervezet az 1— II. évfolyam hallgatóinak minden második
évben heti 2 órán adatik elő s ez képezi a theol. alapvizsga tárgyát is.
159. §. (A 91. és következő §-okhoz.) A konventi szabályzatban
foglalt vizsgálati-rend minden részletében alkalmaztatik a theol. fakultá
son is. A rendes vizsgálatok ideje évenként junius hó második fele;
napjának megállapítása a theol. igazgató előterjesztésére, a Püspök, mint
vizsgálóbizottsági elnök joga, ő is teszi közhírré az egyházkerület hiva
talos lapjában. Hasonlóan a rendkívüli vizsgák idejét is, amennyiben
ilyenek tartását az egyh. kér. igazgatótanács esetről-esetre engedélyezi.
A theologiai alapvizsga rendes ideje is a tanév vége, junius má
sodik fele. A javító-, esetleg rendkívüli theol. alapvizsga tartása és ideje
kitűzése — mint kebli vizsgálaté — a tanárkar hatáskörébe tartozik.
Kihirdetése az intézeti hirdetési táblán történik.
A javító- és pótkollokviumok ideje az első félév elején a beirat
kozást megelőző két nap; a második félév elején március 1—3 napja.
A pótkollokviumon kapott elégtelen osztályzat javításának, valamint
a tárgy ujrahallgatásának módjait a Püspök által jóváhagyott tanárkari
szabályzat határozza meg.
160. §. A 97. §. (7. §.), 108. §. (18. §.), 131. §.(41. §.), 140-142. §.
(50—53. §-hoz.) Az indokolatlanul mulasztott kollokviumok, — melyek
nek ilyen minőségét a tanári kar állapítja meg — pótkollokviumi dija
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tárgyanként 10 K, a rendkívüli theol. alapvizsga dija 25 K ; a rend
kívüli első- és második lelkészképesitő dija — amenyi ben ily vizsga
tartatik — a rendes dijon felül még 25 K ; a theol. magántanári vizsga
dija rendes vizsgák idején 50 K, rendkívüli időben 100 K.
A pótkollokviumi és rendkívüli theol. alapvizsga dijai egészben,
minden más vizsgadijból 10 K a „tanárok tanulmányúd segélyalapját
illetik; minden más vizsgadijból 10 K a „theol. tanári nyugdíjalapot", a
bizonyítvány kiállításáért járó 5 K-ból 1 K bélyeg, 4 K pedig a theol.
igazgatói iroda szükségeire számoltatik el; a fennmaradó rész a vizs
gáló-bizottság útiköltségének részbeni fedezésére az egyh.-ker. pénztár
„Útiköltség számlájáéra fizetendő be a vizsgadijakat kezelő igazgató által.
161.
§. A 155. §.-hoz. A különbözeti lelkészképesitő vizsgá
bizonyítványának szövege:

Sz.

Bizonyítvány
különbözeti lelkészképesitő vizsgálatról.
A magyarországi reformátusok ......................................................................... i
egyházkerületének lelkészképesitő bizottsága nevében bizonyítjuk, hogy
Tiszteletes ...................................................................................................atyánkfiát,
aki az 1........... év......................... h ó ........... napján .................................................. megye
községében

............................................................................................................................... városában

s z ü le t e t t S ű

o u ...............................................................

.....................................theol. tanfolyamot..................................... években elvégezvén,

mint...........................................................................................a(z) ..................................................
egyház törvényei szerint a papi képesítést megnyerte s 1 .............. évtől
1................. évig ................................................ szolgálatot is teljesített, — miután
református egyházunk kebelébe a ................................................................................. i
ref. egyházközség lelkészi hivatala ................. — ............... számú bizonyít
ványa tanúsága szerint ................. év ................................................ h ó ...........napján
áttért, bizottságunk előtt egyházkerületünk lelkészképesitési szabályzata
értelmében
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IV. RÉSZ.
A hallgatók.
ELSŐ FEJEZET.

Felvétel és beiratkozás.
163. §. A theol. fakultás hallgatói sorába mindenki szabályszerű
felvétel és beiratkozás által léphet.
Az egyszer felvett növendék tagja marad a fakultásnak mindad
dig, mig:
a) végbizonyítványa (absolutorium) kiadatik,
b) szabályszerű távozási bizonyítvánnyal kilép,
c) tanárkari határozattal eltávozottnak nyilvánittatik,
d) fegyelmi Ítélettel kizáratik.
164. §. Csak azok vehetők fel, akik a 83, 85, illetőleg 157. § köve
telményeinek megfelelnek és mindig csak valamely évfolyam kezdetén;
leckekönyv alapján csak akkor, ha a megelőző évfolyamról a lecke
könyv az összes kötelező tárgyakból letett kollokviumokkal lezárva és
hitelesítve és távozási bizonyítvány mellékelve van.
A lelkészi pályára lépő ifjaknál az illetőnek testi épsége és hangja
is tekintetbe vétetik. Alkalmas voltuk megállapítására beiratkozás előtt
az intézeti orvosnál magukat megvizsgáltatni tartoznak, ki ennek ered
ményéről az igazgatónak tesz jelentést.
165. §. A beiratkozás minden év szeptember 12-ig eszközöltetik.
E határidő eltelte után 10 napig a tanári szék, ezután 15 napig (okt.
7-ig) a püspök engedélyével kivételesen beiratkozhatnak azok, a kik
hitelesen igazolják, hogy elhárithatatlan akadályok miatt késtek; később
jelentkezők azonban nem vehetők fel.
166. §. A felvételt a tanári kar eszközli, melyért évenként az egy
házkerület hivatalos lapjában közzétett időig előre folyamodni kell.
Később jelentkezők csak az esetben vétetnek fel, ha még hely van a befo
gadásukra. A felvett ifjak a felvételről az igazgató által értesittetvén, a
beiratkozásra kitűzött időben, az egyházkerületi központi nyugdíjalapra
6 kor., továbbá felszerelési díjban 8 kor., könyvtárdijban 2 kor., ifjúsági
egyleti tagdíjban 4 kor., theol. köri tagdíjban 2 kor., végül újon beiratkozók a leckekönyv és ezen törvénykönyv árának 1— 1 kor. lefizetése
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melleti tartoznak neveiket az intézet anyakönyvébe beírni és az anya
könyv rovatait kitölteni, mely cselekvényök által a fakultás növendékei
lesznek s magokat az intézet törvényeinek megtartására kötelezik.
A leckekőnyv és e törvénykönyv árának kivételével a jelzett dijak
minden tanév elején újra fizetendők.
167. §. A theologiai tanfolyamnak csak rendes hallgatói lehetnek.
Egy-egy órára, vagy valamely tantárgy egy-egy szakasza előadásának a
meghallgatására a fakultás igazgatójának és az illető szaktanárnak külön
kikért engedélyével, mint rendkivüli hallgató, bemehet bármely művelt
ember; de az előadás ideje alatt a rendkivüli hallgató is az intézet rend
tartásaihoz tartozik alkalmazkodni.
168. §. A theologiai fakultás lelkészi pályára készülő növendékei
más tanintézetnek, — kivéve a kolozsvári Ferenc József tudományegyetemet, mint a melylyel a fakultás kapcsolatban áll, — rendes hall
gatói nem lehetnek. Mint egyetemi rendes hallgatók, kötelesek ez egye
tem bölcselet-, nyelv- és történelemtudományi karán a theol. fakultás
igazgatósága által kötelezőleg előirt tárgyakból heti 10 órát hallgatni.
A beiratkozási- és tandijat az egyetemen maguk fizetik.
169. §. A felvételnél lelkészek és tanítók gyermekei a hasonlók és
egyenlők között előnyben részesitendők.
M Á SO D IK FEJEZET.

Tanintézeti rendtartás.
170. §. Minden növendék köteles az intézetbe léptekor magának
az igazgatónál leckekönyvet szerezni, mely a négyéves tanfolyam egész
tartamára szolgál..
A más theol. akadémiáról a tanfolyam közben átlépő tanuló előbbi
intézetéből hozott leckekönyvét folytatólag használhatja.
Az egyetemen kötelezetten hallgatott órákra nézve az egyetemen
lartozik minden növendék indexet váltani. A tanfolyam bevégzése után
a theologiai és az egyetemi index osztályzatai alapján állittatik ki részére
a végbizonyítvány (absolutorium.)
171. §. A leckekönyvbe beirandók az illető évfolyamon kötelező
hallgatásra előirt tantárgyak, de be kell Írni az esetleg szabadon választott
tárgyakat is, s az első előadási órán az előadó tanárnál jelentkezvén,
láttamoztatandó. Kollokvium, az illető tárgyból csak akkor fogadtatik el,
ha a szabályszerű jelentkezés és láttamozás idejében megtörtént.
172. §. Minden hallgató tartozik az előadásnál használandó kézi
könyveket és a tanári kar által elkerülhetetlenül szükségeseknek ítélt
segédkönyveket megszerezni és az egész tanfolyamon át megtartani, a
tanári kar ellenőrizvén e kötelesség teljesitését.
4*
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173. §. A hallgatók a tanári szék által megállapított leckerendhez
alkalmazkodni kötelesek.
174. §. Az előadásokra a növendékek kötelesek pontosan eljárni;
csak előlegesen kikért engedély, vagy utólagos orvosi, szülői (gyámi)
bizonyítvány melletti mulasztás tekintetik igazolt mulasztásnak. Ellenőrzés
végett a tanár szabad tetszése szerint névsort olvas.
175. §. Aki engedély vagy igazolás nélkül mulaszt: 1—3 elmu
lasztott óráért a tanár által magánosán megintetik; 5-ért az igazgató elé
idéztetve niegdorgáltatik; a további mulasztások a tanári kar elé tartoz
nak és fegyelmi vétségként biráltatnak el.
176. §. Az előadási órákon minden növendék köteles magát
illedelmesen viselni. Aki az előadásokon a figyelmet és a csendet bár
mivel megzavarja, az előadó tanár egyszeri megintése után másodízben .
már tanári szék elé idéztetik, sőt botrány esetén már elsőizben is a
tanári szék elé idéztetik s ott cselekedete mint fegyelmi vétség biráltatik el.
Az egyetemi előadásokon elkövetett vétség az egyetemi hatóság
ítélkezése alá esik; de a vétség foka szerint a theologiai fakultás fegyelmi
szabályai szerint is büntettetik.
177. §. A theologiai fakultáson a félév folyamán a tanár annyiszor
tarthat részleges kollokviumot, a hányszor tetszik s a hallgatók kötele
sek arra mindig elkészülni. .
Aki a kérdező órákon készületlenül jelenik meg, elsőizben a tanár
másodízben a tanári kar által megintetik, azontúl fegyelmi büntetések
kel büntettetik; ha pedig az ily kérdező óráról elfogadható ok nélkül
marad el, már elsőizben tanári szék elé idéztetve megdorgáltatik,
ismételt esetben fokozatosan büntettetik. Aki egy félév folyamán egyszer
sem kollokvál a tartott időszaki kollokviumon, csak a tanári széktől
nyert s indokolt kérelemre adható engedélyiyel bocsáttatik félévi kollokvi
umra. Aki az Írásbeli dolgozatok készítésében hanyag s dolgozatait a
kitűzött határidőkre nem adja be, mulasztása a kérdezési órákra meg
állapított büntetésekkel büntettetik.
178. §. Minden félév végén az előadott s a két leckekönyvbe
bejegyzett és konventi tanterv által kötelezőkké tett tantárgyakból úgy
a theol. fakultáson, mint az egyetemen, a hallgatók kötelesek az illető
előadó tanár előtt kollokviumra állani; a kollokvium eredménye, vala
mint a félévi szorgalom a leckekönyvbe a 92. §. (2 §)-ban megállapított
osztályzattal iratik be.
A theol. fakultáson tartandó kollokviumok idejét a tanári kar
állapítja meg.
179. §. Aki a félévi colloquiumot elmulasztja, csak a tanári széktől
nyert s indokolt kérelemre adható engedélyiyel állhat pót-colloquiumra,
melynek feltételeit a Tanulmányi rend szabályozza.

53
180. §. Hogy a püspök, mint tanulmányi felügyelő, a tanulmányi
előmenetel felől összehasonlító áttekintést nyerhessen, a félévi kollokvi
umok végén zárókollokvium, tartatik az egész évfolyam növendékeivel
együttesen, melynek idejét a tanári kar a püspök hozzájárulásával álla
pítja meg. Aki e zárókollokviumról indokolatlanul marad el, leckekönyve
azon féléve nem hitelesíttetik.
181. §. Az intézet tagjai magukban önálló testületet nem képeznek,
ilyennek jogait nem gyakorolhatják, más testületekkel, hatóságokkal és
hivatalokkal testületileg nem érintkezhetnek. Azonban az intézet növen
dékeit közösen érdeklő ügyekben igazgatói engedély és vezetés mellett
tanácskozhatnak; a tanácskozás ideje és tárgya előlegesen az igazgató
nak-, hozott határozata pedig helybenhagyás végett utólagosan a tanári
karnak bejelentendő. Az ilyen tanácskozásban valamely, az intézet köte
lékén kívül álló egyénnek egyáltalában nem szabad résztvenni.
182. §. Az igazgató, vagy az általa e végett felkért tanár az ifjak
tanácskozásain megjelenik; ha szükség, őket figyelmezteti, sőt a tanács
kozás feloszlását is elrendelheti, ha a tanácskozás az intézeti szabályoktól,
vagy a kitűzött czéltól eltér.
A tanácskozás, vagy gyűlés kieszközlőinek, egybehivóinak általában
kezességet kell váHalmok a rend fenntartása és az intézeti törvényeknek
a gyűlésben leendő pontos megtartása iránt. A rendzavarásért, vagy a
törvények megsértéséért első sorban ők felelősek.
183. §. Az intézet növendékei maguk között társulatot, vagy egy
letet alkothatnak; de alapszabályaikat az alapításkor vagy megváltoztatás
esetében megerősítés végett, a tanári kar elé felterjeszteni kötelesek ;
minden egylet bármiféle gyűlése csak a felügyelőtanár előleges enge
délye és jelenléte mellett tartható; fontosabb határozataikat jegyzőkönyveik
kapcsán a felügyelőtanár referálja a tanárkari ülésen s csak itt nyer
jóváhagyás után hajthatók végre.
184. §. Az intézet növendékei az intézeten kivül álló társulatoknak
köröknek stb. csak igazgatói engedély mellett lehetnek tagjai.
185. §. Az intézet növendékei — ilyen : címen és jelzéssel, —
bármely helyen, vidéken vagy helyben, szünnapi vagy szorgalmi idő
szakban csak igazgatói engedély mellett jelenhetnek meg. Ily alkalommal
minden előfordulható esetért az intéző személyek felelősek.
186. §. Az intézeti növendékek bármely ügyben, bármely kevés
időre, — a megszabott vakációkat kivéve — csak előleges igazgatói
engedély mellett távozhatnak el a városból, míg 3 napon túl terjedő
elmaradásra, az illetőnek írásban beadandó kérelme alapján, csak a tanári
kar adhat engedélyt. A ki engedély nélkül, vagy az engedélyezett időn
túl elfogadható ok nélkül távol marad, leckemulasztásai beszámításán
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felül a vétség fokához mérten, fegyelmileg büntettetik. Hasonlókép bün
tetés éri azokat, a kik szünidőről a kiszabott időnél későbben jönnek meg.
187. §. Az intézetből időközben kilépni akaró növendék bizonyít
ványt csak szülői, vagy gyámi kérés mellett kaphat.
188. §. Az intézetből végleg eltávozni akaró növendéknek „Távo
zási-bizonyítvány" -a csak akkor adatik ki, ha mindennemű intézeti és az
intézet kebelében lévő egyleti tartozásait lerótta ; továbbá, ha ellene sem
élelmezési sem mosásdíj, sem pedig a szülők, gyám vagy tanár bele
egyezésével csinált adósság vagy gyógyszertári tartozás miatt az igazgatónál
követelés bejelentve nincs. Ellenkező esetekben a bizonyítvány a követe
lések kielégítéséig visszatartatik.
A bizonyítvány ára a bélyegen kivül 4 kor., a mely az igazgatói
iroda költségeinek fedezésére szolgál.
189. §. Végbizonyítvány (absolutorium) csak azoknak állítható ki,
a kik az előszabott tanfolyamot a tanulmányi szabályok értelmében úgy
az előirt óraszám, valamint a köteles tantárgyak és kollokviumok tekin
tetében teljesen befejezék.
Pályavégzettnek az az ifjú tekinthető, aki szabályszerűen kiállított
végbizonyítványt képes felmutatni; ez utóbbit sem a leckekönyv magá
ban véve, sem egyéb okmány nem pótolhatja.
190. §. A ki a távozási és végbizonyítványt, vagy a leckekönyvet
elveszti, köteles a másodlat kiállításáért az egyh.-ker. igazgatótanácshoz
folyamodni. Az igazgatótanács a másodlat kiadását azonban csak úgy
rendelheti el, ha a folyamodó igazolja, hogy a másodlatban kiállítandó
okmánynak elveszését legalább négy héttel a kérvény beadása előtt az
összes hazai református egyházi lapokban közzétette.
191. §. A másodlat kiállítását a fakultás anyakönyvei alapján a
tanári kar engedélyére, az igazgató eszközli és a másodlatba úgy az
egyes tanárok, mint az igazgató neveit is maga írja be. A kiállított másod
latot az igazgató a fakultás pecsétjével hitelesíti.
A távozási- és végbizonyítvány másodlatának dija a bélyegen kivül
4 kor., amely összeg az igazgatói iroda költségeire fordittatik. A leczkekönyv másodlatának dija 20 kor. — a bélyegen kivül — melyből 4 kor.
az igazgatói iroda javára számolandó el, a többi a kiállítót illeti.
192. §. A másodlat kiállítását az igazgató, az egyházkerületi főható
ság utján az egyetemes konventnek bejelenti.
193. §. A tantermek délelőtt hét, délután két órakor nyittatnak ki.
Az előadások megkezdéséig tartozik mindenki a kellő iskolai eszkö
zökkel fölszerelve a tanteremben megjelenni s ott rendes helyét elfoglalni.
194. §. A növendékeknek az egyes tantermekben épen csak azok
ban az órákban szabad tartózkodniok, a melyekben az óra rend szerint
ott tartandó előadásokon megjelenni kötelesek. A mint a délelőtti, vagy
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délutáni előadásoknak vége van, a tantermek bezáratnak s az azokba
való bemenetelre még külön kérésre sem adatik engedély.
195. §. A tantermekben az előadó tanár megjelenése előtt is tar
tozik mindenki a leendő lelkészt megillető illedelmes komolysággal
viselni magát. Különösen tiltatik minden zajongás, lármás beszéd, ének
lés, az ablakoknál való csoportosulás s az azokon való kihajlás.
196. §. A felső ruhák, (felöltők) esernyők és sétapálcák a tantermek
előtt lévő előszobákban helyezendők el, azokat a tantermekbe bevinni
nem szabad.
197. §. Az egyes előadási órák között lévő szünetek alatt a tan
termekben és előttük futó folyosón a dohányzás tiltva van. A tantermek
ajtói gondosan becsukandók, mig ablakai felnyitandók az egészség
érdekében.
198. §. A növendékek a tantermek összes felszereléseiért egyen
ként és együttesen felelősek. Az okozott kárt, ha a tettes ki nem tud
ható, az egész osztály köteles megtéríteni. A bútorokon ejtett legkisebb
rongálás az egész bútordarab újból való beszerzésére kötelez egyeseket,
vagy osztályokat.
A bútorokat rendes helyükről elmozdítani tilos.
199. §. Az előadási órákra oda nem tartozó olvasmányokat bevinni
nem szabad. Az ez ellen vétőkre az előadási órákat zavarók fegyelmi
büntetései alkalmaztatnak.
200. §. A növendékek az intézet könyvtárának használatára mind
nyájan jogosultak; de a könyvtárból csakis az erre kitűzött órában kér
hetnek ki könyvet.
201. §. Encyclopaedikus müvek és szótárok csupán a könyvtári
helyiségben használhatók, azokat kivinni nem szabad.
202. §. Az intézeti könyvtárból rendszerint egy munkánál többet
egyszerre nem lehet kivenni, csupán kivételesen valamely nagyobb
tanulmánynyal foglalkozó hallgatónak engedtetik meg több munka egy
szerre való kivétele.
203. §. Egyes munkákat legfölebb egy hónapi időre lehet kivenni;
ennek leteltével a kivett munka okvetetlenül visszaszolgáltatandó.
Ha valaki akár az ünnepi szünetek alkalmával, akár pedig beteg
ség, vagy bármi más ok miatt évközben hosszabb időre távozik az
intézetből, tartozik a nála levő könyvet (illetőleg könyveket) távozása
előtt a könyvtárba pontosan beszolgáltatni; önként értetvén, hogy az
iskolai év végén a kiszabott időre minden könyvet be kell adni. Kivé
telt — saját felelősségére — a könyvtárnok engedélyezhet.
204. §. Ha a növendék a könyvet a beadásra fentebb kitűzött,
vagy esetleg részére még egyszer kitűzendő újabb, de egy hetet semmi
esetre meg nem haladható időn túl is magánál tartaná: tartozik a könyv
értékét és kötésének árát megtéríteni.
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205. §. A könyvek lapjainak behajtása, befirkálása, bepiszkolása,
megcsonkítása vagy bármily módon való használhatatlanná tétele tilos.
A legcsekélyebb rongálás, a melyet a könyvtárnok állapit meg, az egész
mű árának megtérítésére kötelez.
206. §. A zenetermekben magán-zongorázási, vagy harmoniumgyakorlatok ideje: reggel 7— 8 óráig, délután 2—8 óráig. E gyakorlóórákon az ezen gyakorlatokra kötelezetteknek az illető zenetanitó által
kiszabott tanulni valókat kell játszaniok.
207. §. A zongorán, vagy harmoniumon hangjegyfüzeteket hagyni
nem szabad. A felöltők, kalapok stb. a fogasokra akasztandók. A zongora
és harmonium fedele játék után mindig lezárandó. Játék közben a terem
ajtaja és ablakai betéve tartandók.
208. §. Dohányozni e helyiségben nem szabad.
209. §. A növendékek egyenként és összesen felelősek úgy a rendés tisztaságért, mint az esetleg okozott károkért, melyek az igazgatónál
azonnal bejelentendők.
210. §. A zene-gyakorlatokra kötelezettek gyakorló óráikat tartoz
nak megtartani. Az elmulasztott órák rendes óramulasztás számba vétet
nek s akként büntettetnek. Az ellenőrzést a zenetanitó gyakorolja.
211. §. A zeneterem lámpáinak meggyújtása s eloltása az intézeti
szolga kötelessége.
212. §. Némely jogok gyakorolhatása érdekéken (legatio választás)
a növendékek között osztályonként minden félév végén érdemsorrend
állapittatik meg. A sorrend alapját első sorban az illető félévvégi theol.
kollokviumok osztályzatai képezik; de a különben egyenlőknél tekin
tetbe vétetik az egyetemen tanúsított szorgalom és előmenetel, esetleg
az érettségi bizonyítvány vagy theol. alapvizsga eredménye is. Magasabb
osztályba újonnan jöttek, valamint osztályt ismétlők is, fél éven át osz
tályuk végére, az első évesek pedig az első félévben az érettségi bizo
nyítvány alapján soroztatnak.
HARM ADIK FEJEZET.

Ösztöndíjak, segélyek, legációk.
213. §. A theol. fakultásnál, mint tanintézetnél levő ösztöndíjak,
segélyek és jótétemények ezidő szerint a következők:
a) 16 fejedelmi ösztöndíj a nagyenyedi Bethlen-kollégium elöl
járósága által adományozva á 200 K, (ebből egy 180 K-ást a theol.
fakultás konviktusa egészít ki 200 K-ra);
b) 20 — egyenkint 100 K-ás — ösztöndíj a fakultás elöljárósága
által adományozva, az intézet Gecse-Baldácsy segélye megelőző évi
számadási feleslege terhére engedélyezve;
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c) Tandíjmentesség minden theologus számára a fakultáson ;
d) Bennlakás és konviktus a megállapított dijakért ;
e) Legáció;
f) Négy írnoknak a kebli tisztviselők mellett 100—100 K ás konviktusi kedvezmény a konviktusi pénztár terhére;
g) Alapítványi segélyek az alapítólevelek rendelkezéséhez mérten;
lí) Külföldi tanulmányi segély a megelőző tanévi legátusi-megbizólevél (conceptus) jövedelem terhére és erejéig. (250—300 K.)
214. §. Az ösztöndíjakért az időről-időre közzéteendő pályázati
hirdetésekben közzéteendő időig és felszerelésekkel kell folyamodni.
215. §. Az ösztöndíjak és segélyek adományozására nézve a
70—1906. e.-ker. jksz. szabályzat alapján a következők az irányadók:
1. A theol. tanfolyamra, a benlakás és a tápintézelbe való fel
vételnél és mindennemű jótétemények odaítélésénél az egyenlő előmetelt és magaviseletét tanúsító és egyenlő családi és vagyoni viszonyok
között élő ifjak közül az érdél} i ev. ref. egyházkerület kötelékébe tar
tozó szülőknek s ezek között a lelkészeknek, tanároknak s felekezeti
tanítóknak s kántoroknak gyermekeit elsőség illeti meg.
2. A theol. fakultáson ezidő szerint minden theologus ifjú teljes
tandíjmentességben részesül.
3. A nagyenyedi Bethlen-kollégiumtól járó ösztöndíjra csak oly
theologus ifjak ajánlhatók és vehetők fel, kiknek megelőző félévi lecke
könyve általános jeles (1), kivételes és indokolt esetben „jó “ (2):
magaviseleté példás, szorgalma kitartó. Az ösztöndíjak odaítélésénél az
egyenlők között előnyben részesitendők a nagyenyedi Bethlen-kollégiumban tanult ifjak. Ez ösztöndíjakra felajánlhatók a theol. fakultás I.
évi tanfolyamára beiratkozott azon ifjak is, kiknek érettségi bizonyít
ványa általános jeles. (1.)
4. A tanári kar minden félév végén, illetőleg elején, az összes jóté
teményeket felülvizsgálat alá venni köteles, mely felülvizsgálatnál azon
szabály szerint kell eljárnia, hogy minden jótéteményes csak abban az
esetben maradhat meg továbbra is a jótétemény élvezetében, ha az
annak élvezetéhez kötött összes feltételek reá nézve még mindig fennállanak.
5. Minden, a tanfolyamra felvett theologus ifjú, a beiratkozása
alkalmával kötelezvényt tartozik kiállítani arról, hogy amennyiben az
213.§.a)b) pontjában említett jótéteményekben részesül a fakultás részé
ről, a theol. tanfolyam bevégzése után legalább két (2) évig rendes
lelkészi szolgálatot fog teljesíteni az erdélyi ev. ref. egyházkerület köte
lékében, ha pedig akár a tanfolyam bevégzése előtt, akár azután, az
említett két évi rendes lelkészi szolgálat teljesítése nélkül távoznék az
egyházkerület kötelékéből, ezen élvezett jótétemények értékét, mint
kitanulhatására nyert segélyt, visszatéríti a fakultásnak.
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6.
Az ünnepi követségek jótéteményében, a rendelkezésre álló
helyek számához képest, a theol. fakultás minden hallgatója részesülhet
a fakultás rendtartási szabályainak értelmében, ha csak e kedvezménytől
esetről-esetre meg nem fosztatott.
216.
§. Az ünnepi követségek (legáció) ügye a 41 — 1901. és
51 — 1902. e.-ker. jksz. határozattal és több igazgatótanácsi rendelettel a
következőleg szabályoztatok:
1. Az Egyházi Törvények I. t.-c. 144. §. a legációkra nézve
kimondván, hogy „ünnepi követsége rendszerint csak a theologiai
akadémiák rendes hallgatói bocsáthatók" és hogy „rendkivülileg" más
ifjak csak abban az esetben küldhetők ünnepi követségbe, ha „vala
melyik főiskolánál az ünnepi követségek száma oly jelentékeny, hogy
a theologus ifjak létszámát túlhaladja": egyházkerületünkben is első
sorban csak a theologiai fakultás rendes hallgatói bocsáthatók legációba
és azután következő sorban a nagyenyedi tanítóképző intézet 111., IV.
éves növendékei, végül a fakultás internátusában vagy valamelyik erdélyi
ref. kollégiumban lakó azon tanárjelöltek, akik segéd- vagy rendes lel■
készi minősítéssel bírnak.
Rendkivülileg más ifjak csak abban az esetben bocsáttatnak ünnepi
követségbe, ha a theologus, 111., IV. éves tanitóképezdei növendék, ille
tőleg lelkészi minősítésű tanárjelölt ifjak száma nem tudná ellátni a
szokásos legációkat. Ellenben a kollégiumok u. n. jurátusai (seniorok,
segédlanárok stb.) az eddigi gyakorlat szerint s a két felső VII. és Viliosztálynak tanulói csak akkor bocsáthatók legációba, ha az első — és
másodsorban jogosultak létszáma sem láthatná el az ünnepi követeket
kívánó egyházakat.
2. Az egyházkerület összes legációit, úgy, amint azok az igazgatótanács 1895 ik évi 2913. számú leiratára a kollégiumok és az egyház
megyék részéről bejelentettek, az erdélyi ev. ref. egyházkerület theologiai
fakultásának igazgatósága tartozik nyilvántartani s ehez az igazgatóság
hoz tartoznak a legátust járató egyházközségek minden esetleges vál
tozást (a legatum csökkenését vagy emelkedését, vagy hogy valamely
ünnepre nem veszi a legátus szolgálatát igénybe stb.) mindig a sátoros
ünnepeket legalább hat héttel megelőzőleg bejelenteni, valamint oda
jelentendők be az esetleg újonnan szervezendő legációk is.
3. Rendes legációról csakis az igazgatótanácstól kikért és megnyert
engedéllyel jelenthető be, hogy az egyházközség a legációt beszünteti
vagy egyik vagy másik ünnepre nem kér legátust. A bejelentéskor az
igazgatótanácsi engedély hivatalos számára hivatkozni kell. Ilyen esetben
a legátum csakis felsőbb hatóság által engedélyezett egyházi építkezés
céljaira fordítható: de sem papi, segédpapi vagy tanítói, sem más
személyi javadalmakra egyáltalában le nem köthető; más legátus
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alkalmazása pedig egyenesen az illető lelkész fegyelmi felelőssége
alatt, tilos.
4.
Az ref. theologiai fakultás igazgatóságánál nyilvántartott
összes legációkból a sátoros ünnepeket megelőzőleg három héttel leg
első sorban a theologiai fakultás jogosult növendékei választanak legációt
a fakultás törvényeiben és rendszabályaiban megállapított mód szerint.
A fenmaradt legációk jegyzékét a megejtett választás után a fakultás
igazgatósága azonnal tartozik megküldeni a nagyenyedi ref. tanitóképezde igazgatóságának. A másodsorban jogosult tanitőképezdei lll-ad
és IV-ed éves növendékek is megtévén a keblileg megállapítandó sza
bályok szerint a választást, a még fenmaradó legációk jegyzékét a tanitóképezde igazgatósága az egyes ref. kollégiumok igazgatóságaihoz
azon territoriális beosztás szerint küldi meg, amint a kollégiumok eddig
is bocsátottak ki legátusokat.
5. A theologiai fakultásról kibocsátandó legátusok elmondandó
ünnepi beszédeit a fakultás gyakorlati-theologiai tanára, a tanitóképezdéből vagy a főgymnáziumokból kibocsátandó legátusok ünnepi beszé
deit a képezde, illetőleg a kollégiumok vallástanára tartozik átvizsgálni
és a bárhonnan kibocsátott ünnepi követek csak olyan egyházi beszé
deket mondhatnak el, amelyekre nézve a megjelölt tanár urak jóvá
hagyását, engedélyét megnyerték.
6. Az Összes kibocsátandó ünnepi követek számára a kiküldeté
süket igazoló levelet (conceptus) a fakultás igazgatósága készíti és azt
az eddigi gyakorlat fentartásával egy példányban utánnyomás végett
úgy a nagyenyedi ref. tanitóképezdéhez, mint az összes kollégiu
mokhoz megküldi.
7. Az ünnepi követek az egyházakban teljesített szolgálataikról,
— elmondott beszédeik pontos jelzésével — és tanúsított magavisele
tükről zárt levélben hivatalosan lepecsételt bizonyítványt tartoznak kérni
az egyházközség lelkészétől s azt az ünnepi követségből való megjövetel után az intézet igazgatóságának bemutatni s aki ellen akármi
tekintetben esetleg panasz vagy kifogás emeltetnék, az az elsőizben
intessék meg, másodízben pedig a legációba menés jogától fosztassék meg.
8. A legátust fogadó lelkészek a hozzájuk kibocsátott ifjak tanú
sított erkölcsi magaviseletéről, végzett szolgálatairól, tapasztalt modorá
ról és társadalmi érintkezéséről lepecsételt bizonyítványt adjanak a ki
bocsátó tanintézethez címzetten.
9. Az egyházközségeknek jogukban marad ugyan kikérés, vagy
kihívás (specificatio) utján egyes ifjakat valamely ünnepre legátusul ki
hívni : de kihívni csakis theologus ifjakat lehet, a többi csak másodsorban
jogosított ifjak közül specifikáció egyáltalában nem engedélyeztetik.
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Minden kikérésnek (specifikáció) azonban csak presbyteri gyűlésből ho
zott rendes gyűlési határozat, jegyzőkönyvi kivonat alakjában lehet helye
és egy egyházközség egy folyó tanévben csak egyszer specifikálhat
a theologus ifjak közül. A kikérést az egyházközség az illető ünnepeket
megelőzőleg legalább egy hónappal (4 héttel) tartozik a theologiai fa
kultás igazgatóságánál a kihívott egyén megnevezésével bejelenteni.
Később jövő specifikációk nem vétetnek tekintetbe s az illető legáció
rendes választás alá kerül.
10. A legáczióba menetelre első sorban jogosult theologus ifjak
közül is egy egy ifjú egy iskolai évben csak egyszer bocsátható ki kihí
vás által. A kikérésre való kibocsátás azonban büntetésből megtagadható.
11. Rendkívüli szükség esetén legátust rendesen nem járató egy
házközségek is kérhetnek — esperesük — hozzájárulásával legátust egyegy ünnepre, de csak a theol. igazgató utján és rendes választás során
bocsátható ki bárki is.
12. A választott legációk felcserélése egymás közt az ifjaknak
csak az intézeti igazgatók tudtával és beleegyezésével engedhető m e g ;
a visszaélések meggátlására s úgy a gyülekezetek, mint az ifjak érdekeinek
megóvására vonatkozó kebli intézkedéseket az illető tanárkarok foga
natosítják.
13. A gyülekezetek és lelkészek részéről esetleg előforduló sza
bálytalanságokról az egyh.-ker. igazgatótanácsához kell jelentést tenniN E G Y E D IK FEJEZET.

Ifjúsági egyesületek.
217. §. A theol. fakultás ifjúságának a tanárkar által jóváhagyott
alapszabállyal működő három egyesülete van:
a) Ifjúsági egyesület
b) Theologus Kör.
c) Ének-zene egylet.
(Ezeknek a tanári-kar által megerősített alapszabályait lásd a
»Függelék*- ben.)
Ö T Ö D IK FEJEZET.

Istentisztelet, ünnepélyek.
218. §. A fakultás ifjúsága vasárnapokon és egyházunk ünnepein
kötelesek a nyilvános istentiszteleteken résztvenni.
A theologus ifjak ha akár egyenként, akár testületileg az igazgató,
vagy a gyakorlati theologia tanára által temetési vagy templomi szolgá
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latra rendeltetnek k i: e szolgálatokat minden vonakodás nélkül tartoznak
teljesíteni. A mulasztó fegyelmileg vonatik kérdőre mulasztásáért
Másfelől azonban lelkésziszolgálatokat az igazgató tudta és bele
egyezése nélkül nem teljesíthetnek.
219. §. Kötelesek továbbá az intézet-, vagy a tanárkar által enge
délyezett s az ifjúsági egyesületek által rendezett ünnepélyeken, házi
áhitatosságokon, felolvasásokon, akadémiai istentiszteleteken mindnyájan
és testületileg részt venni s azokról csak az igazgató engedélyével ma
radhatnak el.
220. Istentiszteleteken és ünnepélyeken kötelesek tiszta, fekete ru
hában jelenni meg s magukat az alkalom komolyságához mérten viselni.

H A T O D IK FEJEZET.

A szünidők.
221. §. A tanév szept. 1— 12-ike közti ünnepélyes megnyitásától
június hó 20 —30-ika közti ünnepélyes bezárásáig tart.
222. §. Az egész tanév két félévre oszlik. Az első félév tart a
megnyitástól január 31 ig ; a második február 1-től az év bezárásáig.
223. §. A nyári szüneten kívül a szünidők a következők:
a) a kolozsvári szüret hatóságilag megállapított három napja;
b) a karácsonyi szünidő deczember 20-tól január 7-ig (bezárólag);
c) a húsvéti szünidő virágvasárnaptól husvét utáni csütörtökig
(bezárólag);
d) a pünkösti szünidő a pünköst vasárnapját megelőző csütörtök
től (kezdődőleg) az ezen vasárnapot követő csütörtökig (bezárólag);
é) az első és második félév között 4—5 nap.

B) Fegyelmi törvények.
224. §. A tanári kar kötelessége az akadémiai oktatásnak és az
akadémiai életnek szabadságát összhangzólag az akadémia czéljaival
erélyesen védeni; de egyszersmind a szabadsággal való minden vissza
élést és így magának az akadémia céljának minden veszélyeztetését
lehetőleg meggátolni. Ebből folyólag a tanári karnak, úgy egyes tagjai
ban, mint egészében kötelessége mindazokat az intézkedéseket meg
tenni, amelyek szükségeseknek mutatkoznak arra, hogy a rend és a
fegyelem a theol. fakultáson fentartassék, hogy a fakultásnak, mint tudo
mányos és mint Ielkésznevelő intézetnek jellege szigorúan megőriztes
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sék, hogy végre mind magának az anyaintézetnek, mind egyes tagjainak
becsülete és méltósága komolyan megóvassék.
225. §. A tanári kar e kötelessége erélyes teljesítéséért felelős a
felettes kormányzó hatóságoknak; de a fakultáshoz tartozók is kötelesek
a felettük álló hatóságoknak engedelmeskedni, sőt saját körükben még
felszólítás nélkül is a fegyelem és rend fentartására közreműködni.
226. §. A theologiai fakultásnak úgy a lelkész!, mint annak internátusában lakó és a tanári pályára készülő tagjai érettebb korú ifjak
lévén, megkivántatik tőlük, hogy egész megjelenésükben, modorukban
és minden tettükben a lelkészi, illetőleg a tanári pályához illő komoly
és tiszta erkölcsű magaviseletét tanúsítsanak; tisztelettel és engedelmes
séggel viseltessenek a tanári kar és annak tagjai iránt, de ugyané tisz
teletet tanúsítsák az intézet minden elöljárója irányában is. Legyenek
irántuk udvariasak, előzékenyek, illedelmesek.
A ki az egyházkerületi vagy általában a felettes hatóságoktól való
függést nem akarná elismerni s az ellen vétene, elsőizben is jótéte
mény-vesztéssel, nyílt ellenszegülés esetén elsőizben is kitiltással büntettetik.
227. §. Az ifjak egymás iránt szeretettel és becsüléssel tartoznak;
gondosan óvakodniok kell tehát minden oly cselekedettől, mely a barát
ságos együttlét összhangját megzavarhatná. Egymásban a kiválóbb, a
jobb tulajdonságokat, tisztességesebb hajlamokat becsüljék meg; viszont
önmaguk igyekezzenek a másiknak esetleg felötlő hibáit megjavítani,
nem tűrvén el maguk között semmi rosszat, erkölcstelent vagy épen
becstelent. Mindebben vezesse az ifjakat a kölcsönös szeretet. Ha pedig
valaki magát bárki által sértve érezné, sérelmének orvoslását az intézeti
elöljáróságnál keresse; mert az önbíráskodás, az önhatalmú visszatorlás
szigorúan tiltva van.
Az ez ellen vétők a tett súlyosságához mérten büntettetnek.
228. §. Az ifjúság egészségére és erkölcsi életére kártékonyán
ható helyek látogatása tilos.
229. §. Az intézet helyiségeibe semminemű szeszes italt bevinni
nem szabad és semmiféle szerencse- és kártyajáték még szünidő alatt
sem engedtetik meg. Az ezen tilalom ellen vétők első ízben már min
den jótétemény elvesztésével, ismétlés esetében pedig kitiltással bün
tettetnek.
230. §. A theol. fakultás ezen Törvényeiben és Rendtartási Sza
bályzatában az ifjúságnak rendelt dolgok megszegése vagy elmulasz
tása és a tiltottak cselekvése fegyelmi vétséget képez.
231. §. Fegyelmi vétségekre, azok nagyságához és ismétléséhez
képest — ha a büntetés az illető vétségre külön megállapítva nincs —
a következő büntetések szabhatók:
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1.
Ha a kihágás csekélyebb, megintés és figyelmeztetés az igaz
gató által;
Súlyosabb esetekben :
2. dorgálás az igazgató által;
3. dorgálás a tanári szék előtt;
Még súlyosabb esetekben, fokozatosan :
4. a jótéteményeknek részben, vagy egészben elvonása;
5. feddés, tanácsló elutasítással (consilium abeundi);
6. kitiltás (kizárás) az intézetből.
A mely fegyelmi ügyre nézve a büntetés ezen törvénykönyvben
megállapítva nincs, ott a tanári szék az itt jelzett büntetéseket belátása
szerint alkalmazza s ezen felül bármely esetben elrendelheti az ifjak
szülőinek, vagy gyámjainak tudósítását.
A tanári szék Ítélete ellen csak a 4. 5. és 6. pontok alkalmazása
esetén lehet felfolyamodni a püspökhöz. A felfolyamodást birtokon kívül
az Ítélet meghozása után 48 óra alatt kell beadni az igazgatóhoz. Ez
időn túl a felebbezési jog elévül.
228. §. Aki csalás vagy lopás bűnébe esnék, az a kár megtérítése
mellett kitiltással büntettetik, sőt a körülményekhez képest a polgári
hatóságnak is átadatik.
229. §. Az intézet növendékei ellen hozott fegyelmi határozatok
folytonosan nyilvántartandók, sőt a magánosán történt megintések,
figyelmeztetések és dorgálások is a tanári széknek rendes havonkénti
ülésein bejelentendők.
230. Az iránt, hogy a tanári szék által kiszabott fegyelmi büntetés az
illetőnek leckekönyvébe, vagy távozási bizonyítványába felveendő-e, a
vétség súlyos volta szerint a tanári szék esetről-esetre határoz.

II. Rendtartási szabályok az internátusbán
és konviktusban.
E L S Ő FEJEZET.

Általános határozatok. Felvétel, beiratkozás.
Stipendiumok.
1. §. A theologiai fakultás épületében a theologiai és tanári pá
lyára készülő protestáns ifjak, vagy külön tanárkari határozat esetén bár
mely más főiskola hallgatói lakást, fűtést, bútorzatot, élelmezést és kiszol
gálást kapnak egy-egy iskolai évre, az elöljáróság által időről-időre meg
határozandó összegért, amely összeg sem el nem engedhető, sem nem
mérsékelhető. A mosatásról ez idő szerint magok a növendékek tar
toznak gondoskodni.
2. §. A theologiai fakultás azonban bizonyos számú stipendium
mal rendelkezik, amelyeket az isk. év elején a felvétel alkalmával az illető
hallgató kérésére oszt ki a tanári kar. E stipendiumok kétfélék: vagy a
theologiai tanfolyam hallgatói számára alapitvák, amelyeket a tanulmányi
rend szabályoz (lásd 213—216. §.), vagy pedig az internátus tagjai részére
szólnak. Ilyenek azok a stipendiumok, amelyeket az internátusi élet admi
nisztrálásában résztvevő ifjak nyerhetnek el, a tanári kar ajánlata mellett,
az intézet Elöljáróságának határozatára, továbbá az a 18 internátusi és
konviktusi ingyenes ellátásból álló ösztöndíj, melyet kiváló szorgalmú
és előmenetelü tanárjelölteknek az intézeti Elöljáróság ajánlatára a m.
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur adományoz. Ez utóbbira pályáz
hatnak olyan protestáns vallásu tanárjelöltek, kik a kolozsvári Ferencz
József tudomány-egyetemnek rendes hallgatói és tanulmányaikban kiváló
előmenetelt, magaviseletükben példás életet tanúsítanak, ezenkívül pedig
szegénységüket is kellőleg igazolni tudják. Az ösztöndíjak kiosztásánál
az első félévre beiratkozó tanárjelöltek csak jeles érettségi bizonyítvány
mellett és azon esetben jöhetnek figyelembe, ha a létszám illetékes folya
modókból ki nem telt. Az a tanárjelölt, ki legkésőbb a hatodik félév
végén alapvizsgálatot nem tesz, ösztöndiját elveszíti.
A jótétemények élvezetében az illető növendék azonban csak addig
marad meg, mig szorgalma és erkölcsi magaviseleté által magát arra
minden tekintetben érdemesnek mutatja. Ha évközben s különösen az
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l. félévi kollokviumoknál a fanári kar arról győződik meg, hogy a ked
vezményes jótéteményben addig nem részesített növendékek valamelyike
szorgalmánál és erkölcsi magaviseleténél fogva méltóbb a kedvezmé
nyes jótéteményben részesített növendékek valamelyikénél: akkor a tanári
kar módosíthatja a jótétemények kiosztását s e módosítást intézkedés
és kiutalványozás végett bejelenti az elöljáróságnak, az állami ingye
nességet élvező tanárjelölteknél pedig indokolt előterjesztéssel fordul a
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz.
3. §. A jótétemények kiosztásánál tekintetbe vétetik a növendékek
tanulásbeli szorgalma és erkölcsi magaviseleté, továbbá vagyoni hely
zete, 1. éven a felvételnél az érettségi bizonyítvány eredménye.
4. §. A bennlakók az internátusi dijat félévi (beiratkozáskor és
febr. 1-én), a konviktusi dijat harmadévi (beiratkozáskor, deczember 1.
ás április 1.) részletekben, a villany világítási és más, esetleg megállapí
tott dijakat a beiratkozáskor kötelesek előre fizetni. A díjfizetéseket —
a beiratkozásnál azonnal, máskor az esedékességtől számított 5 napon
helül kell teljesíteni, ez öt nap alatt az intézeti pénztár koczkázatára
részt vehetnek az étkezésben; de az öt nap eltelte után, ha nem fizet
nek, a felügyelő tanár elvonja tőlük az étkezést és szülőikhez, illetve
törvényes gyámjukhoz fizetési felszólítást küld; ha 8 nap alatt erre sem
folyna be az esedékes összeg, az illető hátrálékos az internátusból és
konviktusból kizáratik, az intézet pedig a teljes évi díj és járulékai iránti
igényét per utján érvényesíti.
5. §. A szülő vagy gyám kellőleg indokolt kérésére az Elöljáró
ság kivételképen engedélyezheti a havonkénti fizetést, fentartván magá
nak azt a jogot, hogy az igy beálló kamatveszteséget a kérelmezővel
esetleg megtérittethesse.
6. §. Ha magánosok, vagy testületek a bentartás részére alapít
ványt tesznek, joguk van a jótéteményest kinevezni azon ifjak közül,
akiket a tanári kar a jótéteményre érdemetleneknek nem nyilvánított.
A tanári szék itéletileg az alapítványi helyen lévő növendékektől
is elvonhatja a jótéteményt, midőn az alapítónak joga van mást nevezni
ki. Ha az alapitó kinevezési jogával nem él, akkor e jogot a tanári szék
véleményére az elöljáróság gyakorolja.
7. §. Minden benlakó köteles a felvétel alkalmával egy kötelezvényt
adni, amelyben atyja, illetőleg gyámja az illetékességi ref. vagy ev. lelkész
egy másik tanú előtt saját aláírásával kötelezi magát arra, hogy az inter
nátusba és konviktusba felveendő fiáért az összes megállapított tartozá
sokat fizetni fogja és erről két vagyonilag megbízható készfizető kezes
is a kötelezvényen saját aláírásával szavatosságot vállal.
8 . §. Köteles minden benlakó növendék magával hozni kellő
mennyiségű felső ruhán (1 téli kabát s legalább két rend öltöző ruha
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amelyek közül egyik feltétlenül fekete ünnepi ruha legyen) kívül leg
alább 6—6 fehérneműt, 3 hálóinget, 4 törülköző kendőt, 10 pár haris
nyát, 12 zsebkendőt, 3 lepedőt, 2 vánkos-czihát, 1 fogkefét, 1 fésűt,
1 ruhakefét és 1 cipőkefét. Mivel az ágyak közegészségi okokból vassodrony-ágybetéttel vannak felszerelve, tehát az ifjaknak kell hozniok
megfelelő nagyságú levarrt matrácot is.

M Á SO D IK FEJEZET.

A lakószobák.
9. §. A beiratkozott ifjakat az internátus felügyelő tanára helyezi
el a szobákban 2 —4—6-os csoportokban, hol lakást kapnak bútorzat
tal, fűtéssel, világítással és takarítással, a konviktusban pedig naponként
háromszori étkezést és pedig: reggelire 3 dcl. tejeskávét 120 gr. fehér
zsemlyével; ebédre 3 tál ételt és hozzá 200 gr. kenyeret, vacsorára
mindig sültet, vagy megfelelő húsételt 200 gr. kenyérrel. Minden ifjú a
kétszeri étkezéshez 300 gr. első minőségű húst kap (csont nélkül szá
mítva), az ételek minősége, a hozzá használt anyagok és a felszerelés,
a kezelés tisztasága orvosi ellenőrzés alatt áll.
10. §. Az intézet bennlakói közé csak olyan ifjú vehető fel, ki a
konviktusi étkezést is igénybe veszi.
11. §. Minden bennlakó növendék kap a szobában egy számo
zott asztalt, ugyanolyan számú széket, valamint szekrényt és szobánkint
egy-két könyvespolczot, amelyeknek épségben maradásáért és tisztasá
gáért egész éven át felelős; év végén tartozik mindent ép és tiszta
állapotban visszaszolgáltatni.
A szobák felszerelését a lakók minden év elején leltár mellett
veszik át a felügyelő-tanártól vagy megbízottjától, év végén ugyanúgy
adják át neki. A növendék használatára átadott bútordarabokon ejtett
legkisebb rongálás is az egész bútordarab árának megfizetésére kötelez.
A közös bútorokon, a szoba falain és padlóján, vagy az ablako
kon ejtett rongálásokat, a tettes ki nem derithetése esetén, a szoba lakói
együttesen tartoznak kiigazittatni.
12. §. A növendékeknek szobájuk lévén az otthonuk, igyekezze
nek a rend és tisztaság fentartására, valamint az egymással való szives
és udvarias érintkezés által ezt az otthont úgy magukra, mint egymásra
nézve kellemessé tenni.
A rend és tisztaság érdeke megkívánja, hogy az asztalok és a
székek rendes helyeikről ne mozdittassanak ki. Az asztalban a könyveket
és írószereket mindig rendben kell tartani. A használatra átvett bútorok a
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lintafoltoktól gondosan megóvandóle. A tintával esetleg végig öntött
asztal vagy szék újra festendő a kárttevő terhére.
A fogasokon kalapon és felöltön, vagy téli kabáton kivül más ruhát
tartani nem szabad; nemkülönben tilos a szobában mosdani, ruhát
vagy cipőt takarítani; papírdarabokat vagy akármiféle egyéb szemetet a
padlóra szórni, vagy az ablakon kidobni; ez utóbbiaknak a papírkosár
ban van a helyük. Az ablakoknál csoportosulni, az ablakon kihajolni
vagy kikiáltani szigorúan tiltatik, valamint az is, hogy az öltözködést
vagy a borotválkozást a nyitott ablakhoz állva végezzék.
13. §. A szobákban, kivéve a nem dohányzók részére fentartott
szobákat, a dohányzás ugyan meg van engedve, de a dohánynak, szivarés szivarka végeknek vagy a hamunak elszórása szigorúan tiltatik. A ki
dohányzik, asztalára rendes hamutartóról tartozik gondoskodni. A köpő
láda hamutartó gyanánt nem használható. Ugyancsak nem használhatók
ilyenekül a szobákban lévő fütő-tömbök sem, a mennyiben ezekbe bár
minemű anyag beszórása tűzveszélyes, vagy egészségellenes lehet.
Figyelmükbe ajánltatik a dolgozó szobák lakóinak a szoba gyakori
szellőztetése, valamint az is, hogy gondjuk legyen a tisztaságra a folyo
sónak, illetőleg előszobának azon részén, a mely épen szobájuk előtt
van, mivel ez a rész is lakásukhoz tartozónak tekinthető.
14. §. A dolgozó szobákban a munka idő:
reggel ----------- --------- --------------- 7—8 óráig.
délelőtt --------------------------------. . . 8— 12
»
délután ----------------- ---------- ------ 2— 6
n
este — ------------------------------------- 8_ _ 10
n

Szabad idő:

délelőtt --------------------------- -------- - 6—7 óráig.
délután -------------------------------------12— 2
n
este — --------------------------- --------- 6— 8
»
Ünnep- és vasárnapon, valamint hétköznap is, ha iskolai szünet
van, délelőtt 8— 12 és délután 4— 8-ig van szabad idő.
15. §. A kapuzárás este 10 órakor történik. Aki ezen az időn túl
kimarad, köteles a kapuzárásért éjfélig 10 fillért, éjfél után 20 fillért fizetni.
Ha az ifjúság a felügyelő-tanár tudtával testületileg marad ki, a haza
jövetelnél, amennyiben az is testületileg történik, kapupénzt nem fizet.
16. §. A szobákban a villanylámpák 10 óra 10 perckor kioltatnak,
melyet a 10 órai csengetés előre jelez; ekkor mindenkinek aludni kell
térnie, tovább fennmaradni bármely más világítás mellett sem szabad.
17. §. A 10 órán túli kimaradás ügyét a tanári kar az internátusi
felügyelő javaslatára szabályozza.
18. §. Munkaidő alatt a szobákban teljesen csendnek kell ural
kodnia; mindenki helyén tartózkodjék s munkáját végezze; a társalgás
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énekelés, zenélés, vagy járkálva tanulás, — habár csendben is, — ez
idő alatt tiltva van; a szoba lakói egymással, legfölebb rövid idő alatt
elvégezhető apróbb ügyeikről beszélgethetnek, de úgy, hogy még leg
közelebbi szomszédjaikat se zavarják.
19. §. Szabad idő alatt a szoba lakói társaloghatnak, énekelhetnek,
vagy zenélhetnek, általában szórakozhatnak; de a lármázás ekkor is
szigorúan tiltva van. Éneklés és zenélés alatt az ablakok mindig zárva
tartandók. Látogatók is az intézetbe csak a szabad idő alatt jöhetnek.
Üzleti megbízottak csak a kapus kíséretében jelenhetnek meg az
intézetben és kereshetik fel az ifjakat; utazóknak, idegeneknek tilos a
feljárás.
20. §. A rendre és tisztaságra az ifjúság által saját kebeléből válasz
tott s a felügyelő-tanár által állásukban megerősített sorfelügyelők vigyáz
nak, akik iránt minden hivatalos forgolódásukban az ifjuság saját erkölcsi
méltósága által parancsolt engedelmességgel tartozik. Ezeknek a felügye
lőknek kötelességük felvigyázni az intézeti rendtartás rendelkezéseinek
pontos betartására, őrködni a takarítás és tisztaság megfelelő volta
fölött. A rendelkezések áthágóit barátságosan figyelmeztetik, megújuló
esetben jelentést tesznek a felügyelő-tanárnak. A sorfelügyelő esetleges
vétsége súlyosabb beszámítás alá esik. Megbízatásukat a felügyelő-tanár
első esetben is rövid utón megvonhatja. Ha a bennlakóknak a sorfel
ügyelő ellen méltányos panaszuk lenne: tartoznak az illetők ügyükkel a
felügyelő-tanárhoz fordulni. Önhatalmúlag elégtételt venni semmiért
sem szabad.
21 . §. Ágyneműjét tartozik kiki legalább 2 hetenkint egyszer
mosásba adni. Ugyancsak az egészség fenntartása kívánja, hogy minden
növendék testének tisztán tartásáról, úgy a saját, mint a lakótársai egész
sége iránti tekintetből, kellően gondoskodjék.
22. §. A cipő tisztítást a reggeli takarítás előtt lehet ugyan a szo
bában végezni, de napközben csakis a mosdószobákban.
23. §. A ruhaszekrényben a ruhanemű mindig rendben s a ruha
szekrény mindig zárva tartandó. A szennyes fehérnemű minden vasárnap
reggel mosásba adandó; a szekrényben csupán a hétközben levetett
szennyes fehérnemű helyezhető el. A ki szennyes ruháit a szekrényben
felhalmozza, súlyos merényletet követ el önmaga és lakótársai egészsége
ellen, amelyért megfelelő megtorlásban részesül.
24. §. A szobákba az itjuság más bútordarabokat, mint amit az
intézet ad, nem helyezhet el. Szigorúan tilos a szobákban bőröndöket,
ádákat, élelmiszeres kosarakat és dobozokat elhelyezni.
25. §. Az ágyak mindig szépen megvetve legyenek; napközben
rajtuk heverészni szigorúan tilos.
26. §. A felkelés ideje hétköznapokon reggel 6 óra, vasár- és
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ünnepnapokon reggel 7 óra. A felkelést jelző csöngetés elhangzása
után az ágyban maradni nem szabad, hanem köteles mindenki felkelni
és a mosdást az e célra kijelölt mosdószobákban gyorsan elvégezve,
azonnal rendesen felöltözködni. A lakószobákban tilos mosdani.

HARM ADIK FEJEZET .

Ifjúsági könyvtár és olvasóterem.
27. §.. Az intézeti nagy könyvtár használatát 200—205. §§. szabályoz
zák. A nagy könyvtáron kívül az ifjúság rendelkezésére áll az Ifjúság
könyvtár. Ennek tulajdonosa az ifjúság és használatáról az Ifjúsági Egye
sületnek a tanári kar által jóváhagyott alapszabályai intézkednek.
28. §. Az ifjúsági könyvtáros minden héten hivatalos órát tart;
csakis a hivatalos órák alatt lehet könyveket kivenni.
29. §. Encyclopaedikus művek és szótárak csupán a könyvtári
helyiségben használhatók, azokat kivinni nem szabad.
30. §. A könyvtárból rendszerint egy munkánál többet egyszerre
nem lehet kivenni, csupán kivételesen valamely nagyobb tanulmánnyal
foglalkozó hallgatónak engedtetik meg több munka egyszerre való
kivétele.
31. §. Egyes munkákat, amennyiben azok tudományos müvek,
vagy tanulmányozási célból kellenek, legfeljebb egy hónapi időre lehet
kivenni, amennyiben pedig szépirodalmi müvek és szórakozás céljából
vétetnek ki, két heti időre lehet kivenni; ennek leteltével a kivett munka
a könyvtárnoknak okvetlenül visszaszolgáltatandó.
Ha valaki akár az ünnepi szünetek alkalmával, akár pedig beteg
ség, vagy bármi más ok miatt évközben hosszabb időre távozik az
intézetből, tartozik a nála levő könyvet (illetőleg könyveket) távozása
előtt a könyvtárba pontosan beszolgáltatni; önként értetvén, hogy az
iskolai év végén a kiszabott időre minden könyvet be kell adni.
32. §. Ha a növendék a könyvet a beadásra fentebb kitűzött,
vagy esetleg részére még egyszer kitűzendő újabb, de egy hetet semmi
esetre meg nem haladható időn túl is magánál tartaná: tartozik a könyv
értékét és kötésének árát megtéríteni
33. §. A könyvek lapjainak behajtása, befirkálása, bepiszkolása,
megcsonkítása vagy bármily módon való használhatatlanná tétele, tilos.
A legcsekélyebb rongálás, amelyet a könyvtárnok állapit meg, az egész
mü árának megtérítésére kötelez.
34. §. Az olvasótermet az összes bennlakók szabadon használ-
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hatják. Nyitva van reggel V 28 órától este 3/*10 óráig, 3/410 órakor
azonban mindenki távozni tartozik, anélkül, hogy fölszólitást várna.
35. §. Az olvasóteremben lévő lapokért, folyóiratokért s egyáltalá
ban a terem mindennemű felszerelési tárgyaiért az ifjúság egyenként és
egyetemesen felelős; a felelősség kiterjed, nemcsak a bútorzatra, a
falakra lámpákra, stb., hanem az elrongyolt, összefirkált, beszennyezett,
vagy jegyzetekkel beirt lap- és folyóiratpéldányokra is, amely utóbbiak
teljes árban megtéritendők.
36. §. Lapot, folyóiratot s egyáltalában az olvasóterem fölszere
léséhez tartozó bármely tárgyat a teremből kivinni bármily rövid időre
sem szabad.
37. §. Dohányozni, enni, szemetelni, hangosan társalogni, zajt ütni
az olvasóteremben nem szabad, valamint az intézet minden helyiségé
ben, úgy az olvasóteremben is mindenki köteles a rend, tisztaság és
illem szabályait szigorúan szem előtt tartani.
38. §. A lapok, folyóiratok stb. használat után rendbe rakva, szo
kott helyükre teendők vissza; nem szabad a lapokat elhordozni, iven
ként több olvasó között szétosztani. Egyszerre több lapot lefoglalni
nem szabad.
39. §. Az ezen szabályzatban felsorolt utasításoknak érvényt sze
rezni elsősorban az olvasóterem felügyelőjének kötelessége. A növen
dékek kötelesek a felügyelő figyelmeztetéseihez alkalmazkodni, ki ellen
szegülés, vagy további rendetlenkedés esetén az illetőt bejelenti az
ifjúsági választmányi ülésnek, amely Ítéletét a felügyelő-tanárral jóvá
hagyás végett közli.
40. §. Az olvasóterem őre az Ifjúsági Egyesület által választott
főlapfelügyelő, kinek jog- és hatáskörét az Ifjúsági Egyesület jogerős
alapszabályai szabályozzák. (Lásd ott.)
41. §. A főlapfelügyelő felelős minden, az olvasóteremben előfor
duló rongálásért; valamint ha az ellenőrzés elmulasztása miatt az év
végén bármely heti szaklapból, vagy folyóiratból egyes számok hiányoz
nának, vagy megrongáltatnának, úgy, hogy emiatt ezek be nem köttet
hetnének, az utólagos kiegészítés vagy a megrongált példány helyrepótlása (egyes számok, vagy esetleg egész évfolyam) költségei őt
terhelik.
42. §. Az olvasóterem felügyelője, ha mulaszthatlan dolgok miatt
kénytelen távozni, helyettest állít maga helyett; de a felelősséget a
helyettesért is teljesen ő viseli.
43. §. A jelen szabályzat elleni vétségek fegyelmi eljárást vonnak
magok után s a vétség fokához mérten büntettetnek.
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N E G Y E D IK FEJEZET.

Zene- és énekterem.
44. §. Az ifjúságnak a zenével való foglalkozás melegen ajánltatik
s e végből óhajtandó, hogy keblében virágzó zene- és énekkarok ala
kuljanak. A tanári kar fenntartja magának azt a jogot, hogy az ifjúságnak
ilyen irányú buzgalma esetleg internátusi kedvezményekkel is fokoztassék.
45. §. A magánzongorázási, vagy harmonium-gyakorlatok ideje:
reggel 7— 8 óráig, délután 2—8 óráig. E gyakorló órákon az ezen
gyakorlatokra kötelezetteknek az illető zenetanitó által kiszabott tanulni
valókat kell játszaniok.
46. §. A zene- és énekterem rendtartási szabályait a Törvények
206—211. §§. szabják meg.
Ö T Ö D IK FEJEZET.

Beteg-ápolás, betegszoba és fürdőhelyiség.
47. §. A bennlakók betegségük esetén az intézet betegszobájában
ingyenes orvosi kezelésben részesülnek, csupán gyógyszereik árát tar
toznak megtéríteni, de ezen a téren is az intézet szerződésileg messze
menő kedvezményeket biztosított az ifjúságnak. Az orvos által kiszabott
étrend költségeit is az intézet viseli. Súlyosabb betegségek esetén a
növendék — saját költségén — közkórházban, vagy az orvosi klini
kákon ápoltatik.
48. §. Az intézeti orvos a növendékeket időnként meglátogatja az
intézetben, egyébként pedig az általa meghatározandó órákban a saját
lakásán fogadja a beteg növendékeket.
49. §. Az intézeti orvos által az intézet növendékei részére ren
delt orvosságokat az intézeti gyógyszertárban szolgáltatják ki. A ren
delvényekre köteles mindenki, mielőtt még azok a gyógyszertárba
vitetnének, a maga nevét sajátkezüleg felírni s azokat az igazgatónál
láttamozás és bélyegzés végett bemutatni. A gyógyszerek árát tartozik
mindenki a tanév végéig kifizetni.
50. §. A betegszoba csupán az intézeti orvos javaslatára vehető
igénybe.
51. §. A betegek a betegszobába csupán a legszükségesebb ruhanemüeket vihetik be, hol azok a ruhaszekrényben helyezendők el. A
székeken, ágyon, asztalon, vagy éjjeli asztalkán semmiféle ruhaneműt
nem szabad tartani. Könyveket s író szereket vihetnek ugyan a beteg
szobába, de csak annyit, mennyi az illető beteg éjjeli asztalkáján elfér.
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52. §. A szellőztetésre és tisztán tartásra nagy gond fordítandó.
A dohányzás feltétlenül tilos; de szigorúan tiltatik mindenféle zajos
beszélgetés, éneklés, zenélés és bármi lármás foglalkozás is.
53. §. A betegek a használatukra átadott bútorok és szerelvények
épségéért és tisztaságáért külön-külön, az Összes közhasználatú tár
gyakért pedig külön és együttesen kártérítés terhe alatt felelősek.
54. §. A betegek akár étkezésükre és a betegszoba rendben tar
tására vonatkozó kívánságaikat, akár bármely másnemű kérelmüket bár
mikor az intézeti orvos, illetőleg az internátusi felügyelő-tanár elé ter
jeszthetik.
55. §. Az ételeket s italokat a rendes étkezési időben az intézeti
szolga hordja be a betegszobába. Másnak és másnemű ételt vagy italt,
mint amelyet az intézeti orvos rendelt, a betegszobába bevinni, vagy
bevitetni a legszigorúbban tiltatik.
56. §. A betegeket akár a növendékeknek, akár másoknak külön
felügyelő-tanári engedély nélkül meglátogatni csakis délután 2—3 között
szabad.
57. §. A betegszoba mellett levő fürdőhelyiség csupán a bete
geknek áll rendelkezésére s azt úgy és akkor használják, a mint és a
mikor az intézeti orvos elrendeli.
58. §. A betegek részére fenntartott fürdőszobán kívül az intézet
nagy fürdőhelyisége a tisztaság és egészség fentartására szolgál s ezt
esetről esetre külön megállapítandó alkalmas időben és sorrendben
használják a bennlakók legalább két hetenként egyszer.
59. §. Étkezés után 2—3 óráig, étkezés előtt lVe órával fürdeni
nem lévén tanácsos, ezért az intézeti fürdő használata csak a következő
órákban van megengedve: reggel 726—7s7-ig, délelőtt 9— 11 ig és dél
után 4—6 óráig.
60. §. A fürdőbe és annak vetkezőjébe, másnak, mint aki a sor
rend szerint ott lenni éppen jogosítva van, belépni nem szabad.
61. §. ü gy a vetkeződésnél, mint öltözésnél az illem szabályai
szigorúan szem előtt tartandók. A fürdés csak fürdőruhával (úszó nadrág)
van megengedve.
62. §. Rendes körülmények között melegfürdőben egy negyed
óránál tovább tartózkodni nem szabad. A hideg zuhany használata nem
mulasztandó e l; de ez ne alkalmaztassék 7s percnél tovább, a 72 perc
nél tovább használt zuhany könnyen ártalmas lehet. Szappan haszná
lata tilos.
63. §. A fürdés után erősebb testmozgás, séta vagy tornázás aján
latos. Zordonabb időjáráskor azonban tanácsosabb 1— 2 óráig az intézet
zárt helyiségében tartózkodni.
64. §. Amennyiben az intézet fürdőhelyisége nincs használatban és
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ez az állapot huzamosabb ideig tart: köteles a bennlakó ifjúság minden
egyes tagja 3 hetenkint legalább egyszer a helybeli közfürdők vala
melyikét igénybe venni. A tanári kar fenntartja magának a jogot, hogy
nagyobb kedvezmény biztosításával valamelyik helybeli közfürdő tulajdonásával az ifjúság fürdésére nézve szerződést kössön, amely esetben
a tanárkarilag megszabott fürdési dijat minden egyes bennlakóra kiveti
és év elején beszedi, amelynek ellenében meghatározott számú lepe
csételt és névreszóló jegyfüzeteket ad ki.

H A T O D IK FEJEZET .

Játékterem, tornaszerek, tekepálya.
65. §. A játékterem az ifjúság rendelkezésére reggel 7 órától este
10 óráig áll; a tekepályán játszani azonban hétköznapokon csak 12— 1 ig,

ebéd után 3—6 óráig szabad, vasár- és ünnepnapokon pedig csak d. u.
2—6 óráig.
66 . §. A tornaszerek

reggeltől estig az ifjúság rendelkezésére
állanak, de használatuknál szem előtt kell tartani az egészségtan köve
telményeit; igy a rendes napi étkezések után egy óra letelte előtt tornázi nem szabad: az étkezés előtt pedig egy félórával a fárasztóbb
gyakorlatok abbanhagyandók.
67. §. A felszerelések rendben és épségben tartásáért a növen
dékek egyenként és együttesen felelősek. A kárt tevő az okozott kár
megtérítésére köteleztetik.
68 . §. A játékterem használatára vonatkozólag az Ifjúsági Egyesü
letnek a tanári kar által jóváhagyott alapszabályai intézkednek, melyek ide
vonatkozó részének másolata a felügyelő tanár és az ifjúsági elnök alá
írásával a játékteremben látható helyen kifüggesztendő.
69. §. A játékteremben egyedül az intézet által elhelyezett és enge
délyezett játékok szolgálhatnak szórakozásul. Bármely játékkal, ha különben
engedélyezve volt is, nyerészkedés szempontjából játszani tilos; kártya,
vagy más szerencsejáték folytatása az intézetből való feltétlen kizárást
vonja maga után.
70. §. A játékteremben a rendre egy, az ifjúság által választót*
felügyelő és két segédfelügyelő ügyel fel, kiknek minden, a játékterem
rendjére vonatkozó rendelkezését minden ifjú megfogadni tartozik.
Engedetlenség esetén a felügyelő az engedetlenkedőt kiutasíthatja, midőn
a kiutasított a termet azonnal elhagyni, a felügyelő pedig az esetről a
felügyelő-tanárhoz jelentést tenni tartozik. Ugyancsak a felügyelő
tanárhoz, fordulhatnak
panaszaikkal
a
felügyelő
ellenében a

k

74
növendékek is. Az önhatalmi elégtételszerzés az intézetből való kitil
tásig menő büntetést von maga után.
71. §. A tekeasztal félórás játszmákra előre lefoglalható az ezen
célra kitett fekete táblára való feliratkozás által. Ha az, aki a tekeasztalt
lefoglalta, a kitűzött időtől számított 5 percben belül nem jelentkezik, a
lefoglalás érvénytelen. Ugyanazon játékos csak akkor játszhatik egyfoly
tában egy félóránál hosszabb ideig, ha az első félóra letelte után más
játszó nem jelentkezik.
72. §. A vesztes fél köteles nevét, a játszma idejét és diját (amely
dij időről időre állapittatik meg) az erre a célra kitett játék-könyvekbe
olvashatóan beírni s a játszmadijat legkésőbb a következő hónap 5-ig a
játékterem-felügyelőnek befizetni, ki a játszmadij befizetését a játék
könyvben aláírásával nyugtázza. Aki e határidőn belül hátrálékát ki nem
fizeti, a játszásban semmi körülmény között sem vehet részt; az ilyen
hátrálékosokról félévenként pontos kimutatás kísérletében jelentés tétetik
a felügyelő-tanárnak, ki a hátrálék felhajtásáról gondoskodik.
73. §. A megkezdett tekeasztal-játszma egész játszmának tekintetik,
még akkor is, ha befejezetlen marad.
74. §. A tekeasztalt a játékterem-felügyelő ingyen, a két segédfel
ügyelő féldijért használhatja.
75. §. Esetleges panaszok a kitett panaszkönyvbe írandók.
76. §. A játékteremben dohányozni szabad, de a dohányozással
szemetelni, vagy rendetlenséget csinálni tilos.
77. §. A játékteremből való kizárást egyedül a felügyelő tanár mond
hatja ki a felügyelő jelentésére, a panaszlott meghallgatása mellett.
78. §. Az okozott károk megtérítése költségének mértékét, mely
egészen a teljesen újonnan való beszerzésig terjedhet, a felügyelő jelen
tésére az ifjúsági egylet választmánya, felebbezés esetén az igazgató
állapítja meg.
79. §. Az intézet növendékein kívül idegenek a játéktermet nem
használhatják.
H ETEDIK FEJEZET.

Étkezőhelyiségek, étkezés.

80.
§. Étkezési id ők : reggelizés hétköznap: zJ ű órától V<8 óráig
két csoportban, melyek közül az első csoportba azok osztatnak be,
akiknek 7 órakor órájuk van; a második csoportba a többiek ; vasárnap és
ünnepnapokon 3/48 órakor. Ebéd hétköznap:
órakor, vasár- és
ünnepnapokon: 1/al órakor. Vacsora 1/*8 órakor. Aki a csengetés után
érkezik be az ebédlőbe, köteles késedelmét az ifjúsági felügyelőjénél
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kimenteni s amennyiben lehetséges, még részt vehet az étkezésben, de
csak attól a fogástól kezdve, amelynél az étkezők tartanak; aki csen
getés után 10 perc múlva jelenik meg az étteremben, semmi körülmé
nyek között sem vehet részt abban az étkezésben. Az étkezésnek ez
időpontjait csengetyüszó jelzi.
81. §. A csengetést megelőzőleg az ebédlőkbe lemenni, valamint
a földszinten, az ebédlők közelében, a bejáratok előtt csoportosulni
nem szabad. A levonulásnak csak az erre kijelölt folyosón és lépcsőn,
még pedig zaj és tolongás nélkül kell történnie.
82. §. Könyveket, botot az ebédlőkbe bevinni tilos. Felöltők,
kalapok a fogasokra függesztendők.
83. §. A növendékek az étteremben való megjelenésük után, min
den zaj és tolongás kikerülésével haladéktalanul tartoznak helyeiket
elfoglalni.
84. §. Az ifjúságot a felügyelő-tanár 4— 6-os csoportok szerint
számozott asztaltársaságokba osztja be. Mindenki köteles a neki kijelölt
helyet elfoglalni s azt egész éven át megtartani. Nemcsak a hely, hanem
az evőeszközök és asztalnemüek is számozottak lévén, tartozik mindenik
ifjú a neki kiosztott evőeszközök épségben maradására ügyelni, mert a
rongálás az illető eszköz teljes árának megtérítését vonja maga után.
85. §. Az ebédlőben a felügyelet a felügyelőtanár által megbízott
ebédlő-felügyelő teljesiti.
86 . §. Az étkezés az ebédlő-terem felügyelője vagy valamely általa
e célra felkért ifjú által mondandó imádsággal nyittatik meg és záratik
be. Imádkozás alatt mindenki felálljon s magát csendesen, az imádság
hoz méltó komolysággal viselje.
87. §. A növendékek összes számukhoz képest 4-es, 6 -os csopor
tokban vannak egy-egy tálhoz beosztva s naponkint sorrendben válta
kozik közöttük az ételszedésben való elsőség.
88 . §. A négyes, hatos csoportokba osztott növendékek közül
egy-egy a csoportfelügyelői tiszttel bizatik meg.
89. §. Mindegyik csoportfelügyelő saját körében felügyel a rendre
és Hiedelemre.
90. §. Étkezés alatt a növendékek magukat müveit ifjakhoz mél
tóan, illedelmesen viseljék. Tilos a nagyon hangos beszéd, annyival
inkább a kiabálás, az egymással való feleselés, egymás háborgatása,
vagy épen gunyolása, kenyérdarabkákkal vagy más tágygyal való dobálás, minden illetlen beszéd, a teritéki és evőeszközök rongálása.
Mindezeket ellenőrizni elsősorban az egyes csoportoknál levő cso
portfelügyelők kötelessége, kik a rendetlenkedőket megintik, szükség esetén
az ebédlő-felügyelőnek bejelentik.
91. §. A csoportfelügyelők kötelessége a 4— 6 tagú étkezőtársa-
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ság bármelyik tagjának jogos kívánságát a felszolgáló személyzettel
illedelmesen közölni; mert senkinek magának a konyhába bemenni,
oda beszólani és a felszolgáló személyzettel érintkezésbe lépni nem
szabad.
92. § Akinek bármi tekintetben jogos és indokolt panasza van,
jogában áll azt az ebédlő-felügyelő előtt megtenni, aki aztán annak
orvoslásáról illetékes helyen gondoskodni fog.
93. §. Mivel az ételadagok előre megállapított mennyiségben szol
gáltatnak fe l: pótlást senkinek sincs jogában követelni, kivéve azt az
esetet, amikor a felügyelő megállapítja, hogy az adagolás nem ütötte a
kiszabott mértéket; ez esetben köteles a konviktus bérlője a hiányzó
adagot megfelelőleg kiegészíteni.
94. §. Az ebédlő-felügyelő hatásköre első sorban a növendékekre
terjed ki, vigyázván a rendre és a megállapított szabályok megtartására.
A szabály ellen vétőket rendreutasithatja, sőt az ellenszegülőket a teremből
kiutasíthatja; de ilyetén eljárásáról azonnal tartozik jelentést tenni az
igazgatónak. A felügyelő kiutasító szavának az illető ellenmondás nélkül,
feltétlenül azonnal engedelmeskedni tartozik, jogorvoslatot azonban az
igazgatónál kereshet.
A felügyelő hatásköre másodsorban kiterjed az asztalok és az
azokra rakott evőeszközök tisztaságának, továbbá a tálalás és adago
lásnak ellenőrzésére. Ha bármi tekintetben kifogása volna a tisztaságot
illetőleg, közvetlenül intézkedhetik a felszolgáló személyzetnél, a tálalást,
az adagolást, vagy az ételek elkészítését illetőleg pedig észrevételeiről
a felügyelő tanárnak tartozik jelentést tenni.
95. §. Az ételeket az ebédlőből csakis a betegek s ezek is csak
felügyelő-tanári engedély és orvosi rendelet folytán vitethetik el.
96. §. Azok a növendékek, akik bárminő oknál fogva a rendes
étkezések valamelyikében nem vehetnek részt, tartoznak ezt a felügyelő
tanárnak azelőtt való nap hivatalos óráján bejelenteni, azt is pontosan
megjelölvén, hogy melyik napon, melyik érkezésre jelennek meg megint.
Ha ez az időpont megváltoznék, tartoznak ezt is levelezőlapon beje
lenteni, lehetőleg egy nappal a szóban forgó étkezés előtt. Ha ezt
elmulasztják, a határidő megrövidülése esetén a rendes jelentkezésig,
nem kapnak élelmezést, a határidő megnyújtása esetén pedig bünte
tésben részesülnek. Akinek olyan ok miatt kell elmaradni valamely étke
zésről, amely okról előző nap még tudomása nem volt, köteles távozását
az ifjúsági ebédlő-felügyelőnek bejelenteni, aki ezt abban az esetben
ha ez a távolmaradás másnapra is kiterjed, még az nap délután tudo
mására hozza a felügyelő tanárnak.
97. §. A záró imádság előtt senki el nem távozhatik; ennek
elmondása után a növendékek csendben, tolongás nélkül, az ebédlőben
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használt eszközöket a kijelölt helyen, rendben visszahagyva távozzanak
a teremből.
98.
§. Étkezés idején kívül az étkező termekbe semmi szin alatt
sem szabad bemenni.
N Y O L C A D IK FEJEZET .

A külső helyiségek .
99. §. Az intézet kertté alakított udvarán a növendékeknek szabad
járás-kelés engedtetik; miután azonban a tanári lakások legnagyobb
része az udvarra nyílik, az intézet elvárja a növendékektől, hogy az
udvaron is müveit ifjakhoz méltóan viselik magukat, tehát rendesen
öltözködve jelennek meg és tartózkodnak minden zajtól, annyival inkább
lármától, énekléstől és nagyobb csoportosulástól.
100. §. Az udvaron a növényzet rongálása, a gyep letaposása
szigorúan tiltatik.
101. §. Az intézet kapui előtt ácsorogni, csoportosulni egyáltalában
nem szabad és szigorú büntetést von maga után.
Az ezen szabály ellen vétő fegyelmileg is büntethető.
K ILEN CED IK FEJEZET .

Szolgaszemélyzet.
102. §. A szolgaszemélyzet közvetlenül csak az igazgató, illetve
az egyes officialis tanárok rendelkezése alatt állván: a növendékeknek
velük rendelkezni egyáltalában nem szabad, annál kevésbé őket ide-oda
küldözgetni, velük parancsolgatni. Ha a szolgaszemélyzet bármelyik
tagja neki előirt kötelességeit nem teljesítené a takarítás és általában a
benlakási közös helyiségek rendben tartása körül, akkor az egyes helyi
ségek'felügyelői utján kell azonnal jelentést tenni az igazgatónak; vala
mint abban az esetben is azonnal jelentés teendő, ha a szolgaszemélyzet
valamelyik tagja a benlakó ifjak valamelyikével durván, illedelmetlenül
viselkednék.
TIZEDIK FEJEZET.

Szünidők , szabadságolások. Kilépés.
103. Az intézet törvényeiben megállapított szünidők alatt, — kivévén
a két félév közé eső nehány napi és szüreti szünidőt, — az interná
tusbán csak fontos és igazolt ok miatt, külön kikért felügyelőtanári
engedély mellett szabad a növendékeknek benmaradniok. A szünidő
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első napján estig a tápintézetben még minden növendék kapja a rendes
ellátást, de már a szünidő második napjától kezdve a remanensek csak
naponként és személyenként fizetendő s az Elöljáróság által időnkint
megállapított díjnak a befizetése mellett maradhatnak az internátusbán
és kapnak ellátást a konviktusban. A szünidőt bezáró utolsó nap regge
létől kezdve azonban már ismét minden külön dij nélkül részesülnek
a növendékek a megállapított ellátásban.
104. §. Ha valaki a bennlakásból bármely ok miatt kilép, távo
zását tartozik a felügyelő-tanárnak bejelenteni, ki az elbocsátási engedély
megadása előtt az illetékes szülő, vagy gyám beleegyezését is kikéri.
A kilépők befizetett dijai nem fizettetnek vissza, sőt az Elöljáróság az
egész évi díjra is fenntarthatja jogigényét. Ha valaki bármely ok miatt
hosszabb időre szabadságoltad, szabadságoltatásának ideje alatt is
köteles az internátusi és konviktusi dijakat fizetni; ha azonban ez a
szabadságolás kétharmad éven át túl terjed, az Elöljáróságtól az erre
az időre eső konviktusi dijak elengedése kérelmezhető.
105. §. A nyári nagy szünidő első napjául a theologián a lelkész
növendékekkel tartott évzáró ünnepély után következő nap tekintetik,
amelyen túl junius 30-ig esetleg az intézetben maradó ifjak a 106. §-ban
megállapított ellátási dijat tartoznak fizetni. A nyári nagy szünidő végén
pedig a konviktusi kosztozás minden év szeptember hó 10-én veszi
kezdetét. Előbb még felajánlott dij mellett sem kaphat valaki ellátást.
Junius 30-án túl a növendékek közül senki nem maradhat tovább
az internátusbán és a szünidő alatt senki az internátus helyiségeiben el
nem szállásolható.

függelék.

A kolozsvári ref. theol. fakultás „Ifjúsági
Egyesületéinek alapszabályai.
i.

Az egyesület címe és célja.
1. §. Az Egyesület címe: A kolozsvári ref. theol. fakultás Ifjúsági
Egyeüslete.
2. §. Az Egyesület célja: Az ifjúságnak testületté egyesítése a végre,
hogy általános érdekű ügyeit önállóan intézze; olvasó- és játékterem,
tekepálya és könyvtár fönntartására; ünnepélyek rendezése által a köz
szellem fönntartása és ápolása; tudományok, művészetek ápolása s ez
által a tagok önképzése.
3. §. Az Egyesület e céloknak az elérésére gyűléseket tart; saját
kebelében önképzőkört szervez, az intézeti igazgatóság által számára
kijelölt helyen — olvasóteremben — hírlapokat járat; pályakérdéseket
tűz ki s határozatainak egy 25 tagból álló választmányt alakit.
II.

Az Egyesület tagjai.
4. §. Az Egyesület tagjai rendesek. Rendes és kötelezett tagjai
mindazok, kik az intézet kötelékébe hivatalosan fölvétettek.
5. §. A tagok jo g a i: Az activ és passiv választás; a gyűléseken
egyenlő szólási, szavazási, inditványozási jog, mely jogokat azonban
mindenki csak személyesen gyakorolhatja. Az Egyesület pályázatain való
résztvehetés; az olvasó-, játékterem, tekepálya és könyvtár szabad hasz
nálata az Egyesület ide vonatkozó szabályai szerint; a választmány és
hivatalnokok interpellálása; titkárnál letett és megbírált müvének felol
vasása; elnöki szóadás mellett a vita alá bocsátott tárgyhoz szólás;
jegyzőkönyv hitelesítéskor változtatás vagy módosítás kérés; bírálóul
ajánlkozás; mások bírálatára szó- és írásbeli megjegyzések tétele; akár
saját, akár más müvének bírálatával való meg nem elégedés esetében
ellenbirálatra ajánlás.
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6.
§. A tagok kötelességei: Az Egyesület alapszabályainak s a
gyűlések határozatainak megtartása; mindennemű egyesületi tartozásnak
eleget tevés; az Egyesület nemes céljainak eléréséhez tehetségéhez mért
hozzájárulás; úgy a köz-, mint az önképzőköri gyűléseken való pontos
megjelenés és illő magaviselet.

111 .
Az Egyesület gyűlései.
7. §. Az Egyesület gyűlései: 1. alakuló közgyűlés; 2. rendes és
rendkívüli közgyűlés; 3. önképzőköri gyűlések; 4. választmányi gyűlések;
5. diszgyülések; 6 . esetleges bizottsági ülések.

a) Alakuló gyűlés:
8. §. Az alakuló közgyűlést minden év elején legkésőbb szept.
20-ig a nyári szünidei választmány köteles összehívni 24 órával a gyűlés
megtartása előtt a hirdetőtáblán kifüggesztett s a felügyelő-tanár által
aláirt meghívóval.
9. '§. Az alakuló gyűlés tárgyai: 1. tisztviselők megválasztása; 2.
esetleges indítványok.
10- §• A gyűlést az elnök megválasztásáig a felügyelő-tanár vezeti.
11. §. A jegyzőkönyvet az elnök által felkért tag vezeti, hitelesí
tése az első rendes közgyűlésen történik, azután a megválasztott jegyző
veszi át a jegyzőkönyvek rendszeres vezetését.
12. §. Az elnök megválasztásánál a gyűlést a felügyelőtanár s a
többi tisztviselők és választmányi tagok megválasztásánál pedig a meg
választott elnök küld ki 3 tagú jelölő bizottságot, melynek elnökét a 3
tag közül ő nevezi ki. A bizottság egy állásra csak egyet jelölhet, de
a bizottság jelöltjén kivül más is jelölhető 3 jelenlevő tag írásbeli
ajánlatára.
13. §. Ha valaki tisztviselőnek megválasztatik, ha a gyűlésen jelen
van, a választás el- vagy nemfogadása felől köteles azonnal nyilatkozni;
azon esetben pedig, ha a gyűlésen nincs jelen, megválasztása a jegyző
által tudomására hozatván, 48 órán belül köteles az állás elfogadása
felől az elnöknél nyilatkozni, mit ha elmulaszt megtenni: e körülmény
a választás el nem fogadásának tekintetik.
15. §. Ha valamely megválasztott tisztviselő a) a távollétében tör
tént választást el nem fogadja, vagy p) időközben állásáról lemond,
köteles az elnök az uj választás megejtése végett rendkívüli közgyűlést
hívni össze és pedig a) esetben a közgyűléstől számított legkésőbb 10 ;
P) esetben a lemondástól számított 8 nap alatt. A közgyűlésen történt
lemondás vagy üresedés esetén a választás azonnal megejtendő.
lő . §. A megválasztott tisztviselők kötelesek a megválasztástól
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számított 4 nap alatt állásukat elfoglalni s a szünidei választmány és
igazgatótanácstól az ügykörükbe tartozó iratokat átvenni.
17. §. Egy tag csak egy tisztséggel ruházható fel.

b) Közgyűlések.
18. §. Az Egyesületet érdeklő ügyek elintézése végett gyakori
rendes közgyűlések tartandók. Az elnök azonban saját belátása szerint,
vagy tiz tag írásbeli kivánatára, ha az összehívás kellőleg indokolva
van, 3 óra alatt rendkívüli közgyűlést hívhat össze.
19. §. A közgyűlés határozatképességéhez a tagok legalább Ys-ának
jelenléte szükséges.
20. §. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen kellő számú
tag nem jelenik meg, az elnök legkésőbb 5 napon belül uj közgyűlést
hiv össze, mely tekintet nélkül a megjelent tagok számára, határozatképes.
21. §. A rendes közgyűlés meghívója a felügyelő tanár, elnök és
jegyző aláírásával a közgyűlést megelőzőleg 24 órával, a rendkívüli
közgyűlésé pedig 3 órával a megtartás előtt a hirdető táblán kifüg
gesztendő.
22. §. Mind a rendes, mind a rendkívüli közgyűlés meghívójának
a gyűlés tárgysorozatát is kell tartalmaznia.
23. §. A rendes közgyűlés idejét az elnök, tárgyát pedig a Vá
lasztmány állapítja meg.
24. §. Az Egyesület gyűlései felett való felügyelési jog a tanári
kar által megbízott felügyelő tanárt illeti.
25. §. Rendes közgyűlések tárgyai: Jegyzőkönyv felolvasása és
hitelesítése; tisztviselők jelentése; folyóügyek tárgyalása ; pályakérdések
megállapítása és odaítélése; versenyszavalatok meghallgatása; az inditványkönyvbe szabályszerűen bejegyzett indítványok és interpellatiok
tárgyalása.
26. §. A vresenyszavalatok eredményét azon közgyűlés dönti el,
amely a versenyszavalatok meghallgatása végett összeül és pedig fel
állással való szavazattal.
27. §. A rendkívüli közgyűlések tárgyai az esetleg felmerülő ügyek.
c) Önképzőköri gyűlések.
28. §. Az Önképzőköri gyűlések az Ifjúsági Egyesület minden
egyes tagjának módot és alkalmat nyújtanak arra, hogy tudományos
munkásságának eredményeit a nyilvánosság elé tárhassa, a tudományok
bármely ágára vonatkozó eszméit másokéval kicserélhesse. így e gyű
lések az Ifjúság tudományos munkakedvének fokozását, önbirálatának
fejlesztését s végül az által, hogy a theologusok és tanárjelöltek közt
egymás tudományos meggyőződésének kölcsönös megbecsülését elő
mozdítják, a theologusok és tanárjelöltek közti jó viszony ápolását
célozzák.
6 ‘
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29. §. Önképzőkört gyűlések mint rendesek, a munkálkodni kívánó
tagok számához, erejéhez és idejéhez szabott időközökben tartatnak,
tekintet nélkül a megjelent tagok számára.
30. §. Az önképzőkört gyűlések helyét és idejét — a viszonyokkal
és körülményekkel mindenkor számot vetve — az elnök a titkárral
együtt állapítja meg.
31. §. Az önképzőkört gyűléseket összehívja a titkár, a gyűlés
tárgysorozatát feltüntető s az elnök aláírásával ellátott m eghívón; e
meghívó a gyűlést 24 órával megelőzőleg a hirdető táblára kifüggesztendő.
32. §. Az önképzőköri gyűlések tárgyai:
I. Szabadelőadások és felolvasások bármely tudomány köréből
még pedig:
á) akár eredeti feldolgozásai egy-egy tárgynak vagy tárgykörnek;
b) akár fordításban való bemutatásai egy-egy tudományos érteke
zésnek, vagy műrészletnek (mindig a szóban forgó tudományos kérdés
rövid ismertetésével kapcsolatban);
c) akár pusztán ismertetései — de alapos és mélyreható ismerte
tései — egy-egy magyar, vagy idegen tudományos munkának;
II. Az I. a), b), c) alattiak megbirálása;
III. Imák (a megnyitó és a zárógyülésen);
IV. Elnöki és titkári székfoglaló a megnyitó gyűlésen.
33. §. Úgy a szabadelőadások, mint a felolvasások lehetőleg kivétel
nélkül bírálat alá kerülnek. E végből a felolvasni szándékozók felolvasá
saikat kötelesek a titkárnak átadni, ki annak megbiráltatásáról azonnal
gondoskodik; a szabadelőadásra vállalkozók pedig a titkárt ugyané
célból pontosan értesítik előadásuk tárgyáról.
34. §. A hivatalos bírálókat önkéntes vállalkozás alapján a titkár
jelöli k i; ezek közül:
a) a szabadelőadások bírálatára vállalkozók tartoznak az előadás
tárgyának körében alapos ismeretekkel bírni; vagy ilyeneket az illető
alkalomra megszerezni s az előadást mindjárt elhangzása után kimeritő
alapossággal megbírálni;
b) a felolvasások bírálatára vállalkozók tartoznak a neki kiadott
felolvasást kimeritő alapossággal írásban a munka kivételének napjától
számított 10 napon belül megbírálni s bírálataikat közvetlen a felolvasás
után felolvasni.
35. §. A szabadelőadások, illetve felolvasások hivatalos bírálataihoz
a kör minden tagjának jogában áll pótlás vagy helyreigazítás végett
egyszer hozzászólani, föltéve, hogy komoly mondani valója, alapos
észrevétele van. A bíráltak s a hivatalos bírálók a zárszó jogával élhetnek.
36. §. A felszólalások a titkárnál végbement jelentkezés sorrendjén
következnek egymás után. A kellő komolyság és alaposság nélkül fel
szólaló tagoktól az elnök megvonhatja a szót.
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37. §. Az elnök a hivatalos bírálat, s az esetleges felszólalások
konkrét eredményeit rövid szavakban összefoglalja köri vélemény gya
nánt. Az igy kimondott vélemény gyűlési határozat jellegével bir s mint
ilyen, jegyzőkönyvbe iktatandó szószerint.
38. §. Az egyes felszólalások név-, és szószerint nem veendők
jegyzőkönyvbe; csak általános irányuk és tartalmuk tüntetendő fel az
esetben, ha a beiktatandó határozat megindokolásához erre szükség van.
39. §. Minden szabadelőadó, felolvasó és bíráló előadása, felolva
sása, vagy bírálata rövid tartalmi kivonatát — ennek jegyzőkönyvbe
iktatása végett — köteles a gyűlés jegyzőkönyvét vezető jegyzőnek a
gyűléstől számított három napon belül átadni.
40. §. A zene- és énekelőadásokat kiválóságuk esetén a gyűlés
jegyzőkönyvi köszönettel tüntetheti k i: erre nézve bármely tag javas
latot tehet.
41. §. Véleménykülönbség esetén a gyűlés felállás utján szavazattöbbséggel dönt.
42. §. Az imákat, felolvasásokat és székfoglalókat a gyűlés kiváló
ságok esetén érdemkönyvbeiratással tüntetheti ki. Az ide vonatkozó javas
lattétel módjára s a véleménykülönbség esetére irányadó az előbbi §.
43. §. Az az önképzőköri tag, aki érdemkönyvbeiratással kitün
tetett müvének az érdemkönyvbe való beírásáról nem gondoskodott az
Ifjúsági Egyesület évzáró közgyűléséig, a titkári jelentés idevonatkozó
részének alapján e gyűlésen jegyzőkönyvi megróvásban részesittetik.
44. §. Az egyesület elnöke és titkára az első önképzőköri gyűlésen
kötelesek székfoglalót tartani. A 43. és 39. §§-ok rendelkezései ezen
székfoglalókra nézve is kötelezők; bírálat alá azonban nem kerülnek.
45. §. Az önképzőköri gyűlések jegyzőkönyvei a következő önképző
köri gyűlésen hitelesitendők.
46. §. Az önképzőköri munkásság az Ifjúsági Egyesület minden
egyes tagjára nézve erkölcsileg kötelező.

d) Választmányi gyűlések.
47. §. A folyó ügyek elintézése végett a választmány gyakori
választmányi gyűléseket tart.
48. §. Tárgyai: a közgyűlés elé terjesztendő évi költségvetés meg
állapítása, a lapok megválasztása, melyeknek megrendeléséről a köz
gyűlés beleegyezése után a főlapfelügyelő gondoskodik; a közgyűlések
tárgysorozatának előkészítése és megállapítása; az olvasó, játékterem,
tekepálya és könyvtár berendezésére szükséges kisebb kiadások m eg
határozása; az egyesület vagyonának gyarapódására szolgáló intéz
kedések.
49. §. A választmányi gyűléseken minden vál. tag bármelyik tiszt
viselőt meginterpellálhatja, vagy indítványokat tehet s ha a választmány

86
határozatával nincs megelégedve, kisebbségi véleményt jelenthet be a
közgyűléshez.
50. §. A választmányi gyűlések határozatképességéhez az elnökön
kívül 12 tag jelenléte szükséges.
51. §. Jegyző által minden választmányi gyűlésen névsor olva
sandó s a hiányzók jegyzőkönyvbe veendők.
52. §. Ha valamelyik választmányi tag a gyűlésen meg nem jelenik
s távolmaradását kellő módon indokolni nem képes, a) elnöki megintésben, (3) jegyzőkönyvi megróvásban, y) tisztségének elvesztésében
részesül.
53. §. Diszgyülések, bizottsági gyűlések: Diszgyülést vagy szükebb
körű bizottsági gyűlést az egyesület a közgyűlés megbízásából rendez
és pedig az előbbit valamely történeti fontosságú esemény vagy nagy
férfiú emlékére.
IV.

Választmány és tagjai.
54. §. A választmány az egyesület alapszabályainak foganatosítója
és határozatainak végrehajtója.
55. §. Tagjai: az elnök, alelnök, titkár, főjegyző, 2 aljegyző, fő- és
3 allapfelügyelő, pénztáros, könyvtárnok, fő- és 2 aljátékteremfelügyelő,
tekepályafelügyelő, 2 ellenőr és 6 választmányi tag.
56. §. A választmány tagjait, — kivéve a 3 allapfelügyelőt és 2
aljátékteremfelügyelőt, — a közgyűlés titkos szavazással általános szó
többséggel választja, azonban az elnökön kívül a többieket az érdekeltek
távozása után egyszerű felállással történő szavazással is választhatja.
V.

Szünidei választmány.
57. §. T agjai: Elnök, jegyző, pénztáros, kiket a választmány elő
terjesztésére az évzáró közgyűlés választ meg.
58. §. Kötelességei: év végén a pénztárt, játéktermet, tekepályát és
könyvtárt leltár mellett átvenni; az év végén lezárt számadásokat átvizs
gálás után aláírni s ezeket a következő évben a megválasztott tiszt
viselőknek átadni; gondoskodni arról, hogy a múlt évi hátralékok pontos
kimutatása behajtás végett az intézet igazgatójához jusson s a jövő év
elején ennek átvételét s a megválasztott tisztviselőknek való átadását
eszközölni; az Egyesület esetleg fennmaradó adósságait a lemondott
tisztviselőktől számon kérni s a jövő év elején megválasztottakat ezekre
figyelmeztetni; az egész évre megrendelt lapokról oly módon intéz-
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kedni, hogy a szünidő alatt azok el ne veszhessenek, e célból a szünidei
jegyző táblázatot készít ezekről a lapokról s minden lap után annyi
rovatot, ahány számnak érkeznie kell, hogy e rovatban minden egyes
szám megérkezése után jelt tehessen a házmester.
59. §. Ha valamelyik tagja e választmánynak kolozsvári, akkor a
megérkezett lapokat egy vagy két hetenként megvizsgálja s a reklamá
ciókat végzi. Következő év elején e lapokat a megválasztott főlapfel
ügyelőnek átadja.
60. §. Az alakuló gyűlésnek szabályszerű s kellő időben való
megtartásáról s megtartatásáról gondoskodik.

Általános gyülésszabályok.
61. §. Az Egyesület minden gyűlésén a határozatok általános szó
többséggel hozatnak.
62. §. Az Egyesület gyűlései — kivéve a választmányi és bizott
sági gyűléseket — nyilvánosak, de 10 tag kívánságára zártak is lehetnek.
63. §. Napirendhez, valamint a gyűlés érvényesége ellen kifogá
sokat csakis közvetlenül azoknak megnyitása után lehet tenni.
64. §. A gyűléseken minden tag egy tárgyhoz csak egyszer szól
hat ; az indítványozó és interpelláló a vita bezárása után élhet a zárszó
jogával; az előadó és azon tisztviselő, kinek a tárgy ügyköréhez tar
tozik, akárhányszor szólhat a tárgyhoz. ■
65. §. A gyűléseken a felszólalás a jegyzőnél vagy a titkárnál
történt feliratkozás sorrendjében történik.
66 . §. Személyes kérdésben, félreértett szavainak helyreigazítása
és az alapszabályok magyarázata címén, vagy a kérdés feltevéséhez
bármely tag a gyűlés beleegyezésével bármikor felszólalhat. Felszólaló
köteles magát röviden és szorosan a felszólalás címéhez tartva beszélni,
ellenkező esetben elnök a szót tőle megvonhatja. Az ily felszólalások
határozat tárgyát nem képezhetik.
67. §. A hozott határozatok azonnal érvénybe lépnek s fellebbezni
a választmányi gyűléstől a közgyűléshez, a közgyűléstől csak a TanárKarhoz lehet, de a fellebbezés azon a gyűlésen bejelentendő.
68. §. Tiz tag Írásban beadott kívánságára névszerinti szavazást
rendel el az elnök.
69. §. Minden indítvány és interpelláció a gyűlés előtt legalább
12 órával az elnöknél levő s a tagoknak rendelkezésére álló indítványozó
és interpelláló könyvbe bejegyzendő s a közgyűlésen is az igy bejegy
zett indítványok és interpellációk tárgyalhatók. Kivétetnek a bizalmi,
napirendi, sürgősségi, általában a tárgyalás közben felmerült indítványok.
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70. §. Mindazok, kik akár a választmányi, akár a közgyűléseken
tárgyalás közben indítványt terjesztenek elő, indítványukat Írásban tar
toznak beadni az elnökhöz.
71. §. Ha valamelyik ügy tárgyalása folyamán sürgősségi indítvány
adatik be, efelett az elnök 2 tag hozzászólása után köteles elrendelni
a szavazást.
72. §. A gyűlések jegyzőkönyvét elnök és a jegyző Írják alá s
hitelesíti az illető gyűlés.
73. §. A szabályszerűen kiállított jegyzőkönybefelveendő: a kelet,
az ülés neme, elnök és jegyző névszerint, a tanácskozás tárgyai, a tár
gyalás sorrendje a felmerült fontosabb véleményekkel és hozott hatá
rozatokkal együtt.
74. §. A gyűlések olyan határozatot, mely az intézeti törvényekkel,
az Egyesület alapszabályaival, vagy az egy és ugyanazon napon hozott
határozatokkal ellenkezik, nem hozhatnak.
75. §. Az Egyesület tagjai az őket közvetlenül érdeklő ügyekben
nem szavazhatnak.

VII.
Az Egyesület tisztviselői.
76. §. A tisztviselők megválasztása egy tanévre terjed, mely idő
tartama alatt köteles minden tisztviselő az ő ügykörébe tartozó dolgo
kat pontosan és lelkiismeretesen teljesíteni, távollétében pedig helyettes
ről gondoskodni.
77. §. Az Egyesület minden egyes tisztviselője félévenként a
választmányi gyűlésen beszámolót köteles tartani. A beszámolók és
a tisztviselők esetleges jelentései levéltárba helyezendők.
V ili.

A tisztviselők hatásköre.
Elnök.
78. §. Az elnök képviselője az Egyesületnek; a közgyűlések önkép
zőkör gyűlések és választmányi gyűlések vezetője. Mint az Egyesület
első tisztviselője, kötelessége az Egyesület java és érdekei felett lelkiismeretesen őrködni és megtenni mindazt, amit az Egyesület tekintélye,
szellemi és anyagi érdeke megkíván.
79. §. Az Egyesület méltóságának és a rendnek fenntartója s e
végre a megintés, rendreutasítás, szómegvonás és a gyűlés feloszlatá
sának jogával van felruházva.
80. §. Az Egyesület mindennemű kiadásait az elnök utalványozza.
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81. Elnök őrzi a takarékpénziári betéti könyvecskét, értékpapírokat,
a hirdetőtábla kulcsát és az Egyesület pecsétjét.
82. §. Az elnöknek joga van úgy a köz-, önképzőköri, mint a
választmányi gyűlést, szükség esetén saját belátása szerint felfüggeszteni
kétszeri figyelmeztetés után azt feloszlatni, fennmaradván a gyűlésnek azon
joga, hogy a következő gyűlésen az elnök eljárását bírálat tárgyává tegye
83. §. Ha az elnök a tárgy érdeméhez kíván felszólalni, elnöki
székét helyettesének köteles átadni.
84. §. Elnök csak a szavazatok egyenlősége esetén szavaz, mikor
is a szavazata dönt.
85. §. Elnöknek joga van az összes tisztviselők könyveit, iratait,
vagy a kezelésük alatt álló egyesületi vagyont bármikor megvizsgálni
és kötelességük pontos teljesítésére utasítani s a választmányi, illetve a
közgyűlésnek jelentést tenni.
86 . §. Elnöknek kötelessége meginteni a gyűlés azon tagját, ki a
tanácskozástól eltér, vagy a tanácskozás menetét közbeszólással vagy
bármi más módon is zavarja; másodszori esetben rendreutasitja, s har
madszori figyelmeztetés után a teremből kiutasíthatja; az elnök ezen
eljárását azonban ezen a gyűlésen szóvátenni nem lehet.
87. §. A gyűlések határozatait a tisztviselőkkel végrehajtatja.

Alelnök.
88 . §. Az alelnök az elnököt akadályoztatása

esetén helyettesíti

ugyanazon jogokkal, melyek az elnököt illetik meg.

Titkár.
89. §. Titkár az elnökkel együtt megállapítja az önképzőköri gyű
lések tárgysorozatát s azt 24 órával a gyűlés előtt nyilvánosságra hozza.
90. A hozzá beadott művekről s általában az Egyesület minden
hivatalos ügyiratáról pontos titkári naplót vezet, a dolgozatok címét, a
szerző nevét a dolgozat beérkezése után 24 óra alatt a hirdetőtáblán
közzéteszi. Egyebekben működése az Önképzőköri szabályok 28—46
§§ irányadók.
91. §. Az Egyesület levéltárát kezeli és rendben tartja.

Főjegyző.
92. §. Főjegyző az önképzőköri és választmányi gyűlésekről pon
tos és hű jegyzőkönyvet vezet, a kivonatokat kiadja, a pályatételeket és a
fontosabb tudnivalókat a tagoknak a hirdetőtáblán tudomására hozza.
93. §. Az Egyesület levelezéseit végzi, az elküldött levelekről
másolatokat készít s a titkárnak levéltárba helyezés végett átadja; a
közgyűlésen a választmány előadója.
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Aljegyzők.
94. §. I. Aljegyző a közgyűlések jegyzőkönyveit vezeti s azokat
hitelesítés után letisztázza az Egyesület hivatalos jegyzőkönyveibe; a
kivonatokat további intézkedés végett főjegyzőnek átadja.
95. §. II. Aljegyző az önképzőköri és választmányi gyűlések jegyző
könyveit pontosan letisztázza az Egyesület hivatalos jegyzőkönyvébe.

Pénztáros.
96. §. Az Egyesület pénzeit kezeli, pontos jegyzéket vezet a be
vételek és kiadásokról; az elnöki utalványozással történt pénzkivételeket
és azok továbbítását eszközli.
97. §. A játékterem, tekepálya és könyvtári tartozásokat az illető
tisztviselőktől minden hónap 1—5 napjain átveszi s azok számadásait
mindannyiszor lezárja.
98. §. Mulatságok, ünnepélyek rendezése alkalmával begyült pénz
ből az Egyesületet megillető részt átveszi s az eredményről a legközelebb
tartandó választmányi vagy esetleg közgyűlésen beszámol.
99. §. A kézipénztárban 30 koronánál többet nem tarthat. Mihelyt
azonban 30 kor. összeg begyül, abból 10 koronát az elnöknél letett
betéti könyvecske alapján köteles azonnal valamelyik helybeli pénzinté
zetnél helyezni el kamatozás végett.

Ellenőrök.
100. §. Az ellenőrök ellenőrzik a pénztárt, olvasótermet, játék
termet, tekepályát és kőnyviárt.
101. §. A pénztáros, játékterem, olvasóterem, könyvtár- és teke
pálya-felügyelőnek számadásait, illetve leltárát kötelesek minden hó
1—5 napjain megvizsgálni és lezárni. A hiányokról és rendetlenségek
ről kötelesek elnöknek további intézkedés végett jelentést tenni.
102. §. Az Egyesület pénzügyeiben ép oly felelősség terheli őket
mint a pénztárnokot.,

Főlapfelügyelő.
103. §. Főlapfelügyelő az Egyesület berendezésének és leltárának őre.
104. §. Az intézeti törvényeknek és a közgyűlések határozatainak
az olvasóteremre vonatkozó részét megtartja és megtartatja.
105. §. A segédlapfelügyelők munkáját ellenőrzi; azokat mulasz
tások esetében meginti, újabb mulasztások alkalmával az elnöknek jelen
tést tesz.
106. §. Rendbentartja és felügyel az Egyesületnek járó lapokra és
folyóiratokra; azokról leltárt vezet s azokat — legtovább 1 hétig terjedő
időtartamra — a tagoknak olvasás végett kiadhatja.
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107. §. Az Egyesület közgyűlése által meghatározott politikai napi
lapokat a közgyűlés által meghatározott időponttól kezdve 3/i évre; az
ehk. hivatalos lapokat, szépirodalmi, tudományos vagy népszerű folyó
iratokat és élclapokat 1 egész évre megrendeli; ez utóbbiakat folyto
nosan leltárban tartja; s e leltárt havonként az elnökkel és ellenőrökkel
láttamoztatja; a hiányzó példányokat utánrendeli; január első felében
pedig ezek beköttetéséről, valamint a könyvtárba helyezéséről gondos
kodik. Rendeléseiről naplót vezet. A reklamációkat a lapok elmaradása
után az elnök ellenjegyzése mellett azonnal elvégezi.
108. §. Javadalmazása a segédlapfelügyelők között ki nem osztott
napilapok s minden olyan lap, melynek könyvtárba helyezéséről a
107. §. nem intézkedik. Ezekre vonatkozólag azonban minden év ele
ién megkérdezi a közgyűlést.
109. §. Az olvasóterem használatára vonatkozólag az Egyesület
közgyűlése által elfogadott s az olvasóteremben kifüggesztett szabály
zat irányadó.

Segédlap-felügyelők.
110. §. Segédlapfelügyelőket főlapfelügyeiő választ maga mellé s
a közgyűlés erősiti meg.
111. §. A hét napjain felváltva teljesitik kötelességeiket.
112. §. Főlapfelügyelő távollétében az olvasóteremben a csendre
és rendre felügyelnek; észrevett rendetlenségek esetén további intéz
kedés végett a főlapfelügyelőnek azonnal jelentést tesznek.
113. §. Az érkezett lapokat a kapus-szobából azonnal megérke
zésük után az olvasóterembe viszik, ott a laptartókban elrendezik, a
régi lapokat az e célra szolgáló szekrényben elhelyezik.
114. §. Javadalmazásuk: annyi napilap, ahány napon kötelességet
teljesítenek.
Tekepályafelügyelő.
115. §. Az Egyesület tulajdonát képező tekepályának tagjai lehet
nek mindazok, kik a tekepályafelügyelőnél levő nyilvántartási naplóba
nevüket sajátkezüleg beírják s a 2 kor. tagsági dijat, mely érvényes
mindaddig, mig az intézet kötelékéből ki nem lépnek, azonnal befizetik.
116. §. A ki ezen 2 kor. tagsági dijat be nem fizette s a játszmá
ban mégis résztvesz, minden egyes játszmáért 10 fillér játszási dijat
fizet azonnal a felügyelőnek.
117. §. Tekepálya-felügyelő kötelessége a pálya berendezése s a
játszás ideje alatt a rendre felügyelni.
118. §. Tekepálya-felügyelő az esetleges javításokat vagy a pálya
felszereléséhez szükséges újabb alkatrészek beszerzését a választmányi
gyűléstől nyert felhatalmazás alapján eszközli.
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119. §. A tekepálya berendezéséről és állományáról pontos
leltárt vezet.
120. §. A játszásra vonatkozólag az Egyesület közgyűlése által
elfogadott s a tekepálya helyiségében kifüggesztett szabályzat az irányadó.

Játékterem-felügyelő.
121. §. Játékterem-felügyelő a játékteremben a rendre s a játszást
szabályzat minden egyes pontja követelményeinek megtartására felügyel.
122. Játékterem-felügyelő kötelessége a játszókat nyilvántartani; a
nyilvántartó könyvre — melybe mindenki sajátkezüleg írja be a nevét
s a 10 fillér játszási dijat — felügyelni, naponként megnyitni s havon
ként lezárni. Ha a könyvben rendetlenséget talál, köteles 24 óra alatt
az elnöknek, illetve a választmányi gyűlésnek jelentést tenni; a 10 fillér
játszási dijakat beszedni s pontos számadás kíséretében minden hó 1—5
napjain a pénztárnoknak beszolgáltatni; a hátralékosokról minden hó
5-én pontos és hű kimutatást készíteni, feltüntetvén a hátrálékos összeget
is s az egyesület hirdető tábláján nyilvánosságra hozni, mely időtől a
hátrálékosok a játékterem használatára vonatkozó jogaikat elvesztik, mig
tartozásaikat ki nem egyenlítik.
123. §. Játékterem-felügyelő kötelessége a kezelése alatt álló billiárd
asztal és annak felszerelése épségben tartásáról s romlás, törés vagy
elvesztés esetén azoknak renoválásáról, illetve újak szerzéséről a vál.-i
gyűléstől nyert felhatalmazás alapján gondoskodni.
124. §. A játszásra az Egyesület közgyűlése által elfogadott s a
játékteremben kifüggesztett szabályzat az irányadó.
125. §. Játékterem-felügyelő javadalmazása: a billiárdasztal díjtalan
használata.

Aljátékterem-felügyelők:
126. §. Az aljátékterem-felügyelőket a játékterem-felügyelő saját
tetszése szerint választja, a közgyűlés ezt megerősíti.
127. §. Kötelességük a játékterem-felügyelőt minden munkájában
segíteni.
128. §. Javadalmazásuk: a billiárdasztal használata fél dij fizetés
mellett.

Könyvtárnok.
129. §. A könyvtárt használhatja az egyesület minden egyes tagja,
ha a beiratkozástól számított 1. félév alatt az 1 kor. tagsági dijat egyszer
s mindenkorra befizeti.
130. §. Könyvtárnok köteles az 1 kor. tagsági dijat minden tagtól
beszedni és a beszedett dijakat minden hó 1—5 napjain a pénztáros
nak átadni.
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131. §. Könyvkiosztás minden héten kétszer történik, a könyvtárnok
által meghatározott s az ifjúsággal előre közölt időkben.
132. Bármely mü egyhuzamban csak 2 hétig használható; ennek
elteltével vagy beadandó, vagy még további 2 hétre terjedő megújítás
válik szükségessé. Az ezen határidő elteltével be nem adott műért a
kivevő naponként 2 fillért fizet a könyvtáralap gyarapítására.
133. §. Az 1 kor. könyvtári dij csakis a könyvtár gyarapítására
fordítható.

Segédkönyvtárnok.
134. A könyvtárnoknak könyvkiosztásnál segédkezik, illetve annak
akadályoztatása esetén őt helyettesíti.
IX.

Pályázatok.
135. §. A munkakedv és nemes verseny emelése végett, valamint
a szorgalommal párosult tehetség jutalmazására időnként pályakérdések
tűzetnek ki. Az Egyesület választmánya a pályakérdésekről és azok
határidejéről véleményes javaslatot terjeszt a közgyűlés elé s e felett a
közgyűlés határoz.
136. §. A pályamüveket bíráló bizottságot az Egyesület közgyű
lése választja meg.
137. §. A pályamunkák jeligés levéllel ellátottan, idegen kézzel
Írva, lapszámozva s kellőleg összefűzve a titkárhoz adandók be.
138. §. Minden nyertes pályamű — abban az egy példányban —
az Egyesület tulajdonát képezi.
139. §. Pályakérdést saját terhére joga van bárkinek kitűzni, de a
bírálat joga ez esetben is az Egyesületé marad.
X.

Az Egyesület levéltára.
140. §. Az Egyesületnek levéltára van, melyet a titkár kezel. A
levéltárba elhelyezendő minden ügyirat, rendtartási szabály, pályamunkák,
levelek, (érkezettek eredetiben, elküldöttek másolatban,) mindezekről a
titkár pontos titkári naplót vezet.

XI.
A Egyesület vagyona.
141.
§. Az Egyesület vagyona áll: tagsági dijakból, műkedvelői
vagy egyéb előadások jövedelmeiből, önkéntes adakozásból és esetleges
elárusitásokból.
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142. §. Az Egyesület folyó kiadásain felülmaradó pénztőkéje vala
mely helybeli pénzintézetnél helyezendő el kamatozás végett.
XII.

Alapszabályok módosítása.
143. §. Az alapszabályok módosítására a közgyűlés csak akkor
képes, ha azon a tagok 2/3-da jelen van.
144. §. Az időközben történt módosítások a Tanár Karnál őrzött
alapszabályok eredeti példányán feltüntetendők s a felügyelőségnek
tudomására hozandók.

XIII.
Felsőbb felügyelet.
145. §. Az Egyesület felett a felügyeletet a Nagyt. Tanár Kar
gyakorolja.

Barcza József,

Gergely Ferencz,

elnök-h.

főjegyző.

Jelen alapszabály azzal erősittetik meg, hogy az egyes játéksze
reknél intézetünk rendtartása érdekében mindennemű szerencsejáték
tilalmas; továbbá, hogy a tanárkarnak a felügyelőtanár által hozott
mindennemű intézkedése alapszabály jelleggel bir.
A tanárkar 1909. szept. hó 17-én tartott üléséből.

Nagy Károly,
igazgató.

P. H.

Bartók György,
jegyző.

Jegyzőkönyvi kivonat
az „Ifjúsági Egyletének 1911. szept. 29-én tartott III. rendes közgyűléséből.
4.
Közgyűlés választmány elő
terjesztésére az Alapszabályok 54.
§-át következőleg módosítja: „V á
lasztmány tagjai: az elnök, alelnök,
titkár, főjegyző, két aljegyző, fő- és
három
allapfelügyelő, pénztáros,
könyvtárnok, fő- és két aljátékfelügyelő, tekepályafelügyelő, két ellenőr
és nyolc választmányi tag.u

Közgyűlés, mivel az Alapsza
bályok 143. §-a értelmében az alapszabáiymódositás ellen kifogás nem
történt, a módosítást egyhangúlag
elfogadja úgy, hogy a választmányi
tagok közül 4 (minden évről 1— 1)
theologus, 2 tanárjelölt, 1 jogi és i
orvoskari hallgató választassák.
E „kivonatot" a hivatalos helyről kiadták s az „Alapszabályok"
eredeti példányába bevezették:
Kolozsvár, 1911. okt. 3-án
Főjegyző helyett:

Vásárhelyi József,
titkár.

Kiss István,
P. H.

Látta: Dr. Ravasz.

elnök.

A kolozsvári ref. theol. fakultás
„Theologus Körének" alapszabályai.
1. §. A kör elme:
„A kolozsvári ref. theol. fakultás Theologus Köre."

2. §. A kör pecsétje:
A kolozsvári ref. theol, fakultás Theologus Köre.

3. §. A kör célja:
A kolozsvári ref. theol. fakultás hallgatóinak vallás-erkölcsi és
anyagi támogatása, lehető mellékfoglalkozások szerzése, kölcsönök,
segélyek és ösztöndíjak nyújtása; más hazai s lehetőleg külföldi prot.
theologiák ifjúságával és a Magy. Prot. Theol. Szövetséggel való érint
kezés megteremtése, illetőleg fenntartása által.

4. §. A kör eszközei:
1.
2.
3.
4.

Precesek, bibliamagyarázó összejövetelek tartása,
irodalmi művek és theologiai cursusok kiadása,
a kör tőkéje,
a Magy. Prot. Theol. Szövetség hivatalos lapja.

5. §. A kör tagjai:
1. A körnek, amely minden iskolai évben újra alakul
tiszteletbeli,
alapitó,
pártoló,
rendes és
kötelezett tagjai vannak.
2. Tiszteletbeli tag az, akit a közgyűlés ilyenné egyszer és min
denkorra megválaszt.
3. Alapitó tag az, aki legalább 40, azaz negyven korona alapít
ványt tesz s azt egyszerre vagy részletekben lefizeti.
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4. Pártoló tag az, aki tagsági hozzájárulás címén legalább évi négy
koronát fizet a kör pénztárába.
5. Rendes tag az, aki a kolozsvári ref. theol. fakultás hallgatója
volt és évenként legalább két koronát fizet a kör pénztárába.
6. Kötelezett tag a kolozsvári ref. theol. fakultás minden rendes
hallgatója. Kötelezett tag évenként két koronát tartozik fizetni tagsági
dij fejében, amely az intézeti beiratkozási díjjal együtt fizetendő.

ő. §. A kör tőkéjét alkotják:
1. Az alapitó tagok alapítványai.
2. A pártoló, rendes és kötelezett tagok mindenkori tagsági dijai.
3. A tőke kamatai és pedig
a) mig a tőke 2000, azaz kétezer koronára nem szaporodott,
egészben,
b) ha a tőke 2000, azaz kétezer koronára szaporodott, felerészben,
c) ha a tőke 5000, azaz ötezer koronára szaporodott, egyharmadrészben,
d) ha a tőke 10000, azaz tízezer koronára szaporodott, mindenkor
egynegyed részben.
4. Adományok, ha mireforditásukat az adományozók ki nem jelölik.
5. A segélyezés után esetleg fennmaradó kamatok.
Jegyzet. Csak a körnek a 3. §-ban jelzett célját előmozditó ado
mányok fogadhatók el.

7. §. A kör által nyújtható segélyek nemei:
1.
2.
3.
4.

Erkölcsi támogatás.
Visszafizetésre jogi kötelezettséggel kiadott pénzbeli segély.
Visszafizetésre erkölcsi kötelezettséggel kiadott pénzbeli segély.
Kedvezményes áru vagy ingyenes jegyzetek, tankönyvek.
Jegyzet. Visszafizetésre jogi kötelezettséggel kiadott segélyek azok,
amelyek azon iskolai évben, amelyben kötelezvény ellenében kiadattak,
naptól-napig számított 5°/o os kamataikkal együtt feltétlenül visszafizetendők.
Visszafizetésre erkölcsi kötelezettséggel kiadott pénzbeli segélyek,
azon bizonyos megjelölt célra fordítandó segélyek és ösztöndíjak, ame
lyeknek visszafizetése egészben vagy részben tetszés szerinti kamatokkal
vagy anélkül az illető segélyezett erkölcsi érzülete és későbbi anyagi
viszonyai szerint történhetik.

8. §. A segélyezésre fordítható összeg:
1.
Visszafizetésre jogi kötelezettséggel kiadóit segélyek fedezésére,
a kamatozásra elhelyezett tőkéből egyszerre legfeljebb 800, azaz nyolc
száz korona szakítható ki.
T
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2. Visszafizetésre erkölcsi kötelezettséggel kiadott pénzbeli segélyek
fedezésére - ösztöndíjak kizárásával — szolgál:
a) a 2000 koronára szaporodott tőke évi kamatának fele,
b) az 5000 koronára szaporodott tőke évi kamatának 2/s része,
c) a 10000 koronán túl szaporodott tőke évi kamatának 3/i része.
3. Jegyzetek, tankönyvek alakjában adandó segélyekre felhasznál
ható az erkölcsi kötelezettséggel adandó pénzbeli segélyekre kijelölt
összeg (részben vagy egészben).
4. Ösztöndíjra, csak a 10000 koronán túl szaporodott tőke évi
kamatjának 3A részéből fordítható az az összeg, amely egyéb segélyek
fedezése után még fennmarad.
9. §. A segélyezés módjai:
1. A segélyezést mindenkor a választmányi gyűlés gyakorolja sza
vazattöbbséggel. Ez utóbbi alól csak a 9. §. 10. pontja képez kivételt.
2. A segélyezés mindenkor írásbeli kérvény alapján történik, mely
nek fel kell tüntetnie a kért összeget, a célt, melyre az illető fordítani
fogja, nemkülönben a fedezetet, melyből a kölcsönvevő a kért összeget
visszafizetni szándékozik.
3. Visszafizetésre jogi kötelezettséggel adott pénzbeli segélyről a
segélyezett és két kötelezett tag aláírásával ellátott, a kapott összeget,
a kiadás és visszafizetés napját feltüntető kötelezvény veendő.
4. A kérvényre a választmány határozatának indoklása minden
körülmények között rávezetendő.
5. A kötelezvénynek kezesként aláirt két kötelezett tag, aláírásával
nemcsak a kölcsön visszafizetéséért vállal jótállást, hanem azért is, hogy
a kölcsön tényleg arra a célra használtaik, a melyre az illető kéri. A
kölcsön pontos visszafizetésének elmulasztása vagy más célra fordítása
esetén velők szemben is alkalmazható az alapszabályok 9. §-ának 18.
pontja; azonban ez alól mentességet nyernek, ha tudomást szerezvén
a pénzkölcsön más célra fordításáról, azt a választmánynak bejelentik.
6. Kötelezettség alatt állók jótállást nem vállalhatnak.
7. A kezesek csak azon esetben tekintetnek kötelezettség alatt
állóknak, ha a kölcsön a kitűzött határidőre nem fizettetik be.
8. Egy tag egy időben legfennebb két kötelezvényen szerepelhet
mint kezes, vagy egyen mint adós és egyen mint kezes.
9. Ilynemű segély csupán a következő célokra adható:
a) Egészség vagy tisztesség szempontjából nélkülözhetetlen ruha
darabokra.
b) Legatióba menendők útiköltségére.
c) Egyetemi tandíjra.
d) Feltétlenül szükséges tankönyvekre és jegyzetekre.
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10. A 9 ik pontban megjelölt célokon kívül rendkívüli esetben, feltétle
nül sürgős szükség esetén, csak akkor adható ilyen segély, ha annak meg
adása ellen a választmányi gyűlésen jelenlevő tagok 2/3-ának nincs kifogása.
11. Abban az esetben, ha valakinek halaszthatatlanul szüksége van
bizonyos segélyre és nincs idő vagy valamely más ok miatt gyűlés nem
hívható össze, az elnöknek joga van saját felelősségére 20 koronáig
terjedő kölcsönt kiutalni, azonban ez az összeg 100 koronánál többre
nem terjedhet.
12. A 9-ik pontban foglalt célokra szolgáló segélyek csak rendes
választmányi gyűléseken szavazhatók meg.
13. Rendkívüli esetekben rendkívüli választmányi gyűlések határoznak.
14. Minden ilynemű segélynél a segélyül adott összeg után a kiadás
napjától a visszafizetés napjáig számított 5%-os kamat jár utólag fizetve.
15. A választmánynak az egyszer megállapított visszafizetési határ
időt meghosszabbítani indokolt esetben egyszer joga van.
16. A segély visszafizetésekor a kötelezvény visszaadandó és ellen
nyugta kérendő.
17. Ilynemű maximális segélyösszeg 50 azaz, ötven korona.
18. Ha a segélyezett a kért összeget a kitűzött határnapig vissza
fizetni elmulasztja, vagy más célra használja fel, mint amire adva volt,
a választmány köteles őt 3 hónaptól 1 évig terjedő időre a kör min
dennemű támogatásából kizárni.
19. Visszafizetésre erkölcsi kötelezettséggel adott segélyek iránti
kérvények beadási határidejére nézve a választmány határozata szerint
a titkár minden félévben felszólítást tesz közzé.
20. Mindennemű segély megszavazásánál a segélyezendő szük
sége, anyagi viszonyai, erkölcsi magaviseleté és tanulásban való elő
menetele veendő tekintetbe, ilyen sorrendben.

10. §. Jegyzetkiadás szabályozása.
1. A Theol. Kör a kolozsvári Theol. Fakultáson előadott tárgyak
közül mindazokból, amelyekből jegyzet készítésének szüksége forog
fenn, az illető tanár beleegyezésével jegyzeteket készíttet.
2. A jegyzetkiadás intézésével a választmány felügyelete alatt min
denkor háromtagú bizottság bizatik meg, amely az elnökség valamelyik
tagjából és a két jegyzetkezelőből alakítandó.
3. E bizottság köteles minden félév elején részletes tervezetet ter
jeszteni a választmányi gyűlés elé afelől, hogy miféle jegyzeteknek a
kiadását tartja szükségesnek, illetve kívánatosnak, azokat körülbelől hány
példányban és milyen árban tudja előállittatni.
4. A választmány által határozattá emelt tervezet értelmében a
bizottság minél előbb köteles megkezdeni a jegyzetek kiadását s ügyelni
7*
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arra, hogy azok úgy tartalmilag, mint alakilag kifogástalanul, lehető
gyorsan megjelenjenek s a tagok használatára bocsáttassanak.
5. A jegyzetkiadás intézésére kiküldött bizottság intézi a jegyzetek
mindennemű ügyét. Megkeresi a tanárokat, hogy mily jegyzetek kiadását
tartják kívánatosnak; ha előadás után készül a jegyzet, gondoskodnak
jegyzőről, másolókról, szerződést kötnek a nyomdásszal s kötelesek ez
ügyben mindent megtenni, amit a Kör vagy a tagok érdeke megkíván.
6. A jegyzetek ára mindenkor a választmányi gyűlésen állapítandó
meg véglegesen és pedig úgy, hogy minden egyes jegyzet után a Kör
nek körülbelől 8°/o tiszta jövedelme legyen.
Jegyzet. A jegyzetkiadással járó mindennemű kiadások vagy tisz
teletpéldányul adott jegyzetek ára, magának a jegyzetkiadásnak terhére
Írandó és nem számítható bele a tiszta jövedelembe
7. A jegyzetek ára az I. félévben a karácsoni, II. félévben pedig
a húsvéti szünidő után 3 nap alatt befizetendő.

11. §. A tagok jogai.
A rendes és kötelezett tagok a közgyűlésen felszólalási, inditványozási és szavazati joggal bírnak, mindennemű segélyezésre számot
tarthatnak, tisztviselőknek megválaszthatók. E jog csak a 16. §. 10.
pontja által korlátoztatik.

12. §. A tagok kötelességei.
A Kör alapszabályainak, gyűlései határozatainak megtartása, a tag
sági dijak pontos befizetése, a Kör anyagi és szellemi támogatása.

13. §. A Kör igazgatása.
A Kör
a
a
a
a

1

ügyeit vezetik:
közgyűlés,
választmány,
tisztviselők,
„Tanári Kar“, a kiküldött felügyelő tanár által.

14. §. Közgyűlés.

1. A közgyűlés alakuló, rendes és rendkívüli.
2. Az alakuló gyűlés tárgyai — amely minden isk. év első hónap
jában tartandó — tisztviselők és választmányi tagok választása.
3. A rendes közgyűlésnek, amely minden iskolai évben kétszer,
az első és második félév végén tartandó, tárgyait a választmány készíti elő.
4. A rendes közgyűlés tárgyai:
a) a Kör működéséről szóló jelentések,
b) számadások megvizsgálása,
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c) a felmentvények megadása,
d) esetleg megüresedett tisztviselői állások betöltése,
e) alapszabályok módosítása,
/) intézkedés a Kör tőkéjének elhelyezése iránt,
g) indítványok, interpellációk.
5.
A rendkívüli közgyűlésnek, mely esetről-esetre az elnök által
saját belátása vagy tiz tag Írásbeli kérése alapján hivandó össze, tárgyai
a felmerült ügyek.
ő. A rendes közgyűlésnek az elnök és titkár által szerkesztett s a
felügyelő tanár vagy helyettese által aláirt meghívója a gyűlés előtt 24,
a rendkívüli közgyűlésé három órával kifüggesztendő.
7. A közgyűlés határozatképességéhez legalább a tagok Vs-ának
jelenléte szükséges.
8. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen kellő számú tag
nem jelenik meg, elnök köteles legkésőbb három napon belöl uj köz
gyűlést hivni össze, mely tekintet nélkül a tagok számára, határozatképes.
9. Mind a rendes, mind a rendkívüli közgyűlés meghívójának
tartalmaznia kell a gyűlés tárgysorozatát.

15. §. Választmány.
1. A választmány a Kör képviselője, alapszabályainak és határo
zatainak végrehajtója.
2. A választmány olyan határozatot, mely akár az alapszabályokkal,
akár valamely közgyűlési határozattal ellenkezik, nem hozhat.
3. A választmány tagjai:
elnök,
alelnök,
főtitkár,
titkár,
pénztáros,
kiadvány-pénztáros,
főjegyző,
2 aljegyző,
2 ellenőr,
2 jegyzetkezelő,
4 rendes,
4 pótválasztmányi tag,
akik közül minden évről 1— 1 tag választandó.
4. A választmány a Kör ügyeinek vezetése végett rendes és rend
kívüli választmányi gyűléseket tart.
5. A rendes választmányi gyűlések, melyek minden hó első öt
napján tartandók, tárgyai:
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a) az előző gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése,
b) a tisztviselők működéséről szóló jelentések átvétele,
c) számadások átvizsgálása,
d) a jegyzetkiadás ügyének intézése,
e) a közgyűlés elé terjesztendő indítványok és jelentések tárgyalása,
/) az alapszabályok idevágó §-aiban meghatározott kölcsönök,
segélyek és ösztöndíjak megszavazása,
g) a Kör folyó ügyeinek intézése.
6. Rendkívüli választmányi gyűlések, melyeket az elnök a saját
belátása szerint vagy öt választmányi tag kívánságára hiv össze, tár
gyait az épen felmerült ügyek képezik.
7. Úgy a rendes, mint a rendkívüli választmányi gyűlésnek a titkár
által szerkesztett, a felügyelő tanár által láttamozott, s a gyűlés tárgysorozatát is feltüntető meghívója a gyűlés előtt legalább 3 órával kifüg
gesztendő.
8. Elnök minden választmányi gyűlés megnyitása után köteles
névsort olvastatni s a hiányzók névsorát jegyzőkönyvre vétetni.
9. Amely tisztviselő vagy választmányi tag elmarad a gyűlésről,
köteles elmaradását az elnöknél igazolni, amit az elnök a választmányi
gyűlésnek bejelent. Az igazolás el vagy el- nem fogadása felett a választ
mányi gyűlés határoz.
10. Ha valamely választmányi tag egymásután háromszor indoko
latlanul marad el a gyűlésről, lemondottnak tekintetik s elnök köteles
az igy megüresedett állás betöltéséről haladéktalanul gondoskodni.
11. A választmányi gyűlés érvényességéhez az elnökkel együtt 11
tag jelenléte szükséges
12. Ha valamely tisztviselő vagy választmányi tag a Kör iránti
kötelességének nem tesz eleget, azaz jegyzetek, könyvek árát, vagy
esetleges kölcsönt a rendes időben vagy legkésőbb a lejárat utáni 8
nap alatt befizetni indokolatlanul elmulasztja: megszűnik tisztviselő,
illetve választmányi tag lenni s helye mással töltendő be.
13. Ha a választmány tagjai nem jelennek meg teljes számban, azaz
nem jelenik meg annyi tag, mennyi a gyűlés határozatképességéhez
szükséges, elnök 24 óra alatt köteles uj gyűlést hívni össze, mely
tekintet nélkül a tagok számára, határozatképes.
lő. §. Általános gylilésszabályok.
1. A Körnek mindennemű gyűlésén a határozatok általános szó
többséggel, egyszerű felállással, vagy 10 tag kívánságára titkos vagy
névszerinti szavazással hozatnak.
2. A gyűlés érvényessége ellen való kifogások vagy a tárgysorozathoz
való hozzászólások csakis közvetlenül a gyűlés megnyitása után tehetők.
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3. A gyűlésen minden tag egy tárgyhoz csak egyszer szólhat; az
indítványozó és interpelláló azonban a vita lezárása után zárszó jogával
is élhet.
4. Az előadó, vagy az a tisztviselő, kinek ügykörébe tartozik a
felmerült ügy, felvilágosításul többször is szólhat.
5. Afelszólalás, a jegyzőnél történt jelentkezés sorrendjében történik.
6. Személyes kérdésben, félreértett szavainak helyreigazítása és az
alapszabályok magyarázata címén, vagy a kérdés feltevéséhez bármely
tagnak joga van szólni, azonban köteles röviden és magát szorosan a
felszólalás tárgyához tartva beszélni. Ellenkező esetben elnök tőle a
szót megvonhatja.
7. A 6-ik pontban jelzett felszólalások határozat tárgyát nem
képezhetik.
8. Ha valaki felszólalási jogával visszaél, vagy a gyűlés komoly
ságát, méltóságát közbeszólásokkal vagy más módon megsérti, elnöknek
joga van őt meginteni, rendreutasitani, tőle a szót megvonni, őt kiuta
sítani, szükség esetén kétszeri figyelmeztetés után a gyűlést feloszlatni.
9. Elnök eljárását ugyanazon gyűlésen bírálni nem lehet.
10. A közgyűlésen tagsági jogaikat csak azok érvényesíthetik, a
kik a kör iránti kötelezettségüknek eleget tettek.
11. A hozott határozatok 24 óra múlva véglegesen érvénybe lép
nek, ha a választmányi gyűléstől a közgyűléshez, közgyűléstől a tanári
karhoz meg nem felebbeztettek. A felebbezés 24 óra alatt elnökhöz
beadandó.
12. Minden indítvány elnök kívánságára írásban adandó be.
13. Ha valamely ügy tárgyalása folyamán sürgősségi indítvány
adatik be, elnök köteles 2 tag (egy mellette, egy ellene) hozzászólása
után felette a szavazást elrendelni.
14. A szabályszerűen kiállított jegyzőkönyvbe felveendő az ülés
neme és ideje, az elnök és jegyző neve, a tanácskozás tárgyai, a tár
gyalás sorrendjében a beadott indítványok és a hozott határozatok.
15.
A közgyűlések jegyzőkönyvét az elnök, jegyző és a közgyűlés
által kiküldött két tag; a választmányi gyűlésekét a következő választ
mányi gyűlés hitelesíti.
16. A gyűlések olyan határozatot, mely az intézeti törvényekkel, a
kör alapszabályaival vagy az ugyanazon gyűlésen hozott határozatokkal
ellenkezik, nem hozhatnak.
17. A gyűlés tagjai az őket közvetlenül érdeklő ügyekben nem
szavazhatnak.
18. Bármely választmányi tagnak joga van a közgyűlés elé viendő
javaslatokkal szemben kisebbségi véleményt adni.
19. A közgyűlések nyilvánosak, de 10 tag írásban beadott kérel-
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mére úgy egyes pontok tárgyalására, mint egész folyamukra is zárt
ülések rendelendők el.
20. A választmány tanácskozásai mindig zártak, határozatai hivata
los titkot képeznek, melyeket a választmányba nem tartozók tudomására
hozni csak az illető közegeknek hivatalos utón szabad.
21. A kölcsön megszavazása és a jegyzetkiadás ügyében hozott hatá
rozatokon kívül, minden más dologban felebbezni a közgyűléshez lehet.

17. §. A kör tisztviselői.
1.
A tisztviselők megválasztása egy tanévre terjed, mely idő alatt
köteles minden tisztviselő az ő ügykörébe tartozó dolgokat pontosan
és lelkiismeretesen teljesíteni, távollétében pedig helyettesről gondos
kodni saját felelősségére.
2 A kör minden tisztviselője köteles a félévi, választmányi és köz
gyűlésen beszámolót tartani. A beszámolók és a tisztviselők esetleges
jelentései levéltárba helyezendök.
3.
A tisztviselők saját hatáskörükben önálló vezetői a kör ügyeinek
s felelősséggel a választmánynak és a közgyűlésnek tartoznak s ezek
határozatait végrehajtani kötelesek. Az általuk okozott károkért teljes
kártérítéssel tartoznak.
a) Elnök.
1. Az elnök a kör képviselője, közgyűlések és választmányi gyű
lések vezetője. Mint a kör első tisztviselője, köteles a kör java és érdekei
felett lelkiismeretesen őrködni s megtenni mindent, amit a kör szellemi
és anyagi érdeke megkíván.
2. A kör munkássága, komolyságának és jórendjének őre, az egyes
tisztviselők működésének ellenőrzője s ezért joga van az összes tiszt
viselők könyveit, iratait vagy a kezelésük alatt álló köri vagyont bár
mikor megvizsgálni, a kötelességét hanyagul teljesítő tisztviselőt köte
lességének pontos teljesítésére utasítani, esetleg állásától felfüggeszteni;
azonban a felfüggesztéstől számított 3 nap alatt erről az összehívandó
közgyűlésnek köteles jelentést tenni.
3. A gyűlések határozatait végrehajtja.
4. Elnök a köri jegyzőkönyveket, meghívókat, átiratokat, folyamod
ványokat és kötelezvényeket minden esetben láttamozni köteles.
5. Az elnök tudta és beleegyezése nélkül egy tisztviselő sem
intézhet hatáskörén kívül eső ügyeket.
6. A kör minden bevételét és kiadását utalványozza.
7. A kör mindennemű vagyonáról és iratairól beszámol év végén
az intézet igazgatójának.
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8.
Elnök őrzi a kör vagyonáról szóló takarékpénztári könyvecskét,
értékpapírokat, a kör pecsétjét, az alapszabályok egy példányát, melyet
bármikor bármely köri tag kívánságára köteles megmutatni.
b) Alelnök.
1. Elnök akadályoztatása esetén őt saját felelősségére mindenben
helyettesíti, ugyanazon jogokkal és kötelességekkel, melyek az elnököt
megilletik.
2. Rendezi a kör által tartandó heti preceseket és bibliamagyarázó
estéket.
c) Főtitkár.
1. A főtitkár a kör szellemi ügyeinek vezetője. Ily minőségében a
kör belső életére vonatkozó általános érdekű iratokat, előterjesztéseket
stb. fogalmazza; általában a kör külképviseletének írásbeli részét intézi.
2. Különös kötelessége a kör s a Magy. Prot. Theol. Szövetség
közötti összeköttetés ápolása, ez ügyben ő a hivatalos levelező, a szö
vetség mindenkori hivatalos lapjának állandó tudósítója.
3. A Theol. Szövetség hivatalos lapjának megrendelését a tagok
nak belkörüleg közvetíti.
4. Gondoskodik arról, hogy a kör jóhirnevének megőrzése és
fokozása érdekében, a hivatalos lapban a kör minden nevezetesebb
mozzanatairól tudósítás jöjjön.
d) Titkár.
1. Titkár a kör írásbeli ügyeinek intézője. Ily minőségben az
elnökkel együtt kibocsátja a gyűlési meghívókat.
2. Közgyűlésen a választmány előadója.
3. A levéltár kezelője.
4. A körhöz érkezett vagy általa kiadott mindennemű ügyiratok
kezelője és nyilvántartója. E célból titkári naplót vezet.
5. ü gy a beérkezett, mint a kibocsátott ügyiratok folytatólagosan
számozandók s az előbbiek eredetiben, az utóbbiak az egyesület pecsét
jével hitelesített másolatban levéltárba helyezendők.
6. Minden egyes választmányi gyűlésre külön meghívóval hívja
meg a választmányi tagokat, melyet a választmányi tagok mindenikével
láttamoztat.
e) Főpénztáros.
1. A főpénztáros vezeti a kör pénzügyeit $ az általa kezelt pénz
ről felelős.
2. Az összes kifizetéseket az elnök által aláirt nyugta, jegyzék
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vagy kötelezvény, — a befizetéseket ellennyugta igazolásával könyveli,
teljesiti, illetőleg eszközli.
3. Ő szedi be a visszafizetésre kiadott segélyeket is.
4. Köteles a pénztár állapotáról minden félév végén pontos szám
adást és mérleget készíteni s azt a választmányi gyűlés utján a köz
gyűlés elé terjeszteni s ha az tudomásul vétetik és elfogadtatik, az elnök,
két ellenőr és a közgyűlés által kiküldött két tag által hitelesítve, levél
tárba helyeztetik.
5. Az ellenőröknek és az elnöknek köteles a pénztári könyveket
és mellékleteit azok kívánságára bármikor előmutatni megvizsgálás végett.
6. A pénztáros köteles a nyugtákat és ellennyugtákat, számlákat
gondosan megőrizni s iskolai év végével a levéltárba megőrzés végett
a titkárnak átadni.
7. A pénztáros könyvei: pénztári főkönyv és a rovatos napló.
8. Az egylet minden bevételét és kiadását a „Pénztári főkönyvibe
bevezeti, megjelöli a bevétel vagy a kiadás idejét, cimét és összegét.
Az összes bevételi dijakról nyugtát adni és ellennyugtát venni köteles.
9. A pénztáros csak az idevágó §-oknak megfelelően kiállított
kötelezvényeket intézhet el, azokat tartozik nyilvántartani s kiegyenlítésük
után kölcsönvevőnek visszaadni.
f) Kiadvány-pénztáros.
1. A kiadvány-pénztáros kezeli a kör kiadványaiból s a kör által
közvetített mindennemű iratokból és iratokért befolyó pénzt.
2. Ha a pénztárba 20 koronánál nagyobb összeg gyűl be, köteles
azt átadni a főpénztárosnak. Ez összeget bevezeti az „Átadó könyvecs
kébe", melyeknek átvételét tételenként a főpénztáros aláírásával igazolja.
3. Köteles a „Kiadvány-pénztárosi könyv“-be tételenként bevezetni
a hozzá befizetett összegeket, a fizető nevét, a fizetés idejét és cimét.
4. Köteles a „Nyilvántartási naplódban hivatalos kimutatást vezetni
arról, hogy ki és micsoda jegyzeteket vagy a „Theol. Kör" által kiadott
vagy közvetített könyveket rendelt, beírja a befizetéseket s azokról
nyugtát ad és ellennyugtát vesz; félévenként összegezi a tartozásokat,
kimutatja személyenként a hátrálékot.
5. Kezeli és árusítja a kötelezvény űrlapokat és a színházi ked
vezményes jegyekre való igazolványokat s azoknak áráról félévenként
beszámol.
g) Főjegyző.
1.
A főjegyző vezeti a köz- és választmányi gyűlésekről szóló
jegyzőkönyveket, a jegyzőkönyvi kivonatokat készíti s vezeti az „Elvi
határozatok" című naplót, melybe nyilvántartás végett minden elvi jelen-
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tőségü határozatot beir, pontosan megjelölvén a gyűlés idejét, a melyen
az hozatott.
2.
A jegyzőkönyvet bármely köri tag kívánságára köteles bármikor
megmutatni.
h) Aljegyzők.
1. A főjegyző által készített jegyzőkönyveket, azok hitelesítése után
lemásolják a „Jegyzőkönyvekébe s szükség esetén helyettesítik a fő
jegyzőt a gyűléseken.
2. A két aljegyző közmegegyezéssel osztja meg a munkát.
3. Szükség esetén helyettesítik a titkárt, vagy neki segédkeznek.
i) Ellenőrök.
1.
Az ellenőrök a kör összes tisztviselőinek naplóit, jegyzőkönyveit
bármikor felülvizsgálhatják, de kötelesek minden félév végén a jegyzet
tárt s minden hó végén a pénztárt megvizsgálni és erről a választ
mánynak jelentést tenni.
k) Jegyzetkezelők.
1. Év elején megállapított megosztás szerint, melyet a választ
mánynak kötelesek bejelenteni, kezelik a rájuk bízott jegyzeteket, a
naponként tartandó hivatalos idő alatt kötelesek a megrendelőknek a
megjelent iveket átadni, egy alkalmas helyen kifüggesztett ivén nyilván
tartani, hogy az egyes jegyzetekből hány iv jelent meg.
2. Az előző évekről, illetve félévekről a kör vagyonaként fenn
maradt jegyzetekért, kiadványokért, melyek kezelése szintén rájuk tartozik,
anyagilag felelősek. Ezeket maguk árusítják s minden hó végén az
elárusított jegyzetek, illetve kiadványok árát a kör főpénztárosának
elszámolni tartoznak.
3. A sokszorosítandó kéziratokat, melyeket a másolóktól, illetve
azoktól, kik a jegyzetek vagy kiadványok nyomda alá való elkészítését
magukra vállalták átveszik s ha ezek kifogás alá nem esnek, 24 óra
alatt nyomdába adni kötelesek.
4. Vigyáznak arra, hogy a nyomdászszal kötött szerződés pontjai
betartassanak.
5. Minden félév végén ellenőrök jelenlétében leltározás utján elszá
molni kötelesek a kezelésük alatt álló jegyzetek, kiadványok mennyisé
géről és értékéről s erről a közgyűlésnek jelentést kötelesek tenni.
6. Azonban azon megrendelők jegyzeteiről, kik a kör kiadásában
megjelent jegyzeteket, kiadványokat megrendelték ugyan, de azt, vagy
annak egy részét a következő félév első hónapjában sem vették át, az
át nem vett részért sem a megrendelőnek, sem senki másnak felelős
séggel nem tartoznak.
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18. §. Az ala p szab ály o k m ó do sítása.
1. Az alapszabályok módosítása csak olyan közgyűlésen, amelynek
tárgysorozatába előre fel volt véve, a tagok 2/s részének jelenléte esetén
szótöbbséggel történhetik.
,

19. §. F e lső b b felü g yelet.

1. A kör felett a felsőbb felügyeletet kizárólag a kolozsvári ref.
theol. fakultás „Tanári Kara" gyakorolja az általa kiküldött felügyelő
tanár által.
20. §. A k ö r fe lo szlá sa .
1. A kör feloszlását közgyűlésen a kötelezett tagok 2/3 részének
egyhangú szavazata határozhatja el.
2. Feloszlás esetén a kör vagyona leltár mellett a kolozsvári ref.
theol. fakultás „Tanári Karcának adandó át kezelés végett.
3. A Tanári Karnak joga van a feloszlott kör tőkéjének kamatai
felett a kolozsvári ref. theol. fakultás hallgatóinak segélyezése céljából
belátása szerint rendelkezni.
4. A kör vagyona csak is a kolozsvári ref. theol. fakultás hall
gatói körében a kör jelenlegi céljához hasonló céllal megalakult egye
sületnek adható át.
Jegyzet-. Jelen alapszabályok csak a Tanári Kar jóváhagyása után
lépnek életbe. Három eredeti példányban kiállítva:
1. a Tanári Karnál,
2. a levéltárban,
3. az elnöknél
őrizendő meg és hivatalos „Jegyzőkönyvébe is beírandó.
Megáliapittatott a „Theol. Kör" 1909. nov. 8-án tartott rendes köz
gyűlésén.
Síp o s E n dre,

M u sn ai L á szló ,

jegyző.

elnök.

A ref. theol. fakultás tanárkarának 1909. év nov. 18-án tartott
gyűlésén 53. jk. sz. alatt hozott határozatának értelmében, a felügyelő
tanárnak, Nt. Nagy Károly igazgatónak javaslatára jóváhagyatik.
Kolozsvár, 1909. dec. 7.
N a g y K á ro ly ,

Bartók G y ö r g y ,
jegyző.

P. H.

igazgató.

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület theologiai
fakultás ititernátusa ének- és zenekarának
alapszabályai.
I. SZ A K A SZ .
1. §. Az egyesület cím e: „A z erdélyi ev. ref. egyházkerület theo
logiai fakultás internátusának ének- és zenekara."
II. SZ A K A SZ .
2. §. Az egyesület célja: 1., a dal- és zeneművészet által való
nemes irányú szórakozás; 2., az intézeti ünnepségeken való részvétel
E cél elérése végett az önként vállalkozók a karvezető által vétet
nek fel s az énekkarba hangképességük szerint osztatnak be.
III. SZ A K A SZ .
3. §. A tagsági kötelezettség egy évre terjed ki s ez alul felmen
tésnek csak rendkívüli esetekben vagy orvosi bizonyítvány alapján és a
tanári kar jóváhagyása után van helye.
IV. SZ A K A SZ .
4. §. Az egyesület felett a főfelügyeletet a tanári kar, illetve ennek
megbízásából az általa kinevezett felügyelő tanár gyakorolja.
V . SZ A K A SZ .
5. §. 1. Az elnök az ének- és zeneegylet legfőbb tisztviselője.
Választatik az egyesület tagjai által egyhangúlag vagy titkos szavazat
utján. Ha az első szavazás alkalmával ajelöltek közül egy sem nyert volna
általános szótöbbséget: a legtöbb szavazatot nyert két jelöltre történik a
szavazás, folytatólagosan, megszakítás nélkül. A választásról szóló jegyző
könyv az igazgatóval közöltetik, ki az elnököt hivatalában megerősíti.
Ha a választásnál törvénytelenségek fordultak volna elé, az igaz
gatóhoz 3 nap alatt óvás adható be, ki az ügy állásához képest a
további intézkedéseket megteszi.
Az elnök általában őrködik az egyesületnek úgy erkölcsi, mint
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anyagi érdekei felelt. A tanórákon jelen van, s ott a rendet fenntartja,
a mulasztásokat ellenőrzi s az egylet érdekében szükséges felterjeszté
seket megteszi. 1. Az iskolai év végén az egylet életében előforduló
nevezetesebb mozzanatokról, úgyszintén annak szellemi és anyagi
ügyeiről az zárülésen előterjesztést olvas fel s ezt, mint történeti adatot,
az egyesület évkönyvébe beírja. A felebbezett ügyeket a közgyűléshez,
illetve a felügyelő tanárhoz átteszi. Az egyesület vagyonát év elején
leltár mellett 11., átveszi és azzal év végén, ugyancsak leltár mellett
elszámol. Az énekkari tagok dallamtárát időről-időre átnézi és láttamozza
s a darabok bevezetésében hanyag tagokat kötelességükre figyelmezteti,
másod sorban a választmánynak, esetleg a felügyelő-tanárnak bejelenti.
2. A jegyző az egyesület tagjai közül választatik felkiáltással, vagy
titkos szavazat utján. A választmánynak tagja, s mint ilyen, a választ
mányi és közgyűlési jegyzőkönyveket vezeti. A jegyzőkönyvek minden
év végén a választmány által záratnak le.
A főénekesek az énekkar azon tagjai, kik az egyes szólamok élén
állanak s több-kevesebb zenei ismerettel bírnak. Választatnak az egyes
szólamok tagjai által. A karvezetőtől kiadott darabokat átveszik, leírják
és szólamuk tagjaival leíratják, majd a vezérszólamot a karvezetőnek
ismét beszolgáltatják. Felügyelnek, hogy a kiadott műdarabot a szólam
minden tagja leírja; a hanyag tagokat az elnöknek bejelentik. A választ
mánynak tagjai s annak ülésén szólási és szavazati joggal bírnak.
VI. SZA K A SZ.
7.
§. Az egyesület tagjai: 1., tiszteletbeliek; 2., pártolók és 3.,
működő tagok.
Tiszteletbeliek azok, kiket az egyesület közgyűlése ilyenekül meg
választ. Pártolók azok, kik az egyesület pénztárába évenként legalább
5 (öt) koronát fizetnek. Ezek a tanórákon és a közgyűléseken megje
lenhetnek és az utóbbin szólási joggal bírnak.
A működő tagok a karvezető által megpróbált és hangképességük
szerint beosztott internátusi ifjak, kik becsületszavuk adása és a törvé
nyek aláírása által arra kötelezik magukat, hogy a tanulási órákon pon
tosan megjelennek és a törvények követelményeinek eleget fognak tenni.
Az egyesületben minden tagtól az egyesület méltóságához illő maga
viselet és komolyság kívántatik meg. Az egyes szólamok tanulását
zavarni, a tanteremben dohányozni szigorúan tilos, hasonlókép az órák
időelőtti elhagyása is.
Az énekkar tagjai minden év elején az intézettől egy számozott
dallamtárt kapnak, miért működésűk idejében felelősek; azt tisztán
kezelni, az év végén pedig az egyesület hangjegytárába sértetlenül
visszaszolgáltatni tartoznak. A megrongált vagy bemocskolt dallamtár
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az illető által újból megveendő és leírandó. Szereplések, nyilvános
fellépések előtt a karelnök engedélye nélkül senki sem távozhat el.
A működő tagok jogai a következők: a tisztviselők választása, a
közgyűléseken szólás- és szavazati jog.
VII. SZA K A SZ.
8. §. Közgyűlés évenként legalább kétszer, úgymint év elején és
végén, de a viszonyokhoz képest esetleg többször is tartatik. Tárgya
az alapszabályok felolvasása, a törvények aláírása, a tisztviselők meg
választása, az elébük terjesztett ügyek, felebbezések elintézése; év végén
pedig az elnök előterjesztésének meghallgatása és elbírálása.
Vili. SZ A K A SZ .
9. §. A választmány. A választmány élén áll az elnök; tagjai: a
karvezető, a .jegyző, a főénekesek és külön az ének és zenekarból a
közgyűlés állal ide választott 2—2 tag. Tanácskozik az egyesület köz
ügyéi felett, az elnök számadásait és előterjesztéseit megvizsgálja és
meghallgatja, a több Ízben mulasztókat rendreutasitja, vagy a felügyelő
tanárhoz az elnök utján felterjeszti.
IX. SZA K A SZ.
10. §. A tanórák a zeneteremben hetenként két-két órán, de a
szükséghez képest, szereplések előtt esetleg többször is tartatnak. A
tanórák zártkörűek és azokon csak egyleti tagok jelenhetnek meg.
X . SZ A K A SZ .
11. §. Az egyesület feloszlása. Az egyesület minden év elején
alakul, év végén bevégzi működését, azonban végleges feloszlásnak
csak a kellő mennyiségű tagok hiánya esetén, s akkor van helye, ha
az egyesület a maga kitűzött céljától esetleg eltérne s a tanári kar által
feloszlattatnék.
Megerősittetik; a tanári karnak 1897. október 11-én tartott ötödik
rendes gyűlésének XXVIli. jk. számú határozatával.
Kolozsvárt, 1897. október 11-én.

Kenessey Béla
elnök-igazgató.

P. H .

Nagy Károly
jegyző.
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