
A magyarhoni ágost. hitv- evangélikusok négy egyházkerülete 1875. 
évi november hó 10. 11. és 12-ik napjain Budapesten tartott egyetemes 

egyházi közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 
Báró Prónay Gábor egyetemes felügyelő gyászos elhunyta által üresedésbe jőve' n 

az egyetemes egyházi és iskolai felügyelői hivatal, s hivatalbeli utóda ezen gyűlésen lévén 
beiktatandó : ezen egyetemes közgyűlés a hivatal szerint legidősbb kerületi felügyelő, Szent-
iványi Márton Liptó megyei főispánnak, a dunáninneni egyházkerület felügyelőjének helyet-
tes — és Geduly Lajos ugyanazon kerület superintendensének elnöklete alatt kezdetvén meg, 
november 10-én Zsedényi Ede országgyűlési képviselő, mint e gyűlésen beiktatott egyetemes 
egyházi és iskolai felügyelő, november 11-én részben az ő, részben Szentiványi Márton, 
november 12-én pedig szintén az egyetemes felügyelő elnöklete alatt tartatott meg, egy-
házi részről az egész gyűlés folyama aiatt Geduly Lajos superintendens osztozván az iker-
elnökségben. 

A közgyűlést megelőzőleg novemb. 9-én, az egyetemesen egybegyülekezett négy 
egyházkerület Istenben boldogult, érdemekben gazdag egyetemes felügyelőjenek, néh. báró 
Prónay Gábornak emlékezetét, nagy számú részvevő közönséggel együtt, gyásztisztelettel 
ünnepelte meg. 

E közgyűlésen az egyetemes felügyelő beiktatási ünnepélyére a református atya-
fiak részéről megjelentek : id. b. Vay Miklós koronaőr, a tiszamelléki egyházkerület főgond-
noka ; Török Pál, a dunamelléki egyházkerület püspöke és Molnár Aladár orsz : gyül. képvi-
selő; saját egyházkerületeinkből pedig 

jelen voltak: 
A dunántúli egyházkerületből : 

Karsay Sándor superintendens 
Schleining Károly tolna-baranya 

somogyi 
Tatay Sámuel veszprémi 
Csapli István kemenesaljai } esperesek 
id. Renner Endre vasi felső 
Mészáros István győri 
Tóth János ker. trszéki elnök, dömölki lelkész 
Jankó Dániel ker. pénztárnok, t.ordási lelkész 
Czipott Rudolf vasi közép alesp. 
Gyurácz Ferenc pápai 
Szigethy Dániel új-malomsoki 
Szalay Sándor nagy-szőllősi 
Szarvasy Sámuel Lajos, komáromi ( lelké-
Schuster Károly bikácsi ( szek 
Horváth Sándor paksi 
Kolbenheyer Albert hántai 

Báró€?rónay Dezső ker. felügyelő 
Káldy Gyula vasi közép 
Ajkay Imre veszprémi esp. 
Radó Dénes kemenesaljai felügyelők 
Kis Sándor ker. főjegyző 
Peregi Mihály Győr kir. vár. felügyelő 
Boda Josef 
Márton Pál 
Dobrovszky János 
Ostffy Pál 
Ostffy István 
Bognár Géza 
Eőry Sándor 
Matkovich János 
Radó Kálmán 
Niesinger József ; 



Német Károly székesfehérvári 
Udvardy Josef csabdi 
Kemény Károly száki 
Müllner Mátyás i soproni 
Domanovszky Endre í tanárok 

lelkészek 

A (lttiiániiineiii egyházkerületből : 

Geduly Lajos superintendens 
Nóvák Sámuel árvái fő- j 
Hodzsa András turóci fő- ) esperesek 
Baltik Erigyes liptói al- \ 
Ritter Károly somorjai lelkész 
Schulcz Lajos brezovai „ 
Csecsetka Sámuel pozsonyi lyceumi igazgató 

Szentiványi Márton ker. felügyelő 
Paulini-Tóth Vilmos nyitrai j 
Major Pál mosonyi \ 
Bobrovnicky László liptói \ 
Makoviczky Péter 
Dulla Máté 
Osztroluezky Géza 

A bányai egyházkerületből: 

Szeberényi Gusztáv superintendens 
Székács József érdemült superintendens 
Belohorszky Gábor bács-szerémi , 
Kramár Béla bánsági . 
Sárkány János békési I 
Bacliát Dániel budapesti \ , 
T . . . n t ' i i.- esperesek Lormcsek János honti < 1 

Vladár János nógrádi V 
Sárkány Sámuel pestmegyei 
Raab Károly zólyomi 
Győry Vilmosker, jegyző, orosházi 
Thebusz János zólyomi 
Doleschall Sándor budapesti f lelké-
Schranz János budapesti ( szek 
Vladár Viktor sziigyi 
Geduly Elek 
Breznyik János selmeci 
Zsilinszky Mihály szarvasi 
Batizfalvy István egyet, tanügyi ( taná-

biz. jegyző, budapesti ( rok. 
Szvoboda István egyet, levéltárnok, 

budapesti 

b. Radvánszky Antal ker. felügyelő 
Mártonffy Károly bács-szerémi 
Fabiny Teofil budapesti 
Veres Pál nógrádi 
Rudnay Jósef pestmegyei 
Kemény Mihály békési 
Szontagh Pál ker. trszéki elnök 
Ivánka Imre egyet, gyámintézeti 
Hunfalvy Pál egyet, tanügyi biz 

esp. 
felü-

gyelők 

elnök 
elnök 

Jakobey Josef egyet, gyámint. pénztárnok 
Osztroluezky Géza 
Pulszky Ágost 
Sembery István. 

A tiszai egyházkerületből : 

Czékus István superintendens 
Sztehlo János VI. sz. k. városi 
Bartholomaeidesz János hegyaljai 
Hoznék Náthán gömöri 
Urbán Adolf sáros-zempléni, 
Zelenka Pál ker. jegyző 
Torkos Géza lőcsei 
Boross János n. károlyi 
Dianiska Endre batizfalvi 
Kramarcsik Károly ker. főjegyző 

rosnyói 
Vandrák András eperjesi 
Tillisch János 

főespe-
resek 

lel-
készek 

tanárok 

Pécliy Tamás hegyaljai 
Berzeviczy Egyed tátraaljai 
Brosz Jonát 14. sz. k. városi 
Szontagh Bertalan gömöri 
Bánó Jósef eperjesi coll. felügyelő 
Fest Imre tisztb. egyet, jegyző 
Marko János ker. pénztárnok 
Szontagh Pál 
Nikelszky Mátyás 
Fuhrmannn János 
Kubinyi Gusztáv 
Zsedényi Trión 
Pós József 
Prónay József 
Lichtenstein József 
b. Radvánszky Béla 
ifj Bánó József, 

esp. 
fel ügyel ők 



és ínég számos egyházi s világi tag, továbbá Győry Elek ezen gyűlés világi, — és 
Haan Lajos b. csabai lelkész, ezen gyűlés egyházi főjegyzői. 

(Gy.) 1. Megnyittatván az ülés, Szentiványi Márton helyettes világi elnök megható 
szavakban emlékezett meg azon súlyos veszteségről, mely hazánkat és különösen az egyetemes 
magyarhoni protestáns egyházat, 1861-ben megválasztott és 14 éven át lankadatlan buzgóság-
gal, forró ügyszeretettel működött egyetemes felügyelőjének b. Prónay Gábornak f. évi april 
1-én Florenczben bekövetkezett hirtelen elhunyta által érte, és rámutatva érdemei gazdag tár-
házára, -— kiemelte, hogy emléke mindenütt él egyházunkban s méltán elmondható felőle is : 
si quaeris monumentum, circumspice ! — beszéde további folyamában pedig felemiitvén, hogy 
az egyetemes egyház hálája és tisztelete jeléül a tegnapi napon gyászitnnepélylyel ülte meg 
felejthetlen egyetemes felügyelője emlékét, — az elhunyt iránti forró hála és szeretet érzelmeit 
jegyzőkönyvileg is megörökíttetni inditványozta. 

Az egyetemes gyűlés, mélyen érezve a veszteség nagyságát, mely érdemekben gaz-
dag egyetemes felügyelőjének néh. b. Prónay Gábornak elhunyta által érte és sa já t 
érzelmei hű viszliangja lévén azon érzelmek, melyeknek a helyettes világi elnök oly 
meghatóan kifejezést adott, — néh. b. Prónay Gábor egyetemes felügyelőjének áldott 
emlékezetét, ezennel jegyzőkönyvében is megőrzi és megemlékezve azon szeretetről, 
melylyel egyháza ügyeit szivén viselte, azon hű ragaszkodásról, melylyel egyháza 
iránt jó és bal sorsában viseltetett, — azon bátorságról és kitartásról, melyekkel 
szabadságunk és jogainkért sikra szállott, azon buzgóság és gondosságról, melylyel 
a gondjára bizott érdekeket ápolta, s azon hervadatlan érdemekről, melyeket dicső 
pályáján szerzett, az elhunyt iránt legbensőbb elismerését, mélyen érzett háláját 
fejezi ki. 

g . (Gy) Helyettes világi elnök ezután jelenti, hogy bold. b. Prónay Gábor halála által 
üresedésbe jővén az egyetemes egyházi és iskolai felügyelői hivatal, a választás mind a négy 
egyházkerületben az eddigi gyakorlat szerint megejtetett oly eredménynyel : hogy beérkezett 
összesen 511 választó szavazat, melyből ő 23 szavazatot, b. Radvánszky Antal 43, — Zsedé-
nyi Ede tiszai egyházkerületi felügyelő pedig 445 szavazatot kapott s e szerint a magyarhoni 
ágostai hitv. evangélikusok négy egyházkerülete egyetemes egyházi és iskolai felügyelőjévé 
általános és túlnyomó szótöbbséggel Zsedényi Ede választatott meg. — Ezen hivatalos jelen-
tést a gyűlés lelkes éljenzés közt vévén tudomásul, felvétetett, s olvastatott a megválasztott 
egyetemes felügyelő által leteendő eskü és a számára a négy egyházkerület egyetemes közgyű-
lésé által adandó hivatali utasitás, melyekre nézve az előterjesztett javaslatok elfogadtatván, 
azok következőleg állapíttattak meg. 

E g y e t e m e s f e l ü g y e l ő i e s k ü . 
<^En Zse44w-y*~Eée, esküszöm az egy élő Istenre, teljes sz. Háromságra, hogy én a 

magyarhoni ágostai hitvallású evangélikusok négy egyházkerülete által egyetemes felü-
gyelőnek törvényesen megválasztatván, felügyelői tisztemben, utasításom szerint, sze-
mély tekintet nélkül, hűségesen eljárok; — a főfelügyeletem alatt álló magyarhoni 
ágostai hitvallású evangeliumi egyháznak a bécsi és linczi békekötések, az 179% : 26, 
1843/4: 3 és 1848: 20 törvények biztosította önkormányzati függetlenségét s egyenjo-
gúságát, valamint átalában minden jogait, magam is, minden körülmények között, min-
den hatalmamban álló törvényes eszközzel fenntartom és megőrzőm és a főfelügyeletem 
alatt álló egyház által is fenntartatom és megőriztetem; — szóval az egyház javát teljes 
tehetségem szerint előmozdítom. Isten engem úgy segéljen. > 

H i v a t a l i u t a s i t á s a m a g y a r h o n i ág. h i t v . e v a n g é l i k u s o k n é g y eg y h á z -
k e r ü l e t é n e k e g y e t e m e s f e l ü g y e l ő j e s z á m á r a . 

törvényes egyházkerületek szavazatai többségével a maga rende szerint megvá-
lasztott egyetemes felügyelő személyében a négy kerület közremunkálása öszpontosúl 
s átalában a közbizodalomnak azzal felel meg leginkább, ha tisztének ismeri a törvényes 
négy egyházkertilet egységét s érdekközösségét és köztük az evangéliumi szellemben 
gyökerezett ió egyetértést, szíves atyafiságot és szeretetet fenntartani. 

Hatósági köre mind az egyházi, mind az iskolai ügyekre kiterjed, mely kettős 
hivatására nézve két főviszonyban áll u. m. külsőben és belsőben 

I. A k i i ] v i s z o n y t illetőleg ; 
1. ügyeljen fel a kormánynál egyházi és iskolai állapotainkra, ismerje és tudja 

az ott előforduló s testületünket érdeklő ügyeket, hogy ezekről a közgyűlést ér-
tesíthesse; 

2. igyekezzék a református atyafiakkal a kölcsönös jó egyetértést fenntartani, 
hogy egyházi s iskolai ügyeink előmozdításán egyesitett erővel munkálkodhassunk. 

II. A beligazgatást illetőleg: 



1. Az egyetemes felügyelő a négy egyházkerület egyetemes közgyűlésének, a hiva-
tal szerint legidősb superintendenssel együtt, elnöke. 

2. Kötelessége az egyetemes közgyűlést évenként a szokásos időre, — v<igy az 
egyetemes gyűlés által meghatározott rendkívüli határnapra. — vagy végre két egy-
házkerület kívánatára összehívni és megtartatni; jogában állván ezen eseteken kivül 
is egyetemes közgyűlést összehívni, ha szükségesnek véli. 

3. Kötelessége a hozzá felülről érkező oly rendeleteket, melyek egyes egyházke-
rületek egyházi vagy iskolai ügyeit érdeklik, az illető kerületekkel közölni; azokat pe-
dig, melyek mind a 4 kerületet illetik, mind a 4 kerületnek jó eleve, hogy azok kül-
döttjeiket iránta utasíthassák, — másolatban megküldeni s az eredetit a közgyűlés elé 
terjeszteni. 

4. Joga van viszont követelni, hogy az egyházkerületek minden fontosabb tárgy-
ról tudósítsák s hogy neki jegyzőkönyveiket megküldjék. 

5. Kötelessége továbbá a közgyűlés végzéseinek foganatot szerezni; 
6. az egyetemes pénztárra, okmányokra s a kamatok rendes fizetésére fel-

ügy eltetni; 
7. az egyetemes alapítványok jövedelmét az alapitók rendeléséhez képest, kizáró-

lag az illető célra fordíttatni ; 
8. felügyelni, hogy a közgyűlések jegyzőkönyvei a négy egyházkerületnek, az 

egyeseket illető végzések pedig kivonatban az illetőknek késedelem nélkül megkiildes-
senek a jegyzői hivatal által; 

9. hogy az egyetemes gyűlésből választott egyházi törvényszékek és választmá-
nyok, utasításuk szerint megtartassanak és hogy tudósításaikat beadják. 

10. A levéltár és könyvtár az ő felügyelete alatt áll és gondoskodni fog, hogy a 
jegyzőkönyvek s egyéb oda tartozó irâtok időről időre betétessenek s rendesen lajstro-
moztassanak. 

11. Az éven át előfordult nevezetesebb ügyekről a közgyűlésnek jelentést tesz. 
12. Szem előtt tartandja a protestantismus azon elvét, hogy az egyházi s iskolai 

ügyek egymástól el ne különöztessenekJ>Budapest 1875 November 10. 
3. (Gy.) Felvétetvén ezután s megáMpittatván azon ünnepély rende, mely szerint a 

megválasztott egyetemes felügyelő hivatalába iktattatik, ehez képest 
az újonnan választott egyetemes felügyelőnek megválasztásáról leendő hivatalos értesí-
tése s a gyűlésbe meghívása végett, következő tagokból álló küldöttség neveztetett ki : 
u. m. b. Radvánszky Antal ker. felügyelő, Karsay Sándor superintendens, Nóvák Sá-
muel, Sztehlo János, Sárkány János, Schleining Károly esperesek, Szontagh Bertalan, 
Kemény Mihály, Peregi Mihály, Bobrovniczky László esperességi felügyelők, Vandrák 
András, Breznyik János, Csecsetka Sámuel tanárok, — s az ülés egyetemes felügyelő 
megérkeztéig felfüggesztetett. 

4 . (Gy.) Megérkezvén a küldöttség kiséretében Zsedényi Ede újonnan választott 
egyetemes felügyelő, zajos éljenzéssel fogadtatott, melynek lecsillapúltával közöltetvén vele az 
általa leteendő eskü szövege s a neki adandó hivatali utasítás, — ő pedig kijelentvén készsé-
gét az eléje terjesztett eskü letételére s kijelentvén továbbá, hogy a megállapított fenntebbi hi-
vatali utasitást elfogadja: az egyetemes felügyelő, jobbján a kerületi felügyelökkel, balján pedig 
a superintendensekkel, a terem felső részén levő oltár előtt foglaltak helyet ; mire buzgó egy-
házi ének után, Czékus István tiszai egyházkerületi superintendens, a szószékre lépve, alkalmi 
beszédet tartott. — Ennek befejeztetével az egyetemes felügyelő a többi három snperintendens 
által, miután hozzája Geduly Lajos superintendens, hivatali kötelességeit felmutatva, beszédet 
tartott, az oltár előtt hivatalába ünnepélyesen beiktattatott és letette a fennebbi 2-ik pontban 
foglalt szöveg szerint a hivatali esküt. Mire a kerületi felügyelők és superintendensek helyeikre 
visszatérvén, az ekkép ünnepélyesen beiktatott egyetemes felügyelőt Szentiványi Márton leg-
idősb kerületi felügyelő lelkes beszéddel üdvözölte és átadta neki az elnöki széket, ki azt követ-
kező zajos tetszésnyilvánításokkal kisért, lelkesítő és fényes beszéddel foglalta el : 

Tisztelt egyetemes egyházi közgyűlés ! 
Meghajlok hitsorsosim akarata előtt, mely oly kitüntetőleg nyilvánult, hogy — bár 

lelkem mélyére érzékenyül hat is — a tiszai egyházkerülettőli elválás — e széket el kell fo-
glalnom, melyre egyházam egy millió híveinek osztatlan bizodalma és testvéri szeretetet meghí-
vott, és a melyből — volt egyetemes felügyelőnk Báró Prónay Gábor, egyházunk mély megille-
tődésére és legőszintébb bánatára, a kérlelhetlen sors által oly hirtelen kiszóllittatott, hogy 
valóban jeges kezekkel ragadja meg ilyenkor az ember kebelét a semmiségnek érzete, és a merész 



lélek szárnyaszegetten törpül el a mulandóság mutató újja előtt. Mennyi tett, vagy mily vallásos 
buzgalom, mennyi remények voltak e névhez csatolva — és egy pillanatnyi gyöngélkedés — 
és vége mindennek. Legyen áldott emlékezete, kiben a protestansegyház egyik legmelegebb 
keblű bajnokát veszté el és családja keressen vigasztalást a gondolatban, hogy könnyei közé a 
protestáns magyar egyház részvétkönnye vegyül. 

Tisztában önmagammal, tisztában azzal hogy mit akarok, mit kell akarnom magam-
hoz htin, nemcsak feladatom nagysága, nemcsak erőim parányisága hagy kételkednem a kivánt 
siker felöl, hanem még inkább az, hogy a viszonyok ismerete rég megtanított, miként ritkán, 
vagy sohasem fogom egészen, fogom úgy tehetni, a mit, és a mint akarnám. 

De előttem áll egyházam ébredése, érzem a szellem éltető fuvalmát ezen egyház felett, 
mely mindig hajnalcsillaga volt a világosság napjának, de érzem azt is, hogy azon kapcsolat 
körében, melynek gravitationalis rendszerébe egyházunk iskolái belé sodortattak, viszonyok 
merültek fel, melyek ez ébredésnek, e szellem igényeinek meg nem felelve, egyházunk függet-
lenségét veszélyeztetik. 

Meg akarom kisérteni, vajon megsegithetem-e egyházamat, hogy ő maga legyen leg-
hatályosb eszköze, önmaga derültebb jövendőjének, mert erős léptekkel közelget a kor, melyben 
megválik, vajon megtarthatja-e függetlenségét, vajon hivei nevelésének belső körében követel-
heti-e a vezérletet. 

Nekem úgy tetszik, hogy a mult viszontagságos idők, miknek zárjelenését az 1859-iki 
patens képezi, végeredményül egyházi beléletiink láthatárán jeleket hagytak, komolyan intő-
ket, hogy oly kort már is értünk, melynek igényeit, a mi eddig volt, egészen ki nem elégítheti. 

És ha végig nézek egyházunk szellemi mozgalmainak jelein, kettőt nem lehet észre 
nem vennem. Egyik az, hogy egyházunk világi tagjai az egyházi tanácskozásokban szélesebb 
körben, terjedtebb mértékben részt vesznek, mint ezelőtt, abban fekszik a patens óta legfőbb 
nyereségünk. Ez már egy positiv lépés előre, egy lépés, melynek minden esetre jövendője van. 

Isten óvja meg egyházunkat azon állapottól, hogy helyette csak 10 vagy 12 ember 
gondolkozzék. A mely protestáns egyház elég indolens arra, hogy híveinek szerteágazó aka-
ratát néhányan könyedén egy kalapalá hajthatnák, hamar kerülne oly kalap alá, mely vaska-
lapként nyomná homlokát. Egyházunk beligazgatása szorosan és kitünőleg néphatalom, mely 
annyival iidvösebb hatást gyakorol, mennyivel több intelligentiákkal rendelkezik. Ellenben 
másik észrevételem az, hogy az áldozatkézség csökkent, mióta csak is az államtól várjuk az 
áldozatokat egyházi és iskolai intézeteink gyámolitására. A magyar protestantismus műveltsége 
nem az állam dajkáló karjain neveltetett fel, és mégis — talán épen azért tanodáiban támadt 
tudományos elevenségnek kisugárzása áldásosán derité fel a reformatio előtt elmaradt nemze-
tünk jövendőjét. A tanszabadságot magasztalni és azt az államtól várni annyiban ellenmondás, 
a mennyiben az állami tanrendszer bizonyos szabványokhoz gépszerűleg kötve levén, a tanárok 
nem saját Ítéletük és Ízlésük szerint vezethetik tanítványaikat a tudományok megszerzésében. 
Hol azonban az állam járul az iskolai költségekhez, ott tanrendszerét is elészabliatja, de nem 
járulhat a szükséghez képest, mert nem győzi ; és így ha iskolákat, jó protestáns iskolákat aka-
runk, híveinknek közredolgozását, és anyagi áldozatait nem nélkülözhetjük. Nincs szükség pro-
metheusi lélekre, hogy érezzük, mikként iskoláink stationarius állásban nem maradhatnak, és 
hogy ha tanrendszerünket azon irányban kifejteni akarjuk, a melyben hatni hivatásunk, vállat 
vállhoz vetve tetemes áldozatokat kell hoznunk. Maradandó hatásra csak oly haladási lépés 
számolhat, melyet az egyház önmagából önkényt fejtett ki. A látványok legszebbike egy való-
dilag szabad egyház, melynek önálló meggyőződésében, az élet és érdek ezer ösvényén törekvő 
minden tagját egy szent kapocs övedzi körül és elágazó tehetségeit közös czélokra öszpontositja. 
Egyik közös főczél a műveltség terjesztése, mely a protestantismus életfeltétele, és mely felé 
csakis az önzés ösztönét felejteni tudó áldozatkészséggel lehet hatályosan törekedni. 

Egyházunk igazgatása nem a nép életén kivül álló gyámatyáskodás, mely mesterkél-
ten növeli a műveltséget, mint üvegház a délszaki növényt, de azon erő, mely a népéletből fej-
lett ki önként és szabadon. Egy vérből való vér, egy testből való test, mely mindig az európai 
civilizátió irányzó lökéseihez képest intézte igényeit iskoláinkhoz, és a szükséges költségek 
iránt teljes bizodalommal fordult egyházunk híveihez. A pátens óta ezen pénzügyi kötelezettség 
tekintetéből habozás állott be, miután az akkori absolut kormány az államnak az iskolai költsé-
gekbeni részesülését biztosította, ha a protestáns egyház iskoláit az állam vezérletére bizza. És 
voltak, kik e gondnoki szárny alá hajtották itt — ott iskoláinkat, hogy felszabaduljanak a költ-
ségek viselése alól és egyházunknak az iskolák éltető gyökereivel összenőtt viszonyai tágulni 
kezdtek, és a jelen nemzedékben már érezhetőleg hiányzik a tanszabadság fenntartására szük-
séges áldozatkézség. 

A protestantismus jelentősége azonban tanszabadságon alapul, mely egyházunk testé-
nek legbelsejében gyökerezik, és így ennek alapját csak önmagában találhatja fel. 



Nem hiányoztak e tekintetben buzditó szózatok, de a tettek mindig a szózatok mögött 
maradtak, a tanitás pedig nem hull az égből, mint a manna hullt, erre költség kell, mely nélkül 
elhanyagolásnak indul. Ezen szükség érzetében fekszik protestáns egyházunk létfentartásának 
feltétele, hívek kellenek, kik tegyenek és áldozzanak. Testvéri bizodalommal fordulok tehát ez 
ünnepélyes pillanatban egyházunk négy kerületeinek itten egybegyűlt küldötteihez azon kére-
lemmel, hogy tűzzék ki minden kerületben iskolai intézeteink elősegítése végett az áldozatok 
zászlóját, mely körül tábort üssenek mindazok, kiknek szivökben a tanszabadság érzelme ég, 
azon meggyőződést egyszersmind terjesztvén, hogy — ha tanodáink az állam vezérlete alá ke-
rülnek, ezeknek mindig növekedő költségei, sokkal nagyobb mértékben nehezednék majd az 
egész nemzetre, és így egyházunk híveire is, mint magok az egyház kerületek által híveikre ki-
vetendő iskolai adók, melyekkel minden esetre takarékosabban és czélszerübben tudunk bánni, 
mint az állam közegei. Hogy e tekintetben jó példával előmehessek, egyházunk négy kerülete 
részére iskolai ezélokra húszezer forintot magyar földhitelintézeti záloglevelekben ajánlok, úgy 
hogy mindegyik kerület 5000 frtal rendelkezhessék és pedig a bánya egykázkerület az általa 
úgy is támogatott középtanodák, a dunáninneni a pozsonyi gymnasiumnál felállítandó egyetemes 
hittani kar, a dunántúli a kerületi néptanitóképezde, a tiszai egyházkerület hasonlólag néptanító 
képezdéje segélyezésére. 

A mindenhatóhoz ma folyamodtunk, hogy áldása lebegjen egyházunk felett — és 
lebegni fog, ha egyesült erővel őrködünk üdve felett. Az egyetemes egyházi közgyűlésben ezen 
erő egyesülvén, azt mint annak egyházam hivei által választott elnöke, mély tisztelettel üdvöz-
löm és szives bizalmát és nagybecsű közreműködését kikérvén, az egyetemes egyházi közgyűlés 
jelen ülését megnyitottnak nyilvánítom." 

Szűnni nem akaró viharos éljenzés kisérte ezen, a nagylelkű áldozatkészség fényes 
tettével és nemes példájával párosúlt beszédet, melyre ezután a négy egyházkerület nevében b. 
Radvánszky Antal kerületi felügyelő válaszolt, kegyelettel emlékezve meg hasonlag az egyete-
mes felügyelőnek hivatalbeli elődéről és agyiilés élénk viszhangjai közt üdvözölve az újonnan 
beiktatott egyetemes felügyelőt azon keresztényi szózattal : áldott legyen, k i jö t t az úr nevében ; 
kiemelvén egyszersmind, hogy a ki most oly fényes múltat hozott magával az elnöki székre, 
kinek első szava tett, első tette eredmény, ahoz a kerületek nem többé reményt kötnek, melyhez 
még kétség fér, de benne hivatása hű teljesítése iránt, biztos kezességet birnak. 

Melyek után az egyetemes közgyűlés első és kedves kötelességének ismerte forró 
háláját és köszönetét kifejezni azon nagylelkű adományért, melylyel a beiktatott egye-
temes felügyelő, egyházunk közművelődési ügyei iránti önzetlen odaadásának, s áldo-
zatkészségének eddigi fényes tanújeleit egy újabb ragyogó példával tetőzte s a melylyel 
már új hivatala küszöbére dicső s egyházunk életében maradandó emléket emelt nevének. 

5« (Gry.) Megemlékezvén ezután az egyetemes gyűlés dicső emlékű királyunknak, Y. 
Ferdinándnak az év folyamában bekövetkezett elhunytáról, Geduly Lajos superintendens je-
lenti, hogy az e feletti gyászban valamint minden szív hazánkban, úgy egyházunk is őszintén 
osztozott s a megdicsőültért a négy egyházkerület minden egyházában gyász istenitisztelet 
tartatott. 

Ezen jelentés tudomásúl vétetvén, ezennel az egyetemesen egybegyülekezett négy 
egyházkerület is V. Ferdinánd ő csász. és kir. apostoli Felsége elhunyta feletti mély 
gyászának, — s az elhunytnak özvegyét, valamint az uralkodó családot ért ezen veszte-
ség felett, mély részvétének ad kifejezést és felkéri az egyetemes felügyelőt, miszerint 
ezen belső érzelmeinek ő csász. és apostoli kir. Felsége uralkodó fejedelmünk, valamint 
néh. V. Ferdinánd özvegye O Felségénél tolmácsa lenni méltóztassék. 

6. (Gy.) Elnöklő egyetemes felügyelő, néh. b. Prónay Gábor feletti gyász érzetében, 
rámutatván egyszersmind a sajgó sebekre, melyeket elvesztése családjának okozott, indítványára 

a közgyűlés a megboldogúltnak hátrahagyott családjához jegyzőkönyvileg is kifeje-
zett érzelmeit tolmácsoló részvétiratot intézni határozott. 

7. (Gy.) Olvastatott a vallás és közoktatásiministernek f. évi 8675 szám alatti leirata, 
melyben a felügyelői hivatal megüresedését tudomásúl vévén, egyszersmind mély s őszinte saj-
nálatának ad kifejezést azon csapás felett, mely b. Prónay Gábor elhunyta által a közügyet s 
első sorban a magyarhoni ág. hitv. evang. egyházat érte. 

Hálás tudomásúl vétetik. 
(Gy.) Indítvány tétetvén az iránt, hogy az elhunyt egyetemes felügyelőért f. é. 

november 9-én tartott gyászünnepély, valamint az utódáúl választott egyetemes felügyelő beik-
tatási ünnepélyének leírása, az ezen ünnepélyek alkalmával tartott egyházi és világi beszédek, 
az elmondott imák s a beiktatásnál letett eskü, úgyszinte az ekkor kiadott hivatali utasítás egy-
beszerkesztve, — külön, külön mindegyik ünnepélyre nézve nyomassanak ki, 
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ezen inditvány egyhangúlag elfogadtatott s ezen ünnepélyek emlékeinek szerkesz-
tésével és közrebocsátásával, egyszersmind könyvárusi uton is — a világi főjegyző bí-
zatott meg. 

9* (H.) Ezután Szentiványi .Márton kerületi felügyelő és Geduly Lajos superinten-
dens, mint az egyetemes felügyelő beiktatásáig a közügyek vezetésével megbízott hivatalban 
legidősb kerületi elnökök, számot adnak eddigi hivatalos működéseikről s ennek nyomán beter-
jesztik a f. é. april 7-én Ácsán tartott tanácskozmánynak, továbbá a f. é. május 4-én Budapesten 
összeült egyetemes értekezletnek, úgy szintén az egyetemes felügyelői hivatalra beküldött kije-
lölő szavazatok felbontásával megbízott s Budapesten f. é. augustus 4-én, végre a választó sza-
vazatok számbavételére ugyan csak Budapesten f. é. october 13-án összeült bizottságoknak jegy-
zőkönyveit mellékleteikkel együtt. 

Eljárásuk helyeslőleg tudomásúl vétetvén, a beterjesztett irományok az egyetemes 
levéltárba elhelyeztetni határoztattak. 

Í O . (H.) Ezen beterjesztett jegyzőkönyvekből kitűnvén az, hogy a szavazatok érdem-
legesen is igen elütnek egymástól, nevezetesen némely kerületekben az egyes egyházak annyi 
szavazatot adnak be, a hány rendes lelkészök van, — míg ellenben van oly kerület, melyben az 
a szokás dívik, hogy minden egyház csak egy szavazatot ad, legyen bár két vagy több lelkésze, 
s a jelenlegi szavazásnál is a szavazatok így adattak; — kitűnvén továbbá az, hogy a főtanodák 
majd a tanári kar. majd pártfogóságaik által adják szavazataikat, sőt nincs is határozott sinor-
mértéke annak, hogy tulaj donképen mely tanoda tekintendő szavazásra jogosult főiskolának; 
végre pedig köztudomású dolog lévén, hogy az egyetemnek eddig nincs határozott szabálya 
arra nézve, hogy szavazás esetében mi határozza meg tulajdonképen az absolut többséget? a 
szavazásra jogosúlt egyházak? vagy pedig a begyült szavazatok többsége-e? — valamint arra 
nézve sem: hogy az egyházak és iskolák kétszer szavaztassanak- e meg, beadván először kijelölő, 
azután pedig vá'asztó szavazataikat? — vagy pedig azon esetben, ha az első szavazásnál valaki 
átalános többséget nyer, a második szavazás mellőzhető-e ? ; — végre arra nézve sem : hogy az 
egyetemes felügyelői hivatal megürülése esetében kicsoda vegye át az egyetemes közügyek 
vezetését ? 

kívánatos lévén, hogy e részben az egyetem jövendőre nézve határozott szabályok-
kal bírjon, a fenuebb elősorolt kérdéseket illetőleg véleményadásra Sz.-ntiványi Márton 
ker. felügyelő és Dr. Szeberényi Gusztáv superintendens elnöklete alatt Fabiny Teofil, 
Eőry Sándor, Szontagli Bertalan, Dr. Székács József, Baltik Frigyes, Hoznék Náthán és 
Geduly Elek tagokból álló bizottság neveztetik ki, véleményes jelentése még e gyűlés 
folyama alatt elváratván. 

1 1 . (H.) Geduly Lajos superintendens bemutatja azon összegnek jegyzékét, mely az 
egyes kerületekből begyült Dr. Luther Mártonnak Eislebenben felállíttatni szándékolt emlék-
oszlopára s mely 1802 frt. 5 kr. tevő pénz a beterjesztett nyugta szerint általa rendeltetése 
helyére már el is küldetett. 

Tudomásúl szolgál 
1 2 . (H.) Elnöklő egyetemes felügyelő beterjeszti a szalonaki egyháznak, —- mely 

lelkészét a fenálló egyházi rendszer mellőzésével választotta — az egyetemes gyűléshez beadott 
folyamodványát mellékleteivel együtt. 

Ezen ügyiratok b. Radvánszky Antal, Czékus István, Szontágh Pál (bányakerületi) 
és Tébusz János tagokból, álló bizottságnak véleményadás végett kiadatnak, jelentésük 
még e gyűlés folyama alatt elváratván. 

13. (H.) A múlt évi egyet, pénztári számadások nem lévén még megvizsgálva, azok 
megvizsgálására. 

b. Prónay Dezső ker. felügyelő elnöklete alatt kineveztetnek : Fest Imre, Szontágh 
Pál (tiszai kerületi), Balassa István, Kanya Pál, Pauliny-Toth Vilmos, Nóvák Sámuel, 
Schranz János és Győry Elek, elváratván jelentésük a jelen gyűlés folyama alatt. 

14L. (H.) 14. Olvastatván a múlt évi egyet. gyül. jegyzőkönyv, annak 5. és 6-ik pont-
jánál az egyet, felügyelői hivatal üresedésben létele alatt eljárt elnökség beterjeszti a Turóc 
szt. Mártonba, az ottani állam ellenes iránynyal vádolt algymnasium ügyében kinevezett bizottság-
nak vizsgálati, — valamint a szintén m. é. jegyzőkönyv 6-dik pontja nyomán felhatalmazott 
egyetemes bizottságnak értekezleti jegyzőkönyveit, melyek szerint a hely szinén működött bi-
zottság a tényállást körülményesen és lelkiismereti szigorral megvizsgálván, ugy találta, hogy 
habár a fentnevezett intézetben kétségtelen tények alapján nem constatalható a romlott szellem, 
de oly irányt és szellemet sem constatalhatott, mely egyházunk minden iskolái ától méltán meg-
követelhető ; ennélfogva felhivandónak véli a dunáninneni egyházkerületet, miszerint azonnal 
tegye meg a lépéseket, hogy a „nationale institutum hungaricum" törvénytelenül elidegenített 
alapítványi tökéje kamataival együtt, továbbá ennek telke és épülete a gymnasium pártfogósága 
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által visszaadassék s eredeti rendeltetésére fordittassék; hogy továbbá az intézet vezetésében, 
kezelésében, felügyeletében, a pártfogósági alapitó levélben s határozatokban létező visszaélések, 
hibák, s egyházi szerkezetünkkel ellenkező rendelkezések mielőbb teljesen orvosoltassanak és 
ha az iskola fennállása anyagilag biztosítva van is, ekkép reorganisáltassék, hogy egyházi jelle-
gének megfeleljen s a hazafiúi szellemet ápolja és mozdítsa elő; — végre ezzel kapcsolatban 
beterjeszti a m. k. vallás — és közoktatási minisztériumnak f. é. jan. 5-én 18. ein. sz. a. 
kelt leiratát, mely szerint ő cs. és apóst. kir. Felségének 1874 évi december 30-án kelt 
legfelsőbb határozmánya alapján a turóc szt. mártoni ágost. hitv. evang. algymnasium s 
annak pártfogósága Turócz megye utján végleg feloszlattatni rendeltetik. 

Az illető ügyiratok a levéltárba eltétetni határoztatván, maga az ekkép bevég-
zett tény tudomásúl vétetik, egyébiránt, mennyiben az egyetemes jegyzőség a tót 
lapokban azzal gyanúsittatott, mintha az a nagyröcét és turóc szt. mártont illető 
jegyzőkönyvi pontokat nem híven igtatta volna a múlt évi egyetemes gyűlési jegy-
zőkönyvbe, az egyetem a jegyzőség igazolásáúl kinyilatkoztatja, hogy a nevezett pon-
tok híven és az egyetem határozatával teljesen egyezőleg vannak felvéve. 

15 . (Gry.) U. a. jkv 8-ik pontjánál, mely szerint azon bizottság, mely az 1872-ik 
évi közgyűlési jkv 8-ik pontja szerint a sérelmek orvoslása s a sikeres orvoslásra az ág. hitv. 
evangélikusok által kivánt törvényhozási intézkedések megjelölése, e czélból az országgyű-
léshez terjesztendő kérvény szerkesztésével és benyújtásával bizatott meg — jelenté: hogy 
nem találta még időszerűnek a fellépést, — felhozatott, hogy tekintettel ő Felsége legma-
gasabb trónbeszédére, melyben a házassági és vallásügyi kérdések törvényhozási elintézésére 
legközelebb törvényjavaslatok előterjesztése helyeztetett kilátásba, és tekintettel arra, hogy 
ezeknek előterjesztése és tárgyalása áll küszöbön, épen most leginkább szükségesnek mutat-
kozik, miként ezen bizottság, melynél a megboldogult egyetemes felügyelő helyett természe-
tesen a jelenlegi egyetemes felügyelő venné át az elnökséget, működését felvegye s a szük-
séges lépéseket megtegye: 

A felhozott indokoknál fogva, az 1872-iki egyetemes közgyűlés által az ország-
gyűléshez intézendő kérvény szerkesztésére és benyújtására kiküldött bizottság, melynek 
elnökségét a boldogúlt egyetemes felügyelő helyett hivatalbeli utóda veszi át s a 
melynek tagjai a kerületi felügyelők és superintendensek, továbbá Székács József, 
Bánó József, Péchy Tamás, Fabiny Teofil, Szontágh Pál és Takács Lajos, utasítta-
tik, hogy az eddig hozzá utalt tárgyakat, valamint a kormány által egyházunkat ér-
deklőleg előterjesztendő javaslatokat vegye tárgyalás alá, szükség esetén nyújtson be 
kérvényt az országgyűléshez, eljárásáról pedig a legközelebbi közgyűlésnek jelen-
tést tegyen. 

Tekintettel egyszersmind arra, hogy e bizottság néhány tagja azóta meghalt 
vagy kilépett, s azon hasznos befolyásra, melyet vallásunkbeli országgyűlési képvi-
selőinknek a bizottságban való részvéte nyújthat, az egyetemes felügyelő felhatal-
maztatik, hogy ezen bizottságba egyszersmind az általa választandó ágost. hitv. 
orazág gyűlési képviselőket meghívhassa. 

1 6 . (Gry.) U. a. jegyzőkönyv 10-ik pontjánál olvastatott Elischer József egyete-
mes könyvtárnok jelentése, mely szerint a könyvtár 1874-ben csupán a levéltárból kikerült 
néhány alkalmi irattal szaporodot.t s az jelenleg összesen 353 munkát tartalmaz 621 kötetben. 

Tudomásúl szolgál. 
17. (Gry.) U. a. jkv 11-ik pontjánál, melyben a protestáns főiskolára az egyház-

kerületek által befizetett pénzeknek a dunamelléki helv. hitv. superintendentiától leendő 
visszakövetelése szorgalmaztatott, Székács József előterjeszti, hogy azon adományok, melyek 
az 1843-ban tervezett egyesült prot. főiskola nem létesülése után, az 1848 után bekövet-
kezett nehéz idők alatt létrehozott közös theol. tanintézet fennállása idejében gyűltek össze, 
ezen tanintézet megszűnte után az egyetemnek kiszolgáltattak, ellenben a nem létesült közös 
protestáns főiskolára ágostai evangélikusok által tett alapványokra vonatkozólag a duna-
melléki helv. hitv. egyházkerület, — az 1869-iki egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 21-ik 
pontjának tanúságaként, — azokat még kamataikra nézve is külön kezelte, 1871-ben pedig, — 
az 1871-ik évi egyetemes közgyűlés 6-ik pontja szerint, melynél előterjesztetett a dunamel-
léki helv. hitv. egyházkerület e tekintetbeni határozata — a szóban forgó alapítványok kiadá-
sát megtagadta, az egyes alapitők és adakozók nyilatkozatától tevén a kiszolgáltatást 
függővé. 

Az egyetemes gyűlés, a hivatkozott jkvi pont alatti határozatában kimutatván a 
megtagadás indokainak alaptalanságát, az elnökséget kérte tel a szorgalmazásra, mindazon-
által eddig az illető összegeket kezelő helv. hitv. egyházkerület helytelen álláspontjához 
való ragaszkodásában megmaradt. 



Ezen előterjesztés folytán az egyetemes gyíilés ez alkalommal is ragaszkodván 
a közös prot. főiskolára ágost. hitv. evangélikusok által tett alapitványokra vonatkozó 
jogaihoz: a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület kezelése alatt álló s általa jogta-
lanul visszatartott összegek s kamataik visszaszerzésére, s egyelőre az e czélra szol-
gáló perenkivüli lépések megtételére, átalában pedig ezen ügynek lehetőleg békés 
uton leendő befejezésére az egyetemes felügyelő elnöklete alatt bizottságot küld ki, 
melynek tagjaivá Fabiny Teofil, Székács József és Győry Elek választattak. 

1 8 . (Gry.) U. a. jkv. 12 pontjánál Czékus István a tiszai egyházkerület részéről 
jelenti, hogy tanárokká képesítettek s tanári oklevelet nyertek: 

a) Schneller István a theologiai tudományokra, különösen pedig a keresztény erkölcs-
tanra s az ú j testamentomi magyarázatra ; 

b) Sass János tanitóképezdei tanárságra, különösen a történelemből és magyar 
irodalomból ; 

c) Polónyi Károly a magyar nyelv s irodalomból a főgymnasiumra ; 
d) Weber Károly a történet és német nyelvből az algymnasiurara ; 
e) Glauf Pál a latin nyelv s irodalomból a főgymnasiumra ; 
f) Chotvács Ágost a német nyelv s irodalomból a főgymnasiumra; 
g) Szlabóczky Imre a mennyiségtanból az algymnasium-, természetrajzból a 

főgymnasiumra ; 
h) Leffler Samu a természettanból az algymnasiumra; 
i) Klein Pál a mennyiségtanból a főgymnasiumra ; 
k) Doleschall Sámuel tanitóképezdei tanár Írásbeli dolgozatait beküldte ugyan, de 

magát a szóbeli vizsga formaságai alól felmentetni kérvén, utasíttatott, hogy a lényegesen szük-
séges és megválasztásához is feltételül kötött vizsgát letenni szoros kötelességének ismerje. 

Tudomásúl vétetik. 
l O . (Gy.) Szeberényi Gusztáv superintendens a bányai egyházkerület részéről elő-

terjeszti, hogy tanárrá képesittettek s tanári oklevelet nyertek : Szvoboda János a görög és latin 
nyelv s az ókori történelem előadására a felgymnasiumban, Micsinei János történelem és föld-
rajzra az algymnasiumban. 

Tudomásúl szolgál. 
£ © . (Gy.) Ezek kapcsában kérdés támadván az iránt, hogy a tanári oklevelekhez 

szükséges-e az egyetemes felügyelő aláírása, 
kijelentetett: hogy a tanárvizsgáló bizottságok is egyetemes bizottságok lévén, a 

tanári oklevelek mindenkor felterjesztendők az egyetemes felügyelőhez aláírás végett. 
21. (Gy.) ÍJ. a. jkv. 15-ik pontjánál a tiszai egyházkerület tanárvizsgáló bizottságába 

ugyanazon kerület ajánlata folytán megválasztattak : 
a) a hittani szakban : a superintendens elnöklete mellett, Hoznék Náthán, Sztehlo 

János főesperesek, Linberger István, Nóvák Mihály lelkészek, Tilliscli János és Schneller 
István theol. tanárok; 

b) a jogi szakban : Jelenik-Almásy István, Kubinyi Albert, Schulek Gusztáv, 
Fekete Gyula, Broz Jonathán ; 

c) a tanitóképezdei szakban: Bánhegyi István tanfelügyelő, Tilisch János, Van-
drák András s a képezde okleveles tanárai. 

d) a középtanodai szakban : Bartholomeidesz János vallás s egyháztörténelemre, 
Hazslinszky Frigyes és Hajcsy Sándor természet- és mennyiségtanra, Pákli Károly 
és Herfurtli József történelemre s magyar irodalomra, Vandrák András, Florian Jakab, 
és Grosz Ernő latin nyelv s irodalomra, Guhr Márton görög nyelv s irodalomra. 

22. (Gy.) U. a. jkv. 16-ik pontjára előterjesztetik, hogy az iskolai tudósítások a 
a lefolyt évben is felterjesztettek a minisztériumhoz, azokra azonban még válasz nem érkezett. 

Tudomásúl vétetik. 
3 3 . (Gy.) U. a. jkv. 17-ik pontjánál olvastatott a tanügyi bizottságnak 1874/5-ik 

tanévre vonatkozó jelentése. 
Ezen jelentés szerint az 1874/5 tanévben kivételes vizsgálatok megengedése végett 

14 folyamodás érkezett a bizottsághoz s a kivételes vizsgálat 10-nek engedtetett meg. 
A lefolyt tanévben azon eset fordúlt elő, hogy egy ág. hitv. főgymnasiumban tanuló 

ifjú a görög nyelv tanulása alóli főimentése végett közvetlenül a vallás-és közoktatási miniszter-
hez folyamodván, s a kérvény az illető superintendenshez küldetvén le véleményezés végett, — 
a felterjesztett vélemény folytán, de nem a véleménnyel egyezőleg, folyomodónak a fölmentés, a 
tanügyi bizottság mellőzésével, megadatott, miért is a Superintendenseket felhivatni kéri, hogy 
jövőre hasonló, hozzájuk véleményezés végett érkező kérvényeket, adják ki elintézés végett az 
illető iskolai igazgatóság utján a tanügyi bizottságnak. 
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Az érettségi vizsgálatról szóló bizonyítványokra nézve feleralittetik, hogy némelyek-
ben az eximio modo maturiis, másokban ellenben, lia a tanjegyek összevonásából ily minősítés 
következnék is, csupán maturus kitétel foglaltatván, ezen eltérés az if jakra gyakran hátrányos, 
mert az egyetemen a tanpénz-mentesség csupán „eximio modo maturus" osztályzat alapján 
adatik meg. 

Indítványozza ennélfogva a bizottság, liogy a főgymnasiumok igazgatói utasíttassa-
nak, miszerint az érettségi bizonyítványokban a kitüntetéssel kiemelhető átalános fokozat is 
kitétessék. 

Előfordulván azon eset, liogy két elégtelen tanjegy miatt osztályismétlésre utasított 
folyamodott javitó vizsgáért, minthogy a körülmények szerint ily esetekben is fordúlhat elő 
intézkedés szüksége, a bizottság véleménye szerint hasonló ügyek eldöntésére, az egyéb hason-
természetű ügyek elintézésére hivatott egyetemes tanügyi bizottság volna illetékesnek tekintendő. 

A tanintézetek által beküldött statistikai kimutatások szerint egyházunkban az 
1874/5 tanévben 9 nyolcz osztályú fő-, 1 hat-, 2-, őt 4 négy-, 1 három osztályú gym-
nasium, — 2 négy oszt. reálgymnasium, összesen 19 középiskola volt ; ezenkívül 4 tanítóképezde, 
3 theologiai intézet s 1 jog-akademia, összesen 27 közép- és főiskola. A tannyelv 19-ben 
tisztán magyar, 3-ban magyar s német, 2-ben magyar s tót, — 2 -ben tisztán német, l -ben magyar-
német-tót. Az összes tanintézetek könyvtáraiban 175,201 kötet (múlt évinél 3177 kötettel több), 
természetgyüjteményeiben 76966 drb. (tavalyinál 4473-al több), természettani szertáraiban 6356 
szer, (tavalyinál 1800-al több), régiség- s éremtáraiban 21634 drb. (múlt évinél 3393-al több) 
van. — Testgyakorló van 28. — Az összes tanintézetekben van 21 igazgató, 128 rendes, 11 
segédtanár, 65 melléktanitó, összesen 225 tanférfi, kiknek évi fizetésük összege 136,294 frt. 
33 kr. s így az átlagos évi fizetés 605 frt. 75 kr. 

Az év elején a gymnasiumokba beíratott 3853 tanúló, s így habár e tanévben a t. sz. 
mártonival egy négy osztályú gymnasium megszűnt, 95-el több, mint tavaly; — a jogakade-
miába 154 joghallgató, a hittani intézetekbe 55 hi t tanhal lgató ,— a tanitóképezdékbe 84 
tanúló, összesen 4146 tanuló. Ezek közül vizsgálatot tett a gymnasiumokban 3619, a theol. 
intézetekben 51, a tanitóképezdékben 107 tanuló. 

Érettségi vizsgára jelentkezett 251 tanuló, visszalépett 22, megvizsgáltatott 229, érett-
nek nyilváníttatott 209 tanuló. 

Származásra nézve a gymnasiumokban 3574 belföldi, — 45 külföldi volt; a jogaka-
demiában és hittani intézetekben valamennyi belföldi, a tanitóképezdékben belföldi 103, kül-
földi 4. Vallásra nézve a gymnasiumokban volt: ágost. hitv. 1875, — helv. hitv. 535, unitárius 
1, rom. kath. 511, gör. kath. 30, gör. ke l : 48, izraelita 619 ; — a jogakadémián ág. h. 43, 
helv. hitv. 48, rom. kath. 48. — Fölvételi díjat fizetett 1282, tanpénzt 3618, könyvtárra és 
tanszerekre: 2451, mellékgyakorlatokért 1367, tanpénzmentes volt 308. ösztöndíjas 428, egé-
szen ingyen élelmeztetett 148, tápintézetben olcsón 1121. 

Az összes tanintézetek jövedelme tett 251,428 frt 6 krt., összes kiadása 232.417 frt 
26 krt. Az összes tanintézetek tőkéje 889,877 frt. 57 kr. 

Közép és felső tanintézeteink az 1874/5. tanévben mind szellemileg, mind anyagilag 
gyarapodtak, csak a győri és sajó-gömöri gymnasiumoknál nincs haladás, még tantermeik is 
kevesebbek az osztályoknál. 

A nyiregyliázi gymnasium igazgatója panaszt emelt, hogy a gymnasium alapítványi 
tőkéjének jövedelméből az egyház évenként 1000 ftot. a maga czéljára elvon, minek folytán a 
bizottság indítványozza, hogy a tiszai kerület elnöksége a vizsgálattal s az eredményhez képest 
az 1000 ftot. tanügyi czélra fordításának kieszközlésével bizassék meg. 

Ennek előterjesztésénél Czékus superintendens megadja a felvilágosítást, hogy t. i. 
ez a város alapítványának feltételeihez képest történik. 

A tanügyi bizottság jelentése további folyamában utasíttatni kéri az intézetek igaz-
gatóságait, hogy a tőle hozzájuk érkező táblázatok minden rovatát határozott számokkal tölt-
sék ki s a táblázatok mintái és egyéb példányai elfogyván, ezeknek kinyomatására költséget 
kér megszavaztatni. 

Végül jelenti, hogy a népiskolára vonatkozó kimutatás, — csak két superintenden-
tiától érkezvén adatok, nem volt elkészíthető, mely jelentést illetőleg a kerületek részéről fel 
hozatott, hogy részükre a múlt évi egyet, gyiil. jkv. 30. pontjában foglalt határozatnak megfelelő 
táblázatok nem küldettek meg. 

Ezen átalában tanintézeteink gyarapodását mutató jelentés örvendetes tiulomásúl 
vétetvén, az egyetemes gyűlés eme nagy szorgalom és ügybuzgósággal készült munká- • 
lat elismeréseiil a bizottság jegyzőjének köszönetét nyilvánította, a jelentésben foglalt 
indítványok iránt pedig következőleg határozott: 

a) az érettségi vizsgálatokról szóló bizonyítványokra, valamint a tanintézetekhez 
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leküldött táblázatok minden rovatának határozott számokkal való kitöltésére vonatkozó 
indítványok egész terjedelmükben elfogadtatván, a tanintézetek igazgatói utasíttatnak, 
hogy azokhoz képest jár janak el ; 

b) oly kérvények, melyek valamely tantárgy alóli fölmentés végett a vallás- és 
közoktatási minisztériumhoz adatván be, a superintendensekliez leküldetnek, a bizott-
ság indítványa értelmében az illető iskolai igazgatóságok útján az egyetemes tanügyi 
bizottsághoz teendők át, kijelentetvén ez alkalommal, hogy ezen bizottság a körülmé-
nyekhez képest kivételesen a görög nyelv alól is adhat fölnientést ; 

c) megerősíttetik a bizottság azon véleménye, mely szerint két elégtelen tanjegy 
miatt ismétlésre utasított részére kivételesen javitó vizsgálat letételét engedni, annak 
illetékességéhez taztozik; megállapittatván egyszersmind, hogy e javitó vizsgálat is min-
denkor azon tanintézetnél teendő le, melynél az illető előbb osztály ismétlésre 
utasíttatott ; 

d) végül a jelentésben emiitett nyomtatványok költségeire 40 frt szavaztatik meg 
s utalványoztatik az egyetemes pénztárból. 

24:. (Gry.) A tanügyi bizottság jelentéséből az tűnvén ki, hogy oly tanintézetünk is 
van, melynek nyelve tisztán német és e tekintetben megfelelő intézkedések sürgettetvén, annak 
kapcsában Karsay Sándor superintendens előterjeszti, hogy a felső-lövői német lakosságú vidé-
ken levő iskolára nézve tapasztaltatott ezen hiány, - - hogy azonban a dunántúli egyházkerület 
ennek orvoslásáról intézkedett és meghagyta az igazgatónak, hogy a mint ezen tanintézetben 
folyvást kellő suly fektettetett a hazafias szellemre, egyszersmind kellő suly fektettessék a magyar 
nyelvre is. 

Ezen jelentés tudomásúl vétetvén, tekintettel arra, hogy minden tanintézetnek 
alkalmat kell nyújtani, hogy az ifjak hazánk állami nyelvét teljesen magukévá tehessék, 
megbizatott a tanügyi bizottság, hogy tanintézeteinket ez irányban is fo'ytonos figyelem-
mel kisérje s az e tekintetbeni előmenetelről szintén jelentést tegyen. 

25. (Gry.) A rn. e. jkv. 18-ik pontjára, mely szerint Sváby Pál aradi igazgató ellen 
felterjesztett panaszra a vallás és közoktatási minisztériumtól válasz nem érkezett, azóta sem 
érkezvén válasz 

a vallás- és közoktatási minisztériumhoz sürgető felterjesztés intéztetni határoztatott. 
2 6 . (Gry.) U. a. jkv. 20-ik pontjánál a dunáninneni kerület részéről előterjesztetvén, 

hogy a zsinati előmunkálatokra vonatkozó észrevételekkel mindezideig sem készülhetett el 
ezen ügy továbbra is szorgalmaztatik. 

27. (H.) U. a. jkv. 21. pontjára az egyetemes törvényszék a következő évre ekkép 
alakíttatott : 

I. A dunáninneni egyházkerületből felebbezett perekre nézve, elnökség : a bányai 
kerület ikerelnökei. Világi közbirák: Fabiny Teofil, Veres Pál, Szloboda Ferencz, 
Balassa István, Ivánka Imre. Egyháziak: Schleining Károly, Sárkány János, Horváth 
Sándor, Schranz János. A tanári karból: Torkos László és Batizfalvy István. Póttagok: 
Matuska Péter, Győry Elek, Doleschall Sáüdor és Sárkány Sámuel. 

II. A dunántúli egyházkerületből felebbezett perekre nézve, elnökség : a tiszai 
kerület ikerelnökei. Világi közbirák: Bánó József, Prónay Pál, Szentiványi Miklós, 
Szontagh Imre, Szontagh Pál (tiszakerületi), Gömöry Pál, Sthymmel Sámuel, Brosz 
Jonathan. Egyháziak: Lumniczer Adolf, Pekar Lajos, Bartholomeidesz Gyula, Szalagyi 
Mihály, Hoznék Náthán, Fábry János, Buzagh János. A tanári karból: Kramarcsik 
Károly és Hajcsi Sándor. Póttagok: Sziklay Ede, Gál János, Mikola György, 
Zelenka Pál. 

III. A bányai kerületből felebbezett perekre nézve elnökség : a dunáninneni egy-
házkerület ikerelnöksége. Világi közbirák: Mosóczy Lajos, Jeszenszky József, Samarjay 
Károly, Schediusz Lajos, Osztruliczky Géza, Tomka Kálmán. Egyháziak : Lesko Mihály, 
Mészáros István, Geyer János, Nóvák Sámuel, Horváth Sámuel (téti), Stenczel Károly. 
A tanári karból: Lichner Pál és Csecsetka Sámuel. 

IV. A tiszai kerületből felebbezett perekre nézve, elnökség : a dunántúli kerület 
ikerelnökei. Világi közbirák: Eőry Sándor, Görgey István, Kiss Sándor, BeliczayLajos, 
Marton Pál, Vörös Imre. Egyháziak: Tóth János, Pfeiffer Lajos, Bodiczky Kálmán, 
Tatay Sámuel, Szigethy Dániel. A tanári karból : Miillner Mátyás és Gay er Sámuel. 
Póttagok : Nagy Endre, Szendrői Sándor, Gyurácz Ferencz, Molnár Lajos (felpéczi). 

(H.) U. a. jkv. 22. sz. olvastattak az egyetemes főtörvényszéknek a liptói esp. 
törvényszék által Trnovszky Emil szmrecsányi lelkész ellen inditott ügyben f. é. febr. 9-én,— 
a nagylionti esp. törvényszék által Belohorszky Lajos teszéri és Mászni Pál felső-rakonczai 
tanitók ellen inditott ügyben f. é. aug., 24, — a gömöri esp. törvényszék által Vozáry János, 
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jolsvai tanitó ellen inditott ügyben f. é. okt. 14-én, — a kishonti esp. törvényszék által Gyura 
Vilmos, ozgyáni tanitó ellen inditott ügyben f. é. okt. 14-én és a nyitrai esp. törvényszék által 
Ruttkay Sámuel csácsói lelkész ellen inditott ügyben hozott Ítéletei. 

Mely ekkép törvényesen kihirdetett Ítéletek tudomásul vétettek. 
£ 9 . (H.) Ezzel kapcsolatban felem üttetvén azon régibb határozat, mely szerint a 

lelkész, tanár vagy tanitó ellen indított s elmozdittatásra szóló per mindig hivatalból a másod s 
innen a harmadbírósághoz felebbezendó', 

e határozat ezennel megújittatván, az illető esperességek és kerületek figyelmébe, 
ahoz való maguktartása végett ajánltatik. 

3 0 . (Gy.) A fennebbi pontok kapcsában inditványoztatván továbbá, hogy a perek 
elintézésének gyorsítása, a felesleges formaságok megszüntetése, az ügyek természetének lehe-
tőleg megfelelő el'árási módozatok megállapítása és a kerületek egyenlő alaki szabványok 
szerinti eljárása végett, tekintettel egyszersmind arra, hogy az egyetemes törvényszékekre nézve 
semmi határozott eljárási szabályok sem léteznek, egyházi bíróságaink számára perrendtartási 
javaslat volna kidolgozandó s az a kerületekkel véleményezés, illetve elfogadás végett közlendő, 

ezen indítvány elfogadtatott s a perrendtartási javaslat elkészitésére Fabiny Teofil 
elnöklete alatt bizottság küldetett ki, melynek tagjai Matuska Péter, Doleschall Sándor, Bachát 
Dániel és Győry Elek. 

3 1 . (Gy.) U. a, jkv. 23-ik pontjánál olvastatott a stipendialis választmány 1875. évi 
május 15. és 17-ik napjain Zsedényi Ede helyettes elnöklete alatt tartott ülésének jegyzőkönyve 
a Roth-Teleky-féle ösztöndíjak kiosztásáról, valamint a Lissovényi-féle ösztöndíjnak egy nem 
tanárjelölt folyamodótól történt megtagadásáról, 

az ösztöndíjaknak az 1874/5. tanévben történt szabályszerű kiosztása, valamint egyebek-
ben a bizottság eljárása helyeslő tudomásúl vétetett. 

S í i . (Gy.) Felhozatván ennek kapcsában, hogy a fennálló gyakorlat s nevezetesen a 
legközelebbi egyetemes gyűlések jegyzőkönyveinek tanúságaként is, ugyanazon tagok, kik a 
stipendialis választmánynak tagjai, vizsgálták rendszerint a pénztári számadásokat és jártak el 
átalában egyszersmind, mint az egyetemes gyűlés pénzügyi bizottsága, — jövőbeni minden 
kétség elhárítása végeit 

a gyűlés kijelenti, hogy az egyetemes felügyelő elnöklete alatt, ugyanazon tagok 
képezik az egyetemes gyiilés pénzügyi bizottságát, kik az 1873. évi eg}^et. gyűl. jkv. 
29-ik pontja s az 1874. évi egyet, gyűl jkv. 26. pontja szerint az egyházkerületek 

javaslata alapján a stipendialis választmányba megválasztattak, u. m. b. Radvánszky 
Antal, Pécliy Tamás, Bánó József, b. Podmaniczky János, b. Podmaniczky Frigyes, b. 
Prónay Dezső, Zsivora György, Balassa István, Vecsey Sándor, Székács Jósef, Schranz 
János, Kanya Pál Dezsőffv Ottó, Fest Imre, Major Pál, Kubinyi Árpád, Ostffy Pál 
Szontagh Pál (nógrádi) és Ivánka Imre, s a melynek hivatal szerint tagja az egyetemes 
vil. főjegyző. 

3 3 . (H.) U. a. jkv. 27. sz. olvastatott a czélba vett theol. akadémia felállítása üg}^ében 
Pozsonyba kiküldött bizottságnak jelentése, melyben előadja, hogy a hely színén megjelenvén, 
ott megbízatásához képest először is beható tudomást igyekezett szerezni a pozsonyi theol. 
intézet jelenlegi állásáról, továbbá arról, minő és mennyi javadalmat volna képes nyújtani 
Pozsony azon esetben, lia a theol. akadémia kebelében állíttatnék fel, s e czélból érintkezésbe 
tevén magát egy részt a pozsonyi egyháznak e czélra választott küldöttségével, más részt a 
hely színén, illetékes egyházi hivatalos közegek által nyert adatok alapján jelenti, hogy a po-
zsonyi egyház 391,000 frt alap itvány nyal bir. — Ezen alapítványi tőkejövedelmein kivül, kü-
lönösen a lyceu m költségek fedezésére magát évenként 11,000 frttal adóztatja meg; a biztos 
alappal biró 13 lyceumi tanszék közül 3 kizárólag a theologiai oktatásnak szolgál, azonkívül 3 
gymnasiumi tanár is tart a theologiai tanfolyamhoz tartozó előadásokat, úgy hogy a theologiá-
nak Pozsonyban jelenleg hat tanerő áll rendelkezésére. Nagy előnyére szolgálnak a pozsonyi 
theol. intézetnek a lyceumhoz csatolt tápintézetek és számos ösztöndijak, a becses, gazdag és 
már rendezett theol. szakkönyvtár. Miután azonban, ha Pozsonyban a theol. tanintézet 4 éves 
tanfolyammal létesíttetnék, még legalább két tanteremre volna szükség s ezek fölépítése mintegy 
15000 ftot. igényelne, a pozsonyi egyház késznek nyilatkozik, a honi hitrokonoktól befolyandó 
adományok segítségével ezen a theol. akadémiához szükségelt tantermeket felépíteni, s ez volna 
a már elősoroltakon kivül azon áldozat, melyet a pozsonyi egyház tenni hajlandó volna azon 
esetre, ha a theol. akadémia kebelében létesíttetnék. — Második kérdés, melyet a bizottság meg-
bízatásához képest kideríteni igyekezett, az, hogy a Pozsony által nyújtandó javadalmakon 
kivül mennyi kívántatnék még a theol. akadémia olyatén felállitásához és fenntartásához, hogy 
az a kor igényeinek megfeleljen? s e részben az 1869, eszt. tartott acsai értekezlet tantervét 
tartván szemei előtt, azt véleményezi, hogy egy ily intézet felállitásához 6 rendes és 4 rendki-
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villi tanári szék szükségeltetnék, e szerint a már létező és biztos alappal biró három rendes 
theol. tanszéken kivül, még háromnak felállításáról kellene az egyetemnek gondoskodnia, ugy 
hogy ezeken kivül, akként, a mint az jelenleg is történik, még 3 gymnasiumi tanár is működnék 
a theol. tanintézetnél. Miután pedig ezen tanárok mindegyike évenként legaláb 1500 frtal volna 
díjazandó, a mi tenne évenként 4500 frt. a bizottság azt véleményezi, hogy ezen fizetések fede-
zésére fordíttatnék első sorban a volt pesti közös prot. theol. tanintézet alapjából az ágost. hitv. 
egyházat illető mintegy 18000 frt. tőkének 6/100-ka, a mi tenne kerek számmal 1000 frt, továbbá 
a Zelenay alapítványnak kamatjai, melyek évenként 500 frtra rúgnak, a hátralévő 300 frtnyi 
évi fedezetet pedig vállalnák magukra az egyes kerületek, ugy, hogy a legnépesebb és a nélkül 
is, külön theol. tanintézettel nem biró bányai kerület járulna e ezélhoz évi 1200 frtal, a dunántúli 
és tiszai kerületek, melyek különben is adóznak saját theol. intézeteik fenntartására, — és a 
dunáninneni kerület, melynek területén a nélkül is a pozsonyi tanintézet fennáll és a mely kü-
lönben is legszegényebb, egyenlő részben egyenként évi 600 frtot. Ily módon azt hiszi a bizott-
ság, hogy tekintve a Pozsonyban lévő javadalmakat, oly theol. intézetet lehetne felállítani Po-
zsonyban, mely a kor kívánalmainak megfelelne, melyet az akadémiai czím méltán megilletne, 
s melyben végre a theol. tudományok segédtudományaikkal együtt oly kimerítően és oly mérvben tár-
gyaltatnának, hogy —jóllehet a bizottság a külföldi egyetemek látogatásának nagy hasznát belátja, 
ifjaink mégis nem volnának mintegy kényszerítve tanúlmányaikat nagy költséggel a külföldi egyete-
meken bevégezni. — Végre azon viszonyt illetőleg, melyben a felállítandó theol. akadémiának 
a fentartó egyházi testületekhez állania kellene, a bizottság azt véleményezi, liogy ezen intézet 
magyarhoni egyetemes evang. egyházi tanintézetnek volna nyilvánítandó s mint ilyen közvet-
lenül az egyetemes gyűlés hatósága alá helyezendő, iigy azonban : hogy a tanintézet kormányo-
zásában, és a felügyelet gyakorlásában a pozsonyi egyháznak is az őt méltán megillető befolyás 
biztosíttatnék. — Ezen czélból a bizottság egy egyetemes theol. akadémia bizottmány alakítá-
sát javasolja, mely állana egy elnökből és 24 tagból, kik közül az elnököt és 12 bizottsági 
tagot az egyetem. 12 pedig a pozsonyi egyház fogna választani, úgy, hogy ezen utóbbiak 
közé mindig két akadémiai tanár választatnék. — E bizottság mindig hat évre választatnék, de 
ennek elteltével a bizottsági tagok ujolag választhatók lennének, jegyzőt pedig a bizottság saját 
köréből választana. Érvényes határozat hozatalra az elnökön kivül legalább tizenhat tag je-
lenléte kívántatnék. Ezen bizottmány minden évben legalább egyszer de lia, a szük-
ség ugy kívánná, többször is összeülvén, hatásköréhez kővetkezők tartoznának : választaná 
az akadémia tanárait és ezek közül az igazgatót, — esetleg ő mondaná ki valamely tanár nyug-
díjaztatásának szükségét, gyakorolná a tanárok felett a fegyelmi hatóságot oly mérvben, hogy 
elővizsgálatot rendelhetne, s a hivataltól való felfüggesztést kimondhatná s a fegyelmi ügyet az 
illetékes rendes consistorium előtti perre utasíthatná. — Az ő fefadatát képezné továbbá a tan-
terv és a tanulókra vonatkozó akad. törvények megállapitása, felügyelne az akadémia javára 
fordítandó s esetleg teendő új alapítványokra, s az akadémia czéljára szolgáló könyvtárra s 
taneszközgyüjteményre, mindezekről pedig évi jelentést, — illetőleg javaslatokat tenne az 
egyetemes gyűléshez, mely az akadémia ügyeire nézve a véglegesen határozó felebbviteli ható-
ságot képezné. — Ezen nagyobb bizottmány végre a maga kebeléből, lehetőleg Pozsonyban 
vagy vidékén lakó egyénekből, egy elnökből és 8 tagból állandó kisebb bizottmányt választana, 
kik közül érvényes határozathozatalra legalább ötnek jelenléte kívántatnék. Ezen kisebb bizott-
mány feladata volna végrehajtani a nagy bizottmány határozatait, ellenőrködni a fegyelem keze-
lésénél, s a nagy bizottmány jóváhagyása reményében intézkedni a halasztást nem szenvedhető 
ügyekben. — Végre felkéri az ezen javaslatot tevő bizottság az egyetemes közgyűlést, hogy 
mennyire lehet, ezen theol. akadémiának felállítására a szükséges előintézkedések még ez évben 
megtétessenek. 

Az egyetemes gyűlés méltó elismeréssel fogadja a bizottságnak ezen kimerítő és 
beható munkálatát, s annak mellékleteit az egyetemes levéltárba elhelyeztetni rendeli. 
Mielőtt azonban e fontos ügyben véglegesen határozna, a munkálatot egész terjedelmé-
ben a kerületekkel, ahoz való hozzászólás végett közölni elhatározza, nyilatkozataik a 
jövő évi egyetemes gyűlésre el váratván. 

3 4 . (H.) U. a. jkv 28 sz. olvastatott váczi lelkész Tornyos Pál jelentése, melyben 
tudatja, hogy 1874/5 iskolai évben a váczi siketnémák intézetében 14 evang. növendék 
részesült általa vallás oktatásban. 

Tudomásúl szolgál. 
35. (Gy.) U. a. jkv 30-ik pontjánál, mely szerint az egyetemes tanügyi bizott-

ság jegyzője megbizatott oly iskolai táblázatok szerkesztésével, melyek mind az esperessé-
geknek, mind a kerületeknek, mind az egyetemnek szolgálhassanak, — a bányai egyház-
kerület részéről ezen táblázatokra nézve egy minta mutattatik be. 

Ezen minta a tanügyi bizottság jegyzőjének kiadatván, ugyanaz utasíttatott,. 
4 



hogy az általa készítendő táblázatokra nézve a bányai egyházkerület részéről bemu-
tatott mintát vegye figyelembe, egyszersmind tegye magát érintkezésbe az állami 
statistikai hivatallal s a táblázatok szerkesztésénél oda törekedjék, hogy azok a nép-
iskolákra nézve az állam részéről előszabott táblázatokkal lehetőleg egyezők legyenek. 
Ezen statistikai táblázatok költségeit illetőleg határoztatott, hogy minden esperesség 
és kerület maga viselje az általa igénybe vett példányok költségeit. 

3 6 . (Gy.) U. a. jkv 31-ik pontjánál olvastatott Szvoboda István egyetemes levél-
tárnok jelentése mely szerint a levéltár rendezése a lefolyt évben teljesen befejeztetett, a 
duplumok pedig a nyert utasításhoz képest elkülönittetvén, a superintendentiáknak fognak 
átadatni. 

Az irattárban jelenleg 4567 irat van 204 csomagban. 90 folians, 723 db. bekötött 
iromány és könyv, összesen 5389 db. irat és könyv. 

Tudomásúl vétetik. 
37. (Gy.) Kapcsolatban a fennebbi ponttal b. Prónay Dezső ker. felügyelő fel-

e m l i t v é n , hogy a levéltár rendezlietése és szabályszerű kezelése végett bolclogúlt édes atyja 
saját élte fogytáig az ezzel megbízandó levéltárnok fizetését magára vállalta, — kijelenti, hogy ez 
irányban is felejthetlen édes atyja nyomdokain akarván járni, ezennel boldogúlt édes atyja nevére az 
egyetemes alapok gyarapítására 2000 frt. alapítványt tesz, akképen, hogy ennek jövedelmei 
az egyetem közigazgatási költségeinek fedezésére szolgáljanak, nevezetesen pedig, addig mig a 
boldogult édes atyja által kinevezett levéltárnok Szvoboda István viseli a levéltárnoki hivatalt, 
s az ezzel járó kötelességeit pontosan végzi, ezen alapítvány jövedelme az ő díjazására fordittas-
sék, azontúl pedig az egyetemes gyűlés határozza meg azon közigazgatási czélokat, melyekre a 
jövedelem fordítandó. 

Az egyetemes gyűlés hálával fogadván a nemes áldozatkészség és igaz fiúi kegye-
let ezen fényes tanújelét, — a nagylelkű adományért meleg köszönetét fejezi ki s az 
alapítványt nagyérdemű boldogult egyetemes felügyelője b. Prónay Gábor nevére a 
megjelelt czélokra és módozatok szerint kezelendi. 

38. (H.) U. a. jkv 32 sz. melyben a pesti magyar német egyház az egyetem birto-
kában levő arcképeknek valamely termében való elhelyezésére felhivatik, jelenti azon egyház-
nak felügyelője, hogy ezen már kissé rongált állapotban lévő arcképek néhányai a nevezett 
egyház költségén eddig 100 frt. erejéig kijavíttattak, a többiekkel is az fog történni, mihelyt 
az egyház anyagi körülményei engedik ; — jelenti továbbá, hogy azok ideiglenesen részint a 
levéltárban, részint pedig a pénztárban vannak elhelyezve, mihelyt azonban kijavítva lesznek, 
azonnal a vizsgák tartására szánt teremben fognak elhelyeztetni. 

Köszönettel tudomásúl vétetik. 
39. (Gy.) U. a, jkv 39 pontjánál olvastatott a magyarhoni e. e. e. gyámintézet elnök-

ségének jelentése, melyben 1873/ft-ik évi működésére vonatkozólag következőket terjeszt elő. 
1. Gyámintézetünk, mint az atyafias szeretetnek műve. örvendetes pártfogásban ré-

szesült az elmúlt évben is. Azon anyagi viszonyok, melyek országszerte a legközelebbi években 
egyliázhiveinkre is sulyosodtak, a kivánt részvétet mégis nem csökkentették. Az egyházaknak 
74, a lelkeknek 76 százaléka összesen 9763 frt 67 krt, és igy minden egyes lélek átlag 1 és 
3/10 krt adott. 

2. A központi tőke, melyet Jakobey József főpénztárnok, Sztehlo András ügynök 
ellenőrzése mellett kezel, 543 frt 27 krral 30113 frt 2 l krra felszaporodott, s mely vagyonból 
4940 frt alapitványleveleken, 8500 frt 8°/0 tólit kamatozó kötvényeken, 16630 frt pedig állam-
papírokban van elhelyezve. 

3. A központi folyó pénztár bevétele vol t : 
tőkekamatokból 1780 frt 88 kr. 
egyházkerületekből 2449 „ 07 „ 
offertorium és vegyes . . . . 108 „ 35 „ 4338 frt. 

Ebből 433 frt 37 kr. központi kiadásokra fordíttatott, a felmaradt 3904 frt 63 krnak 
10°/0 tőlija a központi tökéhez csatoltatott, a többi pedig elosztatott. 4. A gyámintézetnek összes 
bevétele volt 

központban tőkére és kamatokból 2432 frt 14 kr 
bányakerületben 2359 V 83 m 
dunáninneni kerületben . . . 1573 f 64 
dunántúli kerületben . . . . 2406 fi 92 ti 
tiszai kerületben 2433 28 » 

378 frt 57 krral kevesebb, mint 1872/3-ban. 
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Ebből az egy ternes gyámintézeti gyűlés kiosztott . . . 3904 frt 63 kr. 
a kerületi, esperességi gyámintézetek kiosztottak . 4995 ,, 43 ,, 

összesen 176 egyház 8900 frt 6 kr. segélyben részesült 
tőkésittetett a központban 543 ,, 21 „ 

,, a kerületek, esperességeknél . . . . 1012 ,, 18 „ 1555 frt 41 kr. 

f o l y ó költségre fordittatott : a központban . . . . 433 „ 37 ,, 
„ kerületek, esperességekben 306 ,, 88 ,, 740 frt 25 kr. 

Összes kiadás lesz 11195 frt 71 kr. 

vagyis az összbevevétel 79.5% tólija kiosztatott 
13.5°/ o ,, tőkésit tetet t 

,, 7 ., ,, folyó költségekre fordittatott 
5. Kiváló jőltevői e gyámintézetnek: Zsedényi Ede, ki 100 frt. —b. Prónay Dezső, ki 

158 frt. Ivánka Imre, ki 25 frt. — Hofíman Ágoston, ki 30 frt. — Hornyánszky Ágoston, ki 
20 frt, —Dezsevffy Otto, ki 10 frtot adományoztak. 

6. Az áldott G. A. egylet 1873/4-re 12651 frt 6 kr. küldött, úgy hogy a 179 egyház 
összesen 21477 frt 67 kr. segélyben részesittetett. 

7. Kiváló segélyre méltatja e gyámintézet a kerületek e g y - e g y legszegényebb egyházat 
a 400 frtos szeretetadományra, a bánsági és slavoniai missiot és a G. A. egyletet. 

Örvendetes tudomásúl vétetvén, az e. e. e. gyámintézet ez alkalommal is melegen 
ajánltatik a hívek pártolásába. 

4©. (H.) A jelen jegyzőkönyv 10 sz. szerint, az egyetemes f e l ü g y e l ő i hivatal bettől 
tése körül némely függőben lévő kérdések tekintetében javaslattételre kinevezett bizottság 
beadja javaslatát következőkben : 

Az ágostai ev. egyházban fenálló kettős elnökség az egyetemes felügyelőt és a hiva-
talára nézve legidősb superintendenst illetvén, az egyetemes felügyelői hivatal üresedése esetén 
a hivatalban legidősb kerületi felügyelő végzi annak teendőit s különösen az egyetemes fel-
ügyelői helynek választás utjáni betöltése tekintetéből superintendens elnöktársával együtt a 
szükséges lépéseket megteszi. 

A választás egyházanként történik s minden anyaegyház annyi szavazattal bír, a 
mennyi rendes lelkészi állomás van abban rendszeresítve. 

A 8 osztályú teljes gymnasiumok tanári testületei egy-egy szavazattal bírnak. 
Az akadémiák tanárai azon gymnasiumok tanáraival gyakorolják szavazatukat, 

melylyel az akadémia kapcsolatban van. 
Az összes szavazó egyházak és tanári testületek általános szótöbbségét nyert egyén, 

az egyház egyetemes felügyelője. 
Ha az első szavazás alkalmával az összes begyült szavazatok általános többségét 

senki sem nyerné el, akkor a legtöbb szavazatot nyert két egyén közt ujabb szavazás történik. 
Ha többen nyernek egy formán legtöbb szavazatot, akkor ezek mindnyájan választás alá 
bocsátandók. 

Hogy a beküldött szavazatok érvényesek legyenek : 
a) az illető egyházgyülekezet, illetőleg tanári testület gyűléséből kell keletkezniök ; 
b) csak egy egyénre szólhatnak; 
c) az egyház lelkésze és felügyelője, vagy ennek hiányában, vagy akadályoztatása 

esetében gondnoka, — illetőleg a tanári testület igazgatója s jegyzője által aláírva s a hivatalos 
pecséttel ellátva legyenek. 

A szavazatok beküldése iránt tett elnöki felhivásban a szavazat érvényességének ezen 
kellékei világosan megemlitendők. 

A megválasztott egyetemes felügyelő, hivatali állását az egyetemes gyűlés által lett 
megesketése után veszi át. 

Az egyetemes gyűlés jegyzőit és egyéb hivatalnokait az egyetemes gyűlés általános 
szavazattöbbséggel választja. 

Az egyetemes consistorium tagjai szintén a gyűlésben egyszerű szótöbbség útján 
választatnak. 

Ezen javaslat ahoz való hozzászólás végett a kerületeknek kiadatik, véleményeik a 
jövő évi gyűlésre elváratván. 

41. (H.) A jelen jkv 12 sz. szerint a szalonaki e g y h á z folyamodványa ügyében, —mely 
Sződl Ármin zágrábi lelkészt, ki mint gráczi lelkész erkölcstelen é l e t e t v i t t s bírói Ítélettel beigazolt 
erkölcstelen tetteitmegczáfolni nemképes, mindamellett, afennálló egyházi rendszer mellőzésével lel-
készéül választotta s azt a dunántúli egyházkerülete részbeni határozata ellenére, m i n t szalonaki 

4 * 
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megválasztott lelkészt megerősíttetni kéri, — kinevezett bizottság beadja következő javaslatát : 
mondja ki az egyetem, hogy miután a gráczi törvényszéknek 1862. maj. 20-ról kelt s Sződl 
Ármin által meginditott becsületsértési perben hozott bírói Ítéletből világosan kitűnik, hogy az 
illető csakugyan erkölcstelen életet vitt s ez által a lelkészi hivatalra magát érdemetlenné tette, 
minek bizonysága az is, hogy a budapesti esperesség, megszerezvén ellene a vádakra vonatkozó 
hiteles adatokat, őt a jelöltségből kizárta s meg nem választhatónak kinyilatkoztatta, mit meg-
tudván az illető, a jelöltségről maga leköszönt, ezeket tekintetbe véve úgy az esperesség, vala-
mint a kerület egészen szabatosan járt el, midőn Sződl Ármint, szalonaki lelkészül meg nem 
választhatónak kinyilatkoztatta. 

A szalonakiak folyamodványához a pesti német egyház néhány hiveinek, szintén Sződl 
Ármin személyét illető folyamodványa is mellékelve lévén, azt a küldöttség, mint ide nem tar-
tozót, tekintetbe nem vette. 

A mi a folyamodványnak azon alaki hiányát illeti, hogy az a kerület mellőzésével 
s így nem annak utján terjesztetett fel az egyetem elébe, miután a jelenlevő ker. elnökség 
és annak képviselete, ezen alaki hiánytól eltekinteni hajlandónak nyilatkozott, s a folya-
modványnak tárgyalásába beleegyezett, ezen esetben az alaki hiánytól az egyetem is 
eltekinteni kiván. 

Egyébiránt a bizottság javaslata elfogadtatván, a dunántúli kerület eljárása ezen 
fennforgó ügyben egészen helyeseltetik. — A pesti német egyház néhány hiveinek a sza-
lonakiak folyamodványához csatolt kérelme pedig tekintetbe nem vétethetvén, — az 
illetőknek visszaadatni rendeltetik. 

4:2. (Gy.) Olvastatott a fennebbi 13 pont szerint az egyetemes pénztárnoki száma-
dások megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése, mely szerint Edvi Illés Ádám egyetemes 
pénztárnoknak az egyetemes egyházi és iskolai alapokról 1874. évi január 1-től, ugyanaz évi 
deczember 31-ig terjedő számadása megvizsgáltatott és teljesen rendben levőnek találtatott. 

Ezen számadás szerint: 
kötvényekben kézpénzben 

az összes bevétel tesz 1874-ben 79982 frt. 8195 frt. 23V« kr. 
az összes kiadás „ „ 2960 „ 7976 ,, 74 „ 

maradvány 77022 frt. 218 frt. 49Vs kr. 

A vagyonállás 1874. deczember 31. következő volt : 

1) alapítványi kötvények 840 frt. 
2) elhelyezett tőkék 22032 „ 
3) Roth-Teleky alapitvány 42900 „ 
4) Zelenay „ 10000 „ 
5) Takarékpénztár 1250 „ 
6) készpénzben 218 „ 49x/2 kr. 

Összesen 77240 frt. 49 V2 kr. 

Kamathátralék összesen 7546 frt 50 kr., melyből 144 a szegedi gyülekezetre, a többi 
a Szunyoghféle csődperre esik. 

A szegedi gyülekezet kamathátralékának a gyámegylettől való fedezése eddig nem 
volt eszközölhető. 

Ezen jelentés tudomásul vétetvén az ekkép megvizsgált számadásra nézve Edvi 
Illés Adám egyet, pénztárnok a további felelősség terhe alól felmentetik. — A szegedi 
gyülekezet hátralékára nézve pedig az egyet, gyámintézet elnöksége utasíttatik, hogy 
eme 144 frt. hátralékot a szegedi gyülekezetnek szánt adományokból vonja le két rész-
letben és szolgáltassa be az egyetemes pénztárba. 

43. (Gy.) A fennebbi pontban említett jelentés mellett előterjesztetett s olvastatott. 
Edvi Illés Adám egyetemes pénztárnoknak jelentése, mely szerint a Zelenay alapítványból 
főiskoláink részére utalt kamatokat azoknak kifizette, mely szerint továbbá a Szunyoghféle 
csődperben a legfőbb Ítélőszék által változások eszközöltetvén, az most az ujabb osztályozás 
stadiumában áll az ezen csődtömeg elleni követelés azonban mind a három bukott irányában 
meg lévén Ítélve s a Pest megyei hidegkúti birtokon első helyen betáblázva, kamataival együtt 
teljesen biztositva van. 

Végül az egyetemes pénztárnok betegeskedése miatt folyó év végére, hivataláról való 
lemondását jelenti be, kérvén azon időre a pénztár átvétele iránt intézkedni. 

Ezen jelentés tudomásúl vétetvén, a mi az egyetemes pénztárnoknak lemondását 
illeti, azt az egyetemes gyűlés, tekintettel a felhozott indokra elfogadja ugyan, de őszinte 
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sajnálattal; — egyszersmind pedig Edvi Illés Ádámnak, ki 30 évnél hosszab időn át 
igaz ügyszeretettel, lankadatlan munkásság és buzgósággal fáradozott előbb mint fő-
jegyző, később mint pénztárnok, egyetemes egyházunk ügyeiben, — érdemeiért elisme-
rését, és fáradozásaiért meleg köszönetét nyilvánitja. 

44 . (Gry.) Edvi Illés Adám úr lemondása folytán az egyetemes pénztárnoki állás f. 
év végétől fogva üresedésbe jővén 

egyetemes pénztárnokká Jakobey József választatott meg, a pénzügyi bizottság 
pedig utasíttatott, hogy az egyetemes pénztárt 1876 év elején Edvi Illés Ádá m korábbi 
pénztárnoktól átvévén, azt a pénztár egyik kulcsának átadása mellett az új pénztárnok 
számadása alá adja és készitsen számára szabályos kezelési és elszámolási utasítást. 

4c»5. (Gy.) Olvastatott a kis honti esperességnek felfolyamodása a tiszai egyházkerü-
letnek f. 1875 évi augusztus havában tartott közgyűlésében a superintendens abbeli jelentése 
folytán: hogy Laucsek Dániel felszentelésre jelentkezett hitjelölttől, a tiszai ev. egyházkerület-
ben jogérvényes coordinatio 147 §-a értelmében, mely szerint „egészen ügyetlen vagy nagyobb 
testi hibával ellátott egyének felszenteltetése" egyenesen tiltatik, a felszentelést megtagadta 
azon okból, mert oly készültség mellett, mely csakis még kielégítőnek volt mondható-, zavart 
és keresztényi épületre teljesen alkalmatlan egyházi szónoklatot tartott s magát a papi hivatal 
viselésére mindenkorra alkalmatlannak tüntette fel ; — hogy továbbá az ekként visszautasitott 
hitjelölt csakhamar Hlubokára segédlelkészül hivatván meg, Geduly Lajos dunáninneni superin-
tendens által, daczára annak, hogy a jelölt itteni visszautasittatásáról biztos tudomása volt, fel-
szenteltetett ; — hogy végre attól tartva, miszerint ezen felszentelés ok és ürügy lesz arra, hogy 
Laucsek Dániel alkalmatlan volta daczára csakhamar egyházkerületünkbe meghívást kapjon, 
őt mint lelkészi hivatalra teljesen alkalmatlant a tiszai egyházkerület egész területén úgy rendes 
mint segéd lelkészi hivatalra való alkalmaztatástól mindenkorra eltiltotta — hozott s a jkv XVIII. 
pontjában foglalt következő határozata ellen : 

„ A gyűlés superintendens úrnak e z e n eljárását teljesen helyeselvén s egészen magáévá 
tevén, Laucsek Dánielt a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületben, úgy a rendes mint segédlelkészi 
hivatal viselésétől egyszer mindenkorra eltiltja, az egyetemes gyűlésre menendő követeit annak 
szorgalmazására utasítván, hogy az egyetemes gyűlés egyházkerületünknek Laucsek Dánielre 
vonatkozó határozatát tudomásúl vegye, a papszentelésre nézve pedig valamennyi egyházkerü-
letet egyetemleges és kölcsönösen kötelező s egyöntetű oly eljárást szabályozzon, mely jövöre 
nézve hasonló kellemetlenségeknek elejét vegye." 

Ezen felfolyamodásban a kishonti esperesség előterjeszti, hogy Laucsek Dániel hitje-
lölt, kitől a tiszai egyházkerület superintendense által a felavatás megtagadtatott, és a ki zavart 
és hibás szónoklata és csak is elégséges készültsége miatt a papi hivatalra alkalmatlannak nyil-
váníttatott, — 1874-ben Hurbán József által segédlelkésznek hivatván meg, Pozsonyban ujabb 
papjelölti vizsga alá vétetett és a vizsgáló collegium egyhangú Ítélete szerint beszéde is, mind 
tartalmára, mind előadására nézve sikerültnek találtatván, a felavatásra alkalmasnak mondatott 
ki, ennek folytán pedig a dunáninneni superintendens által hlubokai segédlelkésszé ordináltatott. 

1875-ben a már lelkészszé avatott Laucsek Dánielt a pilahacsavai egyház segédlel-
készszé választotta s ez iránt kérvényt intézett esperességéhez, s az esperesség törvényesnek 
ismervén el a választást, a hiványt megerősítette. 

Ezen tényállás folytán felfolyamodó esperesség a kerület határozata ellenében hivat-
kozván arra, hogy az egyházaknak joguk van a felavatott lelkészek közül bárkit választani, 
hogy Laucsek Daniel később a vizsgát minden tekintetben sikerrel kiállván, érvényesen avatta-
tott fel, és hogy ezen felavatásnak joghatálya administrativ úton meg nem szüntethető, a tiszai 
egyházkerület fentebbi határozatát feloldatni kéri. 

Olvastatott továbbá Laucsek Imre pila-hacsavai lelkésznek folyamodása, melyben fiát 
nála segédlelkészül meghagyatni kéri. 

Megkezdetvén ezután az ügy tárgyalása, olvastattak a dunáninneni és tiszai superin-
tendensek e tárgyban váltott levelei, melyek szerint 1874 dec. 4-ről kelt levelében Czékus 
István superintendens tudatván Geduly Lajos superintendenssel, hogy Laucsek Dániel a tiszai 
kerületben papi hivatalra képtelennek nyilváníttatott s ez az 1874-ik évi kerületi gyűlés által 
is helyeseltetett, kijelenti, hogy nem vonja ugyan kétségbe, miszerint jogában volt a felavatást 
eszközölni és hogy Laucsek Dániel a dunáninneni kerületben alkalmazható, de a tiszai egyház-
kerületre nézve eltiltja mind a rendes, mind a segéd lelkészi alkalmazástól, felhagyván a tanári 
vagy a tanítói alkalmazhatást ; —melyre válaszolólag Geduly Lajos superintendens előadja, 
hogy Hurbán Jósef hlubokai lelkész azon megjegyzéssel kereste meg a felavatás végett, hogy 
szónoki képessége ellen tétetett a tiszai kerületben kifogás, azóta azonban Hlubokán kitűnő 
sikerrel tartott szónoklatot, ennek folytán szükségesnek látta a vizsgát, és miután Laucsek a 
vizsgáló collegium előtt felmutatta az eperjesi collegium bizonyítványát a nagyobbrészt dicsé-
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retes eredménynyel végzett 3 évről, a rostocki egyetem bizonyítványát különös szorgalmáról s a 
tiszai kerület vizsgáló bizottságának bizonyítványát az előttük elégséges eredménnyel letett 
vizsgáról : sikerrel megállta mind az ordinationalis vizsgát, mind pedig szónoklatára nézve 
alkalmasnak találtatott. 

Greduly Lajos superintendens ezen levél kapcsában megjegyzi, hogy a felavatás előtt 
arról nem volt tudomása, miszerint Laucsek mindenkorra képtelennek nyilváníttatott, hogy 
továbbá tudomására jutván, miszerint Hurbán Jósef mint emeritus superintendens irta alá a 
felavatási oklevelet, ezen hiba kijavítása végett új oklevél kiadása iránt intézkedett. 

Czékus István superintendens pedig részletesebben előterjesztvén a kerületi határozat 
alapjáúl szolgáló adatokat, és hivatkozván arra, hogy sem ő, a letiltással, hivatala jogait, — 
sem a kerület, határozatával, jogkörét át nem lépte, hanem ellenkezőleg mindezen intézkedések 
törvényes s az önkormányzati jogok keretén belől történtek, — a felfolyamodás elvetésével, a, 
tiszai egyházkerület határozatát tudomásúl vétetni kéri, hogy pedig jövőben hasonló esetek elő 
ne fordúljanak, kerülete részéről következő inditványt terjeszti elő : 

,,A mint a rendes és törvényes lelkészszé avatás, úgy a visszavetés is minden super-
intendentiára nézve kötelező és visszavetés esetében az illető superintendens által a többi super-
intendensek értesitendők ; — minthogy pedig már több visszaélés esete fordúlt elő, kijelente-
tik : hogy a visszaélést elkövető lelkész consistorium elé állíttatik, a visszaélés mellett felavatott 
pedig a lelkészi hivataltól mindenkorra eltiltatik." 

A tárgyalás további folyamában, a dunáninneni kerület követei által a felfolyamodás 
mellett felhozott okok hangsulyoztatván s a tiszai kerület határozata helytelennek állittatván, a 
többi egyházkerületek ellenben oda nyilatkozván, hogy a tiszai egyházkerület a maga illeté-
kességi körében érvényesen járt el s nem kötelezhető arra, hogy a habár érvényesen felavatott 
Laucsek Dánielnek saját kerületében való alkalmazását megengedje, — az egyetemes gyűlés a 
kerületek kijelentéseihez képest következőleg határozott: 

A tiszai egyházkerületnek Laucsek Dániel ügyében hozott határozata, a kis-honti 
esperesség ez ellen beadott felfolyamodásának elvetésével, tudomásúl vétetik ; hogy pedig 
jövöre ily eseteknek eleje vétessék, felhivatnak az egyházkerületek, nyilatkozzanak a 
tiszai egyházkerületnek erre nézve beadott inditványa s átalában az ily eseteknek mi 
módon leendó elháritása felett s ebbeli nyilatkozataikat s illetőleg indítványaikat terjesz-
szék a legközelebbi rendes egyetemes közgyűlés elé. 

4 6 . (H.) Olvastatott Stark Károly ólesznai tanitó folyamodványa, melyben a tiszai 
kerület határozata ellenében az egyetemhez az iránt felfolyamodik, — hogy a vallásból való 
ujabb vizsgának letételétől azon oknál fogva mentessék fel, mert a znio-váralljai állami képez-
dénél a tanképesitő vizsgát kellő eredménnyel letette. 

Miután az állami tanképezde három évi tanfolyamán át a hit- és erkölcstanból 
nyert osztály senkit fői nem menthet az esperességi bizottság előtt ieteendő vizsgától, 
érdekében állván az esperességnek is meggyőződni arról, ha váljon azok, kik vallásta-
nitásra hivatvák, e részbenbirnak-e a kellő képességgel: ennélfogva a folyamodó kérel-
mének hely nem adathatik. 

4 7 * (H.) Olvastatott az eperjesi collegium pártfogóságának folyamodványa, melyben 
jelenti, hogy jogakademiáját a kor színvonalán fenntartani óhajtván, elhatározta azt eddigi két 
évfolyamú jellegéből négy évfolyamúvá emelni s e szándékát a jövő iskolai év végéig végre-
hajtani is szándékozik. — Miután azonban anyagi ereje e nagy czél eléréséhez ez idő szerint 
elégtelen, az iránt folyamodik az egyetemhez, hogy őt e részben úgy erkölcsileg, mint anyagi-
lag gyámolítani szíveskedjék. 

Az egyetem a collegiumi pártfogóság jelentésének azon részét, melyben a jogi aka-
démiának négy osztályúra való emelését tudatja — örvendetes tudomásúl veszi s azon 
óhajtását fejezi ki, hogy ezen, egész egyházunkban egyedüli ily nemű intézet minden 
áron fenntartassák és az elenyészéstől megmentessék, ennélfogva első sorban a folya-
modványt a pénzügyi bizottsághoz utasítja azon utasítással, adna véleményt, mikép 
és mennyiben lehetne ezen intézetet az egyetemes pénztárból segélyezni, egyébiránt 
pedig azt úgy az egyesek, valamint a kerületek pártfogásába a legmelegebben ajánlja. 

4 8 . (H.) A dunáninneni kerület küldöttjei megbízatásukhoz képest indítványozzák, 
hogy az egyetemes gyűlés mondjon le a múlt évben a n. rőczei és turócz szt. mártoni iskolákról 
való tárgyalás alkalmával tanúsított s ehez hasonló, a kerületek autonómiáját sértő centra-
lisatioról, térjen vissza az ő történelmi, őt mint egyetemes értekezletet illető feladatához és 
e czélból addig is, míg ezen ügy zsinatilag eldöntetnék, szabályozza magát, nevezetesen szaba-
tosan és határozottan jelölje ki működésének körét s e czélból küldessék ki tizenkét tagból 
álló bizottság, mely kidolgozna egy az egyetemes gyűlés teendőit szabatosan megállapító 
javaslatot. 
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Eltekintve attól, hogy az inditványban kifejtett indokok minden alapot nélkülöz-
nek, — miután ezen inditvány a többi kerületek helyeslésével nem találkozott, de 
egyébiránt is idő előttinek tűnik fel szabályozni akarni az egyetemet, mielőtt a kerüle-
tek oly értelemben, minőt az inditvány óhajt, szabályozva lennének — az inditvány 
egyelőre elejtetik. 

49. (H.) A tiszai kerület elnöksége jelenti, hogy Eperjesen létező tanitóképezdéjét 
sikerült már annyira emelnie, hogy az három rendes tanárral van ellátva s az intézeti növen-
dékek, — kiknek száma jelentékenyen szaporodott, ingyen szállással és élelemmel elláttatnak. 

Örvendetes tudomasúl szolgál. 
5 0 . (H.) Ugyanaz jelenti, hogy a nyíregyházi egyház eddig négyosztályú gymnasiu 

mát hatosztályúvá emelte s nyilvánossági jellegének elismerése most már csakis attól feltételez-
tetik, hogy anyagi kellő biztosítását kimutassa, mi legközelébb megtörténni fog. 

Kellő tudomásul szolgál. 
51. (H.) A dunántúli kerület felhívja az egyetem figyelmét a m. k. vallás és közok-

tatási minisztériumnak múlt évi sept. 7-én 23297 sz. a. kelt rendeletére, mely az őszi hadgya-
korlatokra behívandó néptanítók helyettesítésére nézve intézkedik s miután a néptanítóknak az 
őszi fegyvergyakorlatokra évenkénti behívása által a népnevelés siiagy fontosságú ügye neve-
zetes hátramaradást szenved, indítványozza, hogy e részben az egyetemes gyűlés a miniszté-
riumnál orvoslást szorgalmazzon. 

Az inditvány a többi kerületek helyeslésével is találkozván, a minisztérium ennek 
orvoslása végett külön folyamodványban fog megkerestetni. 

52. (H.) Ugyanaz, tekintetbe vévén azt, hogy a tanítói egyletek jótékony befolyását 
a népnevelés nagy fontosságú ügyének előmozdítására maga a törvényhozás is elismerte az által, 
hogy ily egyletek alakítását elrendelte, indítványozza, kéressék meg a m. k. vallás és közokta-
tási minisztérium, hogy a postai portomentességet a tanítói egyletek tagjainak hivatalos levele-
zéseire is kiterjessze. 

Az ország jelenlegi anyagi viszonyai közt nemiévén kilátás arra, hogy a folyamod-
vány sikerhez vezetne, az indítvány egyelőre elejtetik. 

53. (H.) Ugyancsak a dunántúli kerület előadván azt, hogy a győrszemerei gyüle-
kezet ügyében az egyetemes törvényszék, mint legfelsőbb egyházi bíróság által hozott ítéletet 
végrehajtás végett a győri kir. törvényszékhez beadván, ezen kir. törvényszék indokolt Ítéleté-
vel, azon alapon, mely szerint ezen ügy, mint birtokjogviszonyokat érintő per, elbírálására nézve 
az egyházi törvényszék illetékességi körén kivül esnék, — a kért végrehajtást megtagadta, s 
ennek folytán a győri egyházmegye a végrehajtást megtagadó itélet ellen semmiségi panaszszal 
élt, — nehogy az illető kerületekben máskor is ily kellemetlen esetek merüljenek fel, megkeresi 
az egyetemes közgyűlést, hatna oda, hogy az egyházi törvényszékek jog és hatáskörei az 
egyház egyetem közvetítésével szabályoztassanak. 

Miután a kir. curia mint semmitőszéknek, hová az ügy felebbvitetett — határozata 
még tudva nincs, az egyetemes gyiilés idő előttinek látja az e részbeni további lépések 
megtételét, egyebiránt ezen ügyet a perrendtartás kidolgozásával megbizott választmány-
nak megfigyelés végett ajánlja. 

54:. (Gry.) Geduly Lajos superintendens előterjeszti, hogy a vallás és közoktatási 
minisztériumtól a katonai személyek felett külön vezetendő anyakönyvi minták küldettek, hogy 
azonban ezek eltérők levén az anyakönyvek eddigi mintáitól, e szerint a lelkészek vagy két 
külön anyakönyv vezetésével terheltetnének, vagy az eddigieket is át kellene alakítani, mi 
pedig annál nagyobb nehézséggel járna, mert ezen minták szerinti vezetés mellett egész külön 
levéltárak volnának szükségesek, 

mely előterjesztés folytán, tekintettel egyszersmind arra, hogy a lelkészek által a 
katonai személyekre vonatkozó értesítések az eddigi anyakönyvek alapján is min-
denkor kellőleg megadattak, a m. k. vallás és közoktatási miniszterhez a katonai 
személyekről való külön anyakönyvek vezetésének mellőzése, s az eddigi anyaköny-
veknek katonai személyekre vonatkozólag is tovább vezetése iránt felterjesztés 
határoztatott. 

5 5 . (Gy.) Örömmel értesülvén a gyűlés, hogy Ő Felsége, egyetemes felügyelőjének 
a valós, belső titkos tanácsosi méltóságot adományozni méltóztatott, 

hódoló tiszteletét és forró háláját fejezi ki Ő Felségének ezen atyai figyelmeért, 
melylyel épen akkor ajándékozta meg az egyetemes felügyelőt legmagasabb fejedelmi 
kegyének ezen tanújelével, midőn ugyancsak az ő személyében öszpontosúlván egyete-
mes egyházunk bizalma, ezen legmagasabb adományban a kitüntetett férfiú fényes érde-
meinek elismerésén kivül, egyszersmind egyházunk iránti kegyelmének és bizalmának 
nyilvánúlását szemléli. 

4* 
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5 6 . (H.) A jelen jegyzőkönyvnek az ülés folyama alatt még nem hitelesített pontjai 
hitelesítésére 

kineveztetnek az egyetemes felügyelő elnöklete alatt b. Prónay Dezső Székács 
Jósef, Fabiny Teofil, Bánó Jósef, Kemény Mihály, Szontágh Pál, Berzevicy Egyed és 
Bachat Dániel. 

57. (Gy.) Melyek után elnöklő egyetemes felügyelő megköszönvén az iránta nyilvá-
núlt szeretetet és bizalmat s a követek buzgóságát s ügyszeretetét, Geduly Lajos superinten-
tendens az egyetemes felügyelő irányában, azon magas kitüntetés felett, mely személyét oly 
méltán díszíti, az egyetemes gyűlésnek őszinte örömét, — buzgóságáért és bölcs vezérletéért a 
gyiilés mély háláját és egyszersmind azon forró óhaját fejezi ki, hogy adjon a mindenható a jó 
kezdetnek minél hosszabb és szerencsésebb folytatást, az emberi lét legszélsőbb határáig ter-
jesztve ki s áldásával kisérve életét. 

Ezzel a gyűlés befejeztetett. 

Jegyzettek í 

Z s e « l é n y i K d e 
egyet, felügyelő s világi elnök. 

G y ő r j E l e k 
egyet. vil. főjegyző 

és 

G e d u l y L a j o s 
superintendens, egyház, elnök. 

H a a n L a j o s 
egyet. egyh. főjegyző 
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1. A közgyűlés megnyitása és néh. b. Prónay Gábor egyetemes felügyelő iránti hálanyilatkozat. 
2. Jelentés Zsedényi Edének egyet, felügyeló'vé történt megválasztásáról, a hivatali eskü és utasitás. 
3. A megválasztott egyet, felügyelőt az ülésbe meghivó küldöttség. 
4. Az egyetemes felügyelő beiktatása s adományáért köszönet nyilvánítás. 
5. Y. Ferdinánd király halála feletti gyász. 
6. Néh. b. Prónay Gábor családjához részvét irat intézendő. 
7. A vallás és közoktatási miniszter részvétnyilatkozata b. Prónay Gábor elhunyta felett. 
8. A néh. b. Prónay Gáborért tartott gyászünnepélyen s az új felügyelő beiktatási ünnepélyen tartott beszé 

dek kinyomatása. 
9. A helyettes elnökség jelentése eljárásáról. 

10. Az egyetemes választások és szavazás szabályozása iránt javaslattételre küldöttség neveztetik. 
11. Jelentés a Luther emlékre begyült összegekről. 
12. és 41. A szalonaki egyház felfolyamodása. 
13. és 42. Az egyetemes pénztári számadások megvizsgálása. 
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15. Az országgyűlési bizottság működésének felvétele iránti határozat. 
16. Könyvtárnoki jelentés. 
17. Az egyesült prot. főiskolára befizetett pénzek visszakövetelésére bizottság. 
18. 19. Tanárvizsgákról szóló jelentések. 
20. Tanári oklevelek aláírása. 
21. Tanár vizsgáló bizottság a tiszai kerület részére. 
22. Iskolai tudósítások. 
23. Tanügyi bizottság jelentése. 
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25. Svábyféle ügy szorgalmazása. 
26. Zsinati első munkálatok feletti észrevételek sürgetése. 
27. Egyetemes törvényszék. 
28. Ítéletek kihirdetése. 
29. Hivatalból felebbezendő ítéletek. 
30. Perrendtartási javaslat kidolgozására bizottság. 
31. A stipendialis választmány jelentése. 
32. Pénzügyi bizottság. 
33. Bizottsági jelentés a theol. akadémia iránt. 
34. Tornyos Pál jelentése. 
35. Népiskolai statistikai táblázatok. 
36. Levéltárnoki jelentés. 
37. B. Prónay Dezső által b. Prónay Gábor nevére tett alapítvány. 
38. Arczképek elhelyezése. 
39. Az egyet. e. e. gyámintézet jelentése. 
40. Bizottsági javaslat az egyet, felügyelői hivatalra, s az egyetemes választások és szavazásra vonatkozólag. 
43. Edvi Illés Ádám lemondása s iránta köszönet nyilvánítás. 
44. Egyetemes pénztárnok választása. 
45. A kis honti esçeresség felfolyamodása Laucsek Dániel ügyében. 
46. Stark Károly Ó-lesznai tanitó folyamodása. 
47. Az eperjesi collegium pártfogóságának jelentése és kérelme a collegium fenntartása érdekében. 
48. A dunáninueni kerület indítványa az egyetemes gyűlés szervezése iránt. 
49. Az eperjesi tanitó képezde. 
50. A nyíregyházi gymnasium. 
51. A néptanítóknak az őszi hadgyakorlatokra behivása tárgyában felirat. 
52. Indítvány a tanító egyletek postadíj mentessége tárgyában. 
53. Az egyet. egyh. törvényszéki ítélet végrehajtásának a kir. tszék. általi megtagadása. 
54. A katonai személyekről vezetendő külön anyakönyvekre nézve, felirat. 
55. Hála nyilvánítás az egyetemes felügyelő titkos tanácsossá kinevezéseért. 
56. Jegyzőkönyv hitelesitő küldöttség. 
57. A gyűlés befejezése. 

Budapest, 1876. Nyomatta Hornyánszky Victor (Bálvány utcza 20. szám.) 






