
A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1883. évi 
oktober hó 10., 11. és 12-ik napjain báró Prónay Dezső, egyetemes egy-
házi s iskolai felügyelő és Geduly Lajos kir. tanácsos, dunáninneni egy-
házkerületi superintendens társelnökletök alatt, Budapesten tartott egye-

temes egyházi közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 
Jelen voltak: 

a dunántúli egyházkerületből : 

Karsay Sándor, superintendens 
Ritter István, tolna-baranya-somogyi esperes 
Tatay Sámuel, veszprémi „ 
Stettner Gyula, felső-vasi „ 
Gyurácz Ferencz, pápai lelkész 
Bognár Endre, lovász-patonai „ 
Horváth Sándor, paksi „ 
Apáthi Károly, bikácsi „ 
Wagner Samu, varsádi „ 
Gáncs Jenő, székesfehérvári „ 
Szarvasy Sám., lajoskomáromi „ 
Müllner Mátyás, igazg. tanár 
Kapi Gyula, „ „ 
Poszvék Sándor tanár 
Marhauser Imre „ 
Fadgyas Pál „ 
Holzhammer Istv. „ 

Káldy Gyula, ker. felügyelő 
Nádosy Kálmán, esp. felügyelő 
Károlyi Antal „ „ 
Ruprecht Lajos „ „ 
Berzsenyi Dezső „ „ 
Osttfy Pál 
Ajkay Dániel 
Dr. Berzsenyi Jenő 
Boor József. 

a dunáninneni egyházkerületből: 
Geduly Lajos, superintendens 
Nóvák Sámuel, árvái esperes 
Trsztyenszky Ferencz, pozsonyvárosi esperes 
Ritter Károly, pozsonymegyei „ 
Steltzer Károly, nagyszombati lelkész 
Csecsetka Sámuel, theol. akad. igazgató 
Michaelis Vilmos, lyceumi igazgató 

Szentiványi Márton, ker. felügyelő 
Plathy Gyula. 

a bányai egyházkerületből 
Dr. Szeberényi Gusztáv, superintendens 
Belohorszky Gábor, bácsi esperes 
Kramár Béla, bánáti esperes 

Fabiny Teofil, ker. felügyelő 
Scultéty Ede, esp. „ 
Osztroluczky Géza, esp. felügyelő 



Áchim Ádám, békési esperes 
Bachat Dániel, budapesti „ 
Raab Károly, barsi „ 
Lang Adolf, pestmegyei „ 
8vehla János, nógrádi „ 
Moczkovcsák János, zólyomi esperes 
Győry Vilmos, ker. jegyző 
Hrencsik Károly, honti alesperes 
Dolleschall Sándor, budapesti lelkész 
Scholtz Gusztáv „ „ 
Melczer Gyula, acsai „ 
Margocsy János, losonczi „ 
Török József, czeglédi „ 
Bakay Péter, ocsovai „ 
Róth Károly, ó-verbászi „ 
Szeberényi Andor, nagylaki „ 
Moravcsik Mihály, aszódi „ 
Csermák Kálmán, tót-komlósi „ 
Bujkovszky Gusztáv, lajosfalvi „ 
Skultéty Pál, szeghegyi „ 
EndreíFy János, domonyi „ 
Tatay István, igazg. tanár 
Böhm Károly „ „ 
Batizfalvy István „ 
Jezovics Károly „ 
B enka Gyula „ 
Falvay Antal, igazg. tanító 

Sárkány József, esp. felügyelő 
Beniczky Gyula „ „ 
Földváry Mihály „ „ 
Ivánka Imre, gyámintézeti elnök 
Szontagh Pál, ker. tszéki elnök 
Jakobey József, egyet, pénztárnok 
Hunfalvy Pál 
Zsilinszky Mihály 
Büsbach Péter 
Hunfalvy János 
b. Podmaniczky László 
Vaskó Endre 
Szedenics János 
Haviár Dániel 
dr. Nagy Lajos 
Belicska Benjamin 
Nicki Mihály f 
dr. Szontagh Ábrahám 
Fricz Hugo 
Péterfy Sándor 
dr. Zsigmondy Jenő 
Bexheft Á rmin 
Csemiczky Ede 
Zólyomi Samu. 

a tiszai egyházkerületből: 

Czékus István, superintendens 
Sztehlo János, VI. sz. k. városi esperes 
Zelenka Pál, ker. jegyző 
Ujágh Károly, merényi lelkész 
Hörk József, theol. tanár 
Ziman János, igazg. tanár 

Péchy Tamás, ker. felügyelő 
Jelenik-Almásy István, esp. felügyelő 
dr. Szontagh Miklós „ „ 
Szirmay Ödön 
br. Prónay Gábor 
Hámos László. 

és még számos tag; továbbá dr. Győry Elek ezen gyűlés világi, Haan Lajos egyház főjegyzői, 
és dr. Vetsey István világi, Schranz János egyházi jegyzői. 

1. (Gy.) A gyűlés tagjai buzgó isteni tisztelet után, az ülésteremben összegyüle-
kezvén, az egyetemes egyházi s iskolai felügyelő szívélyesen üdvözölte őket, s a gyűlést követ-
kező beszéddel nyitotta meg: 

F ő t i s z t e l e n d ő e g y e t e m e s g y ű l é s ! 

Midőn a mult évi egyetemes gyűlés elhatározta, hogy Luther születésének 400-ik 
évfordulója magyarhoni evang. egyházunk minden egyes gvülekezetében megünnepeltessék, 
ez által kétségkívül azt szándékolta, hogy ezen ünnepély e g y e t e m e s jelleggel bírjon. 
E tekintetben az egyetemes gyűlés a legmegfelelőbben intézkedett; mert lia hazánk minden 
egyes evang. gyülekezetében, még a legcsekélyebb gyülekezetben is annak szerény köréhez 
mérve, de megfelelően meg fog tartatni az ünnepély Luther emlékére és pedig lehetőleg egy 
időben, ez által a nagy reformátor emlékezete mindenütt kegyelettel föleleveníttetvén, ez az 
egyes gyülekezeteknek és az egyetemes egyháznak e g y a r á n t lesz ünnepévé, vagyis az 
egyes gyülekezetek ünnepélyei összeségökben az egyetemes egyház közös ünnepét is képe-
zik. Meg fogja tehát ünnepelni hazai evang. „egyházunk Luther születésének 400-ik évfordu-
lóját e g y e t e m e s e n . Mivel azonban ez évben, melyre e kegyeletes ünnep esik az egyház-
kerületeknek egyetemes egyházunkat képviselő küldöttei közös tanácskozásra aligha fognak 
még egyszer egybegyűlni, indokolva van, hogy midőn egyházunk képviselői az egyetemes 
gyűlésen együtt jelen vannak, megemlékezzünk ez alkalommal is a nagy reformátorról, liogy 



ez által mintegy testületileg is részesei lehessünk azon ünnepélynek, melyben egyenként az 
illető gyülekezetekben, mindannyian részt veendünk, — Egyházunk szerény helyzete nem 
engedi meg, hogy Luther emlékezetét külsőleg fényesen, díszmene:ekkel vagy egyéb pom-
pával ünnepeljük meg. De megünnepelendő az hálás érzülettel, kegyeletes visszaemlékezéssel, 
megünnepelendő az által, hogy egyházunk és annak minden egyes közege Luther reforma-
tori és evangeliomi szelleméhez mindenkor hű maradjon. — A jelen kort a római birodalom 
történetének azon korszakával szokták gyakran összehasonlítani, melyben a hanyatlás előjelei 
már világosan felismerhetők voltak. Azon kor volt az, melyben egyrészről a kereszténység 
terjedése mint belső válság rendítette meg az antik világ rendjét, s alakította át az antik 
társadalmat és közvetve az államot is ; másrészről a barbár népeknek mindig gyakrabban 
ismétlődő támadásai és betörései kívülről fenyegették az antik világ leghatalmasabb államát, 
a római birodalmat. Mozgalmas korszak volt ez, tele nagy eseményekkel. Tagadhatatlan, 
hogy korunkban is vannak jelenségek, melyekben analógiát lehet találni az antik világ-
hanyatlási korszakával; de még sem tartom ezen összehasonlítást eléggé indokoltnak. — 
Sokkal több hasonlatosságot találok a jelenkor és a reformatio korszaka között ; e két kor-
szak között számos jelenseg alapján lehet párhuzamot vonni, e két korszak összehasonlítása 
indokolva van és sok tanúságot is nyújthat. Technikai találmányok készítették elő azokat 
az átalakulásokat a melyek között a reformatio korszaka beállott. Ennek igazolására csak 
a lőpor és a k ö n y v n y o m t a t á s föltalálására kell utalni. A jelenkor nagy átalakulását 
is nagyobb részt technikai tanulmányok idézték elő. A reformatio korszakában egy uj világ-
rész fölfedezése uj irányt adott a nemzetközi forgalomnak és azt tetemesen fokozta is, ez 
viszont nem csekély mértékben gyakorolt átalakító hatást a közgazdasági állapotokra is. Szá-
zadunknak is egyik fő jellegét a nemzetközi forgalomnak óriási fokozása képezi, mely 
viszont nagy mértékben érezteti átidomító hatását a nemzetgazdászat körében. 

A fönálló állapotok megváltoztatására irányuló homályos vágyódás, mely törekvé-
seiben még határozott czélt nélkülöz, szokta megelőzni a nagyobb átalakulásokat ; és ez a 
reformatio korszakának is egyik jellemvonása, melyhez hasonlót korunkban is fölismerni 
nem nehéz. A socialistikus mozgalmakra is találunk analog esetet a reformatio korszakában 
azon paraszt lázadásokban, melyek akkor Európa nem egy államában törtek ki. 

Egy mozgalmas korszakból magaslik ki Luther nagy alakja. Ha elfogulatlanul és 
tárgyilagosan akarjuk őt megítélni, ismernünk kell a kort a melyben élt, annak viszonyait, 
fölfogását, egész jellegét, és saját korszakának mértékével kell őt is bírálni. — 0 ugyan 
kiemelkedik, kimagaslik kortársai közül, és egy uj korszaknak veté meg alapját, de saját 
korának hatása alatt is állott, — és kellett állania. Sőt nagy1 szellemét annál inkább fogjuk 
méltányolni, jellemét bámulni, tetteit csodálni és róla kegyelettel megemlékezni, ha kortár-
saival hasonlítjuk össze. 

Midőn Luther emlékét ünnepeljük, nem szabad őt szembe állítani, ellentétbe he-
lyezni a többi reformátorokkal. — A reformátorok törekvései azonosak, ugyanazon végczél 
lebegett szemeik előtt, sokkal több a közös vonás közöttük mint az eltérés és külömbség. 
A külömbség nem törekvéseikben, inkább egyéniségökben és személyes tulajdonságaikban, 
de ezek közül sem azokban rejlik, melyek életökre világtörténelmi föllépésükre elhatározó 
befolyással voltak. 

Ezért ne szolgáltasson Luther emlékének születése 400-ik évfordulója alkalmából 
való kegyeletes megünneplése alkalmat arra, hogy abból korlát avagy válaszfal emelkedjék 
a protestantismus körén belől. Luther emlékezetének hálás és kegyeletes érzülettel való meg-
ünnepelése evang. egyházunkat érdekli és illeti meg mindenek előtt, de legyen ez számunkra 
olyan ünnep, melyben, habár evangel, egyházunknak k i v á l ó még is az összes protestan-
tismusnak része van. 

Nem tekinthetem föladatomnak, hogy Luther életrajzát vagy teljes jellemrajzát 
akarjam ez alkalommal előadni, — csak a kegyelet adóját akarom leróni a nagy reformátor 
iránt, midőn kiemelem életének, jellemének, föllépésének és működésének azon vonásait, a 
melyekben nagy szelleme a legmeglepőbben a légkiválóbb módon nyilatkozik, a melyeket 
még ellenfelei is ha elfogulatlanok, elfognak ismerni. 

Luther érdeme, hogy egyfelől az evangéliumra utalt mint a kereszténység egyedüli 
igaz kútfejére, másrészről a theologiában is a szabad vizsgálódást honosította meg. Kiváló 
jellemvonása a bátorság, melylyel az egyházkörében a 16-ik században elharapódzott vissza-
élések ellen föllépett. — Különösen a corruptiót ostorozta kérlelhetlenűl ; tudvalevő, hogy a 
Tetzel által gyakorolt visszaélés szolgáltatta az alkalmat Luther azon föllépésére, melytől a 
reformatiót keltezni szokás. — Kiváló érdeme végre, hogy a zárdai askezis helyébe a csa-
lád javára való önfeláldozó munkásságra utalt. — A középkori kereszténység a zárdai elvo-
nultságban a contemplativ életmódban, — mely könnyen teljes tétlenségre vezetett, — ke-

1* 



4 

reste a valódi keresztény ideálját. Ennek helyébe Luther a családi élet szentélyére utalt és 
a család s a társadalom javára való önfeláldozó munkásságot tűzte ki czélul. Luther föl-
ismerte, hogy a társndalomtól való elzárkózás könnyen vezethet embertársainktól való e l i d e g e n e -
désre, míg a családi élet föntartja a kapcsolatot a társadalommal, és ő a társadalom vagyis 
felebarátaink javára való munkálkodásban ismerte föl helyesen a keresztény legmagasztosabb 
föladatát. — Szóval Luther tanai, művei és egész élete által olyan egyházi szervezetnek 
veté meg alapját, melyben a kereszténység örök igazságai saját korának fölfogása és társa-
dalmának álláspontjához képest a legmegfelelőbb alakban nyilvánultak. Es ezen egyházi szer-
vezetet Luther az általa meghonosított szabad vizsgálódás és az egyetemes papság elveinek 
proclamálása által megóvta a megmerevedés és az evvel járó tespedés veszélyeitől. — A 
reformatio a critica eredménye volt, és ezért a prot. egyh. eredetét most sem tagadhatja 
meg. A prot. egyh. nem merev mechanismus, hanem élő, fejlődésre képes és fejlődő O r g a -
nismus, mely mindenkor megtartva és megőrizve az evangeliomi kereszténység örök alap-
igazságait a kor követelményeivel szemben sem foglalja el a rideg tagadás álláspontját. 

Luther jellemének egyik legkiválóbb vonása az önfeláldozásra bármikor kész, 
a merészséggel majdnem határos bátorság. — Annál inkább bámulatraméltó bátorsága, mert 
az nem a pillanat fölheviilésétől ered, de az öntudatos megfontolásból melylyel meggyőződé-
séért hiteért síkra száll, és bármi veszélylyel daczolni kész. — Ezen önfeláldozásra kész 
bátorságnak, és meggyőződéséhez való törheti en ragaszkodásának egyik legmagasztosabb 
nyilvánulása volt az, midőn Luther életének egy vállságos pillanatában elveiért a hitnek 
lelkesedésével a meggyőződés egész hevével síkra szállva beszédét e híressé vált szavak-
kal fejezte be: „Itt állok, másként nem tehetek." — Legyen azon szellem, mely 
Luther ezen föllépésében és ezen mondásában oly meglepően és emlékezetes módon nyil-
vánult mindenkor honos egyházunkban, legyen különösen mindenkor jelen tanácskozásaink-
ban, lelkesítsen, bátorítson válságos időkben ; adja Isten, hogy e valódi prot. szellem vezesse 
mai tanácskozásunkat is, melyet ezennel megnyítottnak nyilvánítván, — örömmel üdvözlöm 
egyházkerületeink küldötteit. 

Felolvastatott ezután a következő elnöki jelentés : 
A folyó évi május 23-án tartott egyetemes gyűlés óta egyházunk körében felmerült 

fontosabb eseményekről és azokra vonatkozólag Követett eljárásomról van szerencsém követ-
kezőket jelenteni. 

1) A közelmúltban előfordult és egyházunkra nézve legnagyobb fontosságú ese-
ményt a gymnásiumokról és reáliskolákról szóló 1883: XXX. tcz. életbe léptetése képezi. A 
vallás és közoktatásügyi minister ő Nmtósága ezen törvény életbeléptetése iránt 26147/83. 
szám alatt egy rendeletet intézett hozzám, és általam négy egyházkerületünk egyetemes gyű-
léséhez, melyet a Főt. egyetemes gyűlésnek van szerencsém a hozzá csatolt tantervvel együtt 
1. alatt bemutatni. A tárgy fontosságánál fogva kötelességemnek ismertem ezen rendeletet a 
főt. superintendens és egyházkerületi felügyelő urakkal előlegesen is közölni. Továbbá kö-
zöltem a rendeletet a tanügyi bizottság elnökével nagys. Hunfalvy úrral és fölkértem őt, 
hogy azt lehetőleg még ezen egyetemes gyűlés előtt a bizottság tanácskozmányainak tár-
gyává tenné és a bizottság véleményét külön jelentésbe foglalva benyújtani szíveskedjék. 
Ámbár a vallás- és közoktatásügyi ministerium ő nmsgnak 26147/1883. sz. rendelete egyes 
részei közvetlenül hozzám intézetteknek látszanak : mindazáltal véleményem szerint mind 
azon kérdésekre és intézkedésekre nézve, melyek abban fölsoroltatnak, az egyetemes gyűlés 
van hivatva érdemlegesen nyilatkozni és intézkedni. Ugyanazért ezt a vallás és közoktatás-
ügyi minister ő nmltsgnak ki is jelentettem, valamint fölhívtam figyelmét arra is, hogy szer-
vezetünknél fogva minden fontosabb tárgyra nézve az egyházkerületi gyűléseken való tár-
gyalás és a kerületek képviselőinek kellő utasítással való ellátása lévén szükséges, a meg-
keresvényben foglalt tárgyak egy részére nézve a jelen egyetemes gyűlésen, aligha lesz 
érdemleges határozat hozható; és hogy a mi különösen az érettségi vizsgálatra vonatkozó 
utasítást illeti, nem tekinthető bizonyosnak, hogy az a jelen tanév második felének kezdetéig 
elkészül. Kiemeltem ezzel kapcsolatban azt is, hogy a törvény a felekezetek meghallgatását 
kívánván, ennek folytán be kell várni, hogy azok egyházi alkotmányuknak megfelelőleg 
nyilatkozhassanak. A nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi minister számú intézvényére 
adott válaszomra ismét érkezett 31672/1883. számú ministeri intézvényt van szerencsém 
2. sz. a. bemutatni. 

2) A tiszáninneni reform, egyházkerület megküldi 1883. évi apr. 24—26. tartott 
gyűlésének jegyzőkönyvi kivonatát, melyben azon, az egyházkerület által elfogadott indít-
vány foglaltatik, hogy a közelmúltban megalkotott 1883. évi XXX tcz. folyamányaképen az 
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1848: XX. tcz. o. §-át, mely szerint „minden bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai 
szükségei közálladalmi költségek által fedeztessenek" stb. életbe léptetni óhajtja. Van sze-
rencsém ezen jegyzőkönyvi kivonatot 3/ alatt benyújtani. 

3) Még megboldogult Br. Radvánszky Antal egyetemes felügyelő úr szóllitotta volt 
föl a gymnásiumok tanárait, hogy a tanintézeteinkben érvényben lévő tanterv s esetleg 
szükségesnek mutatkozó változtatása iránt véleményt adjanak. Ezen felszólítás következté-
ben készült véleményei az iglói, késmárki és eperjesi tanintézetek tanári karának hozzám 
érkeztek. Ezen javaslatok azonban még az 1883. évi XXX. tcz. életbeléptetése előtt készül-
vén, a tanterv átdolgozásának ügye ujabb intézkedést igényel. 

4) A beliigyminister úr ő nmlsga f. é. sept. 26-én 457. sz. intézvényében értesí-
tett, hogy a Szakolczán megjelenő, „Koronliev na Sioni" czimű egyházi lap vallási czég 
alatt hazaellenes, panslavistikus üzelmeket terjeszt, és egyedüli czélja Magyarország ellen 
izgatni; egyszersmint felszóllitott: amennyiben vallási czég használtatik ezen üzelmekre, 
azoknak egyházi úton való megszüntetésére, hogy ennek folytán szükségtelenné váljék a 
közigazgatósági hatóság intézkedése. Ezen ministeri intézvényt úgyszólván közvetlenül az 
egyetemes gyűlés előtt vévén, azt az ügy fontosságánál fogva, még mielőtt intézkedtem volna, 
az egyetemes gyűlés elé terjesztendőnek véltem. 

5) Az 1882. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 6. és 7. pontjaiban foglalt 
határozatoknál fogva az illetéktelen keresztelés és az illetéktelen párbér beszedése által föl-
merült sérelmes esetek tárgyában el lett rendelve, hogy a magas kormányhoz föliratok intéz-
tessenek. Mivel azonban az 1882. évi egyet, gyűlés jegyzőkönyvének 6. és 7. pontjaiban a 
helvét hitvallású testvéreinkkel egyetértő eljárás van elrendelve, és a 7-ik pont szerint v, 
fölírat szerkesztése a sérelmek tárgyában kiküldött bizottságra van bizva, az érintkezés lehe-
tősége pedig a helv. hitv. egyh. vezérférfiaival az idő rövidsége miatt hiányzott, a sérelmek 
tárgyában kiküldött bizottság egybe hívása nem mutatkozott czélszerünek, a fölterjesztések 
még nem történtek meg. 

6) Van szerencsém jelenteni, hogy a dunántúli egyházkerületben alsók áld y Káldy 
Gyula úr lett egyházkerületi felügyelővé megválasztva. Miről annak idejében Főt. Karsav 
superintendens úr hivatalosan értesített. 

7) Örömmel jelentem, hogy Budapest főváros törvényhatósága a teljes önállóságra 
törekvő brassói magyar egyház javára háromszáz frtot adományozott, s ezen összeget nekem 
küldé meg, mely összeget az egyetemes pénztárba letétkép helyeztem. A brassói magyar 
egyháznak 4000 forint alaptőkére volna szüksége, hogy önálló anyaegyházzá alakulhasson. 
Midőn Budapest főváros törvényhatósága ilyen jelentékeny összeggel járult ezen hazafias 
czél előmozdításához, legyen szabad remélnem, hogy nem lesz felette hosszú időre szükség, 
miszerint evang. egyházunk köréből előteremtsük azon összeget, mely a brassói magy. egyh. 
('mállásának föltétele, mely egyház, ha önállóságát nagy részben magyar honi egyetemes egy-
házunknak köszönné, talán hivatva volna arra, hogy hazánk erdélyi részeiben a létező ág. 
h. ev. hitsorsosainkkal szemben egy összekötő kapcsot alkosson, vagy legalább a jövőben 
talán alakuló kötelékek egy lánczszemét képezze. Ezért a legmelegebben ajánlom egyetem, 
egyházunknak a brassói magyar gyülekezet támogatását és segélyezését. 

8) Magyarország erdélyi részeiben fönnálló ág. li. evang. egyházkerület főt. ,super-
intend en se Teutsch úr megküldé ezen superintendentia jegyzőkönyvét ennélfogva inclítványo-
nyozom, hogy ezentúl egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvei a hazánk erdélvi részeiben fön-
álló ág. h. ev. superintendentiának megkiildessenek. 

9) Folyó évi junius havában a zágrábi evangelikus egyház egy három tagú kül-
döttsége keresett föl, hogy az egyház súlyos pénzügyi helyzetére, a szervezkedés nehézsé-
geivel küzdő és elszigetelt állapotára utalva, egyetemes egyházunkat anyagi és erkölcsi támo-
gatásra ismételten fölkérje. Elődöm br. Radvánszky is fölhívta már e helyről a figyelmet a 
zágrábi egyház elhagyott és súlyos helyzetére. Legyen szabad nekem ismételnem e fölhí-
vást, fölkérve a főt. egyházkerületek elnökeit és képviselőit, hogy ezen ma még gyenge, de 
fekvésénél fogva nagy jelentőségű egyháznak segélyezésére törekedni méltóztassanak. 

10) Az egyetemes egyházi törvényszék Seiler Frigyes és Csorba Endre elleni 
ügyekben itélt, mely ítéletek foganatosítás végett szabályszerűen leküldettek illető ható-
ságaikhoz. 

Budapest, 1883. okt. 10-én. 

Ezen jelentés, elnöklő egyetemes felügyelő buzgó fáradozásának elismerése 
mellett tudomásul vétetvén, s egyes pontjainak külön fölvétele határoztatván el, az 
egyetemes gyűlés szívélyesen üdvözölte, a dunán-túli kerület újonnan választott 
felügyelőjét. 

2 
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2. (Gry.) Elnöklő egyetemes felügyelő fájdalmasan jelenti, Török Pálnak a duna-

melléki ref. egyházkerület püspökének gyászos elhunytát és meghatott szavakban emlékezvén meg 
az elhunytnak érdemeiről s azon buzgóságáról, melylyel a testvér protestáns egyházak közti 
egyetértést mindenkor melegen ápolta : indítványozza, hogy e gyászos veszteség felett, mely 
nemcsak a testvér reform, egyházat, hanem az összes protestánsokat érte, adjon az egye-
temes gyűlés érzelmeinek jegyzökönyvében is kifejezést és jelenjék meg a boldogultnak 
végtisztességén testületileg. 

Az egyetemes gyűlés, teljesen osztozva az elnöke által kifejezett érzelmekben, 
Török Pálnak, a dunamelléki ref. egyházkerület püspökének gyászos elhunyta 
felett mély fájdalmát, s a boldogult hátrahagyott családjának, valamint a testvér 
ref. egyháznak gyászában való benső részvétét nyilvánítja s ebbeli érzelmeinek az 
által is kifejezést ad, hogy a boldogultnak mai végtisztességén testületileg vesz 
részt és felkéri elnöklő egyetemes felügyelőt, hogy jegyzőkönyvének ezen pontját, 
küldje meg ugy a gyászoló családnak, valamint a dunamelléki ref. egyház-
kerületnek. 

3. (Gry.) Olvastatott Fabiny Ferenc egyet, jegyző levele melyben jelenti, hogy aka-
dályozva van a gyűlésen való megjelenésben. 

Tudomásul vétetik. 

4. (Gry.) Felhozatván ezzel kapcsolatban, hogy a jegyzői teendők folytonos szapo-
rodása, egy jegyző kinevezését teszi szükségessé 

jegyzőnek Dr. Vetsey István választatott meg, ki azonnal letette a hivatali 
esküt és helyét elfoglalta. 

5. (Gry.) Fölvétetett az elnöki jelentés első pontjában említett ilgy s olvastatott a 
a vallás és közoktatásügyi miniszternek az egyetemes felügyelőhez s általa az egyetemes 
gyűléshez intézett következő, 26147. szám alatt kelt megkeresése: 

M é l t ó s á g o s B á r ó és F e l ü g y e l ő Úr ! 

A középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről szóló 1883. évi XXX. t. ez. 
befejező 74. §-a engem bizott meg a törvény végrehajtásával, de kimondotta egyszersmind, 
hogy annak rendelkezései az akkor folyó 1882/3. tanévre nem alkalmazandók. 

A törvényhozás odanézett ez utóbbi kijelentéssel, hogy a tanév akkoriban már in-
kább előre haladt, mint sem uj intézményeket rögtönösen behozni czélszerünek látszhatott 
volna s különösen az érettségi vizsgálatokra nézve már meglevén téve mind az állami, mind 
a felekezeti iskolákban az előkészületek, ez utóbbiakra nézve a törvény 22—24. §-ainak 
rendelkezései a tett előintézkedések megzavarása nélkül kivihetők nem lettek volna. 

Az 1882/3. tanévnek bevégeztével, illetőleg az 1883/4. tanév megnyitával, vagyis 
folyó évi szeptember hó 1-ső napjával azonban beáll a törvény életbeléptetésének időpontja 
s meg kell kezdődnie a törvény végrehajtásának. 

E végrehajtás azonban, különösen a felekezeti iskolákra nézve némely előintéz-
kedéseket kiván, melyekre nézve Méltóságodat, mint a magyarországi négy ágostai hitvallású 
egyházkerület egyetemes főfelügyelőjét s általa az egyetemes gyűlést, mint az ágostai hit-
vallású középiskolák főhatóságát, a következőkben kivántam tisztelettel megkeresni. 

I. A törvény §-ának második kikezdése szerint „a felekezetek által fenntartott 
tanintézeteknél a tantárgyakban az egész tanfolyam alatt elérendő végczélt és a tanítandó 
ismeretek mértékét, a tanrendszert, tantervet és a tankönyveket az illető felekezeti főhatóság 
állapítja meg és azt esetről-esetre a vallás és közoktatásügyi ministernek bejelenti." 

Felkérem ennélfogva Méltóságodat szíveskedjék a főhatósága alatti középiskolákban 
érvényben álló tanrendszert és tantervet (az osztályonkénti tárgy és órabeosztással) mint 
a melyekből a tanítandó ismeretek mértéke és az egész tanfolyam alatt elérendő végczél 
megítélhető, ugy szintén a használt tankönyvek névsorát hozzám felterjeszteni. 

Amennyiben az eddig érvényben volt tanrendszeren és tanterven s az osztályon-
kénti tárgy és órabeosztáson, épen a szentesitett törvény követelményeihez képest, akár a 
3. és 4. §-ok szerint a rendes tantárgyakat illetőleg, akár a 16. § szerint a tanórák heti 
számát illetőleg változtatások volnának szükségesek: felkérem Méltóságodat, hogy e változ-
tatások idejekorán megtétele s a tantervnek a törvénynek megfelelő átdolgozása iránt intéz-
kedni s hozzám az ekép megállapítandó tantervet szíveskedjék bemutatni. 



Mivel pedig' ugyancsak az előbb idézett 8. § második kikezdése szerint a tanítandó 
ismeretekre nézve a megállapított mérték nem lehet kisebb, mint az, mely a közoktatásügyi 
minister rendelkezése és közvetlen vezetése alatt álló intézetekben alkalmazva vari, ennél-
fogva van szerencsém Méltóságoddal tudomás végett közölni •/• alatt a rendelkezésem és 
közvetlen vezetésem alatt álló gymnasiumok tantervét és órabeosztását, a mint azt legköze-
lebbről a törvény 16. §-ában meghatározott óraszámokra való tekintettel módosíttattam. 

Önként értetik, hogy ezen gymnasiumi tanterv s jelesen annak órabeosztása Méltóságodra, 
illetőleg a főhatósága alatti középiskolákra nézve nem kötelező, csakis a Méltó-
ságod által meghatározandó mérték és elérendő czél tekintetében szolgálhat mérvadóul. 

II. A törvény 22. §-a szerint „az érettségi vizsgálat Írásbeli és szóbeli s a vizs-
gálati utasítást a vallás és közoktatásügyi minister az illető felekezeti főhatóságok, továbbá 
az egyetemek, illetőleg műegyetem tanári karának meghallgatásával állapítja meg." 

Ezen utasítás érvénye természetesen ki fog terjedni valamennyi nyolcz osztályú 
nyilvános gymnasium (illetőleg reáliskola) érettségi vizsgálataira, mert a dolog természetében 
fekszik, hogy az érettségi bizonyítványok mind egyenlő érvényűek levén, — ugy a főiskolákra 
való felvételre, mint az 1883. 1.1. czben meghatározott minősítő jellegökre nézve, — szükségkép 
egyenlőknek kell lenni maguknak az érettségi vizsgálatoknak is, tekintet nélkül az illető 
középiskolák jellegére. 

Eliez képest felkérem Méltóságodat, hogy az érettségi vizsgálatok ugy Írásbeli, 
mint szóbeli tárgyaira, valamint a vizsgálati eljárásra nézve, szíveskedjék tervezetet dolgozni, 
illetőleg dolgoztatni ki s azt a következő tanév folyama alatt, minden esetre oly időben 
hozzám felterjeszteni, hogy én a második félév kezdetén az utasítást kidolgoztathassam s 
végleg megállapíthassam, hogy az már az 1883/4. tanév végén tartandó érettségi vizsgála-
tokra nézve kötelezővé válhasson. 

Ami az érettségi vizsgálat tárgyait illeti : a nélkül, hogy Méltóságod nézeteit meg-
előzni, vagy azokra nyomást gyakorolni akarnék : — meg kivánom jegyezni, hogy az érett-
ségi vizsgálat természeténél fogva nem kivánhat a VIII. osztály tantárgyainak egy szigo-
rított vizsgálata lenni; hanem az egész középiskolában elért eredménynek, különösen pedig 
a nyolcz osztályt végzett növendék érettségi fokának megítélésére kell hogy irányuljon. 
Épen azért nézetem szerint nem a középiskola összes rendes tárgyaira, hanem csakis azokra 
terjesztendő ki, melyek épen az érettség megítélésére alkalmasak s melyekből a tanulónak 
az egész tanfolyam alatt elért tanulási eredménye leginkább megítélhető. 

Felkérem azért Méltóságodat, hogy a mennyiben e nézetemben elvileg osztozik : 
szíveskedjék kijelölni azon tárgyakat, melyek esetleg külön-külön az Írásbeli és a szóbeli 
érettségi vizsgálatnak a gymnasiumok on tárgyaivá volnának teendők. 

A vizsgálati eljárásra vonatkozó szabályzat iránti javaslatában, melyre nézve Mél-
tóságod a főhatósága alatti intézeteknél eddig érvényben álló, vagy esetleg most kidolgo-
zandó saját utasításait lesz szives felterjeszteni, különösen egy pontra hivom fel Méltóságod 
figyelmét, melyet a törvény ugy látszik nyílt kérdésnek hagyott, vagy legalább nem elég 
szabatosan oldott meg ; és ez az : ki tekintessék az Írásbeli vizsgálaton megbukottnak és a 
27. § szerint szóbeli vizsgálatra nem bocsáthatónak? az-e, a ki csak egy Írásbeli dolgoza-
tával is elégtelen jegyet kapott, melyet esetleg a szóbelin — ha azon tárgy a szóbelinek kü.-
lömben nem volna is tárgya — kijavíthat. E részben óhajtanám, ha Méltóságod határozottan 
körülirt javaslatot tenni szíveskednék. 

III. A törvény 38. §-a szerint „a hitfelekezetek által fenntartott nyilvános közép-
iskolákban ugy a tanulókra, mint a tanárokra vonatkozó fegyelmi szabályzatokat (a fegyelmi 
eljárást és bele értve) azok egyházi főhatóságai állapítják meg, kötelesek azonban azokat, 
valamint az azokon időnként eszközölt változtatásokat a vallás és közoktatásügyi ministeriumhoz 
tudomás végett felterjeszteni." 

Felkérem ennélfogva Méltóságodat szíveskedjék a főhatósága alatti középiskolákban 
jelenben érvényben álló mind két rendbeli — a tanulókra és tanárokra vonatkozó — fegyelmi és 
eljárási szabályzatokat hozzám bemutatni. 

Egyszer mindenkorra van szerencsém figyelmeztetni Méltóságodat, hogy az ezen 
szabályzatokon jövőben netalán teendő változtatások is tudomás végett, valamint a hivatalától 
fegyelmi uton netalán elmozdítandó igazgató, vagy tanár fegyelmi ügye, az indokolt itélet 
közlése mellett hozzám esetről-esetre feljelentendő lesz. 

IV. A főfelügyeleti jog gyakorlása szempontjából, a törvény 46. §-a értelmében, 
a szükséghez képest s belátásom szerint fogok a felekezeti középiskoláknak e végből ki-
rendelendő megbizottaim által teljesítendő meglátogatása iránt intézkedni s arról az általam 
megbizandó egyén, vagy egyének nevének közlése mellett Méltóságodat, vagy lia Méltó-
ságod czélszerübbnek véli s ez iránti kívánságáról engem értesíteni méltóztatik, az illető 
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superintendenst kellő időben értesítendem, hogy a főhatósága alatt álló intézeteket a kikül-
detésről tudósíthassa s megbízottamnak az intézetekbe beléphetését, valamint az általa telje-
sítendő látogatás törvényes sikerét biztosíthassa. 

Valamint most már s egyszer mindenkorra van szerencsém felkérni Méltóságodat, 
hogy a 48. $ a) pontja értelmében, az általam esetről-esetre bekivánandó statistikai adatokat, 
továbbá, külön felhívás nélkül a b) pont alatti tanévenkénti jelentéseket minden tanév 
végével ; a tanrendszernek a c) pontban érintet netaláni változtatásait esetről-esetre ; a d i 
pont szerint a tankönyveket csak ha általam különösen kívántatni fog, végre az idézett $ 
utolsó kikezdése szerint, a főhatósága alatti tanintézetek mindegyikének vagyoni állásáról, az 
iskolai vagyon elhelyezéséről és kezelése módjáról, az 1883/4. tanév végéig hiteles kimu-
tatást szíveskedjék nekem bemutatni. 

Végül engedje meg Méltóságod kifejezést adnom azon meggyőződésemnek, hogy 
a középiskolai törvény életbeléptetésével nemcsak, átalában középiskoláink ügye, hanem 
különösen a felekezeti középiskoláké is örvendetes lendületet nyerend s a felekezetek az 
állammal vállvetve fognak törekedni saját középiskoláik felvirágoztatása által a tanügynek 
s ez által a közművelődésnek, mint századokon át ugy jövőre is a tőlök telhető legjobb 
szolgálatokat tenni. 

Kijelentem egyszersmind, hogy a középiskolákról s azok tanárainak képesítéséről 
szóló 1883 : XXX t. czikket ezennel illetőleg az 1883/4. tanév kezdetével életbe lépettnek 
tekintem s valamint magam, ki annak végrehajtásával vagyok megbízva, ez időponttól kezdve, 
annak végrehajtásában kötelességemhez képest eljárok, ugy a felekezeti főhatóságoktól is 
elvárom, hogy abban engem mindenkép támogatni fognak. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem nyilvánítását. 
Budapesten 1883. évi augusztus hó 6-án. Trefort s. k. 

Olvastatott ezután, a vallás és közoktatásügyi miniszternek, az egyetemes felügyelő 
által, az elnöki jelentés szerint tett felterjesztésre érkezett következő, 31672. szám alatt 
kelt válasza : 

A középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről szóló 1883. XXX. tcz. végre-
hajtása tárgyában Méltóságodhoz intézett megkeresésemre f. évi S e p t e m b e r hó 19-ről 25. sz. a. 
kelt becses válaszából megnyugtató tudomásul veszem Méltóságod azon igéretét, mely szerint 
a magyarországi ág. hitv. evangelikus középiskolákban alkalmazandó tanterv és órabeosztás 
az illetékes egyházkerületi s tanügyi hatóságok által átfogván vizsgáltatni, azok a megálla-
pítás után a törvény értelmében nékem be fognak mutattatni. Midőn a jelenleg érvényben 
álló tanrendszer és tanterv bemutatását kívántam, azt természetesen az immár folyamatban 
lévő 1883/4. tanévre értettem, mint a mely tanév már a törvény hatálya alá esik. De ameny-
nyiben ezen tanév megkezdett végrehajtása tekintetében átmeneti évnek tekintendő, önként 
értetik, hogy az átmeneti intézkedéseket részemről is csak mint ilyeneket kívánom és fogom 
tekinteni s elbírálni. Ugyanez áll a tanárok s tanulók fegyelmi ügyeit illető szabályzatokra 
is. Amennyiben ezek a múltban jegyzőkönyvileg bemutattattak, s általam tudomásul vétet-
tek ; a jelen tanévtől kezdve azonban a törvény 39. §-a értelmében azok ujra felterjeszten-
dők, felkérem Méltóságodat, hogy azoknak bemutatása, valamint ha ujra megállapíttattak, 
szintén felterjesztés iránt f. é. 26147. sz. a. tett megkeresésem értelmében intézkedni szíves-
kedjék. Ugy szintén a most idézett megkeresésemben a használatban lévő tankönyvek jegyzé-
kének bemutatása, s az intezetek vagyoni állásának kimutatása iránti felhívásaimat a tör-
vénynek előbbi megkeresésemben idézett §-ai értelmében fenntartom. Ami az érettségi vizs-
gálatokra vonatkozó szabályzatot illeti, mivel a jelen tanév végén tartandó érettségi vizs-
gálatokra vonatkozó utasításokat csakugyan kellő időben, vagyis a jelen tanév második felé-
nek elején meg keilend állapítanom, s mivel annak megállapítása előtt a felekezeti főható-
ságokat a törvény 22. §-a értelmében előlegesen meg kell hallgatnom, felkérem Méltóságo-
dat, szíveskedjék odahatni, hogy az ez iránti munkálat lehetőleg a második félév elejéig 
hozzám felterjeszthető legyen. A törvény 46. §-a szerinti iskolalátogatások iránti intézkedé-
seimben szorosan a törvény által rendelt korlátok közt fogok maradni. Fogadja Méltóságod 
kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 

Budapesten 1883. S e p t e m b e r hó 30-án. Trefort s. k. 

Olvastatott végre az egyetemes tanügyi bizottságnak e tárgyra vonatkozó, az elnöki 
jelentés szerinti felhívás folytán külön előterjesztett, következő jelentése : 

Méltóságodnak f. évi S e p t e m b e r 19-én 26/83. sz. a. kelt becses felhívása folytán 
az egyetemes tanügyi bizottság kapcsolatban ugyancsak Méltóságodnak a Főtiszt. Superin-



tendens urakhoz intézett átiratával, tanácskozás tárgyává tevén a nagy mélt. magy. kir. val-
lás és közoktatásügyi minister urnák f. évi 26147. sz. a. Méltóságodhoz intézett rendeletét, 
annak pontjaira van szerencsénk véleményünket a következőkben előterjeszteni : Az I. pontra. 
Ámbár egyházunk az e pontban kivánt bejelentéseket, részint az egyetemes gyűlési és egy-
házkerületi jegyzőkönyveknek, részint az iskolai értesítőknek felterjesztése által az eddigi 
gyakorlatnak megfelelőleg és szabályszerűen teljesítette, s ennélfogva egyházunk ezen fel-
terjesztések ismétlésére a középiskolai törvény értelmében is kötelezhető nem volna, mind-
azonáltal az egyetemes tanügyi bizottság azt véli, hogy az autonómiának legkisebb sérelme 
nélkül a nm. miniszter ur kivánsága teljesíthető, mert a tanügyi bizottság a rendelet sorai 
közül csak azt olvashatja ki, hogy a korábban fölterjesztett kimutatásokat a magas közok-
tatási kormány kellő evidentiában nem tartotta, s már nem képes a külömböző adatok hal-
mazából t a n ü g y ü n k jelenlegi berendezésének hű képét összeállítni, a középiskolai törvény 
életbeléptetésének küszöbén pedig egész tanügyünk rendszerének áttekintését óhajtaná birni. 
F elt er jesztendőnek vélné tehát az egyetemes tanügyi bizottság a máig is érvényben álló 
acsai tantervet és középiskoláink tanári testületeinek véleménye alapján készített, s „Ma-
gyarhoni evangelikus gymnásiumok szervezése" czimű, úgynevezett Vandrák-féle elaboratu-
mot, mely jelenlegi tanrendszerünket foglalja magában, egyébként azon kijelentéssel, hogy 
ezen tanterv és tanrendszer már csak a folyó iskolai évben érvényes, mert az egyetemes 
gyiilés már is megtette intézkedéseit arra nézve, hogy e tanterv és tanrendszer a középis-
kolai törvény kívánalmaihoz s az államilag megállapított tantervhez képest átidomíttassék s 
az egyházegyetem annak idejében e tekintetben történt megállapodásait a magas közoktatási 
kormányhoz fel fogja terjeszteni. Ugyancsak e pontra vonatkozólag félsz ól í tandók lennének 
az illető középiskolák igazgatói, hogy a jelenleg használt tankönyvek jegyzékét egyetemes 
gyülésileg megállapítandó záros határidő alatt a Főt. Superintendens urak közvetítése által 
egyetemes felügyelő ur ő Méltóságához beküldjék, ki a tankönyvek ezen jegyzékét a magas 
kormányhoz felterjesztené. 

A II. pontra. A tanügyi bizottság szükségesnek tartaná, ha az egyetemes gyűlés 
olyan intézkedéseket tenne, hogy egyházunk az érettségi vizsgálat berendezésére vonatkozó 
véleményét ideje korán és pedig e pontban érintett határidőben terjesztené föl a magas kor-
mányhoz. A késedelem ugyanis e tekintetben egyházunk középiskoláinak csak hátrányára 
volna, mert könnyen megtörténhetnék, hogy a nm. minister ur az érettségi vizsgálat szabály-
zatát, egyházunk véleményének elmaradása mellett is elkészíttetné, s igy a mi késedelmünk 
miatt rólunk, nélkülünk intézkednék, s ezen esetben, a törvény értelmében is, nekünk alkal-
mazkodnunk kellene a min. szabályzatokhoz. Az egy. tanügyi biz. e tekintetben véleménye az : 
méltóztassék a mélt. és főt. egyet, gyűlés a főfelügyelő ur ő Mtságának elnöklete alatt egy szak-
bizottságot kiküldeni, mely ezen ministeriális pontban foglalt kívánalmakat is tekintetbe véve, az 
érettségi vizsgálat tervezetét még e hó folyama alatt kidolgozná. Ezen tervezet november 
hó első felében közöltethetnék a Főt. Superintendens urakkal, kik arra észrevételeiket meg-
tehetnék. Az egyetemes tanügyi bizottság deczember hó elején ezen észrevételeket a szak-
bizottság munkálatával összeegyeztetvén, az igy készült érettségi vizsgálat tervezete már 
deczember hó második felében ő Méltósága az egyetemes felügyelő ur által a magas minis-
teriumhoz felterjeszthető volna. 

A III. pontra: A nm. Minister úrnak e pontban foglalt azon kivánatát, hogy a 
tanulókra vonatkozó fegyelmi szabályzatokat (a fegyelmi eljárást is bele értve) felterjesszük, 
az egyetemes tanügyi bizottság az által véli teljesíthetőnek, hogy a már az I. pont kívá-
nalmai mellé csatolt „Magyarhoni evangelikus gymnásiumok szervezete" czimű s egyetemes 
gyülésileg is jóvá hagyott Vandrák-féle elaborátum 11—16. lapjaira történnék egyszerűen 
az utalás, mely lapokon ugyanis a fegyelemről és annak gyakorlásáról kimerítő szabályzat 
foglaltatik. Azonban erre vonatkozólag is megjegyzendő lenne, hogy miután tanügyünk 
újból rendezése folyamatban van, ezen fegyelmi szabályzatot is csak ideiglenesnek tekintjük, 
a netán történendő változtatásokat pedig annak idején a magas közoktatási ministeriumnak 
felterjesztjük. Ami azonban a magas közoktatási kormány azon kivánatát illeti, hogy a 
tanárokra vonatkozó fegyelmi szabályzatokat is terjesszük fel, erre nézve egyházunk csak 
annyit jelenthetne fel, hogy a tanárokra nézve külön fegyelmi szabályzataink nincsenek, 
mert autonomiánk és százados gyakorlat szerint, valamint azon szoros viszonynál fogva, 
mely Ível tanintézeteink az egyházhoz állanak, középiskoláink tanárai egyházi jelleggel bírnak, 
s igy fegyelmi ügyekben kánonaink szerinti consistoriális eljárás alá esnek. A jövendőben 
netán előfordulható olyan eseteket azonban, midőn valamely tanár vagy igazgató egyházi 
törvényszékeink által hivatalából elmozdíttatnék, az indokolt Ítélet közlése mellett, egy-
házunk esetről-esetre a magas közoktatási kormánynak tudomás vétel czéljából fel fogja 
terjeszteni. 
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A IV. pontra: A főfelügyeleti jog- gyakorlása szempontjából a törvény 46. §-a 
értelmében középiskoláinkba a nm. közoktatási Minister által megbizott egyének bátran meg-
jelenhetnek tanintézeteinkben, s a tanügyi bizottság legczélszeriibbnek látná, ha ezek neveit 
a nm. minister úr egyetemes felügyelő úr ő Méltóságával ugy is mint iskoláink főfelügye-
lőjével közölné, ki ezután ez ügyre vonatkozólag a tanintézetek igazgatóságait a főtiszt. 
Superintendens urak közvetítésével értesítené, illetőleg utasítaná. Miután pedig a közép-
iskolai törvény 48. §-a szerint az ezen pontban foglalt statisztikai s egyéb kimutatásokat a 
nm. minister úrnak követelni jogában van, középiskoláink igazgatói egyetemes gyülésileg 
utasítandók lennének, hogy azokat a jelen tanév végén a főtiszt. Superintendens urak köz-
vetítése által ő Méltósága az egyetemes felügyelő úrhoz beküldjék, ki azután ezen kimu-
tatásokat a magas közoktatási kormányhoz felterjeszti. Ugyancsak egyetemes gyülésileg 
volnának útasitandók a középiskolák igazgatói, hogy az évi értesítéseket (programmokat) 
ugy szerkeszszék, hogy az intézet vagyoni állásától és a vagyon kezelési módjától eltekintve, 
az e pontban megkívántató minden adatok bennfoglaltassanak, mert az igy szerkesztett ér-
tesítő (programul) felterjesztésével az igazgatók sok és hosszadalmas munkától szabadulnának 
meg. A középiskoláink vagyonára vonatkozó kimutatások azonban, mint nem szorosan a 
programmba tartozók, minden tanintézet részéről külön volnának szerkesztendők és felter-
jesztendők, az ily kimutatásokra nézve azonban egyetemes gyülésileg kimondandó lenne, 
hogy a magas közoktatási kormánynak a vagyon kezelésére netáni rendelkező intézkedéseit 
egyházunk tekintetbe veendőknek nem fogja tartani." 

Jelentetvén ezek után a dunántuli, dunáninneni és tiszai kerületek részéről, hogy 
ezen ügyet még nem tárgyalhatták, előterjeszti egyszersmind a dunáninneni kerület super-
intendense, hogy a pozsonyi egyház, mint a kerületben egyedüli iskola fentartó, foglalkozott 
ezen ügygyei s emlékiratot is szerkesztett s azt bemutatta az egyetemes felügyelőnek. 

Ezen emlékirat szerint, középiskolai bizottság volna kinevezendő, oly utasítással, 
hogy a miniszteri leiratban említett tárgyakra nézve javaslatokat dolgozzon ki, közölje azo-
kat véleményezés végett a tanintézetekkel s a beérkezett vélemények alapján elkészítvén 
munkálatát, terjesztessék az a kerületek, s azután végleges megállapítás végett az egyetemes 
gyűlés elé; kifejeztetvén e mellett azon óhajtás, hogy mindez az 1883/4. tanév végéig 
elkészüljön. 

A bányakerület részéről előterjesztetik, hogy tárgyalta ezen ügyet s egészben 
véve oly megállapodásra jutott, mely a tanügyi bizottság jelentésében foglalt javaslatoknak 
felel meg. 

Behatólag tárgyaltatván erre a tett előterjesztések, a gyűlés következőleg határozott : 
1. A vallás és közoktatásügyi miniszternek, a középiskolai törvény életbelép-

tetése tekintetéből érkezett megkeresésében említett tárgyakra, továbbá átalában az 
1883. évi XXX. t.-czikk folytán a középiskolai ügyünk megfelelő rendezésére 
szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatok kidolgozására, az egyetemes fel-
ügyelő elnöklete alatt bizottság küldetik ki, melynek tagjai : a négy egyházkerület 
superintendensei és felügyelői, továbbá a jelenlegi tanügyi bizottság tagjai s minden 
nyolczosztályú gymnasium vagy lyceum tanári karának egy, egy küldötte. 

2. Tekintve az érettségi vizsgálatra vonatkozó utasításnak sürgős voltát, fel-
hatalmaztatik ezen bizottság, hogy ezen utasítást végleg megállapíthassa, az egye-
temes felügyelő pedig felhatalmaztatik, hogy a bizottság, ezen munkálatát, mint 
a négy egyházkerület egyetemének véleményét és kivánatát terjeszsze fel a vallás 
és közoktatásügyi miniszternek. 

3. Felhivatnak mindazon tanintézetek, melyekre az 1883 : XXX. t.-czikk vonat-
kozik, hogy a tanrendszer, tanterv, s az érettségi vizsgálatra vonatkozó utasítás 
iránt, az egyetemes felügyelő által kitűzendő határidő alatt dolgozzanak ki, elő-
munkálatul a bizottság számára, javaslatokat. 

4. Az érettségi vizsgálati utasításon kivül, a bizottság javaslatai, tárgyalás 
végett egyenesen az egyházkerületekkel közlendők, felhivatván a kerületek, hogy 
e fontos ügyben lehetőleg már a következő egyetemes gyűlésen érdemileg nyi-
latkozzanak. 

(J. (V.) Az elnöki jelentés 2-ik pontjával kapcsolatban olvastatott a tiszáninneni 
ref. egyházkerület 1883. évi április hó 24— 26. napján Miskolczon tartott tavaszi gyűlésének 
jegyzőkönyvi kivonata, mely szerint a nevezett egyházkerület Fejes Istvánnak, a sárospataki 
főiskola egyházi algondnokának következő indítványát : 

„Mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy a közelebb életbe lépendő köz-
oktatási törvény természetes és jogszerű folyományakép az állami segélyt többé nem nélkülöz-



heti és e végett az 1848 : XX. t.-cz. 3. §-át, u. m. : „minden bevett vallásfelekezetek egy-
házi és iskolai szükségei közálladalmi költségek által fedeztessenek s ezen elvnek részletes 
alkalmazásával a ministerium az illető hitfelekezeteknek meghallgatásával a közelebbi tör-
vényhozás elébe kimerítő javaslatot fog előterjeszteni" — életbeléptettetni óhajtja; mert csak 
ezen törvény végrehajtása teheti képessé egyházunkat iskoláinak a törvény szerinti berende-
zésére s csak ekkép működhetik sikerrel, az állam érdekében is, azon téren, melyet elfog-
lalni hivatva van" — 

egyhangúlag elfogadta, magáévá tette és hozzájárulás végett az ágostai hitv. evang. 
egyház egyetemes gyűlésének megküldetni határozta. 
Miután ezen indítvány az összes kerületek által még nem tárgyaltatott, 

az egyetemes gyűlés elhatározza, hogy a tiszáninneni ref. egyházkerület hatá-
rozata tárgyalás és véleményezés végett az egyházkerületekkel közöltessék. 

7. (Gry.) Olvastatott az elnöki jelentés 4-ik pontjában említett 457/883. elli. szám 
alatt kelt belügyminiszteri leirat, melyben közli, kellő intézkedés végett, hogy a Boor Mihály 
szakolczai lelkész szerkesztése alatt megjelenő „Koronhev na Siou" czímű lap, vallási czég 
alatt pánszláv üzelmeket terjeszt. 

Ezen leirat, tekintettel az 1882. évi egyetemes gyűlésnek, a jkv. 5-ik pontja 
alatt foglalt határozatára, ezen határozat értelmében teendő intézkedés s eljárás 
végett kiadatik a dunáninneni egyházkerület superintendensének azzal, hogy az 
eredményről tegyen az egyetemes gyűlésnek jelentést. 

8. (H.) Fölvétetvén az elnöki jelentés 7-ik és 9-ik pontjai : határoztatott, hogy 
ugy a brassói, valamint a zágrábi egyház a kerületek pártfogásába és segé-

lyezésébe melegen ajánltatnak. 

9. (H.) Az elnöki jelentés 8-ik pontjában foglalt közlés folytán: 
az egyetemes gyűlések jegyzőkönyvei ezentúl az erdélyi evang. Superinten-

dentiának is megküldetni rendeltetnek. 

10. (Gry-) A bányai kerület részéről előterjesztetik, hogy némely iskolák már meg-
indítván, az államsegélynek az 1883: XXX. törv. czikk értelmében igénybe vételére vezető 
lépéseket, s azon fontosságnál fogva, melylyel az államsegély igénybevétele jár, szükséges levén, 
hogy ne a helyi érdekek álljanak előtérben, hanem az egyházegyetem gyakorolja az elő-
készítésnél is jogos befolyását és befolyjon a feltételek megvizsgálására, illetőleg szabályza-
tot állapítson meg az ily esetekben való eljárásra : ezeknélfogva indítványozza a bányai ker. 
hogy tekintettel az 1883. évi XXX. tvczikk 47. §-ra, mely szerint az egyházi főhatóság 
önkéntes elfogadásától és kérelmétől van függővé téve a segély megadása, az egyet, gyűlés 
beleegyezéséhez és helybenhagyásához köttessék az államsegély igénybevehetése, hogy to-
vábbá azon eljárás és föltételekre nézve, melyek szerint a segélyezési eljárás eszközlendő, 
dolgozzon ki, azon bizottság, mely az 1883: XXX. törvényczikkel kapcsolatos többi javas-
latok kidolgozására van hivatva, javaslatot, és hogy addig is, mig ez megállapíttathatnék, a 
tárgyalások ezen bizottság közbejöttével eszközöltessenek. 

Felhozatván ezzel szemben másrészről, hogy tekintve, azon befolyást, melyet az 
államsegély igénybevétele, az azzal járó következményeknél fogva, tanintézeteink prot. jel-
legére, helyi szellemére, s egyházszervezetünkhöz viszonyló állására gyakorolhat, megfontolás és 
beható vizsgálat tárgyává volna teendő azon kérdés, váljon egyátalában igénybe vétessék-e, 
az 1883: XXX. tcz. feltételei mellett az államsegély; 

Felhozatván továbbá ezen kérdésekkel kapcsolatban az is, hogy a tanügyi bizott-
ságnak, melyre, mint az 5-dik pont alatti bizottság kiegészítő részére is, úgy a már ezen 
bizottsághoz utasított tárgyaknál fogva, valamint a jelenlegi előterjesztések szerint is oly 
nagy horderejű feladatok várnak, több tagja hiányzik vagy nem működhetik és felemlíttet-
vén végre az is, hogy a változott viszonyoknál fogva czélszerü volna a tanügyi bizottság 
egészen új szervezését tárgyalás alá venni vffatároztatott : 

1. hogy az 1883. évi XXX. T+w. 47. §-a értelmében igénybe vehető állam-
segély igénybevételére nézve, az egyetemes gyűlés levén azon egyházi főhatóság, 
melynek elfogadásához és kérelmezéséhez van annak megadhatása kötve, az egye-
temes gyűlés hozzájárulása és beleegyezése nélkül, középiskoláink állami segély-
zését tárgyazó szerződés jogerejűleg nem köttethetik; 

2. hogy azon kérdés, váljon állami segély az 1883 : XXX. t.-cz. értelmében 
átalában igénybe vétessék-e s ha igen, mily szabályok és feltételek állapíttassanak 
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meg, az erre vezető eljárás és szerződésekre nézve, véleményezés és javaslattétel 
végett az 5-ik pont alatt kiküldött bizottsághoz utasittatik; 

3. hasonlókép a tanügyi bizottságnak jövőre nézve, mi módon leendő szerve-
zése a felebb említett bizottsághoz utasittatik, egyszersmind pedig szükséges levén, 
hogy a jelenlegi tanügyi bizottság addig is kiegészíttessék, ennek eszközlése a hol-
napi ülésre halasztatik, felhivatván a kerületek, hogy a bizottságba választandókra 
nézve, ajánlataikat terjeszszék elő. 

11. (V.) Olvastatván a mult évi egyet, gyűlés jegyzőkönyve, ennek 6-ik és 7-ik 
pontjainál, melyek szerint elhatároztatott ; hogy egyrészt az elkeresztelési sérelmek megszün-
tetése tárgyában, másrészt a párbér beszedésére vonatkozó sérelmes rendeletek és határoza-
tok visszavonása tárgyában a miniszterelnökhöz ujabb kérvények adassanak be ; és egyúttal 
Szentiványi Márton dunántúli egyházkerületi felügyelő mint egyetemes felügyelői helyettes 
felkéretett, hogy a kérvények benyújtása iránt intézkedjék s igyekezzék ezen ügyekben is 
helv. hitv. testvéreinkkel karöltve eljárni, — fölvétetett az elnöki jelentés 5-ik pontja, melyben 
előterjesztetik, hogy az abban foglalt okoknál fogva e határozatok nem voltak foganatosítha-
tók. Miután a dunántúli és dunáninneni egyházkerületek jelentették, hogy ezen sérelmek 
ujabban is szaporodtak : 

az egyetemes gyiilés a mult évi gyűlés jegyzőkönyvének 6., s 7. pontjaiban 
foglalt határozatokat megújítja s ezen határozatok foganatosítására szükséges intéz-
kedések megtételére most már az időközben megválasztott egyetemes felügyelőt 
kéri fel. 

1*2. (Gry.) U. a. jkv. 8-ik pontjánál a theol. akadémia nagy bizottsága előterjeszti 
a következőket : 

A lefolyt évben két ülést tartott Budapesten. 
Az első ülésben Masznik Endre tanárt, az összes theol. tudományokból, bölcsészet, 

neveléstan és aesthetikából teendő vizsgálattól bemutatott okmányai alapján felmentette, 
ellenben azon kívánalmat, hogy a rendszeres theologiából s az ujtestamentoni exegesisből, 
a szakvizsgát tegye le, fenntartotta továbbá Pukánszkv Béla tanárjelöltnek, a 300 frt 
segélyt a jövő évre is megszavazta. 

Második ülésében helyeslő tudomásul vette a kis bizottság azon intézkedését, mely 
szerint a pályázat az ó szövetségi exegesis és egyháztörténelmi tanszékekre eredményre 
nem vezetvén, az előbbinek előadásával ismét egy évre Kámory Sámuel tanárt bizta meg 
az utóbbira pedig magántanarnak Krupecz István udvarnoki segéd lelkészt hivta meg, ki ezt 
el is fogadta s tekintettel arra, hogy az első félévben csak 3 órára vállalkozhatott, kije-
lentette hogy első évben csupán felét veszi igénybe a magántanári fizetésnek. 

Megállapította továbbá, a szervezeti szabályzat alapján és keretén belől a tantervet, 
ugy szinte az 1883/4. tanévre szóló következő költségelőirányzatot. 

S z ü k s é g l e t : 

rend. tanár fizetése . 
„ „ lakbére . 

rendkívüli tanár fizetése 
„ „ lakbére 

magántanár fizetése . 
Enektanárnak . . . . 
Pukánszkynak segély . 
Szolgának 
Tisztogatásra . 
Könyvtárra 
Fűtésre . . . . . 
Zsedényi alap előlege 
Vegyesekre 

3600 frt. 
900 
800 
200 
300 
150 
300 
400 

50 
500 
200 

83 
6000 

33 kr. 

Összesen 8683 frt 33 kr. 

F e d e z e t : 

Egyetemes theol. alapból . . . 1727 f 
Zelenay alaptól 500 
Kerületek évi járuléka . . . 1350 
Pozsonyi egyházjáruléka . . . 3100 
Zsedényi alapból 250 
gr. Páltfy alapítványból . . . 800 
Reischelféle alapítványtól . . . 1500 
Tandíjak . 675 
Failleték 180 
Irodai szükségletjövedelme . . 90 

t. 

Összesen 10172 frt. 

65 E szerint a jövedelmi többlet 1488 frt 
illető díjazások elmaradásából áll elő. 

Elrendelte ezzel kapcsolatban azt 
adassék ki. 

Az akadémiai nagybizottság 

kr., mely eredmény a be nem töltött tanszékeket 

is, hogy jövőre az akadémiáról külön értesítés 

ezen intézkedései tudomásul vétetnek. 
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18. (Gy.) A m. é. jkv. ugyanazon pontjánál előterjeszti továbbá a theol. akadé-
miai nagybizottság-, a következő javaslatokat. 

I. A theol. encyclopaedia soroztassék az alapvizsga tárgyai közé s ennek folytán 
egészítessék ki ennek megfelelőleg a szervezeti szabályok 34, <*) pontja. 

II. A szerv, alapszab. 44. 160. 161 pontjai módosíttassanak következőképen u. m. 
^ 4 . „Az akadémia rendes hallgatói kötelesek, az alap és szakvizsgákon kiviil, 

még colloquiumokat is tartani, még pedig a félévi előadások befejeztével a kötelezett tan-
tárgyakból. Minden ilyen sikeresen megállott colloquium, a jótéteményben való részesülést 
illetőleg a következő félévre bir érvénynyel. Eredménye a jelentkezési könyvbe bevezettetik." 

\160. „Az akadémiai ingyen asztal és a convictus jótéteményei mind a két félév 
elején ; a£%ösztön- pálya- és jutalomdijak pedig a nyári félév végén osztatnak ki. Jótéte-
ményekben csak azon rendes hallgatók részesülhetnek, kik feddhetlen magaviselet mellett 
legalább „jó" eredményt tudnak a tudományos haladásban felmutatni." 

161. „Az említett jótéteményekben részesülni óhajtó hallgatók, tartoznak kellőleg 
felszerelt folyamodványaikat, az igazgatónál benyújtani. Egyenlő szorgalom és magaviselet-
mellett, a régibb hallgatók nyernek előnyt. A negyedik tanfolyam végeztével önhibájukból 
kényszerülve ittmaradt hallgatók ily előnyre nem számithatnak. 

III. A szervezetnek 34—43-ik pontjaiban foglalt szaMfyok bővíttessenek ki s ille-
tőleg, a mennyiben az alábbiak ellenkezőt rendelnének, ezekre nézve módosíttassanak, a 
szakvizsgálatokra vonatkozó következő határozmányok által : u. m. 

I aj4""}, Az alap és szakvizsgálat vizsgáló bizottságát, az igazgató elnöklete alatt, a 
theol. akïïtfémia tanári kara képezi. Az igazgató meg nem jelenhetése esetén, a tanári műkö-
désre nézve legidősebb tanár elnököl." 

b) A vizsgálatok nyilvánosak s igy azokon mindenki megjelenhet ; a theol. aka-
démia nagy- és kisbizottságának tagjai azonban, az igazgató által külön is meghívandók." 

c) A vizsgálatra csak azon rendes hallgatók bocsáthatók, kitt a vizsgálaton elő-
forduló kötelezett tantárgyakat hallgatták, a seminariumokban rendesen dolgoztak s ezt 
indexükkel, illetőleg colloquiumok által igazolni is képesek." 

d) „Alapvizsgára csak azok bocsáthatók, kik két éven át — szakvizsgára pedig 
csak azok, kik négy éven át, nyilvános theol. intézetek hallgatóikép foglalkoztak, az előirt 
bölcsészeti és theologiai tanulmányokkal. A tanfolyamok hazai theol. intézeten végzendők 
csak az utolsó év tölthető külföldön is." 

e) „Ezen v i z s g á l a t o k , s z a b a d v á l a s z t á s r a h a g y o t t k é t i d ő b e n : u. m . a n y á r i f é l é v 
v é g é n (junius) s a t é l i f é l é v e l e j é n ( S e p t e m b e r ) t e h e t ő k l e . 

f) „Minden vizsgálandó köteles, ugy az alapvizsgálatra, mint a szakvizsgálatra 
nézve, az igazgatónál folyamodást nyújtani be, — még pedig, az alapvizsgálatnál, mind a 
két határidőre vonatkozólag junius elsejéig ; a szakvizsgálatnál ugyancsak mind a két határ-
időre vonatkozólag, december 10-ig. Az. igazgató e folyamodványokat azonnal a vizsgáló-
bizottság elé terjeszti, mely is a szükséges iratok kellő átvizsgálása után és a jelenkezők 
száma szerint, legfeljebb három tagból álló csoportokra osztva a vizsgálandókat, az egyes 
csoportok számára a vizsgálat napját és óráját kijelöli." 

g) „Az alapvizsgálat csak szóbeli, a szakvizsgálat Írásbeli és szóbeli. Mind a két 
vizsgálat nyelve: magyar." 

h) „Az Írásbeli vizsgálathoz szükséges themák, a szaktanár ajánlatára, a vizsgáló 
bizottság által, a határidőt kijelölő bizottságból tűzetnek ki. Készítendő pedig: 1. egy exe-
getikai, 2. egy rendszeres theologiai dolgozat, mindkettő magyarnyelven; és 3. egy részben 
magyar, részben német vagy tót, vagy mindkét, illetve mindhárom nyelven irt szent beszéd." 

i) „E dolgozatok május 15-ig benyújtandók az igazgatónál, ki is azokat a vizsgáló 
bizottság tagjai közt köröztetvén, junius 1-én beható vizsgálat végett átadja az illető szak-
tanároknak. " 

k) „A vizsgálat előtt egy héttel összeül a vizsgálóbizottság és a szaktanári bírálat 
különös tekintetbe vételével, kimondja, hogy a vizsgálandó a szóbeli vizsgálatra bocsátható-e, 
vagy nem." 

h) „A vizsgálatnál a kérdéseket, melyek által a tananyag átalános és tudatos 
birtoka fokának megállapítása célozandó, az illető szaktanár teszi. Minden jelölt egy tárgyra 
három kérdést kap, melyekre kifejtőleg kell felelnie. A bizottság tagjai is intézhetnek egyes, 
magyarázatra irányuló kérdéseket." 

m) „A vizsgálat eredménye felett, a vizsgálat befejezése után zárt ülésben, a bizott-
sági tagok vagy egyhangúlag, vagy szavazással határoznak. Szavazatok egyenlősége esetén, 
a szaktanár szavazata dönt." 

3 

} 
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n) „A vi&sgálat egész folyamáról, a föltett kérdések belejegyzésével, pontos jegy-
zőkönyv vezettetik."/ 

A SEPïVezeti szabályzat, mind ezen pótlásai s illetőleg módosításai elfogad-
tatván, azon hozzátétellel, hogy az egyházi beszédek, mint zártmunkák adandók 
be, a szervezeti szabályok kiegészítő részeiként, megállapitatnak. Ezzel kap-
csolatban határoztatik egyszersmind, hogy jövőre a fontosabb javaslatok, a kis-
bizottság által, a nagybizottság tagjaival előlegesen közlendők. 

14. (Gry-) A theol. akadémia nagybizottság ugyanazon előterjesztése folyamában 
jelenti, hogy az akadémiai ifjúság olvasó- és segélyző kör alapítására kért engedélyt, és 
tekintettel arra, hogy a tanári kar a felelősséget elvállalta, ajánlja az egyetemes gyűlésnek, 
az engedély megadását. 

Az olvasó és segélyző körnek, a tanári kar vezetése és felelőssége melletti 
létesítése, helyesnek találtatván, erre a kért engedély megadatik. 

15. (Gry.) Ugyancsak a theol. akadémiai nagybizottság jelenti: hogy gróf Pálffy 
János, két beteg theologusnak a bajmóczi fürdő használatát engedélyezte egy havi ellátás-
sal és szállással és miután ez nem volt kivihető, két theologusnak 50—50 irtot volt kegyes 
adományozni ; hogy továbbá Palugyai Jakab, a tanéven át öt tlieologust, a szünidőn át pe-
dig, mindazokat kik Pozsonyban maradtak, ingyen ebéddel és vacsorával látta el, és hogy 
Dr. Pávay Gábor orsz. kórh. elsődorvos, ugy a mult évben, mint a jelenlegiben is díjtala-
nul adja elő a közegészségtant és indítványozza, hogy e nemeskeblü jótevőknek, az egye-
temes gyűlés nyilvánítsa jegyzőkönyvileg elismerését és köszönetét, 

Ezen jelentés Örvendetes tudomásul vétetvén s az azzal kapcsolatos indítvány 
közhelyesléssel fogadtatván, az egyetemes gyűlés a nemeskeblü adakozóknak hálás 
köszönetét fejezi ki és felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy erről gróf Pálffy János 
úr ő méltóságát valamint Palugyai Jakab és Dr. Pávay Gábor urakat, jelen jegyző-
könyvi pont közlésével, értesíteni szíveskedjék. 

16. (Gy.) Jelenti végre a theol. akadémiai nagybizottság, hogy elnöke br. Prónay 
Dezső egyetemes felügyelő, tekintettel Luther Mártonnak közelebb ünneplendő négyszázados 
születése napjára, kegyeletét nyilvánítandó az egyh. nagy reformatora iránt s óhajtva, hogy 
a hit és lelkiszabadság dicső bajnokának emléke s szelleme, az akadémiai polgárok köré-
ben is felújjítassék : husz darab aranyat tűzött ki pályadíjjul, az akadémiai tanári kar által 
kitűzendő pályamunkára ; következő feltételek mellett u. m. 

a) pályázhatnak az akadémia polgárai közül, a II. tanfolyamtól kezdve, mind-
azok, kik ellen sem erkölcsiség, sem hazatias szellem tekintetében kifogás nem emelhető ; 

b) a pályadíj két részre osztatik ; 14 db. ar. adatik a legsikerültebb, 6 db. ar. az 
ezt legjobban megközelítő értékű munkának; 

c) a pályázati feltételeknél, lehetőleg a budap. tud. egyetemen szokásos föltételekre 
legyen tekintet ; 

g) a munka beadási idejének kitűzésére s a bírálat végzésére, a tanári kar ké-
rendő fel. 

Ezen jelentés örviÉidetes tudomásul vétetvén, az egyetemes gyűlés, elnökének, 
az ifjúság jó szelleme s üdvös törekvése, előmozdítására szolgáló nemeskeblü 
tettéért, hálás köszönetét nyilvánítja. 

17. (Gy.) Olvastatván ezután a mult évi jkv 8-ik pontjában foglalt határozatok, 
azon határozatra nézve, melylyel felhivattak a kerületek, hogy a hit és lelkészjelölti vizs-
gáknak egyrészt az alap és szakvizsgákkal való öszhangzásba hozatala, másrészt azoknak 
egyöntetű szervezése tárgyában nyilatkozzanak ; a dunáninneni kerület részéről indítvány ké-
pen előterjesztetik, hogy erre vonatkozó javaslat készítésével bizza meg az akadémiai nagy-
bizottságot, közöltessék azután e javaslat a kerületekkel, hogy azok azt tárgyalván, az egye-
temes gyűlésen állapíttassék meg egyetemes érvénynyel. 

Ezen indítványhoz a többi kerületek is hozzájárulván 
a dunáninneni egyházkerület indítványa elfogadtatott. 

IS. (Gy.) A ni. é. jkv. ugyanazon pontjában foglalt felhívásra nézve, mely szerint 
a dunántúli és tiszai kerületek fel szól litt attak, hogy theol. intézetek tantervét igyekezzenek, 
a tlieologus akadémia tantervével összeegyeztetni, jelentetvén, hogy ezen eljárás folya-
matba van, 

tudomásul vétetik. 
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19. (Gy.) A m. é. jkv. ugyanazon pontja szerint, az idei egyetemes gyűlésre lia-
lasztatván, a nagybizottsági elnök és alelnök megválasztása, ezúttal azonban, tekintettel arra, 
hogy az elnök választása, f. évi rendkívüli közgyűlésen már megtörtént, csak alelnök le-
vén választandó : 

a theolog. akadémiai nagybizottságba alelnöknek Hunfalvy Pál választatott meg. 

20. (V.) A m. évi jkv. 11. és 29. pontjainál, melyek alatt az egyetemes alap lé-
tesítése kívánatosnak és szükségesnek kimondatott és a fennforgó nehézségek folytán az 
eszme keresztülvitelének könnyítése végett egy bizottság küldetett ki, egyetemes felügyelő 
jelenti, hogy a kiküldött bizottság az ideig feladatának még meg nem felelhetett. 

A bizottság jelentése elváratik. 

21. (H.) Ugyanazon jkönyv 12. és 19. pontjainál'olvastatott az egyetemes könyv-
és levéltárnok Elischer Józsefnek hivatalos jelentése, melyben jelenti, hogy úgy a könyv-, 
mint a levéltár ez év folyama alatt is kutató tudósok által számos esetben igénybe vétetett, 
egyszersmind közli a levéltárban való megőrzés végett neki ez év folyamán átadott könyvek 
és hivatalos irományok jegyzékét; végre pedig tudatja, hogy a nagyszebeni tankerület kir. 
főigazgatójává neveztetvén ki, az általa eddig viselt könyv- és levéltárnoki tisztről, valamint 
a tanárvizsgáló bizottsági tagságról lemond s az egyetemnek eddig hozzá mutatott bizalmát 
tisztelettel megköszöni jelentvén, hogy úgy a könyv, valamint a levéltárakat teljesen rende-
zett állapotban adja át. 

Az egyetemes gyűlés méltó elismerését fejezi ki a leköszönt könyv- és levél-
tárnok, Elischer József úr irányában, mint a ki e két tisztet egy évtizeden át 
az egyetem teljes megelégedésére viselte, utódjának megválasztatása a holnapi napra 
halasztatván. 

22. (H.) Ugyanazon jk. 13. p. számára a bányai kerület superintendense jelenti, 
hogy kerületében Péter Károly magyar és német nyelv és irodalomból, történelem és föld-
rajzból felgymnasiumra képesíttetett, más kerületekben hasonló esetek elő nem fordulván : 

Tudomásul szolgál. 

23. (Sch.) U. a. jegyzőkönyv 14. pontjánál olvastatott az egyet, tanügyi bizottság-
nak a lefolyt 1882/3-iki tanévről szóló évi jelentése beterjesztetvén egyszersmind az erre 
vonatkozó statistikai táblázatok is, mely jelentés szerint : 

Az egyetemes tanügyi bizottsághoz az elmúlt 1882/3-iki iskolai év folyamán öt 
folyamodás érkezett, kivételes vizsgálatok és osztályösszevonások megengedése tárgyában, 
mely folyamodásokat a bizottság szabályszerűen tárgyalván, az azokhoz mellékelt okmányok 
és bizonyítványok alapján valamennyi kérelemnek helyt adott. Az egyes közép és felső tan-
intézetek igazgatóságai által az egyet, tanügyi bizottsághoz beterjesztett statisztikai adatok 
alapján a bizottság jegyzője elkészítvén a tanintézetek szellemi és anyagi állását minden 
oldalról feltüntető táblás kimutatásokat, van szerencsénk azokat a tisztelettel mellékelt 9 táb-
lában a méltós. és főt. egyetemes gyűlés elé terjeszteni. 

Ezen táblázatok szerint volt a magyarhoni ág. hitv. ev. egyházkebelében és főfel-
ügyelete alatt az 1882/3-iki iskolai évben 9 nyolcz osztályú fő-, 2 hat-, 6 négy-, 1 három-
osztályú gymnasium. 1 hat osztályú reálgymnásium, összesen 19 középiskola; ezenkívül volt 
5 tanítóképző, 2 hittani intézet, 1 hittani és 1 jogakadémia, összesen 28 közép és felső iskola. 
A fennálló tanintézetek közöl a tannyelv 22-ben magyar, 2-ben (felső-lövői reál és tanító-
képzőben) német-magyar, 4-ben az alsó osztályokban német, a felső osztályokban magyar. 

Az összes tanintézetek épületeiben van 148 osztály, 162 tanterem, 70 gyűjtemény, 
könyv - és szertar, 286 tanár, növendék- és szolga-szoba, Összesen 518 szoba és helyiség. 
Az összes tanintézetek könyvtáraiban van 221,297 kötet könyv, (22,239 kötettel több, mint 
a mult évben) természetrajzi gyűjteményeiben 112,961 darab, (14.390 darabbal több, mint 
a mult évben) természettani szertáraiban 7857 szer (66 szerrel több, mint tavaly), földrajz-, 
régiségi- és érem-táraiban 24,546 darab (2590 darabbal több, mint az előző évben. Test-
gyakorló van 18, azonban a testgyakorlatot minden középiskolában tanítják, s e czélra, ahol 
testgyakorló nincs, a városi, vagy társulati testgyakorló intézeteket használják. 

Az összes tanintézetekben van 156 rendes, 14 segéd, 82 melléktanár, összesen 
252 tanférfi, kiknek évi fizetésük összesen 181,926 frt 95 kr, (5,323 frt 68 krral több, 
mint a mult évben). A legnagyobb rendes tanári fizetés van Budapesten 1700 frttal, a leg-
kisebb rendes tanári fizetés ellenben Sajó-Grömörön 400 frttal. Egy-egy tanár átlagos évi 
fizetése 721 frt 53 kr, valósággal azonban a tanári fizetések számos tanintézetnél az itt 

4* 
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jelzett átlagosnál jóval magasabbak, ugy hogy 1000 írtig, sőt azon felül is (líjaztatuak még 
a tanárok 12 tanintézetben. 

A tanév elején beíratott a gymnasiumba: az I. osztályba 849 nyilvános, 48 magán, 
a II. osztályba 711 nyilvános, 34 magán, a III. osztályba 624 nyilvános, 26 magán, a 
IV. osztályba 552 nyilvános, 14 magán, az V. osztályba 431 nyilvános, 9 magán, a Vl-ik 
osztályba 391 nyilvános, 10 magán, a VII. osztályba 363 nyilvános, 9 magán, a VIII. osz-
tályba 341 nyilvános, 6 magán: összesen 4418 tanuló. A gymnasiumokba beiratott magán-
tanulók az összes létszám 3-5%-át tették. 

Az eperjesi jogakadémiába beiratott: az I-ső tanfolyamba: 13, II-ikba 11, III-ikba : 
15, IV-ikbe : 6, összesen 45, mind nyilvános joghallgató. A 3 theologiai intézetbe beiratott : 
az első tanfolyamba 27, a másodikba 35, a harmadikba 38, a negyedikbe 7, összesen 107 
mind nyilvános hittanhallgató. A tanítóképző intézetekbe beiratott : az első tanfolyamba 40, 
a másodikba 48, a harmadikba 45, a negyedikbe 11, az ötödikbe 7, összesen 151 mind 
nyilvános tanuló. 

Ezek szerint beiratott a tanév elején az összes tanintézetekbe 4721 tanuló. A be-
iratottak közöl vizsgálatot tett az év végén a gymnasiumokban 4064 nyilvános, 128 magán, 
összesen 4192 tanuló. A vizsgálatot letett magántanulók az összes létszám 3-1% át teszik. 
Ami a vizsgálatok eredményét illeti: jeles osztályzatot nyert 772 nyilvános (a nyilvános 
tanulók 18'4%-ka) és 26 magántanuló (a magántanulók 20*5%-ka;) jó osztályzatot kapott 
1234 nyilvános (a nyilvános tanuló 29'4%-ka) és 57 magántanuló (a magántanulók 44*5%-ka); 
elégséges osztályzatot nyert 1254 nyilvános (a nyilvános tanulók 30%-ka) és 27 magán-
tanuló (a magántanulók 21-1%-ka); elégtelen osztályzatot kapott 805 nyilvános (a nyilvános 
tanulók 22*2%-ka) és 17 magántanuló (a magántanulók 14%-ka). Vizsgálatlan maradt a 
gymnasiumokban 57, kilépett 158, meghalt 13. A jogakadémiában évi vizsgálatok nem tar-
tatnak. A hittani intézetben vizsgálatot tett az év végén 97, s ezek közül jeles 29 (29%), 
jó osztályzatot 37 (38*1%), elégséges osztályzatú 31 (32%), vizsgálatlan maradt 7, kilépett 
1, meghalt 1. A tanitóképző intézetekben vizsgálatot tett az év végén 143 tanuló s ezek 
közül jeles 29 (20-2%), jó osztályzatú 66 (46-1%), elégséges osztályzatú 40 (28%), elégtelen 
osztályzatú 8 (5-5%), vizsgálatlan maradt 2, kilépett 6. Érettségi vizsgálatra jelentkezett az 
összes főgymnásiumokban 311 nyilvános, 2 magán, összesen 313 tanuló, ezek közül az írásbeli 
vizsgálatok alapján visszavettetett 11, s így a szóbeli vizsgálatokra bocsátatott 302. Érettnek 
nyilváníttatott: kitüntetéssel : 88 (29-l%) egyszerűen: 175, (57*9%) a szóbeli vizsgálat alap-
ján visszavettetett 39 (13%). Az éretteknek nyilvánítottak közül szándékoztak elmenni: hit-
tudományi szakra 26 (9-8%); jogtudományiszakra 54 (29*572); gyógytudományiszakra 
46 (17-4%), bölcsészeti szakra 16 (6%), nyelvészeti tanfolyamra 2, történeti tan-
folyamra 1, vegyészeti tanfolyamra 1, mérnöképitészeti szakra 12 (4*5%), mérnök-
gépészeti szakra 12 (4.5%), bányászati szakra 8, erdészeti tanfolyamra 12, magasabb mütan 
szakra 2, hadi pályára 7, hivatalnoki pályára 3, tanitói pályára 1, kereskedelmi pályára 6, 
gazdasági pályára 46 (17*4%), művészeti pályára 2, határozatlanul ment el 6. 

Az eperjesi jogakadémiánál a szabályszerűen eltöltött tanév alapján az első alap-
vizsgálatot 13-an tették le, kik közül képesíttetett egyszerűen 11, nem képesíttetett 2. A 
második alapvizsgát 18-an tették le, kik közül 1 kitüntetéssel, 15 egyszerűen képesíttetett ; 
visszavettetett 2. Államtudományi államvizsgára 9-en jelentkeztek, kik mindannyian egy-
szerűen képesíttettek jogtudományi állam vizsgálatot tett 3, s ezek közül 2 egyszerűen képe-
síttetett s 1 visszavettetett. Papjelölti vizsgálatra jelentkezett a 3 theologiai intézetben összesen 
29 akadémiát végzett hittanhallgató. Ezek közül visszalépett 2, megvizsgáltatott 27, képesnek 
Ítéltetett: kitüntetéssel 6, egyszerűen 15, visszavettetett 6. 

Az 5 tanitóképző intézetben tanítóképesítési vizsgálatra jelentkezett 14 nyilvános, 
5 magán, összesen 19 tanuló, kik közül az Írásbeli vizsgálat alapján visszavettetett 2, vissza-
lépett 3, s igy megvizsgáltatott 14. Képesnek ítéltetett: kitüntetéssei 3, egyszerűen 5, a 
szóbeli vizsgálat alapján visszavettetett 6. ' 

Anyanyelvre nézve a gvmnásiumokban az év végéig maradt 4192 tanuló közül: 
magyar 2920 (69-5%), német 877 (20*9%), román 24 (0*5%), tót 357 (8-6%), horvát 4, 
szerb 7, más külországi 3. Származásra nézve volt: belföldi 4154 (99%), külföldi 38 (1%). 
A jogakadémiának az év végén maradt 44 hallgatója közül: magyar 43, német 1, belföldi 
42, külföldi 2. A hittani intézeteknek az év végéig maradt 97 hallgatója közül: magyar 
65, német 7, tót 24, vend 1, mindannyian belföldiek. A tanítóképző intézetekben az év 
végéig maradt 143 tanuló közül magyar 54, német 58, tót 29, más külországi 2, belföldi 141, 
külföldi 2. 

Vallásra nézve a gymnasiumokban volt ág. hitv. ev. 2078 (49-5%); helv. hitv. 
549 (13-1%), unitárius 1, római katliol. 729 (17*6%), görög kath. 37 (0*8%), keleti görög 77 
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(7-6%) izraelita 721 (17-4%). A jogakadémia 44 hallgatója közül ág. hitv. ev. 16, helvét 3, 
róm. kath. 12, görög kath. 3, görög keleti 1, izraelita 9. A hittani intézetnek 97 hall-
gatója mind ág. hitv. ev. volt. A tanítóképzők 143 növendéke közül : ág. hitv. 133, helvét 
hitvall. 2, róm. kath. 7, izraelita 1. 

Életkor szerint volt a gymnasiumokban 10 és kevesebb éves 127 (3-l%), 11 éves 
406 (9-6%), 12 éves 616 lál6%).,13 éves 684 (16'3%), 14 éves 615 (14-4%) 15 éves 455 
(10-8%), 16 éves 360 (8-5%), 17 éves 355 (8*4%), 18 és több éves 574 (13-7%). A jog-
akadémia 44 hallgatója közül : 19 éves, 20 éves 6, 21 éves 11, 22 éves 8, 23 éves 5, 
24 s több éves 9. A hittani intézetek 97 hallgatója közül: 18 éves 3, 19 éves 13, 20 
éves 13, 21 éves 26, 22 éves 21, 23 éves 14, 24 s több éves 7. A tanítóképzők 143 
növendéke közül: 14 éves 3, 15 éves 6, 16 éves 19, 17 éves 38, 18 éves 35, 19 éves 22, 
20 éves 12, 21 éves 3, 22 éves 2, 23 s több éves 2. 

Az összes közép s felső tanintézeteknek az év végéig az iskolában maradt 4476 
növendéke közül különösen gyakorolta magát : angol nyelvben 22 (0'49'%), franczia nyelvben 
334 (7-4%), olasz nyelvben 5, tót nyelvben 91 (2%). Tanult éneket 2039 (45*5%), zenét 
493, (11%), gyorsírást 419 (9*3%), szépírást 1874 (30-9%). Fizetett fölvételi díjat 1597 
(35-6%); tanpénzt 4249 (94-9%); könyvtárra és tanszerekre 3548 (78-7%); mellékgyakor-
latokért 1341 (29-9%); tanpénzmentes volt 362 (8%), ösztöndíjas volt 510 (11-3%). Az 
ösztöndíj legmagasabb értékű volt 500 frttal az eperjesi collégiumnál, legkisebb értékű 
1 frttal a bonyhádi algymnásiumnál. A kiosztott ösztöndíjak összege tett 11,117 frtot és 
13 krt s 2 drb 10 s 2 drb 5 frankos aranyat. Élelmeztetett egészen ingyen 207 (4*6%), 
olcsón tápintézetben 1392 (31-1%). Tanulókat segélyző egyesülete volt 11 intézetnek, 
13529 frt 57 kr vagyonnal. 

Önképzőköre volt 18 intézetnek 1225 taggal, dalárdája volt 13 intézetnek 699 
taggal. Az összes tanintézetek jövedelme tett 316,467 frt 32 krt, 2 drb 10 frankos, 2 drb 
öt frankos aranyat. A jövedelem a tavalyihoz képest 5636 frt 53 krral szaporodott. A tan-
intézetek kiadása pedig tett 304,113 frt 33 krt, s 2 db 10 frankos, 2 drb öt frankos ara-
nyat s így ezen évben az összes tanintézetekre vonatkozólag 12,353 frt 99 krnyi többlet 
mutatkozik. Ingatlan vagyont 11 intézet mutat ki, melynek értéke 403,845 frt évi jöve-
delme pedig 12,838 frt. Az ingatlan vagyon 3-17 %-ot jövedelmezett (vagyis az összes jöve-
delemnek 4 % át.) 

Az összes tanintézetek tőke pénze tett: 1.177,206 forint 77 krt. Tőkeszaporodás 
5762 frt 10 kr. A tőkék évi kamatja tett 62,868 frt 46 krt s így a tőkék 5*3%-kot jöve-
delmeztek, vagyis az összes jövedelmek 19*8%-kát. Állami segélyt kapott egy intézet (a 
selmeczbányai lyceum) 150 frtot: községi segélyekből befolyt 4690 frt (ajövedelmek 1-4%-a), 
egyh. segélyekből 67,942 frt 34 kr. (a jövedelmek 21'4%-ka), egyébb forrásokból 21,395 frt 
59 kr s 2 darab tíz és 2 db öt frankos arany (a jövedelmek 6*8%-ka), fölvételi díjakból 
1389 frt 90 kr. (a jövedelmek 0-43%-ka); 'tandíjakból 76,967 frt 85 kr (a jövedelmek 
24-6%-ka); könyvtárra és tanszerekre tizetett díjakból 4547 frt 78 kr. (a jövedelmek 
1-4% -ka); mellékgyakorlatokból fizetett díjakból 4258 frt 90 kr (a jövedelmek ' 1-3 %-ka) ; 
élelmezésért tizetett díjakból 59,418 frt 50 kr. (a jövedelmek 18*7%-ka); mely jövedelmek 
összege, mint fenntebb 316,467 frt 32 kr. s 2 drb 10 és 2 db öt frankos arany. A tan-
intézetek költségei pedig voltak összesen 304,113 frt 33 kr s 2 db 10 frankos, s 2 darab 
5 frankos arany : és pedig a rendes és segéd-tanárok fizetésére 181,926 frt 98 kr (a ki-
adások 59-8%); fűtésre, tisztogatásra, kisebb javításokra és szolgák fizetésére 11,592 frt 
42 kr, (a kiadások 3*8%-ka); tanszerekre és könyvtárra 7760 frt 92 kr, (a kiadások 
2-5%-a); ösztöndíjjakra 11,117 frt 13 kr s 2 db 10 s 1 db öt frankos arany (kiadások 
3*6 %-ka) ; tanulók élelmezésére 80,908 frt 25 kr, (a kiadások 26*6%-ka); vegyesekre 
10,807 frt 53 kr, (a jövedelmek 3'5%-ka; mely jövedelmek összege, mint fennebb: 
304,113 frt 33 kr, s 2 drb tíz s 2 drb öt frankos arany. Örömmel emeli ki az egyetemes 
tanügyi bizottság, hogy a tőkepénz, tanszerek a lefolyt évben is szépen gyarapodtak. Na-
gyobb, kisebb adományokban valamennyi tanintézetünk részesült, melyből kitetszik, hogy az 
evangeliomi buzgóság, mely kezdettől fogva kegyeletesen ápolta a tanügyet, meg nem lan-
kadt, s azon kecsegtető reménynyel biztat, hogy a bekövetkező váltságos időben, amidőn 
tanintézeteinket a középiskolai törvény értelmében rendezni és fejleszteni leszünk kénytele-
nek, tanintézeteink legnagyobb része evangéliumi egyházunk számára fenn fog tartatni. 

A tannyelv 28 intézetünk közül 22-ben tisztán magyar a többi 6 intézetben pedig csu-
pán az alsóbb osztályokban használtatik a magyar mellett, a vidék nyelve kisegítő tannyel-
vül. Közép és felső iskoláink az elmúlt iskolai évről is nyomatott értesítőket adtak 
ki, melyek egy némelyikében figyelemre méltó s a tudomány színvonalán álló értekezletek 
közöl vék. 
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Ami a népiskolai viszonyokat illeti, az 1881/2. iskolai évre vonatkozólag van sze-
rencsénk azokat a méltós. és főt. egyetemes gyűlésnek a tisztelettel mellékelt 2 táblázatban 
bemutatni. E táblázatok szerint volt a magyarhoni ág. hitv. ev. egyházegyetemben 884,733 
lélek után 142.240 tanköteles gyermek, még pedig 72.034 tin és 70.206 leány, s ezekből 
ismét 6--12 éves 53.108 fiú, 51.633 leány; 13—15 év. 18,926 fiú, 18.573 leány. A tan-
köteles gyermekek az evangelikus lélekszám 16*07 % teszik. A tanköteles gyermekek 
közül járt az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivételével a helybeli elemi isko-
lában : fiú: 49.237, leány: 47.390, ismétlő iskolákban: fiú: 10.574, leány: 10.599, össze-
sen: 21.173. Helyben vagy bárhol idegen elemi iskolákban : fiú: 1302, leány: 1140, összesen 
2442. Ismétlő iskolákban: fiú: 382, leány: 399, összesen 781; felső vagy polg. iskolákban : 
fiú : 485, leány ; 469, összesen 954 ; magánintézetekben : fiú : 167, leány: 482, összesen 469. Kö-
zéptanodákban : fiú: 1365, leány: 60, összesen 1425. Járt tehát iskolában összesen tanköt. 
fiú: 63,512, a tanköteles fiúk 88*1%-ka, tanköteles leány 60.539, a tanköteles leányok 
86*2%-ka, vagyis járt összesen 124.051 gyermek, tehát a tanköteles gyermekek 87%-ka. 
Iskolába nem járt: fiú 8522, leány 9667, összesen 18.189, vagyis a tanköteles gyermekek 
13%-ka. Legvirágzóbb az iskoláztatás a dunántúli egyházkerületben, hol a tanköteles gyer-
mekek 98*2%-ka járt iskolába, ezután következik a tiszai egyházkerület, hol 88*2%, a bá-
nyaiban 83*3%, a dunáninneniben 79*9% járt iskolába, általába véve pedig az előbbi évhez 
képest 2%-kai javult az iskoláztatás. A helybeli elemi iskolákban idegen illetőségű vagy 
vall. járt: fiú 2803, 1. 2385, összesen 5188. Az összes iskolába járók fél napot mulasztot-
tak összesen 358.514-et; mulasztásukért megbüntettetett 2321 szülő. Tanitó volt a négy 
superintendentiában 1566, ezek közül: képesített 1330, (84*9%); nemképes. 236; rendes 
tanitó 1324 (84*5%); segédtanító 242. Jutott egy tanítóra átlag 79 tanuló. Iskola volt ösz-
szesen 1435, még pedig az egyh.-község tulajdona 1307, bérelt 128; jókarban volt 1215, rossz 
karban 220. Egyházfelekezeti iskola volt 1349, községi vagy állami 86. Az iskolai épüle-
tekben volt : tanterem 1524, jutott egy tanteremre 79*2 tanuló. Volt még az iskolai épüle-
tekben : tanitólak 1309. Az isk. épületek mellett volt : faisk. 632, testgyakorló 238. Az iskolák 
taneszközei voltak: fekete irótábla 2214, fali olvasó tábla 18,431, fali térkép 3519, földgömb 
1015, természetrajzi eszközök 15.846, természettani eszközök 3723. Az iskol. könyvtáraiban volt 
összesen 30,174 kötet könyv. A négy egyházkerületben iskola épiilt 15, javíttatott 173. 

A négy egyházkerületben a népiskolák évi jövedelme tett : készpénzben 382,317 frt 
43 kr. ; terményekben pénzértékre véve 265.074 frt 45 kr, összesen 647.391 frt 88 kr: 
Származik e jövedelem az iskolák ingatlan vagyonából, melynek értéke 16.766.425 frt, évi 
jövedelme pedig 107.272 frt 28 kr. Az ingatlan vagyon 6*4%-kot jövedelmezett. Származik 
továbbá a jövedelem az iskolák tőkepénzéből, melynek összege 304.655 frt 83 kr. évi ka-
matjai 29.984 frt, 67 kr. A tőkék átlag 6*9%-kot kamatoztak. Tandijakból bejött 89.013 frt 
18 kr, állami segélyekből 1515 frt 50 kr. községi segélyekből 68,307 frt 20 kr. egyházi 
segélyekből 234.555 frt 89 kr : egyébb forrásokból 125,742 frt 76 kr, mely jövedelmek 
összege, mint fennebb 647.391 frt. 88 kr. A népiskolák kiadásainak összege 644.479 frt 
26 kr ; még pedig: rendes tanítók fizetésére 556.063 frt 49 kr. Egy rendes tanító átlagos 
évi fizetése 417 frt. Segédtanítók fizetésére kiadás volt 32.904 frt 58 kr. Egy segédtanító 
átlagos évi fizetése 136 frt. További kiadások : javításokra 26.100 frt. tanszerekre 7513 frt 
2 7 kr., egyebekre 25.897 forint 92 krajczár, mely kiadások összege, mint fennebb 
644.479 frt 23 kr. 

Jelenti továbbá az egyetemes tanügyi bizottság, hogy Dr. Greguss Ágost kir. egy. 
tanár, az egyet, tanügyi bizottságnak igen buzgó és kitűnő tagja a mult iskolai év kezdetén 
elhunyt. Érdemeit és emlékét a bizottság jegyzőkönyvében megörökíttetni, s elhunytát a 
mélt. és főtiszt, egyet, gyűlésnek bejelenteni határozta. Helyébe központi tanügyi bizottsági 
tagúi Dr. Scholtz Ágost tanár urat bátorkodik a mélt. és főt. egyet, gyűlésnek megválasz-
tatás czéljából ajánlatba hozni. Ugyancsak Elisclier József, a tanügyi bizottságnak szintén 
buzgó és kiváló tagja tankerületi főigazgatónak neveztetvén ki, az egyetemes tanügyi bi-
zottsági tagságáról lemondását jelentette be. E lemondást a bizotts. tudomásúl vévén, helyette 
Lelír Albert budapesti főgymnásiumi tanár urat ajánlja megválasztatás czéljából a nagyin, és 
főt. egyetemes gyűlésnek. 

Miután továbbá a középiskolai országos törvény, most már nemcsak a tanterv 
átnézését, hanem egész tanügyünk újból rendezését, illetőleg a törvényhez való alkalmaz-
tatását teszi szükségessé : az egyetemes tanügyi bizottság tehát azt bátorkodik ajánlani a 
mélt. és főt. egyet, gyűlésnek, hogy azon tanári értekezlet, mely még boldogult br. Rad-
vánszky Antal ő excel lentiája alatt kezdte meg működését, ne csak a tanterv revideálását 
eszközölje, hanem működését összes középiskolai tanügyünk, s annak viszonyai rendezésére 
fordítsa. Mivel pedig középiskolai tanügyünk újból való rendezése körül jogi szempontok is 
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merülhetnek fel, vagy jöhetnek tekintetbe, czélszerűnek mutatkoznék, ha a tanári értekezlet 
ilynemű megállapodásait, egy jogtudósokból összeállítandó bizottság is átvizsgálná. 

Ilyen jogbizottság megválasztását tehát a tanügyi bizottság a mélt. és főt. egyet, 
gyűlés figyelmébe bátorkodik ajánlani. Miután pedig középiskolai ügyünk tárgyalásánál egy-
házunkra nézve életbe vágó kérdések is felmerülhetnek, óhajtandó volna, hogy ezen tan-
ügyi értekezleten, mint az acsai tanterv megállapításánál is történt, a főt. superintendens 
urak is részt vennének. 

Végre osztályösszevonásokra a tanártestületek és főt. superintendens urak véleménye 
alapján, az egyetemes gyűlés határozatainak értelmében, az egyetemes tanügyi bizotts. adta 
meg eddigelé az engedélyt. Azonban a középiskolai törvény 14. §-ának rendelkezése szerint, 
az ilyen engedélyek megadhatása, a közokt. minister ő excellentiáját illeti, ki az illető tan. 
testület és felekezeti főhatóság indokolt véleménye alapján intézkedik. 

Kérdés támadt tehát az egyet, tanügyi bizottságban, hogy addig is, míg a közép-
iskolai tanügyeket rendező kiküldöttség véleményt mond, s annak véleménye, vagy javaslata 
egyetemes gyülésileg is jóváhagyatik, az egyetemes tanügyi bizotts. tartassék-e olyan fele-
kezeti iskolai főhatóságnak, s legyen illetékes ilynemű folyamodások tárgyalására és a ma-
gas közokt. ministeriumhoz való felterjesztésére, vagy e felterjesztéseket a tanügyi bizotts. 
mellőzésével a főt. superintendens urak eszközöljék? 

Az egyetemes tanügyi bizottságnak e tekintetben véleménye az volna, hogy ezen 
ügyek az eddig szokott módon az egyetemes tanügyi bizottságnál, mint kizárólag a tanügy-
gyei foglalkozó hatóságnál tárgyaltassanak, s a magas közokt. ministeriumhoz ő méltósága az 
egyetemes felügyelő úr által terjesztessenek föl. 

Az egyetemes gyiilés ezen terjedelmes és kimerítő jelentést tudomásul vévén, 
az abban foglalt indítványok és kérelmekhez képest határozza, miszerint ; 

az elhúnyt Dr. Greguss Ágost, volt kir. egyetemi tanár számos és kiváló 
érdemei jegyzőkönyvileg is megörökíttessenek, a biz. többi javaslatait pedig a fen-
nebbi 5. pont szerint kiküldött bizottsághoz átteszi. 
24. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 15-ik pontjában foglalt, a nők érettségi vizs-

gájára vonatkozó kérdés is. 
a jelen jkv. 5-ik pontja alatti bizottsághoz áttétetni határoztatik. 

25. (V.) U. a. jkv. 16-ik pontjánál olvastatott: 
a) a bányai egyházkerületből fellebbezett ügyekre nézve kiküldött egyetemes egy-

házi mint legfőbb törvényszéknek 1882. évi november 22-én Pozsonyban felvett tilési jegyző-
könyve, mely szerint az első és másodfokú biróság egybehangzó Ítéleteinek helybenhagyása 
mellett Csorba Endre alberti tanító az egyházi közgyűlés előtt történendő komoly megdor-
gálásra Ítéltetett, és a pestmegyei esp. özvegy-árva-intézet javára 50 frtnak, nemkülönben 
az összes eljárási és perköltségek megfizetésére köteleztetett; — és 

b) az egyetemes törvényszéknek Rozsnyón 1883. évi april hó 18-án felvett illési 
jegyzőkönyve, mely szerint a dunántúli egyházkerületi törvényszék Ítéletének megváltoztatása 
mellett, Szeiler Frigyes magyarbolyi ág. hitv. ev. lelkész, a dunántúli egyházi rendszer 
234. §-ába ütköző cánoni vétség miatt magyarbolyi lelkészi állásából végleg elmozdíttatott 
s a felmerült eljárási és perköltségek megfizetésében elmarasztaltatott. 

Az ekkép törvényesen kihirdetett Ítéletek tudomásúl vétetnek. 

26. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyvi pontnál az egyetemes törvényszék a következő 
évre ekkép alakíttatott: 

I. A duiiáninneni egyházkerületből fellebbezett perekre nézve elnökség: a bányai 
kerület társelnökei: Világi közbirák; Veres Pál, Szloboda Ferencz, Ivánka Imre, Kemény 
Mihály, Matuska Péter, Jelenik-Almásy István, Egyháziak: Schleining Károly, Sárkány Já-
nos, Horváth Sándor, Schranz János, Doleschall Sándor. A tan. karból : Torkos László és 
Batizfalvy István. Póttagok: Fabinyi Ferencz, Sárkány Sámuel, Sclioltz Gusztáv. 

II. A dunántuli egyházkerületből felebbezett perekre nézve elnökség a tiszai ker. 
társelnökei. Világi közbirák: Bánó József, Prónay Pál, Szentiványi Miklós, Szontágh Pál 
(tiszakerületi), Sthymmel Samu, Brosz Jonathán, Sziklay Ede, Gál János. Egyháziak: Pékár 
Lajos, Bartolomeides Gyula, Szalagyi Mih., Fábry J., Buzágli J., Grácz Mór, idősb Barto-
lomeides László. A tan. karból: Kramarcsik Károly és Hajcsi Sándor. Póttagok: Mikola 
György, Zelenka Pál, Dr. Markó Sándor, Szontágh József. 

III. A bányai egyh.-kerületből felebbezett perekre nézve elnökség : a dunáninneni 
kerület társelnökei. Világi közbirák : Mosóczy László, Jeszenszky József, Samarjai K., Osz-
troluczky Géza, Tomka Kálmán, Chalupka Endre. Egyháziak : Mészáros István, Nóvák Sám., 
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Horvát Sámuel (téti), Steltzer K., Tersztyenszky Fer., Kitter Károly. Tan. karból : Csecsetka 
Sámuel, Mihaelis Vilmos. Póttagok : Fürst János és Minich Dániel. 

IV. A tiszai kerületből felebbezett perekre nézve elnökség a dunántúli kerül, társ-
elnökei. Világi közbirák : Görgey Istv., Kiss Sándor, Marton Pál, Vörös Jenő, Szendrőy 
Sándor, Beliczay Elek. Egyháziak : Boditzky Kálm., Tatay Sámuel, Szigethy Dániel, Hering 
János, Gyurácz Ferencz. Tan. karból: Miillner Máty. és Fadgyas Pál. Póttagok: Molnár 
Lajos (felpéczi), Bozzay János, Bognár Endre, Dr. Berzsenyi Dezső. 

27. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 17. pontjánál olvastatott a stipendiális bizottság évi 
jelentése, melyben jelenti, hogy a Roth-Teleky-féle ezúttal 38 írtban megállapított ösztöndíj 
ez évben is szabályszerűen kiosztatott, megjegyzi egyszersmind, hogy ez alkalommal a fel-
terjesztések körül némi szabálytalanságok fordultak elő. Ilyen általában, hogy a próbamun-
kák, úgy látszik, többnyire kijavított állapotban letisztázva küldettek be. Ami pedig az egyes 
iskolákat illeti, a pozsonyi felterjesztéseknél nincs kitüntetve, mely tárgyakból nyerték az 
ifjak az illető osztályzatot, sem az ajánlat nincs a tanári kar által aláírva; a soproni lyceum-
nál nincs külön kimutatva, a gynm. VII—VIII. oszt. ág. li. ev. tanulóinak száma ; a szarvasi 
gymnasiumnál nincs szegénységi külön sorozat, az érdem sorozatban első helyen áll egy tavali 
ösztöndíjas, kinek osztályzatában ezúttal hét elégséges fordul elő, végre ösztöndíjra ajánltatik 
egy ifjú, kiről a superintendens úr által igazoltatik, hogy vagyonos szülők gyermeke, holott a 
dicső alapító végrendelete határozottan rendeli : „hogy az ösztöndíjazandók azok közül válasz-
tassanak, kik mind tudományukra, mind erkölcsükre nézve legjobbak ugyan, de szegények." 
Az utóbbi tekintet mellőztetett a budapesti főgymnásiumnál is: 

Az egyetemes gyűlés tudomásúl vévén a stipendiális bizottság jelentését, azon 
reményét fejezi ki, hogy jövőre a felterjesztések körül a fenebb jelzettekhez hasonló 
visszaélések előfordulni nem fognak. 

28. (H.) Felhozatván e tárgygyal kapcsolatban, hogy a stipendiális bizottság tagjai 
közlil többen elhaláloztak, s így ezen bizottságnak, melynek tagjaiból áll az 1875. évi 
egyet. gyűl. jegyzőkönyv 32-ik pontja szerint egyszersmind a pénzügyi bizottság kiegészítése 
volna szükséges. 

ennek folytán új tagok bele választásával, a stipendiális — és tekintettel az 
1875. évi egyes, gyűlés jkv. 32-ik pontjára, egyszersmind a pénzügyi bizottság követ-
kezőleg alakíttatott meg : elnök, az egyetemes felügyelő ; tagok : Péchy Tamás, 
Fabiny Teofíl, b. Podmaniczky Frigyes, Zsivora György, Bánó József, Ivánka 
Imre, Desewlfy Otto, Szontagh Pál (nógr.), Major Pál, Kubinyi Arp., Osttfy Pál, 
Földváry Mih., dr. Győry Elek, Matuska Péter, Győry Vilmos, Doleschall Sándor, 
Schranz János, Batizfalvy István és dr. Vetsey István. 

29. (H.) Ugyanazon jk. 18. pontjára olvastatott Tornyos Pál váczi lelkésznek a 
siket-némák váczi intézetében hitoktatónak jelentése, mely szerint a legközelebb elmúlt évben 
hat ágostai hitv. evang. növendék részesült általa vallásoktatásban. 

Tudomásul szolgál. 

80. (V.) Ugyanazon jk. 20. pontjánál, mely szerint Haan Lajos egyetemes egyházi 
főjegyző megbízatott, hogy a hallei egyetem tulajdonát képező u. n. bibliotlieca hungaricaban 
őrzött és a magyarországi evang. egyház múltjára vonatkozó kéziratoknak egyetemes levél-
tárunk részére leendő átengedése tárgyában a hallei egyetem kormányzóságához az egye-
temes gyűlés nevében kérelmet intézzen — egyetemes egyházi főjegyző jelenti, hogy az 
egyesített halle-vittenbergi egyetem gondnokától — a megbízatás értelmében előterjesztett 
megkeresésére — azon levélbeli választ nyerte, hogy az óhajtott kéziratok át nem enged-
tethetnek. 

Tudomásul szolgál. 

81. (V.) Ugyanazon jk. 21. pontjánál olvastatott az e. e. e. gyámintézet következő 
jelentése : 

Egyetemes gyámintézetünk 22-ik évi jelentését terjesztjük fel ismét tisztelettel. 
Jelentésünk tárgyait azon gyámintézeti működés szolgáltatja, mely az 1881/2 évben elért 
eredményről és történt dolgokról Selmeczbányán tartott évi közgyűlésünk jegyzőkönyvében 
összefoglal va nyilatkozik. 

Gyámintézetünk történetébe beváló két nagyobb tényről kell megemlékeznünk min-
denekelőtt. 
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Koronás fejedelmünk, legkegyelmesebb királyunk Ö felsége kegyadományát meg-
köszönni és pártfogásáért továbbra is esedezni, megjelentünk a királyi trón zsámolyánál s 
a kedvezményezett egyházak képviselőivel egyetemben, gyámintézetünk legmélyebb hálájának 
adtunk hódolatteljes kifejezést nemcsak a királyi adományért, hanem azon bátorító és jutal-
mazó királyi kijelentésért is, hogy t. i. „a gyámintézet emberbaráti és üdvös működésének 
legmagasabb elismeréseűl" ajándékozta az 1000 frtot király 0 Felsége hogy az, továbbá, 
„nem tekintendő véglegesnek, a mennyiben az egyházak és iskolák legmagasb istápolására 
ezutánra is számíthatnak." Király Ő Felsége kegyteljesen fogadta ezen hódoló hálánkat s 
koronás főhöz méltó azon nyilatkozattal bocsátott el, hogy a mi keveset tett eddig, szi-
vesen megtevé, jövőre lia lehet, többet teend. Mi pedig azon büszke tudattal jöttünk el, 
hogy kir. részvéttel jutalmazott gyámintézetünknek élnie és virulnia kell ; — azon elhatáro-
zással hagytuk el a kir. palotát, hogy kétszeres erőfeszítéssel, egyetemes akarattal és szere-
tettel fogunk javán ezutánra is közre munkálni ; — azon reménynyel tértünk vissza, hogy a 
kir. elismerés, kir. adomány és kir. biztosítás: jutalom lesz a múltért, foglaló a jövőre, — 
drága kötelező, melyet akarunk és be fogunk váltani. Közegyházunk közszivéből jő a fohász 
most is, itt is: Éljen a király! 

Második nagyobb ténye volt e gyámintézetnek, az áldásosán működő némethoni 
Gusztáv Adolf egylet 50 éves fenállásának együtt ünneplése Lipcsében, az egylet szülő 
helyén. Ugyanis a G. A. egylet nagy ünnepén, a protestáns világ ezen örömünnepén való 
résztvételünk indoka volt azon viszony, melyben mint pártfogoltak és szervi összeköttetésen 
kivül is szövetséges társak állunk vele hosszú idő óta, azon érdeklődés, mely most fokozot-
tabb mérvben nyilvánult, irányában. Akartuk, hogy gyámintézetünk küldöttségileg és a haza 
minden részeiből gyűjtött adományösszeggel mutassa be rokonszenvét, háláját és örömét. És 
a gyámintézet szövetkezetében nyilatkozó egyh. egyetem méltó módon váltotta be jogos 
reményeinket, jutalmazta törekvéseinket. A 4 kerület 200 frttal, azokban 35 esperesség 
346 frt 95 krral, utóbbiakban 396 anya és 38 leánygyülekezet 1519 frt 40 krral, 6 nőegy-
let és 20 ifjúsági egylet 205 frt 50 krral, 42 egyes lelkes tag pedig 222 frt 38 krral, 
összesen 2494 frt 23 krral járultaliak a gyámintézet ajándékához. Azt, mi a közjövedelemből 
pótolt 415 frt 27 krral 5000 márkában adtuk át az ünnepélyes közgyűlésen, mint „a ma-
gyarhoni e. e. e. gyámintézet ajándékát a G. A. egylet központi tőkéjéhez. Részt vettek 
azon ünnepélyen mint a központ és ker. gyámintézetek képviselői : tisztelettel alólirottak kísé-
retében Doleschall Sándor és Scholtz Guszt. lelkészek a bányakerületből, Osztroluczky Géza 
és Baltik Frigyes elnökök dunáninnenről és Sztehlo János, Brósz Jónát elnökök a tiszai egyh. 
kerületből. Szereplésünk körét az örömtelt részvételen kivül még oda is ki kellett terjesz-
tenünk, hol hazánk és egyházunk megtámadott becsülete kell, hogy a jogos védelemmel 
találkozzanak. S mi úgy nyilvános, mint magán érintkezéseinkben megtettük a lehetőt, hogy a 
tévhirek és balnézetek helyes informáczió által eloszlattassanak s a tényeknek helyes szem-
pontból megitélése jusson érvényre. Mily sikerrel történhetett az meg? Azt a jövő fogja 
megmutatni. Itt most örvendetes tény gyanánt csak annyit hozhatunk fel, hogy a lipcsei köz-
pont vezérfértiai helyes mértékkel mérlegelik állapotainkat, hogy a G. A. egylet ismert pártfo-
gása 13,407 frt 14 krt juttatott most is szűkölködő egyházaink és intézeteink javára. 

Évi közgyűlésünk tárgyai sorában, viszhangra talált alólirt egyh. elnöknek évi 
jelentése keretében tett azon kettős indítványa, mely szerint felsőbb leányiskoláknak és árva-
házaknak alapítása sürgős szükségnek mutatkozik s ettől a gyámintézet sem vonhatja meg 
szivét és kezét, — hogy az főleg női gyámintézeteknek alakítása által lesz a hazai egyh. 
külömböző helyein létesíthető. 

Áttérve most már a gyámintézet belkörében viselt dolgaira, örömmel jelenthetjük, 
hogy a gyámintézet életműködése általánosságban még ma is eleven, a siker még ma is 
kielégítő, a részvét az érdeklődés lélekemelő példákban nyilvánult a régi liivek nemes tet-
teiben ép úgy, mint új jóltevők jelentkezésében. 

A központi tőke 718 frttal, a Leopoldianum 1163 frttal szaporodtanak. Az össz-
bevétel 13.042 frt összeget tüntet fel, melyből 2840 frt tőkésittetett, 8327 frt pedig 180 
egyház és intézet közt kiosztatott. 

A budapesti nőegylet olt. sz.-edényeket, a selmeczi lyceumi gyámegylet sz.-köny-
veket ajàndékoztanak most is. Méltó elismerés a példásan működő egyleteknek! 

Kellő méltatásra talált a szaporodó egyh. szükségletekkel szemben gyámintézetíink 
helyzete, erőfeszítése. S ezen összehasonlítás sötét képet tárt fel lelkünk előtt. Növekedő 
szegénység, satnyuló és pusztuló egyh. romjai sötétlenek fel egyházunk képén. S mi ezen 
égetö baj felett e közgyűlésen is tűnődtünk égő szívvel s más segítő szert, mint azt, mely 
egyházunk mentő angyala múltban és jövőben: a könyörülő szeretet felbúzdulását a gyám-
intézet által s egyesülését a gyámintézetben, — nem találtunk. 
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Hitközösségükön és az áldásos Istenének mérlietlen irgalmán kivül egyetlen kapocs 
dél és éjszak közt hazánkban, egyetlen közvetítő a segélyre szorultak és a segélyt adók 
között, samaritánusi lelkülettel samaritánusi munkát végző testület, a szenvedők életszük-
ségleteire perselyt körbe hordó egyesület egyetlen ezen gyámintézet. Vajha megér-
tenék és átéreznék ezt mind ott, hol az nemcsak mint jóltevő, hanem mint kéregető is 
megjelenik. 

Száznyolczvan egyh. és intézet mutatta fel a lefolyt évben is tátongó sebeit, irga-
lomért esedezvén. Azok közül 37 egyh., mert élni akar, de megélni önerejéből nem tud; 
26 egyh., mert emésztő adósság terhe nyomja, 17 egyh. mert a legszükségesebb épületek 
felett sem rendelkezhetik jött, esedezett szomorúan jogos segélyért. És mi azok közül 12-őt 
kivéve a többit, filléradománynyal bocsátottuk el nehéz útjára. S miért? Azért, mert a 
610 egyh. közül, 76 még most sem becsülte még csak egy filleradományra sem, ezt az 
immár 22 éves, 260 ezer frtot gyűjtött, 190 ezer forintot kiosztott gyámintézetet; — mert 
az adakozók 534 egyh. közül csupán 53 egyház szervezte magát eddig gyámintézetileg, a 
többi. . . néhány fillért küldött nemesebb gondolat, melegebb érzelem nélkül mindössze is. 
Es ez a baj, . . . sajnos, de évről évre terjed. 

Vajha átéreznék és megértenék ezt és ennek következményét ép úgy, mint tudnák 
felfogni a gyámintézet nagy jelentőségét délen és északon egyaránt ! Vajha felmelegedő 
érdeklődéssel társulnának az eddig elmaradottak, — csatlakoznának az eddig szövetségesek 
s éreznék mélyen a nagy reformátor vallástételét: „Min erőnkből mit sem érünk", — a 
nagy apostol buzdításának életmentő hatalmát! „egymás terheit hordozzátok s úgy töltsétek 
be a Krisztus törvényét." Vajha meggondolnák, hogy új tavasz, új élet csak ott lehet, hol 
ily módon munkál szelleme az Úrnak. 

Azon szomorú tapasztalatok mély behatása alatt kérjük a méltós. és főt. egyetemes 
gyűlést, miszerint jelentésünket kegyesen meghallgatván, szegény gyámintézetünket s Leopol-
dianum alapítványunkat az egyh. egyetem híveinek pártfogásába most is melegen ajánlani 
méltóztassék. 

Kik is egyébiránt kiví'üó tisztelettel maradtunk. 
E jelentés örvendetes tudomásúl vétetvén az e. e. e. gyámintézet, valamint 

a Leopoldianum alapítvány továbbra is az egyházak és egyháztagok hathatós párt-
fogásába ajánltatnak. 

32. (V.) Ugyanazon jkv. 22. pontjánál olvastatott a néhai Hrabovszky Zsigmond-
féle alapítványi bizottság következő jelentése : 

Az 1882-ik évi egyetemes egyházi közgyűlési jegyzőkönyv 22-ik pontjában érin-
tett, Klöpfer Ferencz bécsi lakos ellen fenálló 22,500 frtnyi követelésünkre nézve helybeli 
ügyészünk Dr. Zsigmondy Jenő által azon jelentést vettük, hogy ő neki alkalma lévén pár 
hét előtt Bécsben létekor az „I. allgem. Beamten verein der österr. Ungar. Monarchie" ügyé-
szével az alapítványi tőke behajtása és a kitáblázás mielőbbi keresztülvitele iránt megálla-
podni; reményelhető, hogy az osztr. magyar banknál letéteményezett 22,500 frtot másfélévi 
5% kamataival együtt az alapítványi gondnok rövid idő alatt felveheti. 

A bizottság az alapítványi gondnoknak 1882. évről vezetett számadását tételről-tételre 
megvizsgálta, azt rendben találta, az egyetemes pénzügyi biz. pedig az értékpapírok meg-
levéséről meggyőződött és így a gondnoknak a felmentvényt 1882-ik évről kiadhatónak 
véleményezzük. 

Az alapítvány tőkéjéhez tartozó, de mint értéknélkülinek tartatott 20 drb Hammer-
gewerkschaft Semmering-féle részvény 8 frt 6V2 krral beváltatott. 

Az alapítvány tőkéje után kivetett 4090 frt 44 krnyi örökösödési illeték a folyó 
évben kifizettetett. 

Az egyetemes egyház 1881-ik évi jegyzőkönyv 24 pontjában felhívatván az alapít-
ványi bizottság véleményes nyilatkozatra az iránt, hogy miután az alapítvány 47,053 frtnyi 
összes vagyona az egyetemes egyház pénztárában őriztetik és hogy magán-vagyonnak köz-
pénztár általi kezelése és őrzéseért bizonyos díjazás jár, ezen díj mennyisége iránt javasla-
tot tegyen, ennek folytán a bizottság az alapítványnak évi tiszta jövedelméből 10/á-ot hoz 
javaslatba, mely szerint az egyetemes egyh. pénztárának ezen alapítvány kezelése után éven-
ként körülbelől 200 frt jövedelme lenne. 

Nemkülönben olvastatott Sárkány József biz. elnöknek az egyetemes gyűléshez 
intézett előterjesztése, melyben nagyobb mérvű elfoglaltsága következtében a biz. elnökség-
ről való lemondását bejelenti. 
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Fölemlteetett végre, hogy szükséges volna a hízottság tagjainak számát szaporítani. 
C Az egyetemes gyűlés az -alapítványi bizottság jelentését tudomásul veszi s a 

néh. lirabovszky Zsigmond-féle alapítványhoz tartozó értékek kezelési és őrzési 
díját az egyetemes egyház pénztára javára az alapítvány évi tiszta jövedelmének 
10 = tiz százalékában állapítja meg.^> 

Egyúttal Sárkány Józsefnek lemondását sajnálatának kifejezése mellett elfo-
gadván, a bizottság elnökének : Dr. Győry Eleket, ujabb tagoknak peclig' a bizottságba 
b. Prónay Gábort és Böhm Károlyt választja meg. 

83. (Gy.) Ugyanazon jkv. 23. pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 1883. évi 
május 11-én tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint az egyetemes pénztárnoknak 1882. évi 
január 1-től deczember 31-ig terjedő számadása szabályszerűi eg megvizsgáltatván, rendben 
levőnek találtatott. 

Ezen számadás szerint : 
a) az egyetemes egyház folyó számláján, az összes bevétel 4170 frt 84 krt, az 

összes kiadás 3143 frt 36 krt s igy zárlatkor a pénztári maradvány 1027 frt 36 krt tett, 
ezt azonban egyelőre feltételesen terheli, a mérleg számla „tartozik" rovatába bevezetett 
250 frt, mely a theol. akadémia felállítása folytán a Zelenay Gedeon alapítványnál előállott 
hiánynak — az egyetemleges gyűlés jóváhagyásának fentartása mellett, — fedezésére fordíttatott, 

b) a gróf Teleky-Róth Johanna-féle alapítványnál, a bevétel volt 2482 frt 13 kr., 
s a stipendiumokra kiűzetett összeg, a kisorsolt záloglevelek helyett való uj vásárlásoknál felül-
fizetett összegekkel együtt — tehát a kiadás, ugyanannyi ; 

c) a theol. akadémiai alaphoz tartozó, prot. theol. intézeti tőkék után, a bevétel 
volt összesen 1628 frt 31 kr., s a kiadás, záloglevelek vásárlásánál való felülfizetésekkel 
együtt 939 frt 91 kr., a többi 1882. deczember 31-én a tőkéhez csatoltatott; megjegyez-
tetvén, hogy ezt még a theol. akadémiának, a második félévre szükséges járulék terhelte ; 

d) a Zelenay Gedeon alapítványnál, a jövedelem volt 600 frt s ebből 100 frt sza-
bályszerűleg tökésíttetett ; a többi 500 frt azonban ezúttal nem fedezte a szükségletet, mert 
1882. julius havában, nem lévén még felállítva a theol. akadémia, ki kellett szolgáltatni az 
iskoláknak, az akadémia felállításáig kiadatni rendelt segélyt, ősszel pedig, az aka-
démia felállítása folytán, az ennél számításba vett első félévi 250 frt járulékot ; minél fogva 
ezen 250 frt egyelőre, a fennebbi a) pont szerint az egyetemes egyház számlájának ter-
hére fedeztetett; 

e) a Lissovényi alap számláján befolyt 125 frt, kifizettetett a megszavazott 126 frt, 
takarékpénztárban van még 251 frt kamat; 

f) a Szinovicz Lajos-féle alapítvány számláján a bevétel volt 1100 frt, kiadás az 
örökhagyó után maradt terhekre 500 frt 33 kr. s a maradvány a tőkéhez csat oltatott. 

A vagyonállás 1882. évi deczember 41-én következő volt: 
I. Az egyetemes egyház tőkeszámláján • . . . 39199 frt — kr. 

melyből kötvényekben van 6465 frt — kr. 
magv. földhit. záloglevelekben 26100 „ — n 

pesti keresk. bank záloglevelekben 3000 „ — 11 

takarékpénztárban 3500 „ 11 
készpénz . 134 „ — V 

Összesen : 39199 frt — kr. 

Gr. Teleky-Róth Johanna alapítvány tőkéje. 
melyből kötvényekben van 8400 frt — kr. 
erdélyi földtehermentési kötvényben . . . 10500 „ — 
magy. földhit. záloglevelekben 15300 „ — 
pesti keresk. bank záloglevelekben . . . 9100 „ — 
takarékpénztárban 350 „ — 11 

Összesen : 43650 frt — kr. 
Átvitel : 

kr. 

82849 frt — kr 

6* 
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Áthozat . . 82849 frt — kr# 

III. A prot. theol. intézet tökéje 32323 frt 43 kr. 
melyből a dunnamelléki ref. egyházkerület s 

a dunáninneni ág. h. ev. egyh. kerület 
elleni követelés 1605 frt 53 kr. 

magy. földhit. intézeti záloglevelekben . . 24500 „ •— „ 
pesti keresk. bank záloglevelekben . . . 6200 „ -— „ 
takarékpénztárban 17 „ 90 „ 

Összesen: 32323 frt 43 kr. 
IV. A Zelenay Gedeon alapítvány tőkéje 10500 frt — kr. 

ebből kötvényben . . . 10000 frt — kr. 
takarékpénztárban 500 „ — „ 

Összesen : 10500 frt — kr. . 
V. A Lissovényi László-féle alapítvány tőkéje, takarékpénztárban 

elhelyezve 1050 frt — kr. 
VI. A Szinovicz Lajos-tele alapítvány tőkeszámláján nyilvántartásban 

van 30134 frt 15 kr., melyből a Biktel Mária halála után 
befolyandó 6000 frt levonatván, az alapítvány tőkéje zár-
latkor volt 24134 frt 15 kr. 

melyből Jurenák Józsefnél vételárhátralék . 22000 frt — kr. 
takarékpénztárban 2134 „ 15 „ 

Összesen 1 24134 frt 15 kr. 
E szerint 1882. év végén az összes tőkék főösszege volt . . 150856 frt 58 kr. 

A Zelenay Gedeon-féle alapítványnál előállt hiánynak, az egyetemes egyház sza-
bad rendelkezése alatti jövedelmekből történt fedezésére nézve, javasolja a bizottság, hogy 
az, tekintettel a theol. akadémia felállításával járó átmenetre, hagyassék helyben. 

A pénzügyi bizottság ezen előterjesztése tudomásul vétetvén, Jakobey József 
egyetemes pénztárnok, 1882. évi január 1-től deczember 31-ig vezetett és szabály-
szerűleg megvizsgált számadására nézve, a további felelőség terhe alól fölmentetik, 
továbbá a Zelenay Gedeon alapítványnál előállott hiánynak, a szabadrendelkezés 
alatti alapokból történt pótlása helybenhagyatván, utasittatik az egyetemes pénz-
tárnok, hogy ezen 250 frt pótlási összeget, most már végleg az egyetemes egyház 
számlájának terhére irja. 

84. (Gy.) Ugyanazon jkv. 24-ik pontjára vonatkozólag jelenti a pénzügyi bizott-
ság, hogy a dunáninneni kerület a dunamelléki ref. egyháztól átvett összegeket nem szol-
gáltatta be. 

Erre vonatkozólag jelenti a dunáninneni egyházkerület superintendense, hogy azóta 
a kerület ezen összeg beszolgáltatását elhatározta. 

Ugyanezzel kapcsolatban a dunántúli kerület superintendense jelenti, hogy Káldy 
József egykori egyházmegyei felügyelő, a közös theol. főtanodára tett adakozásokról egy 
gyűjtőkönyvecskét találván iratai közt, az azon aláirt összegeket 325 frtot, osztrák értékre 
átszámítva és megkétszerezve összesen 683 írttal neki átszolgáltatta és hogy az azóta elhunyt 
egyházmegyei felügyelő által neki átadott eme gyűjtési összeget, az egyházkerület határo-
zata értelmében, mint a tlieologia akadémia tőkéjéhez tartozót, az egyetemes pénztárba 
beszolgáltatta. 

Tudomásul vétetik. 

85. (Gy.) Ugyanazon jk. 25. pontjánál, mely szerint a dunamelléki ref. egyház-
kerülettel való végelszámolásra, Fabiny Teoíil, egyházkerületi felügyelő elnöklete alatt bizott-
ság küldetett ki, a biz. elnöke előterjeszti, hogy a dunamelléki ref. egyházkerület püspö-
kének, ki legutóbb mindnyájunk fájdalmára elhunyt, buzgó fáradozásával felderített adatok-
ból kitűnt, hogy azon összegek közt, melyek az Í840-ik évi íveken hitsorsosaink által írat-
tak alá, voltak olyanok is, melyek a ref. theol. akadémiának adattak s ezek azok, melyek 
eddig ki nem szolgáltattak s a melyek eddig, míg a levéltárban a jelenlegi adatok fel nem 
találtattak, a közös theologiai intézethez tartozóknak tekintettek. Minthogy ezeket nem 
tartja igénybevehetőknek, a végelszámolást tárgytalannak s ezt az ügyet befejezettnek 
tekintette : 



Ezen jelentés tudomásul vétetvén s a bizottsági elnöknek a szerint elfoglalt 
álláspontja helyesnek találtatván, a gyűlés a közös theol. intézetre tett adományok-
nak, a dunamelléki ref. egyházkerülettel való elszámolási ügyét befejezettnek nyil-
vánítja s utasítja az egyetemes pénztárnokot, hogy a dunamelléki ref. egyház-
kerület ellenében e czímen még hátralékkép nyilvántartott követelést törölje. 

86. (V.) U. a. jkv. 27. pontjánál, mely szerint azon 210 frtból, melyből a pozsonyi 
lyceum pliilosophiai tanszékére 168 frt fordíttatott és a magyar nyelv tanszékének segélye-
zésére 42 frt szolgált, — a theol. akadémia felállítása folytán a 168 forint kiszolgáltatása 
megszüntettetett, — 

olvastatott a pozsonyi ág. hitv. ev. gyülekezetnek az egyetemes gyűléshez intézett 
kérvénye, melyben a lyceumi pliilosophiai tanszék segélyezésére szolgált 168 frt évi összeg-
nek kiszolgáltatását, esetleg azon 3100 frt évi összegnek, melyet folyamodó gyülekezet a 
pozsonyi theol. akadémia pénztárába köteles űzetni, 168 frttal leendő leszállítását kéri. 

Ezen kérvény, véleményes jelentéstétel végett, az egyetemes pénzügyi bizott-
ságnak adatik ki. 

37. (Sell.) U. a. jegyzőkönyv 31. pontjánál, melyben az 1877. évi XX. t.-cz. 
230. §-ának a törvényhozás útján való megváltoztatása tárgyában a közokt. ministerium 
elébe kérvény benyújtása határoztatott az iránt, hogy a vagyontalan kiskorú árvák számára 
a szükségelt anyakönyvi kivonatok a lelkészi kar által ugyan díjtalanúl szolgáltassanak ki, 
de a vagyont nevezetesen 50 frtot meghaladó összeget örökölt árvák érdekében kiszolgál-
tatandó anyakönyvi kivonatokért az úgy is igen mérsékelt díj fizetése elrendeltessék 

most, miután oly szerencsések vagyunk, hogy a felügyelői szék be van töltve, 
felkéretik az egyetemes felügyelő, miszerint az ügyet továbbra is sürgetni szí-
veskedjék. 

38. (Sell.) U. a. jkv. 32. pontjánál értesülvén az egyet, gyűlés, miszerint a Filina-
Ádám-féle ügy a közokt. ministerium útján elintézést maiglan sem nyert, 

az ügy újbóli sürgetésére szinte az egyetemes felügyelő kéretik fel. 

39. (Gry.) Fölvétetvén a tanügyi bizottságnak, a fenebbi 10-ik pont szerint elha-
tározott kiegészítése, illetőleg ennek eszközlésével való új megalakítása: a kerületek aján-
latai alapján 

az egyetemes tanügyi bizottságba megválasztattak, elnöknek: Hunfalvy Pál; 
tagoknak : Czékus István, Hunfalvy János, Breznyik János, Bartholomeidesz János, 
Kramarcsik Károly, Hazslinszky Frigyes, Tatay István, Bachát Dániel, Vandrák 
András, Pulszky Ágost, Zsilinszky Mihály, Győry Elek, Győry Vilmos, Doleschall 
Sándor, Seliolcz Ágost, Fabiny Gyula, Böhm Károly, Lehr Álbert, Tillis János, 
Stehlo Endre és Batizfalvy István, az utóbbi egyszersmind jegyzőnek. 

40. (Gy.) Fölvétetett továbbá a fenebbi 21-ik pont szerint elhatározott választás és 
megválasztatott egyetemes levéltárnoknak, a levéltárnoki tiszttel járó eddigi 

illetménynyel, továbbá egyetemes könytárnoknak, Doleschall Sándor s a levéltár 
szabályszerű átadására Hunfalvy Pál elnöklete alatt, Schranz János és Fröhlich 
Róbert tagokból álló bizottság küldetett ki. 

41. (V.) Olvastatván a m. évi jkv. 34. pontja, mely szerint a dunántúli egyház-
kerület részéről előterjesztett azon sérelmes ügy, hogy a kath. ünnepek alkalmával tartatni 
szokott körmenetekhez az evang. vallású katonák is kirendeltetnek, — az 1879. évi egye-
temes gyűlés jegyzőkönyvének 12. pontja szerint a sérelmek tárgyalásával megbízott 
bizottsághoz utasíttatott: egyetemes felügyelő jelenti, hogy ezen bizottság ez ideig ülést 
nem tarthatott. 

Tudomásul szolgál s a bizottság jelentése elváratik. 

42. (V.) Ugyanazon jkv. 36. pontjára, mely szerint a külföldi egyetemeknél ma-
gyarországi ifjak számára elhelyezett ösztöndíjak körül visszaélések fordulván elő, végleges 
határozat hozatala előtt, az alapítólevelek természetének megvizsgálása és véleményes jelen-
téstétel végett bizottság küldetett ki, — olvastatott a Haan Lajos egyetemes egyházi főjegyző 
elnöklete alatt működött bizottság jelentése, melyben előadatik, hogy csak Németországban 
vannak a magyarországi ágost. hitvallásuakat érdeklő ösztöndíjak és hogy ezen ösztöndíjak 
közül a Kassai-Kubinyi-Teinlin-féle, előbb 3 külön kezelt, 1831 óta a porosz kormány 
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rendelete folytán egyesített ösztöndíj-alapítvány Halléban igényli az egyetemes gyűlés intéz-
kedését — Ezen ösztöndíjak ugyanis a mult században magyarországi itjak részére alapít-
tattak és — daczára annak, hogy a mult században Magyarország (Huugaria, Pannónia) 
alatt csak a jelenlegi négy egyházkerületet lehet érteni, s legkevésbé sem Erdélyt, daczára 
annak, hogy minden alapítvány az alapítványozó intentiója szerint magyarázandó, 1848, illetve 
1867 óta, t. i. Erdély Mágyar országgal egyesíttetett, ezen ösztöndíjak erdélyi szászoknak 
is kiadatnak. 

Az egyetemes gyűlés a bizottságnak alapos munkálatáért köszönetet mond s 
elhatározza, hogy a hallei egyetem rectori hivatala mint a Kassai-Lubinyi-Temlin-
féle ösztöndíjak felett rendelkező hatóság — vonatkozással az alapítványlevelek 
áttanulmányozásából nyert nyomós adatokra — az ösztöndíjaknak szorosan az 
alapítványlevelek értelmében leendő adományozása végett kerestessék meg ujabban 
és felkéri erre elnöklő egyetemes felügyelőt. 

43. (Gry-) Ugyanazon jkv. 37-ik pontjánál előterjeszti az egyetemes felügyelő, a 
zólyomi esperességnek hozzá érkezett azon indítványát, hogy rendeztessék Budapesten 
Luther ünnepély. 

Tudomásul vétetik, azzal, hogy Luther Márton születése négyszázados emléke 
megünneplése iránt, az egyetemes gyűlés mult évi jegyzőkönyve 37-ik pontja sze-
rint már határozott. 

44. (V.) Ugyanazon jkv. 38-ik pontja, mely szerint az elnökség megbízatott, hogy 
dr. Vandrák András eperjesi tanár urnák ötven éves működési jubileumán az egyetem 
képviseltetésére nézve intézkedjék : egyetemes felügyelő jelenté, hogy ő ezen megbízatás-
nak eleget tett. 

Ezen szóbeli jelentés kapcsában beterjesztetett Haan Lajos egyetemes egyházi 
főjegyzőnek a nyert kiküldetésre vonatkozó jelentése, mely szerint az ünnepeltet az egyetem 
nevében üdvözölte. 

Ezen jelentés helyeslőleg tudomásul vétetik. 

45. (V.) A dunántúli egyházkerület egy „Magyar Agenda" szerkesztését indít-
ványozván, — 

a „Magyar Agenda" szerkesztésére vonatkozó előmunkálatok megtételére 
dr. Geduly Lajos dunáninneni egyházkerületi superintendens elnöklete alatt a super-
intendensek kéretnek fel. 

46. (V.) Olvastatott a soproni ág. hitv. gyülekezet egyházi választmányának 1883. 
aug. 18. Karsay Sándor superintendenshez intézett és ez utóbbi által felterjesztett beadvá-
nya az iránt, hogy — miután a felekezet nélküli középiskolákban s különösen a soproni 
állami főreáltanodában, az új középiskolai törvény alapján megállapított ministeri tanterv 
szerint a vallásoktatás osztályonkint s hetenkint 2—2 órában van megállapítva; miután a 
vallás órák ily tetemes szaporítása a gyülekezeti lelkészek oly túlterheltetésével járna, mely 
őket egyéb hivatalos teendőik teljesítésében is akadályozná; miután a felekezet nélküli inté-
zeteken, a vallásoktatásról gondoskodni, nem az egyes gyülekezetek kötelezvék, mert ezen 
intézetek országosak és mert az egyházi hatóság alatt, melynek ezen gondoskodás az idézett 
törvény 9. §-a értelmében kötelességévé tétetik, csak az egyház egyeteme vagy az egyház-
kerületek érthetők, — ezeknélfogva a vallásoktatásnak, valamint a külön hitoktatók alkal-
mazásával járó és az egyes gyülekezeteket nem terhelhető költségek fedezésének kérdése az 
egyetemes gyűlés által oldassék meg. 

Ugyanezen tárgyra vonatkozólag a bányai egyházkerület részéről azon indítvány 
tétetett : intéztessék a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez felterjesztés az iránt, 
hogy — miután a középiskolai törvény alapján a felekezet nélküli intézeteken is a vallás-
órák száma felemeltetett ; miután a hitoktató fizetése tanintézeti kiadást képez s a dolog ter-
mészetésénél fogva csak az intézet fenntartóját terhelheti — az állami f e l e k e z e t n é l k ü l i közép-
iskolákban működő hitoktatók az állampénztárból nyerjék fizetésöket. 

Az egyetemes gyűlés ezen kérdésnek tanulmányozását a fönnebbi 5-ik pont 
szerint megválasztott bizottságra bizza, azzal, hogy mint a vallásoktatás szellemi 
részének biztosítása, mint a vallásoktatással egybekötött anyagi terhek viselése 
szempontjából javaslatot tegyen. 



47. (V.) A dunántúli egyházkerület pártolólag felterjeszti a tolna-baranya-somogyi 
egyházmegye azon indítványát, hogy az egyházegyetem minden prot. elemi népiskolára nézve 
kötelező tankönyvek kiadását eszközölje. 

Az egyetemes gyiilés az indítványt, miután a helyi és nyelvi viszonyok annak 
elbírálásánál figyelembe veendők, — az egyházkerületekkel közleni rendelte. 

48. (V.) Ugyancsak a dunántúli egyházkerület indítványozza egy egyetemes egyház-
statistikai bizottság felállítását azon czélból, hogy kimondatván a szülöttek s elhaltak, áttér-
tek és úrvacsorával éltek számára, a gyülekezetek vagyonára és adósságára, bevételei és 
kiadásaira stb. vonatkozó adatoknak kerületenkinti kötelező összegyűjtése, az egyetemes egy-
ház-statistikai bizottság ezen adatokat évenkint összeállítsa és az egyetemes gyűlés jegyző-
könvvében — a belőlök vont következtetésekkel együtt —- köztudomásra hozza. 

Az indítvány, már költséges voltánál fogva is, mellőztetett. 

49. (V.) Ugyanazon egyházkerület a supplicatiók korlátozását óhajtván, azon javas-
latot terjeszti elő, hogy jövőre csak a 8 osztályú tanintézetek s ezek is csak saját kerüle-
tökben bírhassanak gyűjtési jogosultsággal. 

A supplicatió útján befolyó adományok szükségesek levén a tápintézetek 
fenntartására, a supplicatiókra nézve fenntartatik az eddigi egyetemes gyűlési 
határozatokon alapuló gyakorlat, mindazonáltal annak kijelentése mellett, hogy egy 
intézet csak egy kiküldöttet küldjön. 

50. (V.) Ugyancsak a dunántúli egyházkerület jelenti, hogy a pozsonyi theol. 
akadémia tanárai a dunántúli egyházkerületi gyámoldának kötelékébe fel nem vétettek, miután 
ezen gyámolda alapszabályainak módosítása folyamatban van. 

Tudomásul vétetik és erről a fönnebbi 5-ik pont szerint megválasztott bizott-
ság értesíttetik. 

51. (V.) A dunántúli kerület superintendense benyújtja Bognár Endre, Gyurácz 
Ferencz és Horváth Sámuelnek az egyetemes gyűléshez intézett emlékiratát, melyben egy 
létesítendő „Luthert-ársaság" eszméje és czélja képezi a lelkes ismertetés tárgyát és mely-
ben a fontos czélu „Luther-társaság" az egyetemes gyűlés pártfogásába ajánltatik. 

Az emlékirat kapcsában olvastatván egyúttal a létesítendő „Luther-társaság" alap-
szabályainak tervezete, határoztatott : 

Az egyetemes gyűlés mint az emlékiratból, mint az alapszabályok tervezeté-
ből azon meggyőződést merítvén, hogy a létesítendő „Luther-társaság" czélja, t. i. 
a hitbúzgóság felébresztése, egyházunk intézményei iránt az érdeklődés felkeltése, 
az igaz evangyelmi prot. szellemnek vallás-erkölcsi olvasmányok általi emelése — 
egyházunk világosság után törekvő szellemének megfelel és ép ezért megvalósításra 
méltó, — a „Luther-társaság" eszméjét és czélját ar.£ összes egyháztagok buzgó 
pártfogásába, a legmelegebben ajánlja, és az eszme megvalósítására irányuló törek-
vések hathatós támogatására a superintendenseket felkéri. 

52. (V.) A tiszai egyház-kerület azon indítványt terjeszti be, hogy — miután a 
f. évben tartott kerületi gyűlésen a kerületbeli összes lelkészeket utasította az iráni, hogy 
a jövő 1884. év első napjától kezdve az anyakönyveket kivétel nélkül magyar nyelven 
vezessék, — ezen kötelezettség az egyetemes gyiilés által az összes hazai egyházakra 
kiterjesztessék. 

Az indítvány nyilatkozat végett az egyházkerületeknek kiadatik. 

53. (Sch.) Ugyancsak a tiszai kerület a következő indítványt tévén, miszerint az 
egyetemes )egyzőkönyv, a német és tót jegyzőkönyvek végleges elhagyásával, egyedül ma-
gyar nyelven vezettessék, nyomattassék és küldessék meg az egyházaknak, mely indítvány 
a dunántúli és bányai kerületek által is pótoltatván ; 

az egyetemes gyűlés örvendetes tudomásúl veszi, miszerint nevezett három 
egyházkerület saját körében a jegyzőkönyv németre és tótra való fordítását ezen-
túl nem kívánja, a dunáninneni kerület erre vonatkozó nyilatkozatát pddig a jövő 
egyetemes gyűlésig elvárja. 

54. A dunáninneni egyházkerület részéről előterjesztetik, hogy a vallás és közoktatás-
ügyi miniszter f. évi 1863. szám alatt kelt rendeletében felhozatván, hogy a dispensatiók iránti 



kérvények nem láttatnak el gyakran kellő bélyeggel, felszólítás intéztetett az iránt, bogy a 
lelkészek gondoskodjanak a bélyegek alkalmazásáról, s a liol hiányát látják, vegyenek fel 
leletet. Ennek folytán a kerület, kijelentve, hogy ily esetekről nincs tudomása, egyszersmind 
kijelentette azt is, hogy, lia előfordulna is hiány, a leletezést nem találja a lelkészi állás és 
hivatással összeférőnek s ugyanazért felkéri az egyetemes gyűlést, hogy e tárgyban felter-
jesztést tegyen. 

Ezen előterjesztés folytán, tekintettel az abban felhozottakra, határoztatott, 
hogy a vallás és közoktatásügyi miniszterhez, a végre, hogy ne kivántassék a 
lelkészektől bélyeghiány miatti leletek fölvétele, fölterjesztés intéztetik. 

55. (Gy.) A tiszai kerület jelenti, hogy Rosnyón kerületi árvaház létesült. 
Örvendetes tudomásul vétetik s az egyházak s egyesek pártfogásába ajánltatik. 

50. (Gry.) Elnöklő egyetemes felügyelő bemutatja a tolna, baranya, somogyi espe-
rességnek kérvényét, melyben a bonyhádi gymnasium számára, a szükséges segélyt adako-
zások utján kívánva szerezni, támogatást és pártfogást kér. 

A bonyhádi gymnasium az egyháztagok pártfogásába ajánltatván, az anyagi 
támogatást illetőleg, az előterjesztett kérelem, véleményezés végett a pénzügyi 
bizottságnak adatik ki. 

5?. (Gry.) Az egyetemes felügyelő előterjeszti özv. Seltenreich Károlyné szül. 
Bezzegh Rozália kérvényét, melyben budapesti nőnevelő intézete részére évi segélyt kér. 

Véleményezés végett kiadatik a pénzügyi bizottságnak. 

58. (Gry.) Bemutatja végre az egyetemes felügyelő Solcz Angrás králóczi lelkész-
nek, hiányos fizetésére nézve kivánt kártalaníttatása kérdésében beadott fel folyamodványát, 
továbbá consistoriumi határozat elleni perujítási kérvényét. 

Minthogy a felfolyamodvány nem a maga utján adatott be, a perujítási kér-
vény pedig nem tartozik az egyetemes gyűlés elé, ezen beadányok visszautasíttat-
nak s folyamodónak visszaadatni rendeltetnek. 

59. (Gry.) Jelen jegyzőkönyvnek az ülés folyamán még meg nem hitelesített pontjai 
hitelesítésére kiküldettek : Fabiny Teofil, Bachát Dániel, Dolescliall Sándor, Eabiny Gyula 
és Batizfalvy István. 

(»0. (Gy.) Végre több elintézendő tárgy nem levén, az egyetemes felügyelő köszö-
netet mondott a megjelenteknek, Geduly Lajos pedig a gyűlés köszönetét fejezvén ki az 
egyetemes felügyelőnek az ülés kitartó, buzgó és tapintatos vezetéseért, ezzel a gyűlés 
befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv részint a gyűlés folyama alatt, részint az 59. pont szerint kikül-
döttek által hitelesíttetett. 

Báró Prónay Dezső, s. k. Geduly Lajos, s. k. 
egyetemes felügyelő, világi elnök. superintendens, egyházi elnök. 

J e g y z e t t é k : 

(íyory Elek, s. k. Haan Lajos, s. k. 
egyet. vil. főjegyző. egyet. egyh. főjegyző. 

Yetsey István, s. k. Schmilz János, s. k. 
egyet. vil. jegyző. egyet. egyh. jegyző. 



A magyarhoni ág. hitv. evangélikusok 1879-ik évi egyetemes gyűlése jegy-
zőkönyvének 12, pontjában foglalt határozata által, az országgyűlésen az egyházat 
érdeklőleg előforduló ügyek tárgyában kiküldött bizottság, f. 1883-ik évi február 23-án 
tartott ülésében, vizsgálat alá vévén a 337. sz. a. kiadott »a középiskolákról és azok ta-
nárainak képesítéséről« szóló s a képviselőház közoktatási bizottsága által a képviselőház 
elé terjesztett törvényjavaslatot : szükségesnek tartotta mindenekelőtt nyíltan és határo-
zottan kiemelni azon sarkalatos elveket, melyeknek sértésébe vagy mellőzésébe semmi 
körülmények között bele nem nyughatik, s jelenleg is ráutal a törvényjavaslatnak mind-
azon intézkedéseire, melyek, nézete szerint, ezen sarkalatos elvekbe ütköznek. 

A magyarhoni mindkét hitvallású evangélikusok iskolai autonom szabadságá-
nak s az államhoz való viszonyának törvényes alapjai, nemzetközi szerződések erejével 
biró békekötésekben, az ezek becikkelyezésével, s az 1790—91 26. törvénycikkel alaptör-
vényekben vannak lerakva. — Ezekben a mindkét hitvallású evangélikusoknak, a tanügy 
terén, teljes és tökéletes autonomia, azaz semmi föltételhez nem kötött szabadság van 
biztosítva. Kimondatik határozottan, liogy: »rationem, normám et ordinemdocendi atque 
discendi ordinäre futuris semper temporibus liceat evangelicis, ludimagistros, professores, 
rectores, subrectores vocare et dimittere, numerum eorum augere vei minuere; nec non Di-
rectores seu Curatores scholarum quarumvis tam locales, quam superiores et supremos, e 
suae confessionibus hominibus eligere futuris semper temporibus liceat.« 

E tanügyi autonómiát és szabadságot nem csorbítja a coordinatio literariae in-
stitutionis kiterjesztésének elrendelése, mert ennek a minden jövendő időre a fennebbiek 
szerint biztosított intézkedési jogok mellett, más alkalmazása iskoláinkra lehetetlen, mint 
az, hogy a minden hazai iskolára törvényben megszabandó tantárgyakat a protestánsok 
is föivegyék; az, a mi ismételt feliratokban kiemeltetett, hogy az államnak joga van tör-
vényben kijelölni a célt, melyet az iskoláknak el kell érniök, tehát az adandó képzettség 
minimumát, de hogy ez mily mód és eszközök által éressék el, abba az állam nem avat-
kozliatik. 

Hogy az 1790—91. 26, t. cikkben említett coordinatio literariae institutionis-
nak más értelme a biztosított autonomia mellett nem lehet, mutatja a budai zsinatnak, 
melyen sokan voltak jelen az 1790—91-ki országgyűlés tagjai közül, következő jegyző-
könyvi tétele: »ha csak a nevelésre szükséges tudományoknak nemeit fogja az országos 
küldöttség meghatározni, azoknak pedig taníttatásuk módja, a szükséges könyveknek vá-
lasztása s egyéb ilyféle rendelkezések a mi hatalmunkban maradnak — a mint eziránt 
az illető törvénycikk kétkedni sem hagy — a szerint nekünk abból semmi sértésünk sem 
következik. « 

Igazolja ezt továbbá, az iskolai rendszer kidolgozásával megbízott említett kül-
döttségnek azon kívánsága is, hogy a protestáns iskolák csak a tantárgyakra nézve alkal-
mazkodjanak a közoktatási rendszerhez »Evangelici autem augustanae et helveticae con-
íessioni acldicti, in iis, quae pure sunt literaria studiorum argumentis, liuic norme sese 
conformare debeant. « 

Biztos alapon és a tanügy tekintetében is kétségbevonhatlan autonomiánk e 
sérthetetlensége, elismertetett az 1843—4-ki országgyűlésen is, midőn az alsó tábla, a 
vallásügyben a főrendekhez intézett üzenetében azt nyilvánította, hogy a békekötések a 
közerkölcsiség paizsa alatt állanak, melyeknek tehát érvénye és kötelező volta, felül áll 
az időnként változható politikai nézeteken és pártárnyalatok felfogásán. 

I aníigyi autonomiánk s a középiskolai ügy rendezésének kérdése, egyébként 
önmagában is szoros és elválhatlan kapcsolatban van a protestáns egyház életével, e kér-
désnél a protestáns egyházak életéről és biztos fennmaradásáról van szó. Vannak 
hitfelekezetek, melyeknek vallási szabadságuk nem érintetik a középiskolák rendezése ál-
talamig a magyarhoni protestáns egyházak életfája gyökerében támadtatik meg, ha elvo-
natik tőle szabadsága éltető levegője. 

Különösen feltűnő a legújabban a képviselőháznak benyújtott középtanodai 
törvényjavaslat azon egyoldalúsága, hogy mig a hatalmas róm. kath. egyház iskoláinak 
felekezeti jellege, szervezete és jogi természete egyáltalában nem érintetik, sőt a hazai 
törvényesen bevett és Oktatással fftnlall/n-»n cnmoi Ua+h c iQ^a^c r>anr!ols»*a náiua lel 



vételes engedményt enged. — addig az autonom protestáns felekezetek iskolái irányában 
a legszigorúbb, sőt mondhatni rendőri felügyeletet kiván gyakorolni. 

A protestáns autonom felekezetek iskolái sem culturalis, sem hazafias tekin-
tetben nem adtak okot ily bizalmatlanságra. Igazolták tanintézeteik által a protestánsok, 
hogy a teljes szabadságot, melyet számukra a tanügy terén békekötések és törvények 
biztosítottak, hasznosítani s értékesíteni tudták. Nem volt áldozat nagy és drága, melyet 
ennek érdekében meghozni ne siettek volna. 

Mutatják e tények azt is, hogy Őseink az autonomiát épen nem valami szűk-
keblű felekezeti szempontból, hanem a nemzeti művelődés szempontjából fogták fel s 
annak érdekében használták. 

Egyház és iskola a legbelsőbb és elválhatlan kapcsolatban voltak a hazai két protes-
táns felekezet közt és kell, hogy legyenek jövőre is, ha biztosan fennmaradni és élni akar. 
Ez együvétartozást igazolta az 1790—91-i országgyűlés is, mely a protestáns autonómiá-
ról s államjogi viszonyairól is tüzetesen szóló törvénycikknek ciméiil elfogadta: »de 
negotio religionis« s az 1848. 20. t e., melynek cime egyszerűen: „a vallás dolgában." 

A magyarhoni protestáns egyházak teljes autonom jogaik mellett, természe-
tesen mindenkor elismerték és tiszteletben tartották az állam legfőbb felügyeleti jo-
gát, de viszont azt mindig természetes jelentősége és tartalma szerint fogták fel. 

Az autonomia valódi jelentősége és fogalma mellett, ez nem lehet más, mint 
közvetett ellenőrzési jog és hatalom, mely fogalmilag kizár magából minden positiv in-
tézkedést, mert nem volna mire ügyelni, mit inspiciálni, ha szabad cselekvési tért nem 
engedne, hanem rendelkeznék a helyett, beavatkoznék annak cselekvési körébe, 
kit a működés megillet. A felügyelet ily módon átlépné körét s az autonomia illu-
sóriussá tétetnék.. 

A legfelsőbb felügyeletnek a múltban is, a hosszas gyakorlat által folytonosan 
ezen értelem adatott, s annak egyedül ez azon jelentősége, mely a tanügy terén is az au-
tonom szabadsággal megfér. 

Előadtuk ezekben és tüzetesen kifejtettük azon alapelveket, melyekhez a középta-
nodai oktatás rendezése kérdésében mindenkor szilárdan ragaszkodunk. 

Es lia már most tekintjük, hogy a legutóbb előterjesztett törvényjavaslatban 
mennyiben vétettek ezen sérthetetlen törvényes alapok figyelembe, mennyiben teljesül-
tek azon kívánalmak, melyeket ezen elvek alapján, az ágostai hitv. evang. egyház, a ko-
rábbi hasontárgyu törvényjavaslatok alkalmával kifejezett és részben formulázott is : 
ki kell jelentenünk azon sajnos tapasztalatunkat, hogy a javaslat azokat ismét sérelme-
sen mellőzte. 

A magyarországi evang. egyházat illetőleg, a javaslat intézkedései a fe-
lebb elöadatokkal nagyrészt elvi ellentétben állanak. Kötelességünknek tar t juk némely 
ily elvi ellentétben álló s a protenstans egyházak ismételt felszólalásai daczára fenntar-
tott intézkedéseket főbb vonásokban hangsúlyozni. 

Igy ki kell emelnünk, hogy mellőztetett a magyarországi protestáns egyházak 
történelmileg kifejtett, békekötések s alaptörvények által biztosított jogi állásának 
kellő megjelölése. 

Autonómiánknak érintetlen megőrzése S ennek a törvényben való kifejezése és 
további valósitása nem felekezeti kiváltság, hanem jogfolytonosság követelménye s eh-
hez ragaszkodni a protestáns egyházaknak önfenntartási jogukból folyó kötelessége, meri 
fájdalom hazánkban a felekezetek közti jogegyenlőség és viszonosság nagy elve, még 
testet nem öltött, s addig a létért való küzdelemnél nem nélkülözhetjük azon palladiumun-
kat, melyet kivívott jogaink törvényes biztositékában bírunk. 

Középiskolák felállítása, melyre az 1790—91-ik évi 26. t. cz föltétlen jogot biz-
tosit, föltételekhez köttetni terveztetik, a mennyiben azok felállítása előleges bejelentés 
tői tétetik függővé. 

Az egész javaslaton vonul bizonyos egyenlősitési irány és oly részletezés, me-
lyek mindegyike a haladást biztosító szabad verseny és a szabad fejlődés kárára van. 

Törvény általi megszorítás és korlátozás terveztetik, igy p. o. a tanárképesitési 
vizsgákra, osztályösszevonásokra, tanárok és tanórák számára és még több oly tárgyra 
nézve, melyben egyházunknak szerzett s minden jövendő időre biztosított joga a s z a b a d 
rendelkezés. 

A főfelügyeleti jog kivéve valódi értelméből, rendelkezéssé és közvetlen intézke-
déssé alakittatnék át, a meunyiben az érettségi vizsgálatokra kiküldetni Szándékolt kor-
mánybiztos oly hatalommal ruháztatnék fel, mely e vizsgálatok érvényét egy ember 
Önkényétől tenné függővé S számtalan súrlódásokra szolgáltatna alkalmat. 

Különösen ki kell emelnünk, hogy még e javaslat is fenntartja a nyilvánosság 
elvonását, holott a nyilvánossági joggal a protestáns egyházak minden tanintézete, a 
biztosított autonomia alapján feltétlenül bir és attól kormányi intézkedés utján meg nem 
fosztható, és sarkalatos jogok egyenes csorbítása nélkül, magánintézetek sorába semmi kö-
rül ménvek közt nem helvezhető. 



Hasonlókép tiltakoznunk kell a törvényjavaslatban nyilvánuló minden oly 
törekvés ellen, mely alapitványaink tekintetében bárminő intézkedési jogot adna a kor-
mánynak. 

Ily intézkedéseket s általában olyanokat, melyek jelen nyilatkozatunk elején 
kifejtett elvi álláspontunkkal ellenkező alapokon nyugszanak, a magyarországi ágostai 
bitv. evang. egyház mindenkor ellenezte s ellenez és soha megnyugvással fogadnia 
nem lehet. 

Ugyanazért szilárdan ragaszkodva, az emiitett, egyházunk korábbi előterjeszté-
seiben is folytonosan fenntartott és megőrzött álláspontjához és sarkalatos elveihez: a 
törvény, az igazság, a jogfolytonosság követelményének tekintjük, hogy az újonnan beter-
jesztett törvényjavaslat kifejlett elveinkhez képest módosittassék és átalakittassék, 
annyival inkább, mert biztositott jogaink fenntartása, a közművelődés sikeres előmozdítá-
sára szükséges szabadságunk érdeke, a történelem tanúsága Szerint, magasabb állam 
szempontból i?, hazánknak és nemzetünknek csak javára és üdvére szolgálhat 

Kelt a magyarországi ág. hitv. evang. egyetemes egyház e tárgyban kiküldött 
bizottságának Budapesten 1883-ik évi február 23-án tartott üléséből. 

Batizfalvi István, 
a bizottság jegyzője. 

b. Prónay Dezső, 
egyházkerületi felügyelő, a bizottság elnöke. 
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Kivonat 
a magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete, Budapesten 
1883. október hó 10., 11. és 12-ik napjain tartott egyetemes egyházi 

közgyűlésének jegyzőkönyvéből. 

5. (Gry.) Fölvétetett az elnöki jelentés első pontjában említett ügy s olvastatott a 
a vallás és közoktatásügyi miniszternek az egyetemes felügyelőliez s általa az egyetemes 
gyűléshez intézett következő, 26147. szám alatt kelt megkeresése: 

M é l t ó s á g o s Bá ró és F e l ü g y e l ő Ur! 

A középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről szóló 1883 évi XXX. t. cz. 
befejező 74. §-a engem bizott meg a törvény végrehajtásával, de kimondotta egyszersmind, 
hogy annak rendelkezései az akkor folyó 1882/3 tanévre nem alkalmazandók. 

A törvényhozás odanézett ez utóbbi kijelentéssel, hogy a tanév akkoriban már in-
kább előre haladt, mint sem uj intézményeket rogtönösen behozni czélszerünek látszhatott 
volna s különösen az érettségi vizsgálatokra nézve már meglevén téve mind az állami, mind 
a felekezeti iskolákban az előkészületek, ez utóbbiakra nézve a törvény 22—24. §-ainak 
rendelkezései a tett előintézkedések megzavarása nélkül kivihetők nem lettek volna. 

Az 1882/3 tanévnek bevégeztével, illetőleg az 1883/4 tanév niegnvitával, vagyis 
folyó évi szeptember hó 1-ső napjával azonban beáll a törvény életbeléptetésének időpontja 
s meg kell kezdődnie a törvény végrehajtásának. 

E végrehajtás azonban, különösen a felekezeti iskolákra nézve némely előintéz-
kedéseket kiván, melyekre nézve Méltóságodat, mint a magyarországi négy ágostai hitvallásu 
egyházkerület egyetemes főfelügyelőjét s általa az egyetemes gyűlést, mint az ágostai hit-
vallású középiskolák főhatóságát, a következőkben kívántam tisztelettel megkeresni. 

I. A törvény §-ának második kikezdése szerint „a felekezetek által fenntartott 
tanintézeteknél a tantárgyakban az egész tanfolyam alatt elérendő végczélt és a tanítandó 
ismeretek mértékét, a tanrendszert, tantervet és a tankönyveket az illető felekezeti főhatóság 
állapítja meg és azt esetről-esetre a vallás és közoktatásügyi ministernek bejelenti." 

Felkérem ennélfogva Méltóságodat szíveskedjék a főhatósága alatti középiskolákban 
érvényben álló tanrendszert és tantervet (az osztályonkénti tárgy és órabeosztással) . mint 
a melyekből a tanítandó ismeretek mértéke és az egész tanfolyam alatt elérendő végczél 
megitélhető, ugy szintén a használt tankönyvek névsorát hozzám felterjeszteni. 

Amennyiben az eddig érvényben volt tanrendszeren és tanterven s az osztályon-
kénti tárgy és órabeosztáson, épen a szentesitett törvény követelményeihez képest, akár a 
3. és 4. §-ok szerint a rendes tantárgyakat illetőleg, akár a 16. § szerint a tanórák heti 
számát illetőleg változtatások volnának szükségesek: felkérem Méltóságodat, hogy e változ-
tatások idejekorán megtétele s a tantervnek a törvénynek megfelelő átdolgozása iránt intéz-
kedni s hozzám az ekép megállapítandó tantervet szíveskedjék bemutatni. 

Mivel pedig ugyancsak az előbb idézett 8. § második kikezdése szerint a tanítandó 
ismeretekre nézve a megállapított mérték nem lehet kisebb, mint az, mely a közoktatásügyi 
minister rendelkezése és közvetlen vezetése alatt álló intézetekben alkalmazva van, ennél-
fogva van szerencsém Méltóságoddal tudomás végett közölni •/. alatt a rendelkezésem és 
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közvetlen vezetésem alatt álló gymnasiumok tantervét és órabeosztását, a mint azt legköze-
lebbről a törvény 16 §-ában meghatározott óraszámokra való tekintettel módosíttattam. 

Önként értetik, hogy ezen gy mnasiumi tanterv s jelesen annak órabeosztása Méltóságodra, 
illetőleg a főhatósága alatti középiskolákra nézve nem kötelező, csakis a Méltó-
ságod által meghatározandó mérték és elérendő czél tekintetében szolgálhat mérvadóul. 

II. A törvény 22 §-a szerint „az érettségi vizsgálat Írásbeli és szóbeli s a vizs-
gálati utasítást a vallás és közoktatásügyi minister az illető felekezeti főhatóságok, továbbá 
az egyetemek, illetőleg műegyetem tanári karának meghallgatásával állapítja meg." 

Ezen utasítás érvénye természetesen ki fog terjedni valamennyi nyolcz osztályú 
nyilvános gymnasium (illetőleg realiskola) érettségi vizsgálataira, mert a dolog természetében 
fekszik, hogy az érettségi bizonyítványok mind egyenlő érvényűek levén, — ugy a főiskolákra 
való felvételre, mint az 1883 I. t. czben meghatározott minősítő jellegökre nézve, — szükségkép 
e g y e n l ő k n e k kell lenni maguknak az érettségi vizsgálatoknak is, tekintet nélkül az illető 
középiskolák jel 1 egére. 

Éhez képest felkérem Méltóságodat, hogy az érettségi vizsgálatok ugy írásbeli, 
mint szóbeli tárgyaira, valamint a vizsgálati eljárásra nézve, szíveskedjék tervezetet dolgozni, 
illetőleg dolgoztatni ki s azt a következő tanév folyama alatt, minden esetre oly időben 
hozzám felterjeszteni, hogy én a második félév kezdetén az utasítást kidolgoztathassam s 
végleg megállapíthassam, hogy az már az 1883/4 tanév végén tartandó érettségi vizsgála-
tokra nézve kötelezővé válhasson. 

Ami az érettségi vizsgálat tárgyait illeti : a nélkül, hogy Méltóságod nézeteit meg-
előzni, vagy azokra nyomást gyakorolni akarnék : — meg kivánom jegyezni, hogy az érett-
ségi vizsgálat természeténél fogva nem kívánhat a VIII. osztály tantárgyainak egy szigo-
rított vizsgálata lenni ; hanem az egész középiskolában elért eredménynek, különösen pedig 
a nyolcz osztályt végzett növendék érettségi fokának megítélésére kell hogy irányuljon. 
Épen azért nézetem szerint nem a középiskola összes rendes tárgyaira, hanem csakis azokra 
terjesztendő ki, melyek épen az érettség megítélésére alkalmasak s melyekből a tanulónak 
az egész tanfolyam alatt elért tanulási eredménye leginkább megítélhető. 

Felkérem azért Méltóságodat, hogy a mennyiben e nézetemben elvileg osztozik : 
szíveskedjék kijelölni azon tárgyakat, melyek esetleg külön-külön az Írásbeli és a szóbeli 
érettségi vizsgálatnak a gymnasiumok oil tárgyaivá volnának teendők. 

A vizsgálati eljárásra vonatkozó szabályzat iránti javaslatában, melyre nézve Mél-
tóságod a főhatósága alatti intézeteknél eddig érvényben álló, vagy esetleg most kidolgo-
zandó saját utasításait lesz szives felterjeszteni, különösen egy pontra hivom fel Méltóságod 
figyelmét, melyet a törvény ugy látszik nyílt kérdésnek hagyott, vagy legalább nem elég 
szabatosan oldott meg; és ez az: ki tekintessék az Írásbeli vizsgálaton megbukottnak és a 
27 § szerint szóbeli vizsgálatra nem bocsáthatónak? az-e, a ki csak egy Írásbeli dolgoza-
tával is elégtelen jegyet kapott, melyet esetleg a szóbelin — lia azon tárgy a szóbelinek kü-
lömben nem volna is tárgya — kijavíthat. E részben óhajtanám, ha Méltóságod határozottan 
körülirt javaslatot tenni szíveskednék. 

III. A törvény 38 §-a szerint „a hitfelekezetek által fenntartott nyilvános közép-
iskolákban ugy a tanulókra, mint a tanárokra vonatkozó fegyelmi szabályzatokat (a fegyelmi 
eljárást és bele értve) azok egyházi főhatóságai állapítják meg, kötelesek azonban azokat, 
valamint az azokon időnként eszközölt változtatásokat a vallás és közoktatásügyi ministeriumhoz 
tudomás végett felterjeszteni." 

Felkérem ennélfogva Méltóságodat szíveskedjék a főhatósága alatti középiskolákban 
jelenben érvényben álló mind két rendbeli — a tanulókra és tanárokra vonatkozó — fegyelmi és 
eljárási szabályzatokat hozzám bemutatni. 

Egyszer mindenkorra van szerencsém figyelmeztetni Méltóságodat, hogy az ezen 
szabályzatokon jövőben netalán teendő változtatások is tudomás végett, valamint a hivatalától 
fegyelmi uton netalán elmozdítandó igazgató, vagy tanár fegyelmi ügye, az indokolt ítélet 
közlése mellett hozzám esetről-esetre feljelentendő lesz. 

IV. A fő felügyeleti jog gyakorlása szempontjából, a törvény 46 §-a értelmében, 
a szükséghez képest s belátásom szerint fogok a felekezeti középiskoláknak e végből ki-
rendelendő megbizottaim által teljesítendő meglátogatása iránt intézkedni s arról az általam 
megbízandó egyén, vagy egyének nevének közlése mellett Méltóságodat, vagy ha Méltó-
ságod czélszerübbnek véli s ez iránti kívánságáról engem értesíteni méltóztatik, az illető 
superintendenst kellő időben értesítendem, hogy a főhatósága alatt álló intézeteket a kikül-
detésről tudósíthassa s megbízottamnak az intézetekbe beléplietését, valamint az általa telje-
sítendő látogatás törvényes sikerét biztosíthassa. 

Valamint most már s egyszer mindenkorra van szerencsém felkérni Méltóságodat, 



liogy a 48 § a) pontja értelmében, az általam esetről-esetre bekivánandó statistikai adatokat, 
továbbá, külön felhívás nélkül a b) pont alatti tanévenkénti jelentéseket minden tanév 
végével; a tanrendszernek a c) pontban érintet netaláni változtatásait esetről-esetre; a d) 
pont szerint a tankönyveket csak lia általam különösen kívántatni fog, végre az idézett $ 
utolsó kikezdése szerint, a főhatósága alatti tanintézetek mindegyikének vagyoni állásáról, az 
iskolai vagyon elhelyezéséről és kezelése módjáról, az 1883/4 tanév végéig hiteles kimu-
tatást szíveskedjék nekem bemutatni. 

Végül engedje meg Méltóságod kifejezést adnom azon meggyőződésemnek, hogy 
a középiskolai törvény életbeléptetésével nemcsak, átalában középiskoláink ügye, hanem 
különösen a felekezeti középiskoláké is örvendetes lendületet nyerend s a felekezetek az 
állammal vállvetve fognak törekedni saját középiskoláik felvirágoztatása által a tanügynek 
s ez által a közművelődésnek, mint századokon át ugy jövőre is a tőlök telhető legjobb 
szolgálatokat tenni. 

Kijelentem egyszersmind, hogy a középiskolákról s azok tanárainak képesítéséről 
szóló 1883 : XXX t. czikket ezennel illetőleg az 1883/4 tanév kezdetével életbe lépettnek 
tekintem s valamint magam, ki annak végrehajtásával vagyok megbízva, ez időponttól kezdve, 
annak végrehajtásában kötelességemhez képest eljárok, ugy a felekezeti főhatóságoktól is 
elvárom, hogy abban engem mindenkép támogatni fognak. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem nyilvánítását. 
Budapesten 1883 évi augusztus hó 6-án. Trefort s. k. 

Olvastatott ezután, a vallás és közoktatásügyi miniszternek, az egyetemes felügyelő 
által, az elnöki jelentés szerint tett felterjesztésre érkezett következő, 31672. szám alatt 
kelt válasza : 

A középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről szóló 1883. XXX. tcz. végre-
hajtása tárgyában Méltóságodhoz intézett megkeresésemre f. évi S e p t e m b e r hó 19-ről 25. sz. a. 
kelt becses válaszából megnyugtató tudomásul veszem Méltóságod azon igéretét, mely szerint 
a magyarországi ág. hitv. evangelikus középiskolákban alkalmazandó tanterv és órabeosztás 
az illetékes egyházkerületi s tanügyi hatóságok által átfogván vizsgáltatni, azok a megálla-
pítás után a törvény értelmében nékem be fognak mutattatni. Midőn a jelenleg érvényben 
álló tanrendszer és tanterv bemutatását kívántam, azt természetesen az immár folyamatban 
lévő 1883/4. tanévre értettem, mint a mely tanév már a törvény hatálya alá esik. De ameny-
nyiben ezen tanév megkezdett végrehajtása tekintetében átmeneti évnek tekintendő, önként 
értetik, hogy az átmeneti intézkedéseket részemről is csak mint ilyeneket kívánom és fogom 
tekinteni s elbírálni. Ugyanez áll a tanárok s tanulók fegyelmi ügyeit illető szabályzatokra 
is. Amennyiben ezek a múltban jegyzőkönyvileg bemutattattak, s általam tudomásul vétet-
tek; a jelen tanévtől kezdve azonban a törvény 39. §-a értelmében azok újra felterjeszten-
dők, felkérem Méltóságodat, hogy azoknak bemutatása, valamint ha újra megállapíttattak, 
szintén felterjesztés iránt f. é. 26147. sz. a. tett megkeresésem értelmében intézkedni szíves-
kedjék. Ugy szintén a most idézett megkeresésemben a használatban lévő tankönyvek jegyzé-
kének bemutatása, s az intézetek vagyoni állásának kimutatása iránti felhívásaimat a tör-
vénynek előbbi megkeresésemben idézett §-ai értelmében fenntartom- Ami az érettségi vizs-
gálatokra vonatkozó szabályzatot illeti, mivel a jelen tanév végén tartandó érettségi vizs-
gálatokra vonatkozó utasításokat csakugyan kellő időben, vagyis a jelen tanév második felé-
nek elején meg keilend állapítanom, s mivel annak megállapítása előtt a felekezeti főható-
ságokat a törvény 22. §-a értelmében előlegesen meg kell hallgatnom, felkérem Méltóságo-
dat, szíveskedjék odahatni, hogy az ez iránti munkálat lehetőleg a második félév elejéig 
hozzám felterjeszthető legyen. A törvény 46. §-a szerinti iskolalátogatások iránti intézkedé-
seimben szorosan a törvény által rendelt korlátok közt fogok maradni. Fogadja Méltóságod 
kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 

Budapesten 1883. S e p t e m b e r hó 30-án. Trefort s. k. 

Olvastatott végre az egyetemes tanügyi bizottságnak e tárgyra vonatkozó, az elnöki 
jelentés szerinti felhívás folytán külön előterjesztett, következő jelentése: 

Méltóságodnak f. évi S e p t e m b e r 19-én 26/83. sz. a. kelt becses felhívása folytán 
az egyetemes tanügyi bizottság kapcsolatban ugyancsak Méltóságodnak a Főtiszt. Superin-
tendens urakhoz intézett átiratával, tanácskozás tárgyává tevén a nagymélt. magy. kir. val-
lás és közoktatásügyi minister urnák f. évi 26147. sz. a. Méltóságodhoz intézett rendeletét, 
annak pontjaira van szerencsénk véleményünket a következőkben előterjeszteni : Az I. pontra. 
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Ámbár egyházunk az e pontban kívánt bejelentéseket, részint az egyetemes gyűlési és egy-
házkerületi jegyzökönyveknek, részint az iskolai értesítőknek felterjesztése által az eddigi 
gyakorlatnak megfelelőleg és szabályszerűen teljesítette, s ennélfogva egyházunk ezen fel-
terjesztések ismétlésére a középiskolai törvény értelmében is kötelezhető nem volna, mind-
azonáltal az egyetemes tanügyi bizottság azt véli, hogy az autonómiának legkisebb sérelme 
nélkül a nm. miniszter ur kívánsága teljesíthető, mert a tanügyi bizottság a rendelet sorai 
közül csak azt olvashatja ki, hogy a korábban fölterjesztett kimutatásokat a magas közok-
tatási kormány kellő evidentiában nem tartotta, s már nem képes a külömböző adatok hal-
mazából tanügyünk jelenlegi berendezésének hű képét összeállítni, a középiskolai törvény 
életbeléptetésének küszöbén pedig egész tanügyünk rendszerének áttekintését óhajtaná birni. 
Felterjesztendőnek vélné tehát az egyetemes tanügyi bizottság a máig is érvényben álló 
ácsai tantervet és középiskoláink tanári testületeinek véleménye alapján készített, s „Ma-
gyarhoni evangelikus gymnásiumok szervezése" czimű, úgynevezett Vandrák-féle elaboratu-
mot, mely jelenlegi tanrendszerünket foglalja magában, egyébként azon kijelentéssel, hogy 
ezen tanterv és tanrendszer már csak a folyó iskolai évben érvényes, mert az egyetemes 
gyűlés már is megtette intézkedéseit arra nézve, hogy e tanterv és tanrendszer a középis-
kolai törvény kívánalmaihoz s az államilag megállapított tantervhez képest átidomíttassék s 
az egyházegyetem annak idejében e tekintetben történt megállapodásait a magas közoktatási 
kormányhoz fel fogja terjeszteni. Ugyancsak e pontra vonatkozólag felszólítandók lennének 
az illető középiskolák igazgatói, hogy a jelenleg használt tankönyvek jegyzékét egyetemes 
gyülésileg megállapítandó záros határidő alatt a Főt. Superintendens urak közvetítése által 
egyetemes felügyelő ur ő Méltóságához beküldjék, ki a tankönyvek ezen jegyzékét a magas 
kormányhoz felterjesztené. 

A II. pontra. A tanügyi bizottság szükségesnek tartaná, lia az egyetemes gyűlés 
olyan intézkedéseket tenne, hogy egyházunk az érettségi vizsgálat berendezésére vonatkozó 
véleményét ideje korán és pedig e pontban érintett határidőben terjesztené föl a magas kor-
mányhoz. A késedelem ugyanis e tekintetben egyházunk középiskoláinak csak hátrányára 
volna, mert könnyen megtörténhetnék, hogy a nm. minister ur az érettségi vizsgálat szabály-
zatát, egyházunk véleményének elmaradása mellett is elkészíttetné, s igy a mi késedelmünk 
miatt rólunk, nélkülünk intézkednék, s ezen esetben, a törvény értelmében is, nekünk alkal-
mazkodnunk kellene a min. szabályzatokhoz. Az egy. tanügyi biz. e tekintetben véleménye az : 
méltóztassék a mélt. és főt. egyet, gyűlés a főfelügyelő ur ő Mtságának elnöklete alatt egy szak-
bizottságot kiküldeni, mely ezen ministerial is pontban foglalt kívánalmakat is tekintetbe véve, az 
érettségi vizsgálat tervezetét még e hó folyama alatt kidolgozná. Ezen tervezet november 
hó első felében közöltethetnék a Főt. Superintendens urakkal, kik arra észrevételeiket meg-
tehetnék. Az egyetemes íanügyi bizottság deczember hó elején ezen észrevételeket a szak-
bizottság munkálatával összeegyeztetvén, az igy készült érettségi vizsgálat tervezete már 
deczember hó második felében ő Méltósága az egyetemes felügyelő ur által a magas minis-
teriumhoz felterjeszthető volna. 

A III. pontra: A nm. Minister úrnak e pontban foglalt azon kivánatát, hogy a 
tanulókra vonatkozó fegyelmi szabályzatokat (a fegyelmi eljárást is bele értve) felterjesszük, 
az egyetemes tanügyi bizottság az által véli teljesíthetőnek, hogy a már az I. pont kívá-
nalmai mellé csatolt „Magyarhoni evangelikus gymnásiumok szervezete" czimű s egyetemes 
gyülésileg is jóvá hagyott Vandrák-féle elaborátum 11—1G. lapjaira történnék egyszerűen 
az utalás, mely lapokon ugyanis a fegyelemről és annak gyakorlásáról kimerítő szabályzat 
foglaltatik. Azonban erre vonatkozólag is megjegyzendő lenne, hogy miután tanügyünk 
újból rendezése folyamatban van, ezen fegyelmi szabályzatot is csak ideiglenesnek tekintjük, 
a netán történendő változtatásokat pedig annak idején a magas közoktatási ministeriumnak 
felterjesztjük. Ami azonban a magas közoktatási kormány azon kivánatát illeti, hogy a 
tanárokra vonatkozó fegyelmi szabályzatokat is terjesszük fel, erre nézve egyházunk csak 
annyit jelenthetne fel, hogy a tanárokra nézve külön fegyelmi szabályzataink nincsenek, 
mert autonomiánk és százados gyakorlat szerint, valamint azon szoros viszonynál fogva, 
melylyel tanintézeteink az egyházhoz állanak, középiskoláink tanárai egyházi jelleggel bírnak, 
s igy fegyelmi ügyekben kánonaink szerinti consistoriális eljárás alá esnek. A jövendőben 
netán előfordulható olyan eseteket azonban, midőn valamely tanár vagy igazgató egyházi 
törvényszékeink által hivatalából elmozdíttatnék, az indokolt itélet közlése mellett, egy-
házunk esetről-esetre a magas közoktatási kormánynak tudomás vétel czéljából fel fogja 
terjeszteni. 

A IV. pontra : A főfelügyeleti jog gyakorlása szempontjából a törvény 46. §-a 
értelmében középiskoláinkba a nm. közoktatási Minister által megbizott egyének bátran meg-
jelenhetnek tanintézeteinkben, s a tanügyi bizottság legczélszeríibbnek látná, ha ezek neveit 



a nm. minister úr egyetemes felügyelő úr ő Méltóságával ugy is mint iskoláink főfelügye-
lőjével közölné, ki ezután ez ügyre vonatkozólag a tanintézetek igazgatóságait a főtiszt. 
Superintendens urak közvetítésével értesítené, illetőleg utasítaná. Miután pedig a közép-
iskolai törvény 48. §-a szerint az ezen pontban foglalt statisztikai s egyéb kimutatásokat a 
nm. minister úrnak követelni jogában van, középiskoláink igazgatói egyetemes gyülésileg 
utasítandók lennének, hogy azokat a jelen tanév végén a főtiszt. Superintendens urak köz-
vetítése által ő Méltósága az egyetemes felügyelő úrhoz beküldjék, ki azután ezen kimu-
tatásokat a magas közoktatási kormányhoz felterjeszti. Ugyancsak egyetemes gyülésileg 
volnának útasitandók a középiskolák igazgatói, hogy az évi értesítéseket (programmokat) 
ugy szerkeszszék, hogy az intézet vagyoni állásától és a vagyon kezelési módjától eltekintve, 
az e pontban megkivántató minden adatok bennfoglaltassanak, mert az igy szerkesztett ér-
tesítő (programúi) felterjesztésével az igazgatók sok és hosszadalmas munkától szabadulnának 
meg. A középiskoláink vagyonára vonatkozó kimutatások azonban, mint nem szorosan a 
programúiba tartozók, minden tanintézet részéről külön volnának szerkesztendők és felter-
jesztendők, az ily kimutatásokra nézve azonban egyetemes gyülésileg kimondandó lenne, 
hogy a magas közoktatási kormánynak a vagyon kezelésére netáni rendelkező intézkedéseit 
egyházunk tekintetbe veendőknek nem fogja tartani." 

Jelentetvén ezek után a dunántuli, dunáninneni és tiszai kerületek részéről, hogy 
ezen ügyet még nem tárgyalhatták, előterjeszti egyszersmind a dunáninneni kerület super-
intendense, hogy a pozsonyi egyház, mint a kerületben egyedüli iskola fentartó, foglalkozott 
ezen ügygyei s emlékiratot is szerkesztett s azt bemutatta az egyetemes felügyelőnek. 

Ezen emlékirat szerint, középiskolai bizottság volna kinevezendő, oly utasítással, 
hogy a miniszteri leiratbaji említett tárgyakra nézve javaslatokat dolgozzon ki, közölje azo-
kat véleményezés végett a tanintézetekkel s a beérkezett vélemények alapján elkészítvén 
munkálatát, terjesztessék az a kerületek, s azután végleges megállapítás végett az egyetemes 
gyűlés elé ; kifejeztetvén e mellett azon óhajtás, hogy mindez az 1883/4. tanév végéig 
elkészüljön. 

A bányakerület részéről előterjesztetik, hogy tárgyalta ezen ügyet s egészben 
véve oly megállapodásra jutott, mely a tanügyi bizottság jelentésében foglalt javaslatoknak 
felel meg. 

Behatólag tárgy altatván erre a tett előterjesztések, a gyűlés következőleg határozott : 
1. A vallás és közoktatásügyi miniszternek, a középiskolai törvény életbelép-

tetése tekintetéből érkezett megkeresésében említett tárgyakra, továbbá átalában az 
1883. évi XXX. t.-czikk folytán a középiskolai ügyünk megfelelő rendezésére 
szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatok kidolgozására, az egyetemes fel-
ügyelő elnöklete alatt bizottság küldetik ki, melynek tagjai : a négy egyházkerület 
superintendensei és felügyelői, továbbá a jelenlegi tanügyi bizottság tagjai s minden 
nyolezosztályú gymnasium vagy lyceum tanári karának egy, egy küldötte. 

2. Tekintve az érettségi vizsgálatra vonatkozó utasításnak sürgős voltát, fel-
hatalmaztatik ezen bizottság, hogy ezen utasítást végleg megállapíthassa, az egye-
temes felügyelő pedig felhatalmaztatik, hogy a bizottság, ezen munkálatát, mint 
a négy egyházkerület egyetemének véleményét és kivánatát terjeszsze fel a vallás 
és közoktatásügyi miniszternek. 

3. Felhivatnak mindazon tanintézetek, melyekre az 1883 : XXX. t.-czikk vonat-
kozik, hogy a tanrendszer, tanterv, s az érettségi vizsgálatra vonatkozó utasítás 
iránt, az egyetemes felügyelő által kitűzendő határidő alatt dolgozzanak ki, elő-
munkálatul a bizottság számára, javaslatokat. 

4. Az érettségi vizsgálati utasításon kivül, a bizottság javaslatai, tárgyalás 
végett egyenesen az egyházkerületekkel közlendők, felhivatván a kerületek, hogy 
e fontos ügyben lehetőleg már a következő egyetemes gyűlésen érdemileg nyi-
latkozzanak. 

B u d a p e s t , 1883. N y o m a t t a H o n i y á n s z k y V i k t o r . 
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