
A magyarhoni ágost. hitv. evangelicusok négy egyház-
kerülete 1874 évi September 2-ik és következő napjain 

tartott egyetemes egyházi közgyűlésének 

JEGYZÖKÖNYVE. 
Ezen egyetemes egyházi közgyűlés nagyméltóságú tótprónai és hlattnicai báró Prónay 

Gábor egyetemes egyházi és iskolai felügyelő ur ésfőt. Geduly Lajos dunáninneni egyházkerületi 
S u p e r i n t e n d e n s ur elnöklése mellett nyittatván meg, S e p t e m b e r 2-ik 3-ik, és 4-ik napjain egye-
temes felügyelő ur és főt. Karsay Sándor dunántuli egyházkerületi Superintendens ur ikerel-
nöklete alatt tartatott meg. 

Az egyetemes kormányzat százados évfordulójának ezen egyetemes gyűlésen meg-
tartatni határozott ünnepélyére a református atyafiak részéről megjelentek : a tiszántúli egyház-
kerületből főt. Révész Bálint superintendens ur, mélt. Csengery Imre kerületi főjegyző ur, — 
Kiss Aron ur esperes, Lipcsey Lajos ur segédgondnok és Domahidy István ur ; a dunamelléki 
egyházkerületből : Dobos János ur ker. főjegyző, Fördös Lajos és Sipos Pál fóesperes urak és 
Dr. Ballagi Mór ur ; a dunántuli egyházkerületből: mélt. Beöthy Zsigmond ur, ker, [főjegyző és 
Kiss Gábor lelkész ur. 

Saját egyházkerületeinkből ezen gyűlésen és ünnepélyen 

Jelen voltak: 
A dunántuli egyházkerületből : 

Karsay Sándor superintendens, 
Tóth János 1 J 

I Schleining Károly 
Tatay Sámuel 
Gyurász Ferencz 1 
Horváth Sándor (paksi) [ 
Szutter Károly > 
Jankó Dániel l 
Szente Gábor 
Domanovszky Endre tanár, 

esperesek 

lelkészek 

b. Prónay Dezső ker. felügyelő 
Oszffy Pál 
Eőri Sándor 
Peregi Mihály 
Káldy Gyula 
Ruppreclit Lajos 
Radó Kálmán 
Fördös Vilmos 
Radó Zoltán; 

A dunáninneni egyházkerületből : 
Geduly Lajos superintendens, 
Nóvák Sámuel i r„ , 
Tj a A i ' C foesperesek Hodzsa András } r 

Baltik Frigyes esperes 
Hurbán József 
Boor Mihály 
Sulcz Lajos V lelkészek 
Minieh Dániel 
Bodiczky Kálmán 
Csecsetka Sámuel tanár, 

Major Pál, mosonyi esp. felügyelő 
Paulini Tóth Vilmos 
Mudrony Pál 
Pivko Ambrus 
Dulla Máté 
Jeszenszky János 
Dr. Mudrony Mihály 
Milecz János 
Dohnanyi Lajos 
Dér er János 
Mikó Péter 
Makoviczky Péter 
Benjács Daniel 
Valasek Gusztáv 
Pauliny János 
Boor József 
Jezso György 

r 
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Danko János 
Rohacsek János 
Osztroluczky Geiza 
Kubinyi Árpád ; 

A bányai egyházkerületből : 
Szeberényi Gusztáv superintendens 
Sárkány János 
Sárkány Sámuel 
Pékár Lajos 
Lőrincsék János 
Dedinszky János J esperesek 
Kramár Béla 
Bachát Dániel 
Belokorszky Gábor 
Doleschall Sándor 
Thebusz János j 
Jeszenszky Károly j lelkészek 
Vladár János | 
Tatay István ) . . . 
Breznyík János j ^ S - t a n á r o k 

Radvánszky Antal ker. felügyelő 
Fabiny Teophil 
Mártonfi Károly 
Kemény Mihály 
Szontagh Pál 
Vörös Pál 
Hunfalvy Pál 
Pulszky Ferencz 
Tavaszi János 
Keblovszky Lajos 
Felix Ákos 
b. Podmaniczky Frigyes 
b. Podmaniczky Levente 
Ivánka Imre 
Pulszky Ágost. 
Zsilinszky Mihály 
Willim János ; 

esp. felügyelők 

A tiszai egyházkerületből : 
Czékus István superintendens 
Hoznék Náthán I 
Kalchbrenner Károly ) 
Szalagyi Mihály ( főesperesek 
Bartholomeidesz János ) 
Krno Andor $ 
Mikola György esperes 
Farbaky József ) lelkészék és 
Zelenka Pál ) ker. jegyzők. 
Terray Béla ) 111./ l-
Markovich Pál \ lelüészeü 
Kramarcsik Károly tanár s ker. főjegyző 

és több egyházi s világi urak, továbbá 
ezen gyűlés egyházi főjegyzői. 

Bánó Miklós esp. felügyelő 
Latinák Rudolf „ „ 
Péchy Tamás „ „ 
Szentiványi Miklós „ 
Bánó József collég, felügyelő 
Szontagh Bertalan 
Latinak Márton 
Mesko Pál 
Lichtenstein József 
Szirmay Ödön 
Radvánsky Géza 
Radvánszky Béla 

Győry Elek ezen gyűlés világi és Haan Lajos 

Mely alkalommal : 
1. (Gy.) Az egyetemes gyűlés tagjai s a református atyafiak köldöttei mindenek előtt 

a templomban gyülekezvén össze, Isten szént lelkét a gyűlés működéséhez segitségűl hivó 
buzgó ima után főt. Karsay Sándor superintendens ur következő, jegyzőkönyvileg is megőriz-
tetni határozott, buzditó szónoklatban emlékezett meg egyetemes kormányzatunk százados 
évfordulójának ünnepélyéről. 

Oltári igék : 1 Péter, 2, 5—9. 
„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nép vagytok és oly nép, melyet 

Isten sajátjának tart, hogy annak hatalmas dolgait hirdessétek, a ki titeket a sötétségből az ő 
csodálatos világosságára hivott." 

Tisztelt gyülekezet, atyámfiai az Urban ! Az apostol ezen felhivó szózatával üdvözöllek 
titeket e szent helyről ez ünnepélyes alkalommal ; mert ezen apostoli szózatban feltalálom 
mindazt, a mit nekünk ma, egyetemes összegyűlekezésünk évszázados ünnepén, hivatásunk 
érzetében, lelkiépülésünk czéljából fontolóra kell vennünk. 

Az alkalom ugyan is, mely bennünket, édes hazánk területén lakó evangyélmi hit-
rokonokat évenkint egyszer, egyházunk szervezete szerint itt a haza központján, annak mintegy 
kebelén, összegyűjt, anyaszentegyházunkra nézve nagy jelentőséggel bir. Mert mindenkori 
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összejövetelünknek czélja nem egyéb, mint megóvni azon lelki szabadságot,a melyre Krisztus 
urunk bennünket megváltott ; állando'vá tenni közöttünk atyafiságos szeretet által azt a békessé-
get, melyre hivatva vagyunk ; fejleszteni a közösség szent érzete által egyházunk azon 
üdvös intézményeit, melyek az evangyelmi örök igazságokban gyökeredznek — és igy építeni, 
terjeszteni Istennek országát azon alapon, mely Krisztus által megvettetett s mely alapon kivűl 
más alapot senki meg nem vethet. 

De kiváló jelentőséget nyer e napon összejövetelünk az által, hogy egyetemes Con-
ventünk első évszázados napját ma ünnepelhetjük. — Száz éve ugyan is annak, hogy vallás-
buzgó és bölcs ős apáink, a hitnek ereje és az atyafiságos szeretetnek erkölcsi hatalmától in-
díttatva az anyaszentegyház közügyei felett való tanácskozásra egyetemesen összegyülekezni itt, 
a hazának központján kezdettek és ez által egy oly intézménynek vetették meg alapját, mely 
egy évszázadon keresztül egyházunkra áldást árasztott és abban maiglan is áldásosan'működik. 

Egy évszázad ugy hiszem elegendő idő arra, hogy valamely közös intézménynek életrevaló-
sága mellet fényes bizonyságot tegyen. — Es kérdem, mi hozta össze s mi lelkesítette a hitben 
erős és a szeretetben buzgő ős atyákat száz évvel ez előtt a legelső tanácskozásra ? — ha nem 
az apostolnak ezen felhívó szózata: „ti pedig választott nemzetség, királyi papság, -- szent nép 
vagytok és oly nép, melyet Isten sajátjának tart;" mi tarthatta atyáinkat szorosan együvé, mi-
dőn egyházunk gyakran borús egén vészterhes felhők vonultak át? hanem a közösség azon test-
véries szelleme, mely az apostol ezen szózatában rejlik ; minek bizonyult be mindannyiszor 
egyetemes gyűlésük, valahányszor köztanácskozásra összejöttek? ha nem egy olyan gyúpontnak, 
melyből e hazában szórványosan létező egyházakba a vallásbuzgóság szikrái kiömlöttek ; minek 
bizonyult be egy évszázad alatt ezen egyetemes gyűlésünk? ha nem egy olyan éltető forrásnak, 
melyből a lelkiszabadság életet, a bátorság erőt, a szenvedés vigaszt, a közszellem lelkesedést 
merített ; a történet megczáfolhatlan tanúsága szerint minek bizonyult be egy század alatt egy-
házunk egyetemes(szervezete? hanem egy oly erődnek, melyben a közszellem a lelki szabadság 
elidegenithetlen jogait akkor is megtudta védeni és az utó-nemzedék számára fenn tartani, midőn 
jöttek néha, mint a legközelebbi múltban is, oly nehéz körülmények, melyekben ezen erődnek 
kapui az egyházhivek előtt bezárattak. 

Es most, midőn egy évszázad lefolyta után, a nem kevésbé bölcs, mint vallásbuzgó 
ősapák ezen áldásos intézményét mi is, azoknak utódai Istennek kegyelméből és hazai tör-
vényeink oltalma alatt, háboritlan élvezhetjük, az Isten iránti hála és az ősapák iránti kegyelet 
érzete mellett, mi lelkesítsen, mi buzdítson bennünket is, ha nem az apostol ezen felhívó szó-
zata: „ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nép vagytok és oly nép, melyet Isten 
sajátjának tart, hogy annak hatalmas dolgait hirdessétek, a ki titeket a sötétségből az ő csodá-
latos világosságára hivott," mert igen, mi is Istentől választott nemzetség vagyunk és pedig 
arra választott, hogy egyházunknak örökség gyanánt ránk szállott szabadságát, jogait és előnyeit 
hiven, közösen megőrizzük, fenntartsuk és tovább fejlesszük; s mi által tehetnők ezt biztosabban, 
mint annak öntudatos érzete által, hogy mi is királyi papság, tehát nem papi királyság vagyunk, 
hanem Istennek oly nemzetsége, melynek minden egyes tagja rangkülönbség nélkül az egy-
háznak papja és pedig arra hivatott papja, hogy az egyház közügyeit, annak evangyeliomszerü 
szervezete szerint szellemi és anyagi erejével, atyafiságos egyetértéssel segíteni, előmozdítani 
igyekezzék. Mert csak igy leszünk azután oly néppé, melyet Isten sajátjának tart ; mert csak 
igy fogjuk Istennek velünk cselekedett hatalmas dolgait szóval és tettel hirdetni, egyházunk 
szabadságát, jogait megóvni, üdvös intézményeit fejleszteni és Istennek országát terjeszteni — 
azon hatalmas Istenét, a ki bennünket a sötétségből az ő csodálatos világosságára, azaz a leg-
tisztább, legüdvösebb ismeretekre hivott és vezetett ; csak igy fogjuk Isten iránt leróni hálán-
kat azon kegyelemért, melyet tőle nyertünk, melylyel egyházunkat évszázadok óta oltalmazta 
és fentartotta és végre csak igy vihetjük el magunkkal hitrokonink közé és házi tűzhelyeink mellé 
azon lelkesítő biztos reménységet, hogy O, a kegyelem Istene — ki évszázadok óta velünk volt 
— ezután is velünk leszen. — Ugy legyen. Amen. 

Ezután a küldöttségek s egyetemes gyűlés tagjai az ülésterembe vonulván, egyetemes 
felügyelő ur, miután a megjelenteket lelkes és nyájas szavakkal üdvözölte, következő, hasonló-
kép jegyzőkönyvileg is megőriztetni határozott beszéddel ünnepelte az egyetemes kormányzat 
százados évfordulójának emlékét : 

„Méltóságos és főtisztelendő egyetemes gyűlés ! Szives örömmel van szerencsém üd-
vözölni a mai egyetemes gyűlést, melynek jelentősége kettős érdekű, a mennyiben a mai nap 
által nemcsak egyházunk lefolyt évi életét jelezzük, de egyszersmind egyetemes kormányzat 
tunk százados évfordulóját ünnepeljük, melynek emlékére egy pár szót emelni, megörökítésére 
rövid történeti rajzát adni s egyházunkra vonatkozó becsét és áldásos hatását ecsetelni kedves 
elnöki hivatásomnak tekintem. — Ezen intézmény keletkezésére nézve szükséges a mult szá 
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zad folyamából az egyházunkat érdeklő főbb mozzanatokat jelezni, melyek eléggé bizonyítják 
azon szomorú helyzetet, hogy ugy mondjam zilált állapotot, melyben akkor egyházunk folyto-
nos sérelmek közt létezett, és a melynek elhárítása, erkölcsi önvédelme tekintetéből, az összes 
egyház öszhangzó fellépését igényelvén, az egyházat mintegy egyetemes működésre utalta s 
önként a kormányzati öszpontositásra vezetett. — Mindjárt a szathmári béke után, III. Károly 
uralkodása alatt ennek rendeletei (resolutiones Carolianae) s az akkor felállított helytartótanács 
intézvényei nem hogy az egyház javára, de sőt inkább annak ártalmára szolgáltak. Elég legyen 
e helyen tanusitásul felemlíteni, hogy ezen intézkedések értelmében a lelkészek csakis az u. n. 
articularis egyházakban működhettek, sőt a superintendensek választása felső jóváhagyástól 
függött. Midőn az utóbbiak száma az 1734-ik évben kelt octoberi királyi rendelet szerint 
négyre határoztatott, az ágostai egyház önmagát négy Superinteodentiára felosztván, 1735-ben 
Radvánszky, Szirmay, báró Calisch és Ostffy Mihály személyeiben szintén négy kerületi fel-
ügyelőt választott, mely intézkedés által már a kormányzatban némi fokozata az öszpontositás-
nak czéloztatott. — Ezután azonban Mária Therézia idejében sem fordultak jobbra egyházunk 
viszonyai, sőt sérelmes állapota mindinkább növekedeti és fokoztatott és pedig mindamellett 
hogy egyházunk jobbjai és főbb emberei felszólaltak, egyes esperességek, mint Nógrád és Hont, 
követjeik által folyamodással járultak a királynéhoz. — Azonban minden esedezés, minden kö-
nyörgés hasztalan volt, miért is az egyház mintegy késztetve arra az eszmére jött, miszerint 
szükségesnek vélte a külhatalmasságokat — kik különben is a békekötéseket biztosították — 
közbenjárás és oltalom végett felkérni, annál inkább, mert időközben Holland és Hannover kö-
vetei e részben a királynénál felszólaltak ; mely tényállás folytán történt, hogy egyházunk nagy 
Fridrik porosz királyhoz is egy folyamodvánnyal fordult, mely folyamodvány Prónay Gábor 
által kézbesittetett, a ki is e miatt 1751. September elején a pozsonyi országgyűlés alatt gróf 
Nádasdy Lajos akkori cancellar által a királyné eleibe idéztetvén, ezen fellépése miatt a ki-
rályné által keményen megfeddetett és megdorgáltatott. — Láttuk tehát, hogy sem egyesek, 
sem az esperességek hathatós fellépése czélhoz nem igen vezetett. Szükségessé vált ennélfogva, 
hogy az ilynemű fellépés — nagyobb nyomaték végett — az egyetemes egyház nevében tör-
ténjék, mert csak igy lehetett kellő alapja, ha ezen czimzet alatt nyilatkozik az egyház ; mi ön-
ként azon eszmét érleltette az egyházban, hogy egyetemileg találkozzék, tanakodjék és hozzon 
határozatokat. Ezen eszmének foganatosítása kivált az akkori érdemdús bányai kerületi superin-
tendens Pohl Mihály szorgalmazása által eszközöltetett, midőn 1773-ban a négy superintendens 
és több világi urak Ácsán, Prónay László elnöklete alatt egy tanácskozmányt tartottak, elhatá-
roztatván ez alkalommal az egyetemes gyűlés évenkénti tartása, valamint elnökének, mint az 
egyetem képviselőjének és vezetőjének szüksége. E határozat folytán történt, miszerint b. Zay 
Péter elnöknek nyilvánittatván, azon évben elnöki czim alatt, —azonban már 1774. évben a 
gyűlés által egyetemes felügyelőnek jelentetvén ki, azontúl mint olyan működött, — mely idő-
től kezdve létrejött az úgynevezett egyetemes kormányzat, vagyis egyetemes felügyelőség, 
melynek mai nap százados évfordulóját ünnepélyesen megülni kedves teendőinkhez sorozzuk. 

Szabad legyen már most nekem, ezen intézménynek üdvös voltát egyházunkra nézve, 
a lefolyt század némely eseményeiből jellemezni. Az egyetemes kormányzatnak mindjárt kez-
detben oda volt első gondja irányozva, hogy egyházunk kormányzata rendes jelleggel birjon, 
minek folytán intézkedett : hogy az egyházak egy rendes telügyelővel, ugy szintén az 
esperességek esperes és felügyelővel çllâtva legyenek, nem különben, hogy az egy-
házak évenként az esperes által meglátogattassanak és az esperességi gyűlések évenként rende-
sen megtartassanak, — és midőn 1791-ben a 26. törvényezikk keletkezett, oda kivánt az egye-
tem hatni,• hogy a kormányzati organicus rendszer az egyházban mindinkább meg legyen 
állapitva és az egyházi belélet mindinkább fejlesztve, miért is az egyetemes gyűlés a zsinat 
megtartásaért folyamodott, mely 1791. évben September és october hónapokban meg is tartatott. 
Ennek határozatai szentesités végett azonnal fel is terjesztettek, azonban sajnosan kelle az egy-
háznak tapasztalni, hogy azok helybenhagyása, mind a mellett hogy 10 év múlva ez érdekben 
a református atyafiakkal egyesülve a szentesités szorgalmazása végett Bécsbe egy küldöttség 
menesztetett, — mind a mai napig elmaradt. E zsinatnak azonban az egyházra nézve minda-
mellett mégis azon jótékony hatása lett, hogy az egyetemes gyűlés, határozatainak hozatalánál, 
ennek szelleméből indult ki. 

Nem különben az egyetemes kormányzat határozatából, felső engedelem folytán, 
1817. évi augusztus 26. a reformationak három-százados jubileuma minden egyházban meg-
ünnepeltetett, mi által a protestáns szellem mintegy felvillanyoztatván, a buzgóság mindinkább 
fejlesztetett. Egyetemes levéltárunk felállítása 1818-ban szintén az egyetemes gyűlés határoza-
tánál fogva vette kezdetét. Igy, csak is az egyetemes gyűlés határozott fellépése és gyakori szor-
galmazásának tulajdonitandó, hogy az 1819-ik évi május 4-ről kelt helytartósági intézvény, 



melynek folytán a protestáns hittudományt hallgató ifjaknak a német egyetemek látogatása meg-
tiltatott, — mint mondám az egyetemes gyűlés évenkénti felszólalása folytán, — 9 év múlva 
1828-ban érvénytelennek nyilváníttatott és a külföldi egyetemek látogatása ifjainknak újra 
megengedtetett. — Továbbá oda hatott az egyetemes gyűlés, miszerint Ferdinand király idejé-
ben a protestáns követek által az országgyűléseken a protestáns egyház sérelmeinek orvoslása, 
valamint ezen ügynek a királyi előadásokbani felvétele eszközöltetett. — így az 1844-ki t. cz. 
keletkezése előlegesen csak is az egyetemes gyűlés által érieltetett. Végtére az utolsó időkben, 
midőn 1849 után az egyházi kormányzat octroyáltatott, valóban csakis az egység kormányzata, 
— a mennyiben az akkor egy nagyobb tanácskozmány határozata következtében a pesti espe^ 
rességi elnökség vezérlete alatt egy központi bizottmányra bizatott s ez által az egyetemes kor-
mányzat pótoltatott, — lett egyedüli védbástyája autonomicus rendszerünknek ; ellenőrzője azon 
törvényellenes rendszabályoknak, melyek a patens alatti időben keletkeztek, — mindaddig mig 
egyházunk egén a borongó fellegek el nem oszlottak és 1861-ben a százados egyházi kormány-
zat és rendszer vissa nem állíttatott. 

Az egyetemes kormányzat vagyis egység kormányzata tehát az ágostai egyházra a 
legüdvösebb befolyást és hatást gyakorolta és igy mai nap százados létét csakis hálával és öröm-
teljes szívvel ünnepelhetjük és dicsőíthetjük. — Ezen intézmény az egyházban mindinkább szi-
lárdította és fejlesztette az öszhangzást; előtérbe mindig az összes egyház érdekét és javát ál-
litván, a particularis érdekek, az egyetemes egyház érdekeinek alávetve, mindinkább kiegyen-
littettek ; egyöntetű eljárás hozatott be az egyházi kormányzati rendszerbe ; az egyformaság és 
öszhangzó intézkedés mindinkább érleltetett, ezen felül oly üdvös határozatok hozattak, melyek 
folytán egyházunk anyagi és szellemi támogatása és igy jóléte vétetett czélba. — Egyházak, 
esperességek, egyes tanintézetek és főgymnasiumok anyagi támogatást nyertek, az iskolák szel-
lemi gyarapodása és haladása az egyetemes kormányzat főbb gondjai közé soroztatott, a tanterv 
a kor igényeihez mérve megállapittatott és alkottatott, s általában iskoláinkban az egyetemes 
kormányzat csakis a valódi műveltség s szellemi haladásnak igyekezett táplálékot nyújtani és 
ennek folytonos ébrentartására egy állandó egyetemes tanügyi bizottságot választott, mely szo-
ros kötelességének ismerte működése által ébreszteni és serkenteni iskoláinkban a tökéletesebb 
szellemi kiképeztetést és fokozatos szellemi haladást. — Ezen czélnak sikeres elérése tekinte-
téből szükségesnek vélte az egyetemes kormányzat, a tanárjelöltek rendes vizsgájának megál-
lapítása által oda is hatni, miszerint iskoláinknak több alkalmuk nyiljék jobb szellemi erőkkel 
rendelkezni. — Es igy egybevetve a hosszú évek során az egyetemes kormányzat üdvös mű-
ködését, méltán mondhatjuk, hogy annak léte csakis áldásos és eredményteljes volt kedves egy-
házunkra nézve. — Engedje meg tehát a nagytiszteletü egyetem, hogy ily tények után 
ezen intézményünket kegyeletteljes érzülettel a nagytiszteletü egyetemes egyháznak további 
pártfogásába, — és egyházunk valódi érdekéből kiindulva, hű szeretetébe és buzgó ápolásába 
ajánljam. " 

Ezen beszéd végeztével örömzajjal nyilvánitá a gyűlés tetszését s lelkesen éltette 
egyetemes felügyelő urat, ki ezután református atyánkfiainak küldötteihez fordulva, köszönetét 
s örömét fejezte ki az ezen megjelenésben is nyilvánuló testvéries érzület felett, mely egy-
házunk jó és rosz napjaiban mindenkor oly fényesen s a testvér-egyházak benső örömére nyil-
vánult ; — mire a gyűlés tagjai szivből fakadt éljenzéssel üdvözölték református testvéreink 
küldötteit. 

Egyetemes felügyelő ur erre az ülést megnyitottnak nyilvánítván 

2. (Gy.) áttért a gyűlés rendes tárgyaira, s á lefolyt évről következőkben terjeszti elő 
felügyelői jelentését : 

„ Miután ez évben leginkább az iskolai ügy vette igénybe az összes egyházak érdekét 
s egyszersmind az egyetemes kormányzat éber figyelmét is követelte, első sorban erről s a ke-
zelési tárgyakról a további pontokban teendem meg előterjesztésemet. Ennek folytán 

1) Az iskolai ügyre vonatkozólag van szerencsém jelenteni, hogy a n.-rőczei és 
thurócz-szt.-mártoni gymnasiumok ellen a minisztérium előtt Zólyom megye törvényhatósága 
által azon panasz, illetőleg súlyos vád emeltetvén, hogy azokban haza-ellenes szellem létezik 
s ápoltatik a tanárok által, — e tényállás folytán a m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter 
ur a vizsgálat megejtése végett közvetlenül az illető superintendens urakhoz fordult, azt leira-
tában megrendelte, velem pedig 547. sz. a. ezen intéz vényeit közölte, s egyszersmind erélyes 
eljárásra szóllitott fel, minek folytán magam részéről az ügyet az illető superintendens urak 
kiváló figyelmébe ajánlottam. — E közben a nagy-rőczei gymnasium ellen a tiszai kerületi bi-
zottmány foganatosítván a vizsgálatot, a dunáninneni superintendens ur pedig azt teljesíthető-
nek nem vélvén — ujabb ministeri leiratok érkeztek hozzám, melyek folytán a ministeriumot 
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azon félreértése iránt, mintha az autonom közegek közreműködni nem kívánnának — egy ujabb 
feliratban felvilágosítván, biztosítottam egyszersmind az iránt, hogy az ügyet az egyetemes 
gyűlés elé terjesztendem. Ennek mielőbbi eszközlésére a ministerium által ujabban felszólittat-
ván, indokolva láttam az egyetemes gyűlésnek a szokottnál korábbi egybehivását s azt ennél-
fogva a mai napra egybehívtam s az ezen ügyben keletkezett ministeri leiratokat az egyház-
kerületekkel már előlegesen is közölvén, az ügyet az egyházkerületek kiváló figyelmökbe 
ajánlottam. 

Miután azonban a nagy-rőczei gymnasium és tanítóképezde az ezen ügyre vonatko-
zólag a ministeriumhoz felterjesztett superintendentialis vizsgálati tudósítás következtében és 
ministeri előterjesztés folytán, ő Felségének f. é. augusztus 20-ról kelt legfelsőbb elhatározása 
alapján Gömör megye utján végkép feloszlatni rendeltetett — az ügyet mintegy befejezettnek te-
kintvén, — van szerencsém ezen tényállást a nt. egyetemes gyűlés tudomására juttatni. 

A turócz-szent-mártoni ügyre nézve azonban a dunáninneni kerületben ennek tár-
gyalása már megtörténvén s ezen ügyben a többi kerületek is tökéletesen tájékozva lévén, 
— az egyetemes gyűlés azon helyzetben van, hogy jelenleg nyilatkozhassék és határozhasson. 

Végül ezen ügyre nézve van szerencsém jelenteni, hogy mind a nagy-rőczei, mind a 
szent-mártoni iskolai ügyre vonatkozólag több felterjesztések történtek hozzám, melyek iránt 
azonban szintén csak azon teendőm lehetett, hogy azok az egyetemes gyűlésnek — a mennyi-
ben kívánná — előterjesztessenek. 

2) A második iskolai ügy, mely iskoláinkat s egyházunkat érdekli, a ministerium ré-
széről az országgyűlés elé terjesztett középtanodai törvényjavaslat, melyet a mult évi egyetemes 
közgyűlés véleményezés végett beküldetni kivánt. Ezen határozat és felterjesztésem folytán a 
javaslat meg is küldetett, ezen időben azonban már a képviselőház tanügyi bizottsága tárgyalta 
a javaslatot s annak az országgyűlésen mielőbbi tárgyalása minden oldalról sürgettetett, s 
igy enyészni látszott a remény, hogy ez iránt egyetemes egyházunk kellő időben nyilat-
kozhassék. 

Ily körülmények közt — mint iskoláink egyetemes felügyelője — tekintettel egy-
szersmind több oldalú kérelmekre is, kötelességemnek ismertem módot nyújtani, hogy legalább 
iskoláink tanári kara nyilváníthassa együttesen véleményét, — miért is f. é. febr. 16-ra tanári 
értekezletet hívtam egybe. — Az értekezlet gondosan tárgyalta a szóban forgó javaslatot, s 
egy memorandum alakjában adott kifejezést e feletti nézetének, s most már a nt. egyetemes 
gyűlés feladata leend maga köréből ez ügyre nézve, véleményadás végett egy egyetemes bi-
zottságot kiküldeni. 

A többi kezelési tárgyakra nézve van szerencsém a következőket jelenteni : 
3) A mult évi gyűlésen rendelt feliratok felterjesztettek, valamennyire azonban 

még nem érkezett válasz. A beérkezett ministeri leiratok az illető pontoknál fognak előterjesz-
tetni. A tanodai tudósitványok szintén felterjesztettek a magas vallás és közoktatásügyi mi-
nisteriumhoz s az azokra érkezett válaszok, melyeket ezennel van szerencsém bemutatni, fel-
fognak olvastatni. 

4) A Roth-Teleky féle ösztöndijak az arra hivatott bizottmány lelkiismeretes közre-
működése mellett ez évben is szabályszerűleg kiosztattak, mint azt az arra vonatkozó tudósitás 
híven igazolja. 

5) Az egyetemes pénztári számadások pontosan megvizsgáltatván, rendben ta-
láltattak. — 

6) Az egyetemes törvényszék Balthazár Lajos és Greszler Sámuel elleni ügyekben 
hozott Ítéleteket, mely ítéletek szabályszerű foganatosítás végett illető hatóságaikhoz le-
küldettek. 

7) Mult évben nyert meghatalmazásomhoz képest kineveztem levéltárnokká Svoboda 
István tanár urat, kitől kezelési szabályzat hiányában téritvény vétetett. 

8) Az országgyűléshez felterjesztendő felirat tárgyában kiküldött bizottság ülést tartott 
s eléje Radvánszky ő méltósága egy javaslatot is terjesztett, a bizottság azonban a kérvény 
beadását nem tartotta időszerűnek s ugy vélekedett, hogy legcélszerűbben cselekszik, ha annak 
idején concret javaslatok irányában nyilvánítja véleményét. 

9) A szarvasi ügyben kiküldött bizottság eljárt és szerencsésen eszközölte a kedélyek 
lecsillapodását s a békét helyreállította. 

10) A bányai és dunántuli kerületekben a kerületi felügyelők megválasztattak, minek 
folytán szerencsénk van ez alkalommal Radvánszky ő méltóságát és báró Prónay Dezsőt mint 
kerületi felügyelőket üdvözölhetni. 

11) Ollik Pál sorsjegy tervezete kiadatott Pulszky Ágoston urnák, de erre vonatko-
zólag vélemény még nem érkezett. 



12) A középponti theologiai intézet iránti javaslat a mult évi egyetemes gyűlés hatá-
r o z a t á h o z képest a kerületeknek tárgyalás végett megküldetett. 

Ezen elnöki jelentés tudomásul vétetvén s a gyűlés az újonnan választott ker. fel-
ügyelő urakat szívélyesen üdvözölvén, egyszersmind elhatároztatott, hogy az ezen jelentés 
első pontjában előterjesztett iskolai ügy vétetik első sorban tárgyalás alá. 

Ezen ügy tárgyalásának megkezdése előtt főt. Geduly Lajos Superintendens ur, főt. 
Karsay Sándor Superintendens urnák, mint hivatal szerint utána legidősbnek engedvén át az 
egyházi elnöki széket 

3. (Gy) Olvastattak az elnöki jelentés 1-ső pontjában emiitett következő leiratok, u. 
m. a nm. vallás és közoktatásügyi minister urnák 1874 évi 547 ein. sz. a. kelt leirata, melyben 
egyetemes felügyelő urat értesiti, hogy a nrőczei és thurócz-szt-mártoni gymnasiumok ellen 
pánszláv és hazaellenes működés miatt emelt nyilvános vádak folytán az illető Superintendens 
urakhoz fordult beható nyomozás eszközlése végett az ezen leirathoz csatolt és másolatban meg-
küldött intézvényei szerint s a melyben felkéri, hogy a Superintendens urakat támogassa s 
szükség esetén az egyetemes gyűlésen megfelelő intézkedések keresztül vitelét mozditsa elő. 

Ezzel kapcsolatban olvastatott ezen másolatban közölt intézvény, mely szerint az 
illető Superintendens urak arra kérettek fel, hogy a vádolt intézetek bel életét, működé-
sét, irányát, szellemét minél előbb vizsgálat alá vévén, tegyenek jelentést a tanári kar 
hivatalos működéséről, az értekezleti jegyzőkönyvek tartalmáról, egyes tanárok jelle-
méről, előadásaikban követett irányról, a használt tankönyvek s kéziratokról, a tanulók 
közt uralkodó szellemről, tanulói egyletekről, a tanárok és tanulók által fenntartott 
összeköttetésekről, szóval hogy hű kép legyen nyerhető az intézet élete és hatásáról, s 
a mennyiben a vád alaposságáról meggyőződnének a gyökeres javitás és átalakitás irán; 
intézkedjenek. 

Olvastatott továbbá a n. m. vallás és közoktatási minister urnák 1874 évi 616 ein. 
sz. a. kelt leirata, melyben kijelenti, hogyha az autonom közegek közreműködése folytán az 
illető intézetek működéséről hű adatok birtokába nem juthatna, az országgyűléshez volna kény-
telen meghatalmazásért fordulni, — ugyszinte f. é. 750 és 770 ein. sz. a. kelt leiratai, melyek-
ben tudatja, hogy Nagy-Rőcére nézve a vizsgálat befejeztetett savádak constatáltattak, ellenben 
thurócz-szt-mártonra nézve a Superintendens ur kijelentette ; hogy a vizsgálat eszközlésére sem 
a megkívántató idővel nem rendelkezik, sem azt teljesíteni hivatva nincs, minél fogva egyete-
mes felügyelő urat felszólítja az utóbbi iskolára nézve a vizsgálat elrendelésére, a mennyiben 
pedig ezt saját hatáskörében teljesíthetőnek nem vélné, az egyetemes gyűlés mielőbbi össze-
hívására; végül a nm. vallás és közoktatási minister urnák f. é. 1197 sz. alatti leirata, melyben 
tudatja, hogy ő cs. és kir. apóst. Felségének f. é. aug. 20-án Münchenben kelt legfelsőbb ha-
tározványa folytán a nagy-rőcei főgymnasium és tanitó képezde Gömör megye utján feloszlat-
tatni rendeltetett s megküldi az egyetemes gyűlésen leendő kihirdetés végett a Gömörmegye 
közönségéhez ugyancsak f. é. 1197 sz. a. küldött feloszlató rendeletet. 

Felolvastatott ennek folytán eme feloszlató rendelet, melyben a vallás és közoktatási 
ministerium Gömör megye közönségével tudatja: hogy a tiszai egyházkerület 1874 évi julius 
30 és 31-én tartott közgyűlésében kijelentvén, hogy a nagyrőcei főtanodát az egyházkerület 
tőtanodájának továbbá el nem ismeri, az ahoz kapcsolt tanítóképezde pedig egyházkerületi ha-
tározat által megerősitve nem is volt ; miután ezen intézetek ez után nem tekinthetők autonom 
prot. iskoláknak s törvényes felügyelet hiányában nem mutatkozik biztosíték, hogy e tanodák 
veszélyes szelleme jobbra forduljon, sőt tanügyi kívánalmak s anyagi fenállhatás is hiányzik; 
miután az egyházkerület s a megye által kiküldött bizottságok által kiderített tényekkel be van 
bizonyitva a tanodák állam ellenes iránya : ő cs. és kir : apóst. Felségéhez azoknak feloszlatása 
iránt legalázatosabb előterjesztést tett, mely előterjesztés legfelsőbb helyeslő tudomásul vétetvén 
a végrehajtással megbízatott ; minek folytán felhívja a megye közönségét, hogy ezen tanodák 
pártfogó testületét, tigazgató tanácsát, tanári testületét haladéktalanul oszlassa fel, tudatván velők, 
hogy többé semmiféle értekezlet vagy tanácskozmányra mint testületek össze nem jöhetnek, 

Utasittatik továbbá a rex életben Gömör megye közönsége, hogy a tanodák va-
gyonát leltároztatván, számadó gondnok kezelésére bizza, a tanodák levéltárában levő iro-
mányok közül a f. é. julius 30-ikát megelőzőket elismervény mellett a tiszai superintendensnek, 
a többieket a megyei levéltárnak adja át és szólítsa fel az alapitókat alapitványaik feletti Írásbeli 
rendelkezésre, azoknak alapitványait, kik visszavenni akarják, szolgáltassa ki, azon alapítók 
nyilatkozatait pedig, kik alapitványaikat egy N-Rőczén állítandó tanintézetre kívánják tovább 
is fordítani, terjessze fel, az épületet tűz ell<̂ > biztosítsa, a tanárok, szolgák s tápintézeti vállal-
kozók jogos követeléseit f. é. august, l-ig L esse ki, ezen költségeket a tanoda bevételeiből 



fedezze, a netáni felesleget s a bennhagyandó alapítványi összegeket pedig biztos pénzintézetnél 
gyümölcsözőleg helyezze el. 

Ezen iratok előterjesztése után mindenekelőtt a tárgyalás módjának kérdése me-
rülvén fel 

a nagy-rőczei és turócz-szt.-mártoni ügyek külön tárgyalása határoztatott el. 

4. (Gry.) Ezen határozat folytán a fentebbi pontban, valamint az elnöki jelentés 1-ső 
pontjában foglaltakkal kapcsolatban felvétetvén a nagy-rőczei gymnasium és tanitó képezdére 
vonatkozó ügy : olvastatott a tiszai egyházkerület f. é. julius 30. és 31-ik napjain Miskolczon 
tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből az ezen ügyre vonatkozó 5. és 6-ik pont. 

Ezek szerint a nm. vallás és közoktatási minister urnák a felebbi pont szerint felol-
vasott felszólítása s egyetemes felügyelő urnák erre vonatkozólag a superintendens úrhoz intézett 
levele folytán f. é. május. 18. 19. és 20-ik napjain főt. Czékus István superintendens és Szent-
iványi Miklós urak ikerelnöklete alatt működő bizottság által megejtetvén a vizsgálat, — az 
erről a mondott napokon fölvett f. é. május 29-én Sajó Grömörön bezárt, előleges tájékozásul az 
esperességekkel közlött jegyzőkönyv s az ezzel együtt a kerület közgyűlésén előterjesztett val-
lomási jegyzőkönyvek s a vizsgálatot eszközölt bizottságnak a kiderített s az állam és magyar 
ellenes irányt és működést igazoló tényekkel indokolt javaslata alapján — melyeknek kapcsában 
olvastattak egyszersmind a nagy-rőczei gymnasium pártfogóságának 1874. jul. 28-án kelt véd-
irata, a nagy-rőczei hivek egy részének a tanoda megszüntetése, más részének fenntartása 
iránti kérvényei és N.-Rőcze városa tanácsának a gymnasiumi tanárokat haza és magyar ellenes 
törekvéseik miatt a polgári élvezetek ingyen használatától megfosztó határozata, — a tiszai 
egyházkerület akkép határozott, miszerint : 

„Az egyházkerületi gyűlés meggyőződvén arról, hogy azon szellem, melyben a nagy-
rőczei gymnasium működését ismételt intések és figyelmeztetések ellenében is állandó követke-
zetességgel folytatja, mind egyházunk, mind hazánk érdekeivel ellenkezik, a nagy-rőczei fő-
gymnasiumot egyházkerületünk főtanodájának továbbá el nem ösnieri, tőle a létezési engedélyt 
és jogot, mellyel felruházta, ezennel elvonja s a tanodát egyházunk minden javadalmainak élve-
zetéből kizárja. A mennyiben pedig a gymnasiumhoz kapcsolt tanítóképezde, — mely különben 
is állását biztosító semminemű alappal nem bir, — egyházkerületi határozat által elösmerve 
vagy megerősítve nem volt, ennek eddig is kiadott bizonyítványait érvényteleneknek nyi-
latkoztatja. 

A sáros-zempléni esperesség által, a tanoda vezetői ellen indítványozott fenyitési ke-
reset megindítását, a többi esperességek egyhangúlag el nem fogadták, az illető állami szem-
pontból netalán indokolt megfenyitését, a megye további eljárásának hagyván fel. 

A hozott határozatról a magas kormány azonnal értesitendő, hogy a tanodára vonat-
kozó további intézkedéseit megtehesse. 

A fentebbi ponttal kapcsolatban tett további indítványok folytán még határoztatott : 
1) Hogy a gyűlésnek a nagy-rőczei tanodára vonatkozó határozata, mind az ágost. 

mind a helvét hitvallású egyházkerületekkel, hatóságuk területén eszközlendő közhírré 4tétel 
végett közöltessék. 

2) Miután a nagy-röczei tanoda pártfogósága részéről beterjesztett védirat, nem csak 
kerületünk egyházi elnöke ellen irányzott alaptalan ráfogásokkal, de a superintendensi méltó-
ság világos megsértésére czélzott és kiszámított kifejezések sokaságával is jellemzi annak szer-
zőit : a gyűlés nagy megbotránkozással sem tiszteletet, sem illedelmet nem ösmerő ily indulatos 
méltatlankodás felett, határozott rosszalást jegyzőkönyvileg is kifejezi. 

3) Miután a, nagy-rőczei tanodában kárhoztatott és elitélt rosz szellemnek működési 
tere nem lesz, ha pártolókra és terjesztőkre találni nem fog: az esperességi elnökségek felhivat-
nak, hogy hatásuk körében szigorú ellenőrködéssel, egyházunk autonom érdekeit is veszélyez-
tető ily üzelmek terjedésének gátot vessenek." 

Olvastatott továbbá a nagy-rőczei gymnasium pártfogóságának ezen határozat elleni 
fellebbezése, melyben előadja ; hogy a nagy-rőczei gymnasium már egy idő óta fanaticus nem-
zetiségi gyűlölségből eredő persecutiónak tárgya, hogy a vizsgálat törvénytelen volt, hogy a 
viszgáló bizottság javaslata indokául felhozottak nincsenek bebizonyítva, mig ellenkezőleg a 
vádak alaptalansága f. é. jun. 28-án kelt védiratukban ki van mutatva, hogy a pártfogóság ki 
nem hallgattatott, hogy a jegyzőkönyv tartalma sem hű, hogy a határozat magában sem érvé-
nyes, mert a patronatus tartja fenn az iskolát s alapitványai el nem vehetők, mert az iskola 
létezési joga a törvényből foly és mert a tanitó képezde érvényét a kerület is elismerte : ezek 
folytán pedig a tiszai kerület határozatát megsemmisíttetni, az eljárást consistoriumra bí-
zatni és miután a nagy-rőczei iskolát a tiszai kerület iskolájának el nem ismeri s a persecu-
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cutióból eredő súrlódást a pártfog-óság kerülni kivánja, azt a dunáninneni superintendentiába 
beosztatni kéri. 

Ezen felebbezés mellékleteinek olvasását, miután eonsistorialis eljárás esete fenn nem 
forog, a gvülés nem kívánván és mindenekelőtt kimutattatván azon személyes vádak alap-
talansága, melyeknek egyike ezen felebbezésben Zólyom megye egyik tisztviselője, másika a 
felfolyamodók jelenlétében hitelesitett kerül, jegyzőkönyv vezetője ellen irányul, megkezdetett 
az ügy érdemleges tárgyalása. 

Ennek folyamában főt. Czékus István ur előterjeszti: bogy miután 0 Felségének kor-
mánya, Ő Felségét a törvény értelmében megillető legfelsőbb felügyeleti jognál fogva törvé-
nyesen fordult hozzá a vizsgálat eszközlése iránt ; miután ker. elnöktársával egyetértőleg intéz-
kedett ; miután az eljárt bizottság javaslata előzetesen az esperességeknél tárgyaltatott ; miután 
a kerületi határozat az ügy beható tárgyalása után a törvényesen jogosult szavazatok nagy 
többségével jött létre és miután ezekre vonatkozólag ugy a vizsgálatra felszólitó ministerium-
nak, valamint egyetemes felügyelő urnák beterjesztette jelentését ; miután ekkép a tiszai kerül, 
egyház kormányzatunknak teljesen megfelelőleg járt el : ezek folytán egyházkerülete határo-
zatát fenntartani s tudomásul vétetni kéri. 

Ennek ellenében a dunáninneni egyházkerület két követe által, a többi dunáninneni 
kerületi követek nagy része által pártoltan, felhozatván a beadott felebbezvényben foglalt indo-
kokon kivül további indokolásul : hogy a ministerium törvénytelenül bocsátkozott a feloszla-
tásba az egyetemes gyűlés határozata előtt, hogy törvénytelenül fosztja meg rendelkezési jogától 
a kegyuraságot, midőn gondnokot rendel és a tanárok fizetésének f. é. aug. 1-től való megszün-
tetése által magánjogi ügybe avatkozik — következő határozati javaslat terjesztetett elő : 

hogy megsemmisíttetvén a tiszai egyházkerület határozata, s elrendeltetvén a nagy-
rőcei gymnasiumnak az esperesség utjáni megvizsgálása a eonsistorialis eljárás tartassék meg; 
továbbá a minister ur feleletre vonása iránt az országgyűléshez és egyszersmind O Felségéhez 
kérvény intéztessék, hogy a n-röcei ügynek az illetékes egyházi hatóságok általi elintézéséig 
legmagasabb elhatározásának foganatosítását felfüggeszteni kegyeskedjék. 

A dunántuli egyházkerület követei, hivatkozva arra, hogy a vádak törvényes vizs-
gálat által derittetvén ki, s az egyházkerület törvényesen hozott határozatával az illető gym-
nasiumot kerületek iskolájának többé el nem ismervén ; az ekkép autonom egyházunk körén 
kivűl jutott intézetre nézve a magas ministerium is jogosan jártéi — utasitásuk értélmében a tiszai 
kerület határozatát helyeslik s ezen ügyet befejezettnek tekintik. 

Hasonlag nyilatkoztak a bányai egyházkerület követei is. 
A kerületek nyilatkozatai és a beterjesztett javaslatok körül kifejlett élénk és hosszas 

vitatkozás, dacára azon többszöri elnöki figyelmeztetésnek, hogy a kerületek már előterjesztvén 
szavazataikat s a tárgy különben is ki levén meritve, a még elintézendő fontos ügyek ohajtan-
dóvá teszik a vita bezárását ; dacára a tiszai kerület határozatát pártoló követek kijelentéseinek, 
hogy készek a szótól elállni — a gyűlés első napján befejezhető nem levén, midőn a gyűlés má-
sodik napján is hasonló hoszasság és szívóssággal folytattatott : végre a közgyűlés tekintettel 
arra, hogy már a kerületek nyilvániták szavazataikat s a kisebbségi vélemény mellett ugy is 
már majd annyian szólottak egy kerület részéről, mint a többi kerületek részéről együttvéve, 
abban állapodott meg határozott ügyrend hiányában, hogy még a kisebbségi vélemény mellett 
ketten, a többségi mellett egy szónok fejtvén ki indokaikat, a vita bezárassék. 

A vita ezután ezen megállapodáshoz képest befejeztetvén, a kerületek kijelentett sza-
vazatai folytán következő határozat hozatott : 

Az egyetemes gyűlés a tiszai egyházkerületnek a nagy-rőcei gymnasium ügyében 
hozott határozatát fenntartandónak ismervén, helyeslőleg tudomásul veszi. 

5. (Gry) Felvétetvén erre a 2-ik pontban előterjesztett ministeri leiratokkal s az el-
nöki jelentésben foglaltakkal kapcsolatban a turócz-szt-mártoni gymnasium ügye : olvastatott a 
dunáninneni egyház kerület Alsó-Kubinban 1874 évi aug. hó 12-ik és következő napjain tartott 
közgyűlésének erre vonatkozó következő határozata : 

„A ker. gyűlés a nm. kir. vallás és közoktatási minister urnák ngs és főtisztelendő su-
perintendens által közlött ezen átiratából értesülvén arról, hogy a magas kormány a kerülettől 
azt kivánja, miszerint evang. sz. mártoni algymnasium ellen vizsgálati bizottságot küldjön ki, 
oda nyilatkozik : miszerint, minthogy ngs. és főt. superintendens ur ez iigybeni eljárását, miután 
ő a magas kormány által kivánt vizsgálat keresztülvitelének lehetőségéhez szükséges concret 
adatokkal nem birt, — helyeseltük; és magunkénak vallottuk, és miután mi is ily concret ada-
tok teljes hiányában vagyunk, következetesen mi sem látjuk ilyféle vizsgálat keresztülvitelének 
lehetőségét, — annálfogva a magas kormány azon n y i l a t k o z a t a folytán, hogy fennérintett kiván-
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ságának teljesítésétől további eljárását függővé teszi, minek talán azon értelme volna, bogy a 
magas kormány a szt. mártoni vizsgálatot közvetlenül keresztül vinni jónak látná, — azért az 
esetre nunc pro tunc saját kebeléből az árvái és turóczi esperes urak s a liptói és turóczi es-
perességek felügyelőiből álló bizottságot kiküld, mely a magas kormány által netalán keresztül-
vezetendő eme vizsgálatnál jelen legyen. Egyúttal elhatározza a kerületi gyűlés ezen nyilatko-
zatát és határozatát a nm. egyetemes gyűlésnek tudomására hozni s azt a nm. vallás és köz-
oktatásügyi ministeriumnak tiszteletteljes feliratban felterjeszteni. " 

Melynek felolvasása után főt. Geduly Lajos superintendens ur előterjeszti : hogy ő 
neki sem ideje nem volt a kivánt vizsgálatra, sem superintendensi minőségében arra hivatva 
nem érezte magát; nem voltak továbbá concret adatok, melyekre vizsgálatot alapithatott volna 
és egy gymnasium ellen, melynél legközelebbi visitatiója alkalmával semmi olyat nem tapasz-
talt, miről a vád alaposságára lehetne következtetni, nem akart oly eljárást követni, mely a ne-
hezen helyreállított béke zavarására vezethetne, kerülete pedig helyeselte eljárását, melyet ön-
tudata követendőnek jelelt ki. 

Megkezdetvén erre az ügy tárgyalása, melynek folyamában a dunáninneni kerület kö-
vetei a kerület határozatának tudomásul vételét, a többi kerületek küldöttei ellenben, tekintettel 
arra, hogy a dunáninneni kerület a vizsgálat elrendelését elmulasztotta, ennek eszközlését 
pedig mind egyházunk érdeke, mind az annak az egyetemes gyűlés által leendő elrendelésére 
vonatkozó ministeri felszólítás teszi szükségessé : a vizsgálat elrendelését s e czélból bizottság 
kiküldését kívánták. 

Ennek folytán hosszasabb beható vita és tanácskozás után határoztatott : 
Minthogy a turócz-sz.-mártoni algymnasium elleni vizsgálatot nem csak a f. é. 770. 

sz. ministeri leirat teszi szükségessé, hanem azt egyházunk autonómiájának érdeke is 
követeli: ezen gymnasium ellen a vizsgálat elrendeltetik s annak a f. é. 547. ein. sz. a. 
kelt ministeri leirattal közölt intézvény értelmében való eszközlésére Dessewffy Otto ur 
elnöklete alatt Sárkány János, Péchy Tamás, Zelenka Pál, Jankó Dániel és Proco-
pius Pál urakból álló bizottság küldetik ki, oly utasitással, hogy azt minél elébb meg-
ejtvén, működése eredményéről adja be mielőbb jelentését egyetemes felügyelő urnák, 
ki azt a nm. ministerium elé terjesztendi. 

6. (H.) Kapcsolatban a fennebbi ponttal a turócz-szent-mártoni algymnasiumra nézve 
határoztatott továbbá : az egyetemes gyűlés megbízza felügyelő urat , hogy a 

vizsgálat eredményéhéz képest, a négy kerület elnökségeivel értekezvén, azokkal egyet-
értőleg intézkedjék. 

T. (H.) Olvastatván a mult évi jegyzőkönyv, annak 4-ik pontjára, melyben a kerü-
letek fölhivatnak, adják be véleményeiket az egyetemes jegyzőknek ezután miként megejtendő 
választására, nevezetesen arra nézve, kívánják-e, hogy az egyetemes jegyzők ezután is az egy-
házak szavazatai által, vagy pedig csak az egyetemes gyűlésen s általános, vagy viszonlagos szó-
többséggel választassanak? 

a kerületek többsége az egyetemes jegyzőknek a gyűlésen, általános szótöbb-
séggel leendő ezutáni választása mellett nyilatkozván, e nyilatkozat határozat érvényére 
emeltetik. 

S . (H.) Ugyanannak 5-ik pontjára, mely szerint a sérelmek törvényes orvoslása tár-
gyában az országgyűléshez felirat intéztetni határoztatott, s ennek szerkesztésére és benyújtá-
sára egy küldöttség ki is neveztetett, de ezen küldöttség munkálatát mindeddig az illető helyre 
föl nem terjesztette, azon oknál fogva, minthogy annak beterjesztésére legalkalmasb időnek 
vélte azt, midőn a m. kir. ministerium által a vallás dolgában a törvényjavaslat a ház elébe 
terjesztetni fog. 

Minthogy a sérelmes esetek mindinkább szaporodnak, a nevezett küldöttség meg-
bizatik, hogy be nem várván azt, mig a m. ministerium a ház elébe a vallásügyi tör-
vényjavaslatot beadni fogja, a kérdéses feliratot hova elébb készitse el s mindjárt az 
őszi ülések kezdetén az országgyűlésnek terjessze be. 

9. (H.) Ugyanazon jkv. 6-ik pontjára, mely szerént az ágytól és asztaltól elválasztott 
róm. katholikus vagy görög keleti vallású fél evang. hitre térése esetében a lelkészek utasíttat-
nak, hogy az ily feleket, elválasztott házastársuk életében is akadálytalanul eskessék meg ; mely 
szerint továbbá utasíttatnak, hogyha ágytól és asztaltól elválasztott katholikus vagy görögkeleti 
vallású féltől, midőn evang. féllel kiván összekelni, illető lelkésze által az elbocsátás megta-
gadtatik, ez esetben is az esketést eszközöljék : — olvastatott a nm. vallás és közoktatási mi-
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n i s t e r i u m n a k f. é. május 29-én 2130. sz. a. kelt leirata, melyben kijelenti, hogy az egyetemes 
gyűléshez tavaly közlött leiratához továbbra is ragaszkodik s mig a törvényhozás máskép nem 
intézkedik, előforduló esetekben ahoz képest fog eljárni. 

Az egyetemes gyűlés a mult jegyzőkönyvben bővebben kifejtett okoknál fogva, 
ezúttal sem térhet el tavaly hozott határozatától ; de miután a törvények magyarázata 
az országgyűlést illeti, ezen ügyet az országgyűlés elébe fogja terjeszteni ; egyébiránt 
szeme előtt tartván azon kellemetlenségeket, melyek részint az eskető lelkészekre, ré-
szint az illető házastársakra, leginkább pedig az ily házasságokból származó gyerme-
kekre háromolhatnának, megbizza a superintendens urakat, hogy a kerületeikben lévő 
lelkészeket e részben belátásukhoz képest informálják. 

Í O . (Gry.) Ugyanazon jk. 7-ik pontjára olvastatván a könyvtárnoki jelentés, mely 
szerint e könyvtár a lefolyt év alatt nem szaporodott 

tudomásul szolgál. 

11. (Gry.) Ugyanazon jk. 8-ik pontjára, mely szerint az egykor felállitani szándékolt 
protestáns főiskolára az egyházkerületek által befizetett pénznek, a dunamelléki helv. hitv. 
superintendentiától leendő mielőbbi visszakövetelésére és jelentése beadására utasíttatott az illető 
választmány, jelentés ez alkalommal sem érkezvén 

ezen ügy jelenleg is szorgalmaztatik, meghagyatván az e tárgyban megbízott vá-
lasztmánynak, hogy jelentését a jövő gyűlésre minden esetre adja be. 

12. (Gry.) Ugyanazon jk. 9-ik pontjára főt. Czékus István superintendens ur a tiszai 
egyházkerület részéről jelenti : hogy tanárokká képesittettek s tanári oklevelet nyertek : Brosz 
Károly a magyar irodalom és történelem, — Grosz Ernő a latin nyelv és irodalom — és Polonyi 
Károly a természetrajz tanítására, mindnyájan a felgymnasiumban. 

Tudomásul szolgál. 

13. (Gry.) Olvastatott a dunáninneni egyházkerület tanár-vizsgáló bizottmányának 
f. é. junius 3-án fölvett jkve, mely szerint Gobi Imre a mzgyar nyelv s irodalomból, valamint 
a történelemből felgymnasiumi tanári joggal felruháztatott s tanári oklevelet nyert. 

Tudomásul szolgál. 

14. (Gy.) A bányai egyházkerület részéről főt. Szeberényi Gusztáv superintendens 
ur jelenti, hogy tanárrá képesittetett s tanári oklevelet nyert Csengey Gusztáv a magyar nyelv 
s irodalom tanítására a felgymnasiumban. 

Tudomásul szolgál. 

15. (Gy.) Ezekkel kapcsolatban, a tiszai egyházkerület részéről előterjesztetik, hogy 
a tiszai kerületi tanárvizsgáló bizottság tagjai közül Hlavacsek Mihály nyugdíjaztatván, Pelech 
János pedig meghalálozván, a bizottság kiegészítése szükséges. 

Olvastatott továbbá Mauritz Rezső tanár urnák a bányakerületből eltávozása folytán 
beadott lemondása a tanár vizsgáló bizottsági tagságról. 

Hasonlag a dúnáninneni egyházkerületre nézve is kiegészítés szükségeltetvén 
az illető egyházkerületek ajánlata folytán megválasztattak : a tiszai egyházkerületi 

tanárvizsgáló bizottságba Florian Jakab és Herfurth József, — a bányai egyházkerületi 
tanárvizsgáló bizottságba : Berecz Antal, Scholtz Ágost és Dr. Karl János, — a dunán-
innenibe : Glatz Henrik és Gobi Imre tanár urak. 

16. (Gy.) A mult évi jkv. 12-ik pontjára olvastatott a vallás és közoktatási ministe-
riumnak f. é. 21901. sz. a. leirata, melyben a soproni lyceum és tanitóképezdének 1873/4. tan-
évre vonatkozó tudósitványai, továbbá a f. évi 22533. sz. a. kelt leirat, melyben a győri al-
gymnasium 1873/4. tanévi tudósitványai tudomásul vétetnek. 

A felolvasott ministeri leiratok tudomásul vétettek. 
17. (H.) U. a. jkv. 16-ik pontjára olvastatott az egyetemes tanügyi bizottságnak az 

1873/4. tanévről szóló hivatalos jelentése : 
Ezen jelentés szerint az 1873/4. tanévben a bizottsághoz áthelyezések czéljábóli 

vizsgálat engedélyezés iránt 8 folyamodás érkezvén, e közül hétnek hely adatott, egy pedig 
vissza utasíttatott. 

A népiskolai táblázatok betöltésére vonatkozó utasítások a tan. bizottság jegyzője ál-
tal elkészíttetvén, a ft. superintendens uraknak megküldettek. 

A tanintézetek által beküldött statistikai kimutatások szerint, egyházunkban az 1873/4. 
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tanévben a már beszüntetett nagy-rőczei tanintézeten kivül 9 nyolez osztályú fő — 1 hat-, 2 
öt-, 5 négy-, 1 három-osztályu gymnasium, s két négy osztályú reálgymnasium, összesen 20 
középtanoda volt; ezen kivül 3 tanítóképezde, 3 theologiai intézet és egy jogakadémia, — ösz-
szesen 27 közép és felső iskola. A tannyelv 17-ben tisztán magyar, 5-ben magyar-német, 2-ben 
magyar-tót, 2-ben tisztán német, és 2-ben tisztán tót. — Az összes tanintézetek könnyvtáraiban 
van 172,024 kötet könyv, természetgyüjteményeiben 72,523, természettani szertáraiban 4.456, 
— régiség- és éremtáraiban 18,241 darab. — Testgyakorló van 18. -— Az összes tanintéze-
tekben van 22 igazgató, 130 rendes-, 17 segédtanár, 75 melléktanitó, összesen 243 tanférfi, 
kiknek évi fizetésük összege 155,255 frt 58 kr., s igy esik egyre átlag 638 frt 90 kr. 

Az év elején a gymnasiumokba beíratott 3758 tanuló, a jogakadémiába 197 joghall-
gató, — a hittani intézetekbe 51 hittanhallgató, a tanitóképezdékbe 84 tanuló, összesen 4090 
tanuló. — A gymnasiumokban a magántanulók az összes létszámnak 38/io%-kát, a jogacade-
mián pedig 289/io%-kát tették. — Érettségi vizsgálatra jelentkezett 277 gymn. tanuló; ezek 
közül visszalépett 21, a többi 256 megvizsgáltatván, érettnek nyilváníttatott 215, visszavettetett 
41. — Származásra nézve volt a gymnasiumokban 3489 belföldi, 56 külföldi, — a tanitóképez-
déken belföldi 76, külföldi 4. — A jogacademián és theologiai tanintézeteken valamennyi hall-
gató belföldi volt: — Vallásra nézve a gymnasiumokban volt: ágostai hitvallású 1917, helvét 
548, róm. katliolikus 490, gör. katholikus 19, keleti görög 58, izraelita 584. — Jogacadémián 
ágostai hitvallású 60, helvét 57, unitárius 1, róm. katholikus 60, gör. katholikus 4, kel. görög 2, 
izraelita 13. 

Az összes tanintézetek jövedelme tett 237454 ft. 6'A krt, a kiadás ellenben 237277 ft 
és 4 krt, s igy a jövedelem többlet 177 frt 2 kr. 

A gymnasiumok ragaszkodtak az egyetemes gyűlés által megállapított tantervhez s 
ettől némelyek annyiban tértek csak el, hogy a lényegesebb tantárgyakra nézve a megszabott 
óraszámot a tantárgy előnyére szaporították. 

Valamennyi főiskola és teljes főgymnasium adott ki nyomtatott értesítőt, melyek né-
melyikében a tudomány színvonalán álló értekezések foglalvák. 

Végül a tanügyi bizottság kéri az egyet, gytilést, miszerint a statistikai kimutatásoknak 
a tudomány igényeinek megfelelő szerkeszthetése czéljából a tanintézetek igazgatóinak szigo-
rúan meghagyassék, hogy a bizottság által nekik megküldött táblázatokat pontosan kitöltsék. 

Az egyetemes gyíilés, mint máskor, ugy most is, érdekeltséggel hallgatta a kimu-
tatást, s meghagyja a közép és felsőbb tanintézetek igazgatóságainak, hogy a hozzájok 
menesztendő táblázatokat a bizottság kivánatához és utasításához képest pontosan és 
híven betölteni kötelességüknek tartsák. 

18, (H) U. a. jk. 17-ik pontjára, mely szerint a nm. ministerium fölkéretik, hogy Sváby 
Pál aradi igazgatót, ki a bányai kerület törvényes alapon álló, nyilvános tanintézeteinek bi-
zonyítványait kellő tiszteletben nem tartja s az ilyeket előmutató tanulókat előleges vizsga nél-
kül az aradi lyceumba be nem fogadja, a törvény megtartására utasítani szíveskedjék, jelenti 
főfelügyelő ur, hogy erre mindeddig válasz nem érkezett. 

Továbbra is fentartatik. i 
19. (H) U. a jkönyv J 9 sz. mely szerint a nm. vallás és közoktatási ministerium föl-

kéretik, utasítaná oda a törvényhatóságokat, hogy valahányszor az egyházi hatóságok által a 
gyermekeiket iskolába vagy nem járató, vagy hanyagul járató szülök ellen közbenjárásra föl-
kéretnek, azoknak segédkezeket nyújtsanak, olvastatott ugyanazon ministeriumnak f. é.jul. 12-én 
18245 sz. a. kelt leirata, melyben tudatja, hogy e részben az egyetem kívánságához képest a 
kellő lépéseket megtette és a rendeletet kiadta. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

ÄO. (Gy) U. a. jkv. 20-ik pontjára, a dunáninneni kerület részéről előterjesztvén, 
hogy a zsinati előmunkálatokra vonatkozó észrevételekkel el nem készülhetett 

ezen ügy továbbra is szorgalmaztatik. 

31. (Gy) U. a. jkv. 21-ik pontjára az egyetemes főtörvényszék a következő évre ek-
kép alakíttatott: 

I. a dunáninneni egyházkerületből felebbezett ügyekre nézve, elnökség: a bányai 
egyházkerület ikerelnökei; közbirák a következő renddel, világiak: Fabiny Teofil, 
Veres Pál, Szentiványi Károly, Sloboda Ferencz, Balassa István, Ivánka Imre ; egy-
háziak : Schleining Károly, Sárkány János, Horváth Sándor, Schranz János; a tanári 
karból: Torkos László, és Batizfalvy István urak. 
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II. A dunántuli egyházkerületből felebbezett perekre nézve, elnökség : a tiszai 

egyházkerület ikerelnökei; világi közbirák: Bánó József, Prónay Pál, Szentiványi 
Miklós, Szontagh Imre, Szontag Pál (gömöri), Gömöri Pál, Sthymmel Sámuel, Broz Jo-
nathan, birósági póttagok: Sziklay Ede és Gál János; egyházi közbirák: Lumnitzer 
Adolf, Pékár Lajos, Bartholomaeidesz Gyula, Szalady Mihály, Hoznék Náthán, Fábry 
János, Buzágh János, birósági póttagok : Mikola György, ZelenkaPál ; közbirák a tanári 
karból : Kramarcsik Károly és Hojtsy Sándor urak. 

III. A bányai egyházkerületből felebbezett perekre nézve elnökség : a dunáninneni 
egyházkerület ikerelnökei; világi közbirák: Mosócy Lajos, Jeszenszky József, Samarjai 
Károly, Schedius Lajos , Wrchovszky Alajos, Osztrolucky Geyza ; egyháziak : Lesko 
Mihály, Mészáros István, Szeberényi Lajos, Geyer János, Nóvák Sámuel, Horvát Sámuel 
(téthi lelkész) ; a tanári karból : Lichner Pál és Csecsetka Sámuel urak. 

IV. A tiszai egyházkerületből felebbezett perekre nézve elnökség : a dunántuli egy-
házkerület ikerelnökei, világi közbirák : Eőry Sándor, Görgei István, Kiss Sándor, Be-
liczay Lajos, Marton Pál, Vörös Imre; egyháziak: Tóth János, Pfeiffer Lajos, Bodiczky 
Kálmán, Tatay Sámuel, Szigethy Dániel; a tanári karból : Müllner Mátyás és Gayer 
Sámuel urak. 

(Gy). Olvastattak az egyetemes főtörvényszéknek a györ-szemerei egyház által 
Matkovich Gábor és Zsigmond ellen inditott ügyben f. é. aug. 25-én, a pesti esperesség által 
Greszler Sámuel tanitó ellen inditott ügyben f. é. január 15-én — s a békési esperesség által 
Balthazár Lajos tanitó ellen inditott ügyben ugyancsak f. é. január 15-én hozott Ítéletei. 

Az ekkép törvényesen kihirdetett Ítéletek tudomásul vétettek. 

23 . (H). A m. é. jkv. 24 pontjára olvastatott a stipendialis választmánynak f. é. 
Május 20 tartott és az összöndiják elosztásáról szóló gyűlésének jegyzőkönyve. 

Helyeslő tudomásul vétetett. 

2 4 . (Gy). U. a. jkv. 28-ik pontjánál előterjesztetett Edvi Illés Ádám egyetemes 
pénztárnok urnák 1873 évi január 1-től december 31-ig terjedő s az egyetemes pénzügyi bi-
zottság által megvizsgált s rendben talált számadása, olvastatván egyszersmind a pénzügyi bi-
zottság erre vonatkozó jelentése. 

Ezen számadás szerint : kötvényekben készpénzben 
az egyet. isk. alapítványok 1873 évi bevétele 80462 frt 70 kr. 9253 ft. 35% kr. 

kiadás 3730 frt 70 kr. 8964 ft. 88 
maradvány 76732 frt 288 ft. 475/2 kr. 

A vagyonállás 1873 deczember 31-én következő volt: 
1. alapítványi kötvényekben 1008 forint 
2. elhelyzett tőkékben 20224 „ 
3. Roth-Teleky alapítvány . 42900 „ 
4. Zelenay alapítvány 10000 „ 
5. Takarékpénztárban 2600 „ 
6. Készpénzben 288 „ 47% 

összesen 77020 frt 47V2 

Kamathátralék: 7183 frt 50 kr melyből 7087 frt 50 kr, a csődper alatt levő Szuny ogh 
Jenőféle tőkétől való, a többi 96 frt hátralékkal a szegedi egyház tartozik, melyre nézve a lé-
pések sikeretlenek maradván, annak az illető egyház járulékaiból leendő födözése végett feljo-
gosittatott pénztárnok ur, hogy a gyámegylethez forduljon. 

Az előterjesztett s szabályszertíleg megvizsgált számadás tudomásul vétetvén, arra 
nézve egyetemes pénztárnok ur a további felelősség terhe alól feloldatott. 

2 5 . (Gy). Egyetemes pénztárnok ur előterjeszti a Zelenay Gedeonféle alapítványra 
vonatkozó 1874-ik évi kimutatást, mely szerint a tőke állomány ezen évi febr. 27-én 9893 frt 
32 krt. tett, s az 1875-ik évtől számított ujabb három évre a főtanodák közt elosztható évi 
segély összeg 480 frt. 

Evvel összefüggésben olvastatván a szarvasi főiskolának folyamodása, melyben épit -
kezéseiből eredt terheire való tekintettel, magát a mult évekénél nagyobb segélyezésben kéri 
ezen alapítványból részesittetni, ennek figyelembe vételével 
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a következd három évre, az ezen alapítványból járó évi 
segély következőleg határoztatott felosztatni : 

a soproni képezdének 120 frt 
az eperjesinek 120 fii; 
a pozsonyi főiskolának 120 frt 
a szarvasinak 60 frt 
a selmeczinek 60 frt 

összesen évenként 480 frt. 

2 6 . (Gry). A mult évi jkv. 29-ik pontja szerint megalakított stipendialis bizottság tagjai 
közöl Láng Mihály elhalálozván 

ezen bizottság tagjául Schranz János ur választatott meg. 

21?. (H). U. a. jkönyv 30 pontjára, mely szerint a theologiai akadémia hol leendő feállitá-
sára nézve az e részben kinevezett bizottság Posonyt ajánlja, mint olyat, mely aránylag legtöbb 
előnyt nyújt ; az egyetem azonban, nem akarván e fontos ügyben a kerületek kihallgatása nélkül 
intézkedni, a javaslatot a kerületeknek véleményadás végett kiadja; miután mind a négy kerület 
véleménye kihallgattatott volna — 

Az egyetemes gyűlés, mielőt véglegesen intézkednék, egy Karsay Sándor superin-
tendens és Radvánszky Antal kerületi felügyelő urak elnöklete alatt, Czékus István, 
Fest Imre, Dr. Szeberényi Gustáv, báró Prőnay Dezső, Nóvák Sámuel és Kubinyi Kál-
mán urakból álló küldöttséget nevez ki, oly utasítással, hogy Posonyba menvén, ott beható 
tudomást igyekezzenek magoknak szerezni arról, minő és mennyi javadalmat képes nyúj-
tani Posony azon esetben, ha a theologiai akadémia kebelében felállíttatnék ; egyúttal 
pedig terjesszék be az egyetemnekazt is, hogy a Pozsony által nyújtandó javadalmakon 
kivül, mennyi kívántatnék még a theol. akadémiának olyatén felállításához és fentartá-
sához, hogy az a kor igényeinek megfeleljen, jelentésük a jövö gyűlésen elváratván. 

2 8 . (H). U. a. jkönyv 34 sz. olvastatott váczi lelkész Tornyos Pál jelentése, melyben 
tudatja, hogy 1873/4 iskolai évben a váczi siketnémák intézetében 12 evang. növendék részesült 
általa vallásoktatásban. 

Tudomásul szolgál. 

2D. (H). U. a. jkönyv 35 sz olvastatott a nm. vallás és közoktatási ministeriumnak 
1874 febr. 19-én 1936 sz. a. kelt leirata, melyben tudatja az egyetemmel, hogy a váczi siket-
némák intézete hitfelekezeti jelleg nélküli intézet lévén, miután abban a kathol. vallás tanitó a 
vallásalapból fizettetik, a helvét hitvallásuak pedig a magukét maguk dijazzák, ennélfogva az 
evang. vallástanitó sem részeltethető állami díjazásban. 

Tudomásul szogál. 

3 0 . (H). U. a. jkönyv 37 sz. a bányai kerület részéről inditványoztatott oly iskolai 
táblázatok kiadása, melyek mind az esperességeknek, mind a kerületeknek, mind az egyetem-
nek szolgálhassanak. 

Az indítvány elfogadtatván, ily táblázatok szerkesztésével, az egyetemes tanügyi 
bizottság jegyzője ezennel megbizatik, oly formán, hogy azokat előlegesen a superin-
tendens urakkal közölvén, azoknak jóváhagyása után kellő mennyiségben nyomat-
tassa ki. 

31. (H). U. a. jkönyv 38 sz. olvastatott Szvoboda István levéltárnok által kiállítót, 
aláirt és a jegyzőkönyvbe szóról szóra igtattatni rendelt téritvény, mely igy szól: 

Téritvény melynek erejénél fogva elismerem, hogy az ág. hitv. egyetemes egyház 
levéltárának levéltárnokává történt kineveztetésem folytán, a mai napon az ág. hitv. evangelicu-
sok egyetemes levéltárának kulcsát kezeimhez vettem és ezen egyetemes levéltárt ekkép felelős 
kezelésem alá vettem. — Kijelentem egyszersmind kötelezőleg: 1. hogy az ezen levéltárban je-
lenleg létező vagy később ahoz tartozandó mindennemű iratokat, okmányokat, könyveket gon-
dosan őrzendern és lelkiismeretesen felügyelek, hogy a levéltár mind egészében, mind egyes 
irataira nézve csonkitatlan épségben maradjon. — 2. hogy a levéltárbeli összes iratokról rendes 
lajstromot és szabályszerű levéltári mutatót készítek és ezeket rendesen vezetem, átalában pedig 
a levéltárt rendesen és szabályszerűen kezelem. — 3. hogy a rendes nyári tanodai szünidő ki-
vételével, hetenként legalább egyszer, előre meghatározandó órában a levéltári helyiségben 
tartózkodom. — 4. hogy az egyetemes közgyűlés vagy egyéb illetékes hatóságnak a levéltárra 
vonatkozó határozatait és utasításait mindenkor pontosan és haladék nélkül teljesitendem. — 
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5. hogy az egyetemes közgyűlésnek a levéltár állapotáról évenként jelentést teendek és 
átalában levéltárnoki tisztemben minden tekintetben buzgósággal és felelőség mellett el-
járok. — Kelt Budapesten márcziushó 30-kán 1874. Svoboda István tanár s. k. — 
Nem különben olvastatott ugyanannak a levéltárról szóló hivatalos jelentése, melyben elő-
adja, hogy miután egy, a levéltár valamennyi iratait egybefoglaló leltárt a levéltárban nem 
talált, kötelességének ismerte mindenek előtt egy ilyennek kiállitásához hozzá fogni s ezen 
munkát már nagyobbára be is végezte. Jelenti továbbá, hogy a levéltárban van a 15-ik 
századból 1 darab, a 16-ból 20, a 17-ből 187, a 18-ból 2134 és a 19-ből eddig 3043, évszám 
nélküli 65, összesen tehát 5450 darab. Ezek közt becsesebbek : Luther Márton kézirata „von 
der Freiheit des Christenmenschen." 1520. esztendőből „loci communes rerum theologicarum" 
nyomtatvány 1521. eszt. Luther Márton eredeti és sajátkezű végrendelete, Melanchton, Bugen-
hagen és Cruciger, mint tanuk által sajátkezüleg aláirva 1542. eszt,, továbbá: a tolnai zsinat 
eredeti jegyzőkönyve 1610. eszt., a rózsahegyi zsinat jegyzőkönyve 1707 eszt., eredeti levél 
1577—1690. évekből 235 darab, 1530—1779. évekből pedig 72 darab. 

Ugy szintén jelenti : hogy a levéltár használására nézve, az egyetemes gyűlés jóváha-
gyása reményében, a következő rendet hozta be : 

1) az egyetemes levéltár hetenként két órában áll nyitva az azt tanulmányozni 
akaróknak ; 

2) a levéltári iratokhoz és könyvekhez idegennek nyúlnia tilos ; 
3) a levéltárból könyveket vagy iratokat kivinni csak reversalis mellett és csak tudo-

mányos kutatás végett szabad olyanoknak, kiknek azt az egyetemes gyűlés megengedi vagy 
kikben a levéltárnok megbizhatik ; 

4) a levéltárból kivett könyveket vagy iratokat négy hétnél tovább künn tartani nem 
szabad s kik ez ellen vétnek, az egyetemes gyűlésnek feljelentendők. 

Végre pedig miután a levéltárban sok oda nem tartozó könyvek és csak a lomot sza-
porító duplumok, nevezetesen számtalan, — ugyanazon egy évi jegyzőkönyvek találkoznak, 
kéri az egyetemes gyűlést, hogy ezekre nézve intézkedjék. 

Az egyetemes gyűlés feszült figyelemmel hallgatta levéltárnok urnák érdekes jelen-
tését; — az általa beterjesztett levéltári szabályzatot ezennel határozat érvényére 
emeli, azon megjegyzéssel, hogyha valaki a levéltárból valamit kivenni kiván, ahoz 
mindenkor a kiállított reversalison kivül, az egyetemes főfelügyelő urnák engedélye 
elégséges, kivévén az egyetemnek hit alatti tagjait, kik pusztán reversalis mellett is a 
szükséges iratokat kivehetik. A mi pedig a levéltárba nem tartozó könyveket és feles-
leges duplumokat illeti, ezekre nézve határoztatik, hogy a könyvek az egyetemes könyv-
tárba áthelyeztessenek, a jegyzőkönyvek pedig hat-hat példányban a levéltárban vissza-
tartatván, a többiek superintendens uraknak, kerületeikben való kiosztás végett kül-
dessenek. 

3 3 . (Gy.) A m. é. jk. 40-dik pontjára az egyetem birtokában levő arczképek elhelye-
zésére nézve jelentés nem érkezvén 

a tavalyi határozat megujittatik. 

3 3 . (Gy.) Ugyanazon jk. 41. pontjára olvastatott a vallás- és közoktatási ministeri-
umnak f. évi 18192. sz. a. kelt leirata, melyben tudatja, hogy a honvédelmi ministeriumnak a 
m ministertanács által is elfogadott véleménye szerint, a törvény jelen szerkezete mellett, a hit-
jeleltekre nézve biztositott előny a gymnasiumi tanuló korukban besorozott theol. tanárokra és 
theologusokra ki nem terjeszthető, hogy továbbá a törvény e részbeni módosítását sem haj-
landó kezdeményezni, miután a törvény 21. §-a a gymn. tanulóknak is megadja az egyévi ön-
kéntesség kedvezményét. 

Ezen leirat sajnos tudomásul vétetvén, az illetők oda utasíttattak, hogy előforduló 
esetekben O Felsége kegyelméhez folyamodjanak. 

34. (H.) U. a. jkönyv 44. pontjára olvastatott a Szarvasra kiküldött egyetemes bizott-
ságnak jelentése, melyben örömmel tudatja az egyetemes gyűléssel, hogy az egymással oly 
soká egyenetlenségben élt két párt közt az áldott békét végre sikerült létre hoznia ; dicsérettel 
emlékezvén meg a szarvasi egyház elöljárósága és presbyteriumának protestáns miveltség és 
egyházszeretetből származott azon készségéről, melylyel az a mult sérelmeire és panaszaira fátyolt 
vetni, a személyes érdekeket az egyház érdekeinek készséggel alárendelni, a befejezett segyház-
hatóságilag is már szentesitett tényeket tiszteletben tartani s az egyház javát mindenek előtt 
szeme előtt tartani ünnepélyesen Ígérkezett s ez által a kibékélést könnyebbítette; — a jelen-
téshez csatolja egyszersmind a Szarvason felvett jegyzőkönyvet is. 

4* 
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A bizottságnak ezen sikeres fáradozásaért köszönet szavaztatván, örvendetes tudo-
másul vétetik. 

35. (H.) Ugyanazon jk. 46. pontjánál előhozatván, hogy a nm. ministerium megbizá-
sából szerkesztett tiszti névtárban az egyetemes felügyelői hivatal nem is emlittetik, de máskü-
lönben is a nevezett névtár egyházunkra vonatkozó sok téves adatokat foglal magában : 

fölkéretik egyetemes felügyelő ur, hogy erre a vallás- és közoktatási miniszter ur 
ő excellent. figyelmeztesse. 

3 6 . (Gry.) U. a. jkv. 47. pontjára felvétetvén a középtanodai törvényjavaslatra vo-
natkozólag az elnöki jelentés 2-ik pontjában foglalt előterjesztés 

a f. évi február 16-án tartott tanári értekezlet emlékirata az országgyűlési kér-
vényre nézve kiküldött bizottságnak határoztatott kiadatni. 

37 . (H.) U. a. jkönyv 48. és 49, pontjára, melyekben Materai és Gáliczky egyházi 
szolgáknak az egyetemes iskolai bizottság és az egyetemes gyűlés körüli szolgálataikért bizo-
nyos dij rendeltetik, 

nehogy ez a pont évről évre ismétlődjék, egyszer mindenkorra felhatalmaztatik 
egyetemes főfelügyelő ur, hogy az illetőknek esetről esetre fáradságaikhoz képest az 
egyetemes pénztárból bizonyos dijat utalványozzon. 

38. (H.) U. a. jk. 50. pontjára olvastatott Pulszky Ágost urnák jelentése, az Ollik 
Pál ur által kidolgozott sorsjegy kölcsön tervezetre nézve, mely szerint azt, a tervező jóakara-
tának méltánylása mellett, ki nem vihetőnek s az egyetemes gylilés szándékainak és czéljainak 
meg nem felelőnek találja. 

Tudomásul vétetvén, az érintett tervezet a benyújtónak visszaszolgáltatni ren-
deltetik. 

39. (H.) Olvastatott a magyarhoni EEE. gyámintézet elnökségének, az alapszabályok 
értelmében különben is minden évben beterjesztetni kellett jelentése, ezen intézet 12 évi műkö-
déséről, melyben örömmel tudatja, hogy az intézet czélja mind nagyobb és nagyobb körben ta-
lálkozik méltánylattal, nevezetesen 36 esperességi és öt sz. k. városi gyámintézeten kivül siker-
rel működnek hét nőegyletek, egy leányegylet, több al- és felgymnasiumi ifjúsági egylet; 
jelenti továbbá, hogy az intézet évről évre kiválólag segélyezi nemcsak a négy kerületnek egy-
házait, hanem a bánsági és slavoniai missiót is ; továbbá, hogy az EEE. intézetnek 12 év óta 
összes bevétele tett 151,614 frt 61 krt, melyből egyes egyházaknak kiosztatott 90,108 frt 9 kr. 
a többi részint a középpontban, részint az egyes gyámintézetek által tőkesittetett vagy folyó 
költségekre fordíttatott Ami végre a Gusztáv-adolf egylethez való viszonyt illeti, ez abban áll, 
hogy az EEE. gyámintézet öszjövedelmének egy részét a Gusztáv-Adolf egylet folyó pénztárának 
és szeretet adományának gyarapitására fordítja, ennek főgyülésein magát küldöttje által kép-
viselteti. Megjegyzi továbbá, hogy egyházaink és iskoláink az utolsó 12 év alatt a Gusztáv-Adolf 
egylettől 123,330 frt 27 krt kaptak, mikor a gyámintézet ennek ellenében csak 3492 frt 78 krt 
adhatott a G. A. egyletnek viszonzásul. 

Az érdekes kimutatás örvendetes tudomásul vétetett s az EEE. gyámintézet to-
vábbra is a hi vek hathatós pártfogásába ajánltatik. 

4 0 . (Gy.) Melyek után egyetemes felügyelő ur a jelenvolt követek buzgóságát, ügy-
szeretetét szívélyesen megköszönvén, főt. Karsay Sándor superintendens ur nm. egyetemes fel-
ügyelő urnák gyengélkedő egészsége koczkáztatásával is tanúsított buzgóságaért s kitartó és 
sikeres fáradozásáért az egyetemes gyűlés mély háláját s azon forró óhaját fejezte ki, hogy a 
Mindenható óvja és éltess e évek hosszú során át. 

Ezzel a közgyűlés befejeztetett. 
J e g y z e t t é k : 

B. Prónay Gábor s. k. Györy Elek s. k. 
egyet, felügyelő, s vil. elnök. egyet. vil. főjegyző, 

és 

Karsai/ Sándor s. k. Haan Lajos s. k. 
superintendens, h. egyh. elnök. egyet. egyh. főjegyző. 
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Budapest, 1874. - Nyomatta Hornyánszky Victor. 
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