
A magyarhon i ágostai hitvallású evangé l ikusok négy egyház 
kerülete , 1884. évi ok tóber hó 8. 9. és 10-ik napja in B u d a p e s t e n 

t a r to t t e g y e t e m e s egyházi közgyűlésének 
rr •• 

J E G Y Z O K O F Y T E . 

Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek s a két 
első napon Geduly Lajos kir. tanácsosnak, a dunáninneni egyházkerület püspökének, a harma-
dik napon pedig Karsay Sándor kir. tanácsosnak, a danántúli egyházkerület püspökének, társ-
elnökletök alatt tartatott meg. 

Jelen voltak : 

a í l i i i i c i i i t i i l i e g - y l i á z k e r ü l e t b ő l : 

Karsay Sándor püspök 
Ritter István, tolna-baranya-somogyi esperes 
Tatay Sámuel veszprémi „ 
Smid Mihály fehér-komáromi „ 
Gyurácz Ferencz pápai lelkész 
Bognár Endre lovász-patonai ,, 
Horváth Sámuel téthi „ 
Guggenberger János ráczkozári „ 
Apáthy Károly bikácsi 
Horváth Sándor paksi „ 
Gáncs Jenő székes-fehérvári „ 
Müllnér Mátyás igazg. tanár 
Kapi Gyula „ 
Poszvék Sándor theol. 

Káldy Gyula kerületi felügyelő 
Purgly Sándor esperes-felügyelő 
Nádosy Kálmán . „ „ 
Ruprecht Lajos „ „ 
Berzsenyi Dezső „ „ 
Kiss Sándor „ „ 
Ostffy Pál 
Palló Sándor 
Marton Pál 
Dr. Beliczay Elek 
Bélák István 
Bognár Géza 
Matkovicli János 
Kis Jenő 
Ifj. Purgly Sándor ; 

a d u n á n i n n e n i k e r ü l e t b ő l : 

Dr. Geduly Lajos püspök 
Nóvák Sámuel árvái esperes 
Trsztyenszky Ferencz pozsonyvárosi esperes 
Ritter Károly pozsonymegyei esperes-
Csecsetka Sámuel theol. akad. igazgató 
Schneller István theol. tanár 
Michaelis Vilmos lyc. tanár 

Szentiványi Márton kerületi felügyelő 
Dr. Samarjay Károly 
Kubinyi Árpád ; 

a b á n y a i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

esperes 
Dr. Szeberényi Gusztáv püspök 
Belohorszky Gábor bácsi 
Kramár Béla bánáti 
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Raab Károly barsi 
Áchim Ádám békési v 
Bachát Dániel budapesti ,, 
Svelila János nógrádi 
Láng Adolf pestmegyei 
Mocskovcsák János zólyomi 
Dolleschall Sándor budapesti lelkész 
Győry Vilmos „ 
Scholcz Gusztáv 

Fabiny Teofil kér. felügyelő 
Sárkány József esperes felügyelő 
Földvár y Mihály „ „ 
Zsilinszky Mihály „ „ 
Scultéty Ede „ „ 
Beniczky Gyula „ „ 
Szontágh Pál ker. tszéki elnök 
Hunfalvy Pál 
Jakobey József egyh. pénztárnok 
Dr. Pulszky Ágost 
Halasy Gyula 
Dr. Matuska Péter 



» 
lelkész 

Melczer G-yula acsai lelkész 
Farkas Géza alsó-bodonyi „ 
Margócsy József losonczi „ 
Svehla Gusztáv breznó-bányai ,, 
Zwarinyi János csomádi „ 
Jersovics Pál ezinkotai 
Bartholomeidesz Gyula kálnoi 
Scholez Andor maskovai 
Kemény Samu maglódi 
Endreffy János domonyi 
Moravesik Mihály aszódi 
Geduly Elek lónyabányai 
Sárkány Sámuel pilisi 
Vladár Viktor szügyi 
Dubovszky Nándor r. keresztúri 
Breznyik János igazg. tanár 
Tatay István „ „ 
Benka Gyula „ 
Böhm Károly „ „ 
Batizfalvy István tanár 
Fröhlich Róbert „ 
Falvay Antal igazg. tanító 

Haviár Dániel 
Hunfalvy János 
Földváry Miklós 
Báró Podmaniczky Géza 
Báró Podmaniczky Levente 
Sréter Alfréd 
Busbak Ádám 
Jeszenszky Danó 
Vaskó Endre 
Fabiny Gyula 
Zólyomi Samu 
Zsigmondy Jenő 
Kollár János 
Szeberényi István 
Dr. Szontagh Ábrahám 
Roxer Pál. 

a t i s z a i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

Czékus István püspök 
Sztelilo János VI sz. k. városi esperes 
Gratz Károly VII. bányavárosi „ 
Farbaky József ker. főjegyző 
Zelenka Pál ker. jegyző 
Hörk József collég, igazgató 
Hajcsi Sándor igazg. tanár 
Jeszenszky Pál tanár 

Péchy Tamás kerületi felügyelő 
Szontagh Bertalan esperes felügyelő 
Brósz Jón át „ „ 
Szontagh Miklós „ 
Bánó József collég, felügyelő 
Szirmay Ödön 
Szontagh Pál 
Dezsewffy Kálmán 
Krmoszky Mór 
Meskó László 
Ifj. Bánó József 
Bánó Zoltán 
Pós Dezső 

és még számos tag ; továbbá dr. Győry Elek ezen gyűlés világi, — Haan Lajos egyházi főjegy-
zői és dr. Vetsey István világi, Schranz János egyházi jegyzői. 

1. (Gy.) A gyűlés tagjai buzgó isteni tisztelet után az ülésteremben összegyülekez-
vén, az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő szívélyesen üdvözölte őket, ezután pedig beszé-
dét ekkép folytatá : 

Evang. egyházunk nem foglal el oly külön állást, s nincs oly módon izoválva, hogy 
ama fontosabb társadalmi kérdések, melyek általában a hazai közvéleményt foglalkodtatják és 
a melyek többé kevésbbé a közel jövőban megoldásra várnak, hatásukat egyházunkon belül is 
ne érvényesítsék. 

Hazánk a múltban több mint három századon át a legsúlyosabb harczokat, a legne-
hezebb küzdelmeket vivta, hogy lételét, mint állam, fentartsa és más részről alkotmányát, annak 
szabad fejlődését biztosítsa. Természetes, hogy midőn a múltban magának az országnak léte-
zéséért folyt a harcz, sem idő, sem alkalom nem lehetett arra, hogy az ország belső consolida-
tiójának egyik fő feltételére, a magyar nemzeti közművelődésnek terjesztésére, hasonló figye-
lem fordittassék, mint a minőt szerencsésebb helyzetben lévő államok nemzeti culturájok kifej-
tésére fordítani képesek voltak. Midőn hazánk viszonyai kedvezőbbekké alakultak, természete-
sen azon igyekezet lépett mindinkább előtérbe, hogy a régi idők mulasztásait minél gyorsabban 
pótolhassák és a nemzeti közművelődésnek ügyét a leghatályosabban felkarolják. 

A múltban pedig az egyház karolván fel a nevelés és oktatás ügyét, és az iskolák 
majdnem kizárólag az egyház kezében levén, természetes, liogy hazánk közművelődési törek-
vései egyházunkat is a legközelebbről érdeklik ; a haza minden művelt polgárára egyaránt ki-
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terjedő nemzeti jellegű közművelődés lévén a legszebb, legbiztosabb kapocs nagy történelmi 
hagyományok mellett, mely az ország polgárait egymáshoz fűzi, kiket ezen nemzeti jellegű 
cultura terjesztése által közelebb hozni egymáshoz, és az összetartozás érzetét felkelteni és 
megszilárdítani bennök : oly feladat, melynek az egyház, amennyiben a hazai közművelődésnek 
egyik tényezője, kell, hogy megfelelni igyekezzék. Természetesen nekünk első sorban mindig 
az Evangéliumban lefektetett vallás-erkölcsi elvekhez is viszonyítva kell eme közművelődési 
feladatokat tekinteni és ezért talán más eszközökkel és más úton, de ugyanazon czél felé kell 
törekednünk, melyet e tekintetben az állam maga elé tűz. 

Egyházunk oly szép jogoknak van birtokában hazai alaptörvényeink értelmében és 
azoknak megőrzésére mindenkor méltán oly nagy súlyt fektetett, miszerint nem kételkedhetem, 
hogy ezen jogainknak sértetlen fentartására oly súlyt fog fektetni egyházunk minden tagja, 
hogy még áldozatok árán is kész volna-e jogokat biztosítani. De még áldozat sem kívántatik 
tőlünk, csak az, hogy ismerjük fel helyesen, miszerint saját érdekünk is tökéletesen azonos e 
tekintetben az állam legfőbb érdekeivel, hogy t. i. egyházunk azon szolgálatot, melyet a köz-
művelődés érdekében korunk, a hazai közvélemény ma tőle megkíván, valóban teljesítse is. Mi 
természetesen nem téveszthetjük szem elől, hogy gyülekezeteinkben a gyülekezeti tagok anya-
nyelvén is liirdettettik az evangélium, de más részről el kell ismernünk azon szükséget, hogy 
ránk is vár azon feladat, miszerint azon culturteendőket, melyek hazánkban ránk várakoznak, 
csak ugy fogjuk megfelelően teljesíteni, lia a magyar nyelv ismeretének minél tágabb körben 
való elterjedését is előmozdítjuk. Egyházunk demokratikus szervezete, az egyházat alkotó 
egyes testületeknek, úgymint: az egyes gyülekezeteknek, esperességeknek és kerületeknek is 
fennálló önrendelkezési joga biztosításául szolgálhat arra nézve, hogy e tekintetben jogtalan 
kényszer nem fog alkalmaztatni. De még az önérdek s egyházunk saját tagjaival szemben fenn-
álló kötelesség is sürgősen követeli, sőt mintegy parancsolja, hogy a magyar nyelvnek, mint 
az állam hivatalos nyelve ismeretének minél tágabb körben való terjesztésében tanintézeteink 
hátra ne maradjanak. 

De ne csak az képezze feladatunkat, hogy a magyar nyelv ismeretének terjesztésére 
a hazai közművelődés érdekében munkálkodjunk; még szebb és magasztosabb feladat is vára-
kozik reánk, hogy a liaza szeretetének erkölcsileg is nemesítő hatását felismerve, tanintézeteink 
a legszerényebb népiskolától kezdve a középiskolák és egyetemes theologiai akadémiánkig, is-
kolái legyenek a keresztény felebaráti szeretetnek s egyúttal a hazaszeretetnek is. 

Habár egyházunkban az egyetemes papság elve érvényesül, kétségtelen, hogy az 
egyes gyülekezeteknek szellemére a lelkész gyakorol döntő befolyást. 

Ezért legyen főtörekvésünk az, hogy egyházunk oly buzgó lelkészekkel bírjon, akik 
gyülekezetük körében hirdessék mindenek előtt az evangelium magasztos tanait, de ne feled-
kezzenek meg arról, hogy ez országban a felebaráti szeretet törvényeinek megvalósítását az 
által fogják leginkább megközelíteni és előmozdítani, lia e haza különféle anyanyelvű polgárai 
közt ébren tartják az összetartozás érzetét és fel tudják kelteni a hazaszeretetet. Arra nézve 
pedig, hogy minők legyenek lelkészeink, azon intézetek lesznek kétségkívül legnagyobb befo-
lyással, melyből e lelkészek kikerülnek. Fordítsuk ezért főfigyelmünket theol. intézeteinkre, kü-
lönösen, mint egyetemes egyház, pozsonyi akadémiánkra ; legyen ez nem csak a tudományok 
felszentelő csarnoka, melyben az evangelium magasztos igazságai magyaráztatnak ; legyen ez 
egyúttal oly intézet, mely hazai közművelődésünknek is szolgálatot tesz. 

Azon kérdések közül, melyek egyházunkat kiválóan'érdeklik, nem először merül fel 
e helyen Horvát-Szlavonországok területén lakó hitsorsosaink helyzete. Elődöm, nagyemlékű 
néh. br. Radvánszky Antal is utalt már arra, és felhívta az egyetemes gyűlés figyelmét Hor-
vát-Szlavonország területén lakó hitsorsaink állapotára. E tekintetben azonban két egymástól 
eltérő helyzet forog fenn, amely eltéréshez képest más álláspontot kell nekünk is elfoglalni. 
Egyrészről teljes mértékben figyelembe kell vennünk az 1868: XXX. t. cz.-nek rendelkezését, 
mely Horvát-Szlavonországnak egyházi kérdésekben autonómiáját fentartja ; másrészről nem 
szabad megfeledkeznünk, hogy Szlavónia területén léteznek oly egyházaink, melyekre az 1791. 
XXVI. t. cz.. annak világos rendelkezése szerint kiterjed s melyek tényleg egyházkerületeink-
hez beosztva, egyetemes egyházunkkal is szerves összefüggésben vannak. — Messze vezetne, 
lia Horvát-Szlavonország területén lakó hitsorsaink helyzetéről egyházi szempontból bőveb-
ben kivánnék szólani ; de időszerűnek tartom annak kijelentését, — amit szorosan meg kell 
tartani — miszerint egyrészről bármily rokonszenvvel kisérjük horvát-szlavonországi hitfe-
leink törekvéseit, az 1868: XXX. t. cz/által elénkbe szabott korlátot teljes mértékben tiszte-
letben kell tartani; de nem kevésbbé kell ügyelni arra is, hogy azon gyülekezetek, melyek az 
1791. XXVI. t. cz. alapján, habár Szlavóniában feküsznek, egyházunk tagjai s ezen törvényes 
kapcsolatból ki ne szakíttassanak, sőt, hogy ezen törvényes kapcsolatban s abból folyó jogaik-
nak zavartalan élvezetében megtartassanak. 

1* 



Beszéde befejeztével az ülést megnyitottalak nyilvánítván, felolvastatott a következő 
elnöki jelentés : 

Mult évi október 10. és következő napjain tartott egyetemes gyüléslink óta egyhá-
zunk körében felmerült fontosabb eseményekről van szerencsém következőket jelenteni : 

1. A gymnásiumok és reáliskolákról szóló 1883: XXX. t. cz. már a mult évben 
életbe lépvén, ez évben tartott érettségi vizsgákon a törvény értelmében a kormány képviselője 
is jelen volt ; fontos forduló pontot képez ez tanintézeteinknek életében, melyeknek helyzete 
nem csekély mértékben változott. Ma még tanintézeteink ezen megváltozott helyzetének gya-
korlati következményei természetesen nem jelentkeznek teljes mértékben, és igy a jövő kérdése 
marad, vájjon tanintézeteink fejlődésüknek ezen ujabb korszakában teljes mértékben fogják-e 
azon szolgálatot tenni egyházunknak, melyet a múltban tettek, a mely szolgálatok reményében 
tartja fenn azokat egyházunk gyakran rendkívüli áldozatokkal. 

2. A mult évi egyetemes gyiilés jegyzőkönyvének 5-ik pontjában foglalt határozattal 
kiküldött egyetemes tanügyi bizottság üléseit 1884. évi január 15. 16. 17. napjain tartotta meg. 
Ezen bizottság által az érettségi vizsgálatra vonatkozólag kidolgozott javaslat, az egyetemes 
gyiilés határozatához képest közvetlenül a nagymélt. vallás- és közokt. minisztériumhoz ter-
jesztetett fel ; — a bizottság egyéb javaslatai pedig a kerületekkel közöltettek. 

3. A mult évi egyetemes gyűlésen elrendelt feliratok felterjesztettek, még pedig : 
a) az 5-ik pontban foglalt határozat értelmében, illetőleg már az 1882. évi egyete-

mes gyűlés jegyzőkönyvének 6. és 7. számú határozataival elrendelt felirat a helv. hitv. test-
véregyház conventjének elnökével, nagymélt. br. Yay Miklós főgondnok és Nagy Péter püspök 
úrral egyetértőíeg megállapittatván, mint hazai mindkét hitvallású evangelmi egyház közös föl-
irata, lett a nagymélt. miniszterelnök úrhoz felterjesztve. Ezen feliratnak a miniszterelnök út-
részére való átadását n* m. br. Vay Miklós úr vállalta magára ; 

b) az illetéktelen keresztelésekre nézve benyújtott felterjesztésünkre a nagymélt. val-
lás- és közök, minisztérium 24727/84. számú intézvénye érkezett, mely tudtommal már az egy-
házkerületek gyűlésein is be lett mutatva ; van szerencsém azt e helyen tisztelettel bemutatni. 

4. Dr. Masznyik Endre tanári vizsgája f. évi január 29-én tartatott u eg, mely vizsgá-
nál jelen voltam s meggyőződtem, hogy theol. akadémiánk Masznyik tanár úrban jeles 
erővel bir. 

A félév már vége felé járván, a theol. akadémiában ez időben már rendes előadások 
nem tartattak és igy az alkalmat csak arra használhattam fel, hogy a theolog. akadémia újon-
nan berendezett épületének czélszerüségéről, megfelelő felszereléséről magamnak meggyőződést 
szerezhessek ; valamint alkalmam volt arról is meggyőződni, hogy a theol. akadémia hallgatói-
nak, a lelkészre nézve is nem csekély fontossággal biró zenében való kiképzésére és különösen 
az egyházi énekben való g3^akorlására is van alkalom, melyet az akadémia hallgatói megfele-
lően felhasználván, örömmel tapasztaltam az akad. hallgatóságnak az egyházi énekek előadá-
sában való szabatosságát. 

5. A Róth-Teleki-féle ösztöndij ez évben is szabályszerűen kiosztatott. 
6. Az egyetemes pénzügyi bizottság az egyetemes pénztári számadásokat megvizs-

gálván, azokat általában rendben találta, a bizottságnak erről felvettjegyzőkönyvét van szeren-
csém tisztelettel bemutatni. 

7. Az egyetemes törvényszék a dunáninneni egyházkerülettől felebbezett egy ügyben, 
névszerint Csasztko és Szobotiszt egyházak közt a Havran és Chvojnicza irtványok hovatarto-
zása iránt folytatott perében itélt ; mindazáltal még érdemleges határozatot nem hozott, s az 
ügyet a vizsgálat kiegészítése végett a dunáninneni egyházkerületi törvényszékhez utasí-
totta vissza. 

8. Az erdélyi helv. hitv. egyházkerület igazgató tanácsa Nagy Péter erdélyi püspök 
gyászos elhunytáról értesített. Tekintve azon szívélyes testvéri jó viszonyt, mely magyarhoni 
mindkét felekezetű evang. egyházaink közt fennáll, és melyet ápolni, fentartani, megszilárdítani 
s annak külsőleg is kifejezést adni utasításomhoz híven, de egyéni meggyőződésemnél fogva is 
mindenkor kötelességemnek ismerek, arra késztetett, hogy azon súlyos veszteség alkalmából, 
mely az erdélyi reformált egyházkerületet nagyérdemű püspökének, néh. Nagy Péter urnák el-
hunyta által érte, őszinte részvétünknek egyetemes egyházunk nevében is a gyászhír vétele 
után azonnal az igazgató tanácshoz intézett táviratban, valamint az erdélyi ref. egyházkerület 
főgondnokálioz, nagymélt, B. Kemény Gábor úrhoz intézett részvétnyilatkozatban is kifeje-
zést adtam. 

9. Végül fájdalommal kell megemlékeznem egyetemes egyházunk három buzgó tagjá-
nak gyászos elhunytáról is, akik egyetemes bizottságainknak tagjai lévén, már ezen körülmény 
is arra indít, hogy róluk e helyen külön megemlékezzem. 
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Az egyet, theol. akad. bizottság buzgó tagját vesztette el n é h . Osztroluczky Géza bé-
késmegyei esperességi felügyelő elhunytával ; nem kételkedem, hogy egyetemes gyűlésünk is 
e m l é k é t jegyzőkönyvben megörökíteni kivánja. 

Vandrák András eperjesi tanárnak, az egyetemes tanügyi bizottság tagjának elhuny-
tával protestáns tanári karunk egyik büszkesége költözött el az élők sorából. Félszázadot túl-
haladó működése a tanári pályán, már magában véve is emlékezetes ; de kettősen kell fájlal-
nunk Vandrák András elhunytát, ki azon tanáraink közé tartozott, kiknek működése kiválóan 
emelte protestáns intézeteink jó hírnevét. Vandrák neve evang. tanügyünknek történetével és fej-
lődésével válhatlanul összeforrt. Legyen áldott emlékezete! 

Az egyetemes pénzügyi és stipendiális bizottság Zsivora György elhunytával egyik 
legbuzgóbb tagját.veszté el, aki hajlott kora daczára a bizottság .ülésein alig hiányzott s annak 
munkálataiban tevékeny részt vett. Áldozatkészsége, mely párját ritkítja, és maradandóvá teszi 
emlékét : nem kételkedem, hogy mi is megörökítjük jegyzőkönyvben áldott emlékezetét. 

Ezen jelentés, elnöklő egyetemes felügyelő buzgó fáradozásainak elismerése 
mellett tudomásul vétetvén, egyes pontjainak külön felvétele határoztatott el. 

2. (Gy.) Fölvétetett mindenekelőtt az elnöki jelentés 8-ik pontja, mely szerint elnöklő 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő meleg részvéttel emlékezvén meg az erdélyi reform, 
egyházkerület nagyérdemű püspökének Nagy Péter úrnak gyászos elhunytáról, jelenti, hogy 
sietett ennek az egyetemes egyház nevében is, ugy távirati mint Írásbeli úton kifejezést adni. 

Az egyetemes gyűlés teljes mértékben osztozván, az elnöke által Nagy 
Péter püspök úrnak elhunyta felett kifejezett érzelmekben, a testvér egyházat ért 
gyászos veszteség felett ezennel jegyzőkönyvében is őszinte részvétét nyilvánítja s 
felkéri elnöklő egyetemes felügyelőt, hogy a jegyzőkönyv erre vonatkozó kivonatát 
az erdélyi reform, ev. egyházzal szintén közölni szíveskedjék. 

3. (Gy.) Felvétetett az elnöki jelentésnek, 9-ik pontja, melyben egyházunk nagy ér-
demli tagjainak Vandrák András eperjesi collegiumi tanárnak, kinek neve tanügyünk történe-
tével és fejlődésével válhatlanul összeforrt, Osztroluczky Géza esperességi felügyelőnek a 
theol. akadémiai bizottság buzgó tagjának s a ritka álclozatkészségű Zsivora Györgynek a 
pénzügyi bizottság buzgó tagjának elhunytáról emlékszik meg. 

Az egyetemes gyűlés e buzgó és nagyérdemű férfiak elvesztése felett őszinte 
fájdalmának ad kifejezést s áldott emléküket jegyzőkönyvben is megőrzi és meg-
örökíti. 

4. (Gy.) Geduly Lajos superintendens ezzel kapcsolatban fölemíltvén, hogy Lichner 
Pál, ki a tanügy terén kiváló buzgóságot fejtett ki, szintén elhalálozott, indítványozza, hogy 
adjon az egyetemes gyűlés e feletti őszinte sajnálatának kifejezést. 

Ezen indítvány elfogadtatván, az egyetem Lichner Pál elhunyta felett 
őszinte sajnálatát nyilvánítja. 

5. (Gy.) Előterjeszti az egyetemes egyházi s iskolai felügyelő, hogy több felebbezés 
vár ezen egyetemes gyűlésen elintézésre, nevezetesen felebbezéseket illetve felfolyamodásokat 
adtak be Omaszta József, Solcz András és Jeszenszky Pál, melyekre nézve czélszerű volna, 
hogy azok megvizsgálására és véleményes jelentés és javaslattételre bizottság küldessék ki. 

Ezen javaslat elfogadtatván, a beadott felebbezésekre vonatkozó vélemény-
adásra és javaslattételre következő bizottság küldetett ki, u. m. Karsay Sándor su-
perintendens és Káldy Gyula ker. felügyelő elnökletök alatt, Hunfalvy Pál, Ritter 
Károly, Csecsetka Sámuel, Samarjay Károly, Dolleschall Sándor és Győiy Elek, 
jelentésük a gyűlés folyama alatt elváratván. 

6. (Gy.) Olvastatván a m. é. egyetemes gyűlés jegyzőkönyve, annak 2-ik pontjánál 
bemutattatott néh. Török Pál özvegyének levele, melyben férje elhunyta feletti részvét nyi-
latkozatért köszönetet mond. 

Tudomásul vétetik. 

7. (H.) U. a. jkv. 5-ik pontjánál olvastatott, az ezen pont szerint kiküldött közokta-
tásügyi bizottságnak jelentése és fölvétetett annak 2-ik pontja, mely szerint az érettségi vizs-
gálatra vonatkozó utasítást, az egyetemes gyűlési határozatnak megfelelőleg elkészítette s a 
jegyzőkönyvéhez csatolt pontozatokat bemutatja, mely munkálat az elnöki jelentés 2-ik pontja 



szerint az egyetemes gyűlés felhatalmazása alapján, a vallás- és közoktatási miniszterhez fol-
terjesztetett. 

Tudomásul szolgál. 

8. (H.) Ugyanazon bizottság jegyzőkönyve 6-ik pontja alatt jelenti, hogy azon kér-
désre nézve, váljon kit értesitsen a vallás- és közoktatási miniszter a kormányképviselő kikül-
déséről, azon véleményt nyilvánította, hogy erről, mind az egyetemes felügyelő, mind a supe-
rintendensek értesíttessenek s ennek a vallás- és közoktatási miniszterrel való közlésére felkérte 
az egyetemes felügyelőt. 

Tudomásul vétetik. 

9. (H.) Ugyancsak az érettségi vizsgálatok ügyével kapcsolatban, felvétetett azon 
kérdés, hogy minő intézkedés történjék a vallástanra nézve. 

Erre nézve, a tiszai kerület oda nyilatkozik : miszerint kívánja, hogy az érettségi 
vizsgák tárgyai közé a vallástanból való vizsga is vétessék fel s e tantárgyból nyerendő cal-
culus a többi tantárgyból nyerendő calculussal egyenlő értékűnek s egyenlő következményűnek 
tekintessék Hasonló értelemben nyilatkozván a többi kerületek is, a négy kerületnek ekképen 
nyilvánított egyértelmű nyilatkozata alapján, 

az egyetemes gyűlés határozatikig kimondja: hogy az érettségi vizsgánál 
a többi tantárgyak közé, a vallástanból való vizsgálat is sorozandó s az ebből nye-
rendő tanulási fokozat, a többi tantárgyakból nyerendő fokozattal egy érvényűnek s 
hasonló következményűnek tekintendő. 

10. (H.) Olvastatott a m. é.jkv. 5. pontja alatt kiküldött bizottság jegyzőkönyvének 
a tandrendszer és tanrendre vonatkozó 3-ik pontja, mely szerint azt a középiskolák részéről 
beérkezett javaslatok alapján, ajkvhez csatolt munkálatban, kidolgozta s a mely javaslat az el-
nöki jelentés szerint a kerületekkel közöltetett. 

A bizottság ezen munkálatára vonatkozólag, a kerületeknek több észrevéte-
leik s javaslataik levén : ezeknek combinálása s vélemény előterjesztése végett, az 
egyetemes felügyelő elnöklete alatt, a superintendensek és kerületi felügyelőkből s a 
tanügyi bizottság tagjaiból álló bizottság küldetik ki, jelentése a gyűlés folyama 
alatt elváratván. 

11. Felvétetett ugyanazon bizottság jkvének 8-ik pontja, mely szerint az osztály-
összevonásá kérvényekre nézve, javasolja, hogy azok a tanintézetek igazgatói által az illető su-
perintendenshez terjesztessenek fel, a kormányhoz pedig, a tanári testület és saját véleményé-
vel a superintendens terjeszsze fel. 

E javaslat elfogadtatván, határozattá emeltetik. 

12- (V.) A m. é. jkv. 6-ik pontjánál a tiszáninneni ref. egyházkerületnek, 1888. ápri-
lis hó 24 — 26. napján Miskolczon tartott tavaszi gyűlésén hozott és hozzájárulás végett az ág. 
hitv. ev. egyház egyetemes gyűlésének megküldött azon határozata, mely szerint a nevezett 
ref. egyházkerület kimondta, hogy az 1848 : XX. t.-cz. 3. §-át, u. m. : „minden bevett vallásfe-
lekezetek egyházi és iskolai szükségei közálladalmi költségek által fedeztessenek s ezen elv-
nek részletes alkalmazásával a minisztérium az illető hitfelekezeteknek meghallgatásával a kö-
zelebbi törvényhozás elébe kimerítő javaslatot fog előterjeszteni" — életbeléptettetni óhajtja, 
mert csak ezen törvény végrehajtása teheti képessé egyházunkat iskoláinak a törvény szerint-
berendezésére ; tárgyalás és véleményezés végett az egyházkerületekkel közöltetvén, a dunán-
inneni kerület jelenti, hogy a közölt határozathoz egész terjedelmében hozzájárul; a dunántuli 
kerület ellenben bár elvben az idézett törvényszakasz intézkedéséhez szintén ragaszkodik, ez 
időszerint az iránt óhajt lépéseket tétetni, hogy az evang. vallásfelekezeteknek nyújtott állam-
segély összege felemeltessék ; a tiszai kerület gyülésileg e tárgyban nem határozott, de a nyi-
latkozatra felhívott esperességek nagyobb része a fenti határozathoz hozzájárulását jelenté be 
a kerületi elnökséghez. 

A bányakerület részéről pedig következő indítvány terjesztetett elő : 
„Tekintve azt, hogy az országos tanügy emelését czélzó ujabb iskolai törvények 

intézkedései által a protestáns vallású polgárokra indirecte uj meg uj terhek rovatnak ; — 
tekintve azt, hogy a protestáns egyház az ilyeténképen felmerült ujabb költségek 

fedezésére külön alappal nem rendelkezik s valahányszor az országos törvény követelményei-
nek megfelelni kíván, mindannyiszor a különben is terhes adókkal sújtott hívek áldozatkészsé-
géhez kénytelen folyamodni ; — 



tekintve azt, hogy az 1848. : XX. t.-czikkben kimondott felekezeti egyenlőség és vi-
szonosság elvével nem egyeztethető össze, hogy mig más hatalmasabb egyház legnagyobb részt 
állami alapítványokból tartja fel iskoláit, addig a szegényebb protestáns egyház csupán hívei-
nek filléreiből tartsa fel állami törvények által szabályozott iskoláit ; 

tekintettel végre az 1868 : LIII. t.-czikkben is kimondott elvre: 
tegye meg az egyetemes gyűlés a kellő lépéseket arra, hogy az állam az 1848 : XX. 

t.-czikkben kimondott felekezeti egyenlőség és viszonosság alapján, addig is, míg az országos 
tanulmányi alap jogi természete felett a törvényhozás végleges határozatot hozna — egyetér-
tőleg a testvér helvét hitvallású egyházzal — a két protestáns egyház iskoláinak fenntartása 
illetve segélyezése czéljából megfelelő tanulmányi alapot teremtsen." 

Miután valamennyi kerület a tiszáninneni ref. egyházkerületnek véleményezés végett 
közölt határozatát még nem tárgyalta : 

a határozathozatal függőben tartása mellett, a bányaikerület részéről be-
terjesztett inditvány tárgyalás és nyilatkozat végett az egyházkerületekkel közöltetik. 

13. (Gy.) U. a. jkv. 7-ik pontjánál, mely szerint a Koronhev na Sión czímíí lap üzel-
mei tárgyában érkezett miniszteri leirat intézkedés s eljárás végett a dunáninneni egyházkerü-
let superintendensének adatott ki. Geduly Lajos supintendens jelenti, hogy a nevezett lap 
megszűnt. 

További intézkedésre e szerint nem lévén szükség, a jelentés tudomásul 
vétetik. a k 

/ /J^m. QV-C^y 
H^Lffii»)'t"*"» jkv. 10-dik pontjánál, melyben kimondatik, hogy miután az egyházfe-

kezeti főhatóság-otTnttgft az egyetemes közgyűlés képezi, s igy ennek beleegyezése nélkül kö-
zépiskoláinkat állami segélyt tárgyazó szerződés jogérvényesen nem köthető s fölhivja a bizott-
ság ügyeimét az államsegély ügyében az 1883. évi XXX. t.-cz. folytán szükségesekké vált intéz-
kedésekre, jelesül pedig azon kérdésre, vájjon az államsegély általában igénybe vétessék vagy 
sem? S ha igen, mily szabályok és feltételek állapíttassanak meg az erre vezető eljárásra és 
szerződésekre nézve ? olvastatott s felvétetett a m. é. jkv. 5-ik pontja szerint kiküldött egyete-
mes bizottság jegyzőkönyvének 4 ik pontja, mely szerint a bizottság beható tárgyalás után ki-
mondandónak véli, hogy az állami segélynek az egyház vagy az illető iskolai pártfogóság 
részéről való igénybe vétele lehetőleg mellőztessék is csak oly helyen és esetben történjék, 
ahol azt felekezeti és tanügyi fontos okok elkerülhetetlenné teszik. Ily elkerülhetetlen szükség 
esetében is azonban csak a következő elvek megtartása mellett vehető az államsegély igénybe : 

1. ha az igénybe veendő segély szövege nem haladja meg az illető középiskola fen-
tartási szükségletének felét s ha ennélfogva az intézet felekezeti jellege és az egyház önkor-
mányzási joga sértetlenül megmarad ; 

2. ha az illető tanárok a kormány által a felekezettel közlött s kizárólag mindkét 
hitvallású evangelikus tanárok közül neveztetnek ki ; 

3. a kormánynyal kötendő minden szerződésnek jogerőre való emelkedése az egyete-
mes gyűlés, mint felekezeti főhatóság beleegyezésétől függ. 

Hogy a fenebbi elvek és az egyetemes gyűlés által a kerületek javaslatai alapján ki-
dolgozandó módozatok egyes felmerülendő esetekben helyesen alkalmaztatnak-e, annak előleges 
megitéltetését a bizottság egy újonnan szervezendő egyetemes bizottságra javasolja bizni, mely 
egyáltalában a segélyezés szükséges volta felett is véleményt mondjon. 

A segélyezett intézetek tanárkara szavazatjogának megállapítására nézve fölkéren-
dőknek véli a kerületeket, hogy erre vonatkozólag v é l e m é n y t adni szíveskedjenek. 

Fölhivatván ennek folytán a kerületek, hogy erre nézve véleményeiket is kívánalmai-
kat terjeszszék elő. 

A dunáninneni kerület előadja, hogy az állami segélyezésre nézve a kormánynyal 
kötendő szerződések -tárgyában e következő három kivánalma van : 

1. hogy államilag segélyezett felekezetünkbeli tanintézetekben a kormány által alkal-
mazandó tanárok csakis ágostai hitv. evang. tanárok közül neveztessenek ki ; 

2. hoffv az államilag segélyezett középiskolák szavazati jogára nézve az egyetemes 
gyűlés esetről esetre intézkedjék, magától értődvén, hogy csak oly iskolák nyerhetnek szavazati 
jogot, melyek az egyetemes gyűlés által meghatározott feltételeknek minden tekintetben teljesen 
megfelelnek. 

3. hogy az államilag segélyezett középiskoláktól a tápintézetre való supplicatio joga 
megvonassék. 

A dunántuli kerület jelenti, hogy miután kebelében oly középiskola nincs, mely jelen-
leg az állami segélyt igénybe venni óhajtaná, ezen ügyet gyülésileg tüzetesen nem tárgyalta. 

2 * 



A bányai kerület a bizottság* javaslatát elfogadja, a dunáninneni kerületnek a szava-
zati jogot illető kívánatára nézve oda nyilatkozik, hogy azzal az állami segélyt igénybe veendő 
iskolák tanári kara is ruliáztassék fel. 

A tiszai kerület végre a bizottság véleményét szintén elfogadja, azonban kimondja, 
hogy annak végleges eldöntését, vájjon a kerületbeli gymnasiumok valamelyike az állami se-
gélyt igénybe veliessé-e vagy sem, az egyetemes gyűlésnek való utólagos bejelentés mellett, sa-
ját jogának tekinti. A mi pedig a tanárok szavazati jogát és a supplicatiokat illeti e tekintetben 
az államilag segélyezett és nem segélyezett gymnasiumok közt ktilömbséget tenni, nem kiván. 

Ennek nyomán az egyetemes gyiilés a dolognak beható tárgyalása után 
határozatilag kimondja a következőket : 

1. miután a bizottság által kifejezett javaslatra nézve a kerületeknek eltérő 
nézeteik nincsenek, ezen javaslat ezennel határozat érvényére emeltetik ; 

2. a mi tanárok szavazati jogát illeti, az egyetem az államilag segélyezett 
és nem segélyezett gymnasiumok közt ktilömbséget nem tesz ; 

3. ami végre a dunáninneni kerület azon javaslatát illeti, hogy az államilag 
segélyezett intézetektől a tápintézetekre való suppliQatio joga elvonassék, e javaslat 
a kerületekhez nyilatkozat tétel végett leszállíttatik. 

15. (H.) Ugyancsak a m. évi jkv. 5-ik pontja szerint kiküldött bizottság, jkvének 
5-ik pontjában jelenti, hogy tárgyalván a rozsnyói gymnasium állami segélyzési ügyét, miután 
annál a fenebb javasolt felvételek figyelembe vétettek, az erre vonatkozó szerződést helybenha-
gyandónak véli. 

E vélemény elfogadtatván a rozsnyói gymnasium segélyzésére vonatkozó 
szerződés helybenhagyatik. 

16. (H.) Ezzel kapcsolatban elnöklő egyetemes felügyelő jelenti : hogy az államse-
gély igénybe vétele czéljából hozzá legközelebb a következő tanintézetek adták be folyamod-
ványaikat : az aszódi algymnasium, a békéscsabai algymnasium, a rimaszombati egyesült pro-
testáns főgymnasium, az eperjesi és a selmeczi főgymnasium. 

Véleményadás végett folyamodványaik a 10-ik pont alatt kinevezett bizott-
ságnak átadatnak, jelentése még e gyiilés folyama alatt elváratván. 

17. (H.) Fölvétetett továbbá a m. évi jkv. 10-ik pontjánál, am. évi jkv. 5-ik pontja 
alatt kiküldött bizottság jegyzőkönyvének 10-ik pontja, mely szerint, tekintettel arra, hogy a 
középiskolai törvény folytán, s az állami közigazgatás gyorsabb menete következtében, a tanügyet 
illetőleg gyakrabban fordulhatnak elő . oly principialis kérdések, melyek felett határozatot hozni 
egyedül az egyetemes gyűlés hatáskörébe tartozik, de ily gyorsan és haladéktalanul elinté-
zendő ügyekben a kerületi s egyetemes gyűlések kivételes egybehivása igen sok időbe és költ-
ségbe kerülne : indítványozza, hogy a jelen tanácskozó egyetemes bizottság állandósíttassék 
vagy is szerveztessék az egyetemes felügyelő elnöklete alatt egy egyetemes közoktatási bizott-
ság, melynek tagjai volnának az egyházkerületek superintendensei és felügyelői, továbbá a 
tanügyi bizottság tagjai és minden nyolcz osztályú gymnasium részéről egy-egy küldött. 

Az indítvány elfogadtatván a részletes javaslat kidolgozásával megbizatik 
a tanügyi bizottság. 

18. (V.) U. a. jkv. 11-ik pontjánál, mely szerint az elkeresztelési sérelmek megszün-
tetése, valamint a párbér beszedésére vonatkozó sérelmes rendeletek és határozatok visszavo-
nása tárgyában, benyújtott kérvények megsíirgetésére az egyetemes felügyelő kéretett fel, föl-
vétetett az elnöki jelentés 3-ik pontja, melyben jelenti elnöklő egyetemes felügyelő, hogy a pár-
bér sérelmek tárgyában a helv. hitv. testvérekkel együttesen felterjesztett sürgető feliratra, vá-
lasz mai napig sem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 

19. (V.) Ugyanazon jelentésében jelenti továbbá az egyetemes felügyelő, hogy az elke-
resztelési sérelmek tárgyában beadott kérvényt szintén megsürgette, s az irányban a kormány 
részéről intézkedés is történt ; bemutatja egyúttal a vallás- és közoktatási miniszternek hozzá 
1884. evi 24727. sz. a. érkezett leiratát, az ahhoz csatolt ugyanazon számú valamennyi keresz-
tény hitfelekezet főhatóságához kibocsátott intézményével együtt, melyek felolvastatván tartal-
muk következő : 

24727. szám, Méltóságos Báró és Főfelügyelő Úr! A magyarországi helvét és ágostai 
hitvallású evangelikus egyházak nevében és megbízásából Méltóságod hivatal elődje és báró 



Vay Miklós főgondnok 1881. márczius 1-én kérvényt intézett az országgyűlés képviselőházá-
hoz, melyben az 1868. : LUI. és az 1879. XL t.-cz. szükségessé vált kiegészítése végett pótló, 
törvényczikk hozatala szorgalmaztatott. 

E kérvény kapcsában a magyarhoni ágostai hitvallású evangelikus egyház folyó évi 
május 6-án 80 sz. a. a miniszterelnök urlioz ugyanily értelemben feliratot nyújtott be, oly 
irányú törvényhozási intézkedés kieszközléseért, hogy a lelkészek azon esetben, ha más feleke-
zetbeli egyéneket megkeresztelnek, az erről szóló bizonyítványt az 1879. XL. t.-cz. 5. §-ában 
kiszabott büntetés terhe alatt, az illetékes lelkésznek hivatalból tartozzanak megküldeni. 

A kivánt törvényhozási intézkedés ez időszerűit ki nem eszközöltetett ugyan, azonban 
a kormány e bajon olykép vélt gyökeresen segíteni, hogy a méltányos kérelem értelmében, 
valamennyi k e r e s z t é n y hitfelekezett egyházi főhatóságához, a •/• alatt idezárt intézvény adatott 
ki miheztartásul. 

Miről Méltóságokat azon tiszteletteljes megjegyzéssel van szerencsém tudósítani, 
hogy azon nem várt esetben, ha eme rendeleti uton tett intézkedés a keresztelési bizonylatok 
kölcsönös megküldésének elmulasztása miatt az egyes felekezeti hatóságok által emelt pana-
szok reményeit megszüntetését még sem eredményezné : a kormány hajlandó lesz annak idején 
a megfelelő törvényhozási intézkedést is kieszközölni. 

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. Budapesten 1884. évi 
juliushó 11-én. Tréfort, s. k. 

Ennek */• alatti melléklete : 
Midőn a magyar törvényhozás az 1868. évi LIII. törvényczikket megalkotta, azon 

szándék által vezéreltetett, hogy az ország keresztény felekezetei közti viszonosságot kellőleg 
körülvonalozván, százados súrlódásoknak véget vessen és a vallásfelekezet közti békének ujabb 
támaszt és biztosítékot nyújtson. 

E törvény, többi közt a vegyes házasságokból, származó gyermekek körül is intéz-
kedvén, 12-ik szakaszában kimondja, hogy a fiuk atyjok, a leányok pedig anyjoknak vallását 
követik, egyúttal jövőre nézve is érvénytelennek, semmisnek és minden jogerőt nélkülözőnek 
jelentvén ki bármely szerződést, térítvényt, vagy rendelkezést, mely e törvénynyel ellenkeznék. 

Ezen szakasznak logikai folyamánya, hogy azon esetben, ha valamely lelkész, oly 
gyermeket, ki a törvény szerint más keresztény felekezethez tartozik, bármely okból megke-
resztel, azt saját anyakönyvébe be nem vezetheti, hanem köteles az ezen ténykedésről szóló 
bizonylatot az illetékes lelkészhez hivatalból s a végből haladéktalanul átteni, hogy azaz ekként 
megkeresztelt gyermeknek születését saját anyakönyvében feljegyezhesse ; mert a más feleke-
zetbeli lelkész által történt megkeresztelés a gyermeknek vallás tekintetbeni törvényszerű ho-
vátartózandóságán mit sem változtat, az egyes keresztény vallásfelekezetek anyakönyveinek 
hiteles volta pedig csak ez úton eszközölhető. 

De van még egy más ok is, mely a lelkészeket ilyetén keresztelési bizonylatok köl-
csönös kiszolgáltatására kötelezi s ez azon birói magyarázat, melyet az 1868 : LIII. t.-czikkel 
szoros kapcsolatban álló 1879.: XL. t.-cz. tüzetesen annak 53. §-a egyes előfordult esetekben 
talált, mely birói magyarázat azon nézetet látszik érvényre emelni, hogy a keresztény szülőktől 
származott gyermeknek megkeresztelése más felekezetbeli pap által, mint a melyhez a gyermek 
nemét tekintve a törvény szerint tartoznék, nem azonos az illető gyermeknek a keresztelő lel-
kész felekezetébe való felvételével. 

Midőn pedig az egyházak e birói magyarázatnak előnyeit elfogadták ott, a hol az az 
1879 : XL. t.-cz. 53. §-a alapján más felekezetbeli gyermekek megkeresztelése s az anyakönyvi 
kivonat ki nem szolgáltatása miatt bevádolt papjaik javára szolgált, elismerték a feltevést, hogy a 
lelkész a gyermeket az azon végrehajtott keresztelés által nem a maga felekezetébevette fel, miből 
önként következik, hogy a keresztelési bizonylat a másik, illetékes egyháznakszolgáltatandó ki. 

Mindazonáltal évenkint számos eset fordul elő, melyben különféle egyházi hatóságok 
panaszt tesznek nálam, hogy más felekezetek lelkészei, törvényszerűen a panaszt tevő hatósá-
gok egyházához tartozó gyermekeket megkeresztelik anélkül, hogy a keresztelési bizonylato-
kat az illetékes lelkésznek kiszolgáltatnák, sőt, hogy erre felszólíttatva, e bizonylatok kiada-
tását különféle, a törvény előtt meg nem állható okokból megtagadják. 

A fentebb tisztelettel előadottak után szükségtelen bővebben okadatolnom, miszerint 
az egyházi joghatósága alatt álló papságnak a szóban forgó törvény intézkedéseket újból meg-
magyarázván. ugyanannak egyúttal szigorúan meghagyni, hogy mindannyiszor, valahányszor 
oly gyermeket, ki a törvény rendelkezése szerint más felekezethez tartozik, bármely okból 
megkeresztelnek, a keresztelési bizonylatot anyakönyvezés végett az illetékes lelkészhez, a 
ténykedés után legfeljebb nyolcz nap alatt és az 1879. : XL. t.-cz. 58. §-ban megszabott bün-
tetés terhe alatt áttenni el ne mulaszszák. Budapesten, 1884. évi julius hó 11-én. Trefort, s. k. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 



20. (V.) A m. évi jkv. 12-ik pontjánál előterjesztetvén, hogy a theol. akadémiai nagy-
bizottságban egyrészt az egyetemes felügyelőnek elnökké választatása, másrészt Osztroluczky 
Géza elhalálozása folytán, két tag helye megürült, 

a theolog. akadémiai nagybizottságba a megürült helyekre tagoknak Káldy 
Gyula dunántuli egyházkerületi felügyelő és Richter Ede, a récsei és a misérdi egy-
házak felügyelője választattak meg. 

21. (V.) Olvastatott ezután a theol. akadémia nagy bizottságának jelentése, melyben 
jelenti a következőket: 

A lefolyt évben rendkívüli gyűlés tartását feleslegessé tette a kis bizottság gon-
dos eljárása. 

Osztroluczky Géza elhalálozása és Poszvék Sándor kilépése folytán, a kis bizottságba 
Ritter Károly és Richter Ede nagybizottsági tagok választattak be. 

Az akadémia körében az első tanári vizsga f. évi január 29-én tartatott, mikor is dr. 
Masznik Endre a rendszeres theologiából és uj testamentomi exegesisből jelesen képesített ta-
nárnak nyilváníttatott, az esküt letette, a rendes tanárok sorába lépett s mint ilyennek fizetése 
f. é. február 1-től folyóvá tétetett. 

A lefolyt 1883/4. tanévben volt az akadémián 58 hallgató; még pedig az első tanfo-
lyamban 15, a másodikban 15, a harmadikban 18 és a negyedikben 10. — Alapvizsgát tett 5 
és liitjelölti vizsgát 12 hallgató. — 33 hallgató kapott 21—157 frt közt váltakozó összegben 
1612 frt 60 kr ösztöndijat. — A német egyetemekben járt hallgatók közül hatan 506 frt ösz-
töndíjban részesíttettek. 

Kámory Sámuel tanárnak, ki a héber nyelv és az ó-szövetségi exegesis előadását több 
éven át magára vállalta, köszönet szavaztatott ; a f. tanévtől kezdve pedig az ó-testamentomi 
exegetikai tanszékre Pukanszky Béla tanárjelölt rendkívüli tanári minőségben, hetenkénti 10 
órára, 1000 frt javadalmazás és a szakvizsgának 2 év alatt letevésének feltételemellett alkal-
maztatott. 

A még üresedésben levő egy magántanári hely betöltésére a kis bizottság hatalmaz-
tatott fel. 

Az akadémiának költségelőirányzatát az 1884/5. tanévre következőkben állapí-
totta meg : 

S z ü k s é g l e t : F e d e z e t : 

4 rendes tanár fizetése lakbérrel 6000 frt egyetemes theol. alapból . 1727 frt 
1 rendkívüli tanár javadalma . 1000 „ Zelenay alapból . . . . 500 „ 
2 magántanár javadalma . 900 „ Kerületek évi járuléka 1350 „ 
énektanitó fizetése . . . . 150 „ pozsonyi egyház . . . . 3100 „ 
könyvtárra . 500 „ Zsedényi alapból . . . . 250 „ 
fűtésre 200 „ Gr. Pálffy alapítványból . 800 „ 
szolga bére 450 „ Reiscliel-féle „ 1500 „ 
vegyesekre 997 „ tandijak 700 „ 

failleték 200 „ 
irodai szükséglet jövedelme . 90 „ 

Összesen : 10197 frt Összesen : 10197 frt 

Az akadémia nagybizottság jelentése, illetve bejelentett intézkedései tudo-
másul vétetnek és Kámory Sámuel tanárnak, ki az ó-testamentomi exegesis és a hé-
ber nyelv előadására vállalkozván, a teljes tanfolyam létesítését lehetővé tette, jegyző-
könyvileg köszönet szavaztatik. 

22. (V.) A m. é.jkv. 16. pontjánál jelenti, a theol. akadémiai nagybizottság, hogy az 
egyetemes felügyelő által a mult évben felajánlott pályadíjból a megállapított feltételekhez ké-
pest 14 arany Mikler Sándornak és 6 arany Strompf Lászlónak adatott ki ; és hogy b. Prónay 
Dezső egyetemes felügyelő ismételten felajánlott pályadijakra 23 vagy esetleg több aranyat, 
azon kikötéssel, hogy a pályadijak a tanári karnak átadott külön iratában megjelölt feltételek 
mellett egyházi beszédek jutalmazására adassanak ki. 

Ezen örvendetes tudomásul vett jelentés folytán, az egyetemes gyiilés, az 
egyetemes felügyelőnek az ifjúságot szellemi versenyre buzdító adományáért, hálás 
köszönetét nyilvánítja. 



23. (V.) Ugyanazon jkv. 17. pontjánál az akadémiai nagybizottság „a hit- és lelkész-
jelölti vizsgáknak az alap és szakvizsgákkal való összhangzásba hozatala és azoknak egyön-
tetű szervezése" tárgyában következő javaslatot terjeszti elő : 

1. Hazai theologusaink és lelkészjelöltjeink, tekintet nélkül arra, hazai theol. intéze-
zeteink, melyikében töltötték el a 3 éves tanfolyamot, és hol végezték a követelt 4-ik évi tan-
folyamot (akadémiánkon Eperjesen vagy a külföldi egyetemek valamelyikén) 3 vizsga letevé-
sére köteleztetnek, ugyanis : 

a) alapvizsgát tesznek a 2-ik tanfolyam végeztével 
b) szakvizsgát tesznek a 4-ik „ „ 
c) papi-vizsgát tesznek később a kijelölt helyen és időben. 
2. Hazai egyházunkban lelkészi állásban működni kivánó ifjak mindegyike kötelez-

tetvén kivétel nélkül a 3 éves tanfolyamnak hazai theol. intézeteink egyikében elvégzésére s 
elméleti tanulmányaiknak még legalább egy (a 4-ik) év alatt akadémiánkban, vagy a külföldi 
egyetemek valamelyikén befejezésére: 

a) az alap- és szakvizsgát akadémiai szervezetünk jelezte tantárgyakból azon theol. 
intézeteinknél teszi le, melynek körében végzete a 2-ik, illetőleg a 4-ik évi tanfolyamot, vagy 
ha az utóbbit a külföld valamely egyetemén töltötte, azon intézeteknél teszi le a szakvizsgát, 
melyben a 3-ik tanévet eltöltötte ; az akadémián tartandó szakvizsgákon a superintendensek 
felváltva, a theol. intézeteknél tartandó szakvizsgákon pedig az illető intézet superintendense 
elnökölnek ; 

b) papivizsgát a lelkészjelölt, az egyetemes gyűlés által választott lelkészvizsgáló 
bizottságnak azon kerületbeli osztálya előtt teendi le, mely egyházkerület köréből származik, 
vagy a mely egyházkerület körében kiván nyerni alkalmazást. 

3. Papivizsga az egyetemes gyűlés által választott lelkész vizsgáló bizottság illető 
kerületi osztálya elnöksége által kitűzött helyen és időben, évenként egyszer tartatik. 

Papivizsgához csupán azon lelkészjelölt bocsátható, ki az alap- és szakvizsga sikeres 
letevéséről nyert bizonyítványt az elnökségnél, rendelt időre, bemutatja. 

Papivizsga főtárgyait inkább a gyakorlatiak, elméletiekből pedig azon tudományok 
képezik, melyek a lelkész gyakorlati működésével szorosabb összefüggésben állanak ilyenekűl : 
dogmatica, erkölcstan, egyháztörténet, egyházjog, gyakorlati theologia és gyakorlati exegesis 
vétetnek fel. 

Papivizsga sikeres letevéséről szóló bizonyítványnak bemutatásával a lelkészjelölt 
azon Superintendens által avattatik fel, mely Superintendens működési körében levő lelkésztől 
vagy egyháztól nyert meghivó levelet. Hogy ha e letett vizsga után egy évnek lefolyta előtt 
nyer meghivást, minden további vizsgálat nélkül, egy évvel később kapott meghivás esetében 
azonban colloqiumi tartása után avattatik fel. 

4. Lelkész-vizsgáló egyetemes bizottságot az egyetemes gyűlés alakít oly módon, hogy 
abba kerületenkint külön-külön 

két világi férfiút, 2 lelkészi és lehetőleg 2 theol. tanárt beválaszt s e választást év-
ről évre ismétli. 

Ezen bizottságnak állandó elnöksége minden egyes kerületi osztálynál az illető Supe-
rintendens és kerületi felügyelő. 

Ezen bizottságok az egyetemes egyház nevében végzik, később nyerendett utasítás 
mellett nagyfontosságú teendőiket, kiadják a bizonyítványokat, beszámolnak az egyetemes 
gyűlésnek évenként. 

Ezen javaslat tárgyalás és nyilatkozat végett az egyházkerületekkel kö-
zöltetik. 

24. (V.) A theol. akadémiai nagybizottság jelentésének előterjesztése folytán felvet-
tetvén azon kérdés, hogy miután az akadémiai tanárok előadásaikban legnagyobbára saját irott 
füzeteiket használják, nem volna-e szükséges alkalmas tankönyvek kiadásáról gondoskodni, 
annyival inkább, mert bár a felsőbb tanintézet jellegével biró akadémián a fennálló szabályzat 
korlátain belől a tanszabadság elve követendő, másrészt több tantárgy alapos előadása és ta-
nulmányozása alkalmas szakkönyvek kiadását csaknem elkerülhetlenűl igényli ; másrészt azon-
ban az előadó tanárok részéről szakkönyveknek önerejükből leendő kiadása, az ezzel járó tete-
mes anyagi áldozatok miatt, várható alig levén: 

felkéretik az akadémiai nagybizottság, tegye tanulmány tárgyává, mennyi-
ben volna lehetséges a theol. akadémiai előadásoknál vezérfonalként használható 
szakkönyvek kiadását az egyetemes egyház részéről előmozdítani. 

3* 
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25. (V.)A m. é. jkv. 18-ik pontjánál atiszai kerület jelenti, hogy az eperjesi theologiai 
intézetet a 4-ik tanfolyammal kibővíté, ezen tanfolyam ellátására egyelőre egy segédtanárt al-
kalmazott, de törekedni fog mielőbb egy rendes tanári állást rendszeresíteni. 

Ezen bejelentés folytán felemlíttetvén annak szüksége, hogy az eperjesi theol. inté-
zetnek szervezete is bemutattassék : 

az eperjesi theologiai intézetnek egy 4-ik tanfolyammal történt kibővítése 
örvendetes tudomásul vétetik s a tiszai egyházkerület egyszersmind felhivatik, hogy 
a nevezett intézet uj szervezetét és tanrendét a legközelebbi egyetemes gyűlésre mu-
tassa be. 

26. (Gy.) U. a. jkv. 20-ik pontjánál, mely szerint az egyetemes alap létesíthetése 
kérdésében kiküldött bizottság, a fennforgó nehézségek miatt feladatának meg nem felelhetett, 
jelentvén az egyetemes felügyelő, hogy a bizottság működését megkezdette: 

ezen jelentés tudomásul vétetik s a bizottság további jelentése elváratik. 

27. (V.) A mult évi jkv. 21. és 40. pontjainál olvastatott az egyetemes könyv- és le-
véltár átadására kiküldött bizottságnak jelentése, mely,szerint mind a könyvtár, mind pedig a 
levéltár rendben találtatott és az újonnan megválasztott egyetemes könyv- és levéltárnok, 
Doleschall Sándornak átadatott. 

Olvastatott továbbá az egyetemes könyv- és levéltárnok jelentése, mely szerint a le-
véltár az 1 881-ik évig bezárólag czédula-katalogus alapján s többnyire kronologikus rendben 
rendezve van ugyan, de a — részben fölötte becses — okmányok nincsenek az idő és por be-
hatása ellen kellőleg megóva, miért thékák, borítékok és a nagy értéket képviselő ismert és 
ujabban felfedezett. Keimeliák, mint p. az 1518-ból származó, 109-ik zsoltár magyarázatának 
prima manusa Luthertől, Melanchtonnak, Schwendi Lázár clesi bibornoknak, Thurzó György-
nek egy-egy levele stb., elhelyezésére külön szekrényke beszerzése volna szükséges. — Elő-
terjeszti jelentése folyamán egyetemes levéltárnok, hogy az egyetemes felügyelőtől átvette b. e. 
Dorottya főherczegasszonynak 1847. okt. 17-én kelt eredeti adománylevelét, melylyel az 
általa gyűjtött egyháztörténeti kéziratokat s nyomtatványokat az egyetemnek ajándékozza, és, 
hogy a könyvtár csak a Haan Lajos által ajándékozott két saját szerzeményű müvével gyara-
podott s jelenleg 352 műből áll; indítványozza egyúttal a levéltárban levő értéktelen irományok 
különösen a Roth-Teleky ösztöndíjért folyamodók kérvényeik és dolgozatainak selejtezését és 
az irodalom terén működő evang. férfiak az iránt való felszólítását, hogy az általok kiadandó 
vagy már kiadott munkák egy-egy példányával az egyetemes könyvtárt gyarapítani szí-
veskedjenek. 

Ezen jelentés kapcsában az egyetemes könyv- és levéltárnok azon szóbeli indítványt 
terjeszti még elő, hogy Luther összes műveinek legújabban megjelenő kiadása szereztessék meg 
az egyetemes könyvtár részére. 

Felvétetvén e helyütt az egyetemes pénzügyi bizottság azon javaslata, hogy levéltári 
felszerelésekre egyelőre 50 frt szavaztassék meg : 

a könyv és levéltár átadására vonatkozó jelentés, valamint az egyetemes 
könyv- és levéltárnoknak kimerítő jelentése, mely fényes tanúságot tesz a levéltár-
nok lelkes ügybuzgóságáról, tudomásul vétetik ; a levéltári kisebb felszerelési tár-
gyak beszerzésére szükséges összeg, 50 frt erejéig, a levéltárnok kezeihez utalványoz-
tatik ; a szekrény beszerzése iránti intézkedésre egyetemes felügyelő felkéretik ; 
Luther összes műveinek legújabb kiadása az egyetemes könyvtár részére megszerez-
tetni határoztatik s az előfizetéssel levéltárnok bizatik meg ; végül levéltárnoknak, 
a könyvtár gyarapítására s az értéktelen irományok selejtezésére nézve tett indít-
ványai elfogadtatnak. 

28. (Sch.) U. a jegyzőkönyv 33. pontjánál olvastatott az egyetemes tanügyi bizott-
ságnak a mult 1883/4-iki tanévről szóló évi jelentése, beterjesztetvén egyszersmind az erre 
vonatkozó statisztikai táblázatok is. — E jelentés szerint : 

Az egyetemes tanügyi bizottsághoz az elmúlt 1883/4-iki iskolai év folytán 24 folya-
modás érkezett osztályösszevonások és javító vizsgálatok megengedése tárgyában. Az osztály-
összevonások tárgyában beérkezett 3 folyamodást, a középiskolai törvény értelmében az illető 
főtiszt. Superintendens urak közvetítésével az egyenes tanügyi bizottság a magas vallás- és 
közoktatási kormányhoz terjesztette fel, s e folyamodások mindenike kedvező elintézést nyert. 
A javító vizsgálatokra beérkezett folyamodásokat a bizottság szabályszerűen tárgyalván, az 
azokhoz mellékelt tanári testületeknek véleménye alapján valamennyi kérelemnek helyt adott. 
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Az egyes közép és felső tanintézetek igazgatóságai által az egyetemes tanügyi bizott-
sághoz beterjesztett statistikai adatok alapján, a bizottság jegyzője elkészítvén a tanintézetek 
szellemi és anyagi állását minden oldalról feltüntető táblás kimutatásokat, van szerencsénk 
azokat a tisztelettel mellékelt 9 táblázatban a méltós. és főtisztelendő egyetemes gyűlés elé 
terjeszteni. 

Ezen táblázatok szerint volt a magyarhoni ágostai hitv. evang. egyház kebelében és 
felügyelete alatt az 1883/4-iki iskolai évben 9 nyolcz osztályú fö-, 2 bat-, 6 négy-, 1 három osz-
tályú gymnasium, 1 hat osztályú realgymnasium, összesen 19 középiskola; ezenkívül volt 
5 tanítóképző, 2 hittani intézet, 1 hittani és 1 jogakadémia, összesen 28 közép- és felső iskola. 
A fennálló tanintézetek közül a tannyelv 22-ben magyar, 2-ben (felső-lövői realgymnasium és 
tanítóképző) német-magyar, 4-ben az alsó osztályokban túlnyomólag német, a felső osztályok-
ban magyar. 

Az összes tanintézetek épületeiben van 147 osztály, 161 tanterem, 69 gyűjtemény-, 
könyv- és szertár, 279 tanár-, növendék- és szolgaszoba, összesen 509 szoba és helyiség. Az 
összes tanintézetek könyvtáraiban van 209,469 kötet könyv természetrajzi gyűjteményeiben 
107,349 darab, természettani szertáraiban 7,373 szer, földrajzi, régiségi és éremtáraiban 30,155 
darab. Testgyakorló van 1 8, azonban a testgyakorlatot minden középiskolában tanítják, s e 
czélra, a hol testgyakorló nincs, a városi vagy társulati testgyakorló intézeteket használják. 

Az összes tanintézetekben van 156 rendes, 12 segéd-, 92 melléktanár, összesen 260 
tanférfi. A rendes tanárok évi fizetése 187,628 frt 91 kr. (5f0l frt 96 krral több mint a mult 
évben.) A legnagyobb rendes tanári fizetés van Budapesten 1650 forinttal, a legkisebb rendes 
tanári fizetés ellenben Sajó-Gömörön 400 forinttal. Egy-egy rendes tanár átlagos évi fizetése 
721 frt 64 kr; valósággal azonban a tanári fizetések számos tanintézetnél az itt jelzett átlagos-
nál jóval magasabbak, úgy hogy 1000 forintig, sőt azonfelül dijaztatnak még a tanárok 18 
tanintézetben. 

A tanév elején beíratott a gymnasiumokba : azl. osztályba 855 nyilvános, 66 magán; 
a l l . osztályba 665 nyilvános, 35 magán; a III. osztályba 587 nyilvános, 28 magán; a IV. 
osztályba 542 nyilvános, 14 magán; az V. osztályba 427 nyilvános, 11 magán ; a VI. osztály-
ba 356 nyilvános, 12 magán ; a VII. osztályba 375 nyilvános, 11 magán; a VIII. osztályba 
347 nyilvános, 5 magán = összesen 4336 tanuló. A gymnasiumokba beíratott magántanulók 
az Összes létszám 4'1%-át teszik. Az eperjesi jogakadémiába beíratott : az I-ső tanfolyamba 16, 
a II-ikba 8, a III-ikba 5, a IY-ikbe 13, összesen 42 mind nyilvános joghallgató. A három theo-
logiai intézetbe beíratott: az első tanfolyamba 28 ; a másodikba 23; a harmadikba 35; a ne-
gyedikbe 10, összesen 96 mind nyilvános hittanhallgató. A tanítóképző intézetekbe beíratott: 
az első tanfolyamba 41 nyilvános, 2 magán; a másodikba 42 nyilvános, a harmadikba 49 nyil-
vános, 1 magán ; a negyedikbe 16 nyilvános, összesen 151 tanuló. Ezek szerint beíratott a 
tanév elején az összes tanintézetekbe 4625 tanuló. 

A beirottak közlil vizsgálatot tett az év végén a gymnasiumokban 3945 nyilvános, 
129 magán, összesen 4074 tanuló. A vizsgálatot letett magántanulók a vizsgálatot tett összes 
létszám 3-1%-át teszik. A mi a vizsgálatok eredményét illeti: jeles osztályzatot nyert 613 nyil-
vános tanuló (a nyilvános tanulók 15 5°/o-ka) és 22 magántanuló (a magántanulók 17%-ka); jó 
osztályzatot kapott 1079 nyilvános (a nyilvános tanulók 27-3%-ka), 43 magántanuló (a magán-
tanulók 33-3°/o); elégséges osztályzatot nyert 1399 nyilvános (a nyilvános tanulók 35'4°/o-ka), 
és 51 magántanuló (a magántanulók 39'5%-ka); elégtelen osztályzatot kapott 854 nyilvános (a 
nyilvános tanulók 21'6%-ka) és 13 magántanuló (a magántanulók 1 0 - l ° / o k a ) . Vizsgálatlan ma-
radt a gymnasiumokban 88 (2%), kilépett 164 (3.7%), meghalt 10 (0'2 70). — A jogakadémián 
évi vizsgálatot nem tartanak. A hittani intézetekben vizsgálatot tett az év végén 87, s ezek kö-
zül jeles 35 (40-2%), jó osztályzatú 37 (42'5°/o), elégséges osztályzatú 15 (17'2°/0), vizsgálat-
lan maradt 4, kilépett 1, meghalt 4. A tanítóképző intézetekben vizsgálatot tett az év végén 
132 tanuló, s ezek közül: jeles 29 (21'9°/o); jó osztályzatú 65 (48 9°/o) ; elégséges osztályzatú 
31 (23-47O); elégtelen osztályzatú 7 (5-4°/o) ; vizsgálatlan maradt 12, kilépett 7. 

Érettségi vizsgálatokra jelentkezett az összes főgymiiasiumokban 323 nyilvános, 3 
magán, összesen 326 tanuló ; ezek közül az Írásbeli vizsgálatok alapján visszavettetett 24 
(7-3° o), s igy a szóbeli vizsgálatokra bocsáttatott 302, de ezek közül 7 betegség miatt a vizs-
gálatra nem jelenhetvén meg. tényleg csak 295 vizsgáltatott meg. Érettnek nyilváníttatott : kitün-
tetéssel 46 (15.6° o) ; egyszerűen 211 71-5%); a szóbeli vizsgálat alapján visszavettetett 38 
(12-9°/o).Az éretteknek nyilvánítottak-közül szándékoztak elmenni: hittudományi szakra 36 (14°/o) : 
jogtudományi szakra 51 (l9'8°/0) ; g'yógytudományi szakra 39 (15'2°/o); bölcsészeti szakra 
10 (3'8°/o); nyelvészeti tanfolyamra 2 (0'70/o); vegyészeti tanfolyamra 3 (l-l°/o) mérnöképité-
szeti szakra 7 (2-7°/o); mérnökgépészeti szakra 7 (2 '7° /o) ; bányászati szakra 6 (2-370) ; erdészeti 
tanfolyamra 8 (3 17o) ; hadi pályára 9 (3-57o) ; hivatalnoki pályára 14 (5*4%); kereskedelmi 
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pályára 8 (31°/0); gazdasági pályára 48 (18'7°/0) ; művészeti pályára 1 ; hírlapírói pályára 1 ;. 
határozatlanul elment 7 (2*7%). 

Az eperjesi jogakadémiánál elsó alapvizsgálatot tett 10 nyilvános joghallgató, s ezek 
közül képesíttetett egyszerűen egyhangúlag 2, szótöbbséggel 6, nem képesíttetett 2. A máso-
dik alapvizsgálatra jelentkezett 12, kik közül képes/ttetett : kitüntetéssel 2, egyszerűen egy-
hangúlag 7, szótöbbséggel 3. — Államtudományi államvizsgálatot tett 3, köztilök 1 miniszteri 
engedélylyel s egyszerűen egyhangúlag képesíttetett mind a 3. Jogtudományi államvizsgálatra 
jelentkezett 5, köziilök 1 miniszteri engedélylyel s képesíttetett egyszerűen egyhangúlag 2, 
szótöbbséggel 3. 

Papjelölti vizsgálatra jelentkezett a theologiai intézeteknél összesen 16 végzett hit-
tanhallgató, kik mindannyian megvizsgáltattak. Képesnek Ítéltetett : kitüntetéssel 8, egysze-
rűen 6, visszavettetett 2. 

A tanítóképző intézetekben tanképesítési vizsgálatra jelentkezett 24 nyilvános, 10 
magán és 2 máshonnan jött, összesen 36 tanítójelölt, kik közül az Írásbeli vizsgálat alapján 
visszavettetett 2, s igy megvizsgáltatott 34. Képesnek ítéltetett : kitüntetéssel 5; egyszerűen 27, 
a szóbeli vizsgálat alapján visszavettetett 2. 

Anyanyelvre nézve a gymnasiumokban az év végéig maradt 4074 tanuló közül: ma-
gyar 3013 (73-97o); német 755 (18 5%) ; román 17(0 4%); tót 271 (6-6%) ; horvát 8; szerb 8 ; 
más külországi 2. Származásra nézve volt: belföldi 4023 (98'7%), külföldi 51 (1'3%). A jog-
akadémiába bejegyzett 42 joghallgató közül volt: magyar 39, német 3, mindannyian belföl-
diek. A hittani intézeteknek az év végéig maradt 87 hallgatója közül : magyar 55 (63-2%), né-
met 7 (8%), tót 24 (27'7%), vend 1, mindannyian belföldiek. A tanítóképző intézetekben az év 
végéig maradt 132 tanuló közül: magyar 49 (37 1%); német 52 (39 4%); tót 31 (23 5%) ; bel-
földi 131, külföldi 1. 

Vallásra nézve a gymnasiumokban volt: ágostai hitv. ev. 2057 (5ü-4%) ; helvét hitv. 
550 (13-5%) ; római kath. 709 (17-1%) ; görög kath. 34 (0 8%); keleti görög 53 (1"3%); iz-
raelita 670 (15 9%)- — A jogakadémia 42 hallgatója közül: ágostai hitv. ev. 15, helvét hitv. 4. 
római kath. 14, görög kath 2, keleti görög 1, izraelita 6. A hittani intézetek 87 hallgatója 
mind ág. hitv. ev. volt. — A tanítóképzők 132 növondéke közül : ágost. hitv. evang. 127, ró-
mai kath. 5. 

Életkor szerint volt a gymnasiumokban: 10 és kevesebb éves 196 (4-3%); 11 éves 
.">96 (9-7%); 12 éves 555 (13 6%); 13 éves 624 (15-3%); 14 éves 575 (14 1%); 15 éves 470 
(11-2%); 16 éves 442 (10'8%); 17 éves 326 (8%); 18 és több éves 490 (12%). A jogakadé-
mia 42 hallgatója közül volt : 18 és kevesebb éves 2 ; 19 éves 6; 20 éves 10; 21 éves 4; 22 
éves 9 ; 23 éves 3; 24 és több éves 8. — A hittani intézetek 87 hallgatója közül : 18 éves 1 ; 
19 éves 11 ; 20 éves 15; 21 éves 18; 22 éves 17; 23 éves 16; 24 és több éves 9. — A taní-
tóképző 132 növendéke közül: 15 éves 2; 16 éves 17: 17 éves 28; 18 éves 34; 19 éves 30; 
20 éves 14; 21 éves 5 ; 22 éves 1; 23 éves 1. 

Az összes közép és felső tanintézeteknek az év végéig az iskolában maradt 4 335 
növendéke közül különösen gyakorolta magát: angol nyelvben 26 (0 '6%); franczia nyelvben 
.235 (5-4%); tanúit: éneket 1710 (39'4%); zenét 463 flO'4%); gyorsírást 331 (7-6%); szép-
írást 11 64 (26-8%). Fizetett : fölvételi dijat 1230 (£8-3%) ; tandijat 4081 (941%); könyv-
tárra és tanszerekre 2687 (61-9%) ; mellékgyakorlatokért 1383 (31*9%); tanpénzmentes volt 
394 (9°/ o) ; ösztöndíjas volt 547 (12 6%)- — Az ösztöndíj legmagasabb értékű volt 200 frttal 
(a soproni theologiánál), legkisebb értékű 1 frttal (a bonyhádi algymnasiumnál.) A kiosztott 
ösztöndijak összege tett 11,592 frt 91 krt és 28 darab aranyat. Élelmeztetett tápintézetben: 
egészen ingyen 173 (3-9%); olcsón 1076 (24-8%). Tanulókat segélyző intézete volt 11 intézet-
nek 14,239 frt 6972 kr. vagyonnal. Önképző köre volt 17 intézetnek 1079 taggal ; dalárdája 
volt 11 intézetnek 542 taggal. 

Az összes tanintézetek jövedelme tett 327,684 frt 14 krt és 28 darab aranyat. A 
jövedelem a tavalyihoz képest 11,216 frt 82 kr. és 16 darab aranynyal szaporodott. A taninté-
zetek kiadása pedig tett 322,367 frt 07 krt és 28 darab aranyat, s igy ez évben az összes tan-
intézetekre vonatkozólag 5,317 frt 07 krnyi többlet mutatkozik. Ingatlan vagyont 14 intézet 
mutat ki, melynek értéke 534,502 frt 80 kr. évi jövedelme pedig 16,995 frt. Az ingatlan va-
gyon 317%-kot jövedelmezett (vagyis az összes jövedelmek 5 • 16°/o-át ). Az Összes tanintézetek 
tőkepénze tett 1.270,685 frt 30 krt. Tőke szaporodás 93,478 frt 53 kr. A tőkék évi kamatja 
tett 68,412 frt 53 krt. s igy a tőkék 5-3°/0-ot jövedelmeztek, vagyis az összes jövedelmek 
20 '87o-á t . Állami segélyből kapott 2 intézet (a selmeczbányai lyceum és a rozsnyói főgymna-
sium) 3650 frtot (mi az Összes jövedelmek 1'1%-kát teszi; községi segélyekből befolyt 3754 
frt (a jövedelmek ( M 7 o - k a ) ; egyházi segélyekből 56,775 frt 49 kr. (a jövedelmek l7 37o-ka); 
egyéb forrásokból 33,609 frt 05 kr s 28 darab arany (a jövedelmek lO'27o-ka). A tanulók 
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hozzájárulásából bejött, és pedig: fölvételi dijakból 1341 frt 10 kr. (a jövedelmek 0'4%-ka); 
tandijakból 73,365 frt 55 kr, (a jövedelmek 223%-ka). könyvtárra és tanszerekre fizetett di-
jakból 4541 frt (a jövedelmek l-3°/0-ka); mellékgyakorlatokért fizetett dijakból 5220 frt 24 kr. 
(a jövedelmek 1'6%-ka) ; élelmezésért fizetett dijakból 60,020 frt 16 kr. (a jövedelmek 
18'3%-ka), mely jövedelmek összege mint fennebb 327.684 frt 14 kr. és 28 darab arany. 

A tanintézetek költségei pedig voltak Összesen 322,367 frt 07 kr. és 28darab arany, 
— és pedig: a tanszemélyzet fizetésére 187,628 frt 91 kr. (a kiadások 58'2°/oka); fűtésre, 
tisztogatásra, kisebb javításokra és szolgák fizetésére 16,117 frt 77 kr. (akiadások 4 , 9° /o -ka) ; 
tanszerekre és könyvtárra 9099 frt 63 kr, (a kiadások 2 8°0-ka); ösztöndijakra 11,592 frt 
91 kr. és 28 darab arany (a kiadások 3-5%-ka); tanulók élelmezésére 76,297 frt 23 kr. (a ki-
adások 23"l°/o-ka); vegyesekre 21,630 frt 62 kr. (akiadások 6-7%-ka), mely kiadások összege 
mint fennebb 322,367 frt 07 kr. és 28 darab arany. 

Örömmel emeli ki az egyetemes tanügyi bizottság, hogy a lefolyt tanévben különö-
sen a tőke igen szépen gyarapodott. Nagyobb kisebb adományokban valamennyi tanintézetünk 
részesült, s ha az evangyéliomí buzgóság, mely tanintézeteire mindenkor nagy gondot fordított, 
lankadni nem fog, bizton reménylhetjük, hogy tanintézeteink nagy része egyházunk kizárólagos 
gondozása és felügyelete alatt marad. 

A tannyelv 28 intézetünk közül 22-ben tisztán magyar, a többi hat intézetben pedig 
csupán az alsó osztályokban használtatik a magyar mellett a vidék nyelve kisegítő tannyelvül. 
Közép- és felső iskoláink az elmúlt iskolai évről is nyomatott iskolai értesítőket adtak ki, 
melyek egynémelyikében figyelemre méltó s a tudomány színvonalán álló értekezések közölvék. 

A középiskolai országos törvénynek első hatása tanügyünkre nézve az, hogy két ki-
sebb gymnasiumunk, mint ilyen, már az 1884/5-ik iskolai évben megszűnik létezni. Nagyságos 
és Főtiszt. Karsay Sándor, superintendens úr ugyanis hivatalosan jelenti a tanügyi bizottság-
nak, hogy a győri 3 osztályú algymnasiumot a fenntartó egyház beszünteti s egész erejét nép-
iskoláinak fejlesztésére fogja fordítani. — Ugyancsak a sajó-gömöri algymnasium programmjá-
ból értesül az egyetemes tanügyi bizottság, hogy a sajó-gömöri szintén 3 osztályú algymna-
sium, mint ilyen többé nem fog fennállani, hanem Ngs. Szentiványi Miklós és József uraknak 
ötvenezer forintot felülmúló nagylelkű alapítványa és az algymnasium volt pártfogóságának 
buzgósága folytán, mint gazdasági tanfolyammal összekötött felső polgári iskolává fog átala-
kíttatni s egyházunk számára fenntartatni. Az egyetemes tanügyi bizottság, midőn örömmel ve-
szi tudomásúl e czélszerű alakulást, e helyütt is jegyzőkönyvileg elismerését és hálás köszöne 
tét fejezi ki a nagylelkű alapítók iránt. 

A középiskolai országos törvénynek egy másik hatása tanintézeteinkre abban nyi-
latkozik, hogy gymnasiumaink közül többen, nem lévén képesek, anyagi fogyatkozásuk miatt, 
a törvény kívánalmai szerint szervezkedni, állami segélyért folyamodnak vagy szándékoznak 
folyamodni. Az elmúlt 1883/84-iki iskolai évben még csak egy tanintézetünk, a rozsnyói fő-
gymnasium részesült szerződésszerüleg 3500 forintnyi államsegélyben. 

A mi a népiskolai viszonyokat illeti, az 1882/3-iki iskolai évre vonatkozólag, van 
szerencsénk azokat a méltóságos és főtiszt, egyetemes gyűlésnek a tisztelettel mellékelt 2 
táblázatban bemutatni. 

E táblázatok szerint volt a magyarhoni ág. hitv. ev. egyházegyetemben 899,217 lé-
lek után 145,083 tanköteles gyermek, még pedig 73,431 fiú és 71,652 leány, s ezekből ismét 
6—12 éves 54,411 fiú, 52,801 leány; 1 3 - 1 5 éves 19,020 fiú, 18,851 leány. A tanköteles 
gyermekek az evangelikus lélekszám 16'2%-át teszik. 

A tanköteles gyermekek közül járt az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivé-
telével, a helybeli elemi iskolákban : 4 9 , 4 1 4 fiú, 4 7 , 6 8 8 leány, összesen 9 7 , 1 0 2 gyermek; is-
métlő iskolákban : 1 1 , 6 6 9 fiú, 1 1 , 5 8 5 leány, összesen 2 3 , 2 5 4 ; helyben vagy bárhol idegen 
elemi iskolákban: fiú 1700, leány 1472, összesen 3172; idegen ismétlő iskolákban 659 fiú, 388 
leány, összesen 1047; felső nép- vagy polgári iskolákban: fiú 497, leány 506, összesen 1003 ; 
magánintézetekben: fiú 180, leány 387, összesen 567; középtanodákban: fiú 1291, leány 87, 
összesen 1 3 7 8 . Járt tehát iskolába összesen: tanköteles fiú 6 5 , 4 1 0 , a tanköteles fiúk 
89.07°/o-ka; tanköteles leány járt 62,113, a tanköteles leányok 8 6 6°/o-ka, vagyis járt összesen 
127.523 gyermek, tehát a tanköteles gyermekek 87'8°/o-ka. Iskolába nem járt: fiú 8 0 2 1 , leány 
9 5 3 9 , összesen 1 7 , 5 6 0 , vagyis a tanköteles gyermekek 12-2%-ka. Első helyen áll az iskoláz-
tatás még mindig a dunántúli egyházkerületben, hol a tanköteles gyermekek 92 50/ o-ka járt is-
kolába, ezután következik a tiszai egyházkerület, hol 90-2°/n, a bányaiban 87 1%, a dunáninne-
niben 80-9' % járt iskolába; általában véve pedig, az előző évhez képest 0'8°/o-kal javult az is-
koláztatás. — Egyházközségeink helybeli népiskoláiba idegen illetőségű vagy vallású járt : 
fiú 3014, leány 2615, összesen 5629. Az összes iskolába járók fél napot mulasztottak összesen 
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806,779-et, s igy egy tanulóra esik 6*3 félnap mulasztás. Mulasztásokért megbüntettetett 
2409 szülő. 

Tanító volt, a négy superintendentiában 1550 ; ezek közül képesített 1329 (85'7%), 
nem képesített 221 (14*3%) ; rendes tanító 1303 (84%), segédtanító 247 (16%). Jutott egy 
tanítóra átlag 77'6 tanuló. Iskola volt összesen 1365, még pedig egyházközségi 1308, községi 
vagy állami 57. Az egyházközség tulajdonát képezte 1227, bérelt volt 81 ; jó karban volt: 
1147, rosz karban 161. Az iskolai épületekben volt: tanterem 1526. Jutott egy tanteremre 
78-8 tanuló. Volt még az iskolai épületekben: tanítólak 1319. — Az iskolai épületek mellett 
volt: faiskola 608, testgyakorló 216. Az iskolák taneszközei voltak: fekete irótábla 2247; 
fali olvasó tábla 19,360; fali térkép 3695; földgömb 927; természetrajzi eszközök 20,553; 
természettani eszközök 4468. Az iskolák könyvtáraiban volt összesen 31,034 kötet könyv. A 
négy egyházkerületben iskola épült 27, javíttatott 171. 

A négy egyházkerületben a népiskolák évi jövedelme tett: készpénzben 389,365 frt 
66 krt,, terményekben pénzértékre véve 255,849 frt 78 krt,, összesen 645,215 frt 44 krt. Szár-
mazott e jövedelem az iskolák ingatlan vagyonából, melynek értéke 1.519,579 fit, évi jöve-
delme pedig 112,203 frt 12 kr. Az ingatlan vagyon 7%-kot jövedelmezett. Származik továbbá 
a jövedelem az iskolák tőkepénzéből, melynek összege 351,228 frt 46 kr, évi kamatja 21,469 
frt 83 kr. A tőkék átlag 6%-kot kamatoztak. Tandijakból bejött 87,657 frt 43 kr; állami se-
gélyekből 1674 frt; községi segélyekből 72,320 frt 42 kr; egyházi segélyekből 219,922 frt 
96 kr; egyéb forrásokból 129,967 frt 68 kr, mely jövedelmek összege, mint fennebb 645,215 
frt 44 kr. 

A népiskolák kiadásainak összege 642,703 frt 87 kr., még pedig: rendes tanítók 
fizetésére 557,971 frt 23 kr. Egy rendes tanító átlagos évi fizetése428 frt 22 kr. Segédtanítók 
fizetésére kiadás volt 31,210 frt 02 kr. Egy segédtanító átlagos évi fizetése 126 frt 35 kr. — 
További kiadások: javításokra 20,023 frt 26 kr. ; tanszerekre 5382 frt 29 kr; egyebekre 
28,117 frt 07 kr., mely kiadások összege mint fennebb 642,703 frt 87 kr. 

Az egyetemes gyűlés e pontos és kiváló szorgalommal összeállított jelentést 
a legnagyobb érdekeltséggel hallgatván, mindenek előtt a tanügyi bizottság buzgó 
jegyzője Batizfalvy Istvánnak, valamint a bizottságnak általában köszönetet szavaz, 
nem külömben Szentiványi Miklós és József úraknak 50,000 frtot meghaladó nagy-
lelkű alapítványukért, miáltal a sajó-gömöri 3 osztályú algymnasium mint gazdasági 
tanfolyammal összekötött felső polgári iskolává átalakítható s igy egyházunk szá-
mára megtartható lészen, legőszintébb háláját jegyzőkönyvileg is kifejezi. 

29 (H.) A m. é. jkv. 24-ik pontjánál, fölvétetett a m. é. jkv. 5-ik pontja alatt kikül-
dött bizottság jkvének 7-ik pontja, mely szerint a nők érettségi vizsgájára vonatkozólag előter-
jeszti : hogy miután az érettségi vizsgálatnak jelleme változott s a törvény szerint az érett-
ségi vizsgálatról kiállított bizonyítvány állami hivatalokra min ősit vény i jogot ad, a bizottság ez 
idő szerint nem érzi magát hivatottnak, hogy az ügy érdemleges tárgyalásába bocsátkozzék. 

Tudomásai szolgál. 

30. (Gry.) U. a. jkv. 25-ik pontjánál olvastatott a bányai egyházkerületből felebbe-
zett ügyekre nézve kiküldött egyetemes törvényszéknek 1883. jan. 31-én hozott Ítélete, mely 
szerint a másodbirósági Ítélet helybenhagyásával Röder János bulkeszi tanítót kánoni vétség 
miatt hivatalától elmozdította s költségek fizetésében marasztalta. 

Az ekkép törvényesen kihirdetett Ítélet tudomásul vétetik. 

31. (Gry.) U. a. jkv. 26-ik pontjánál az egyetemes törvényszék a következő évre ek-
kép alakíttatott meg: 

I. A dunáninneni egyházkerületből felebbezett perekre nézve elnökség : a bányai ke-
rület társelnökei ; világi közbirák : Veres Pál, Szloboda Ferencz, Ivánka Imre, Kemény Mi-
hály, Matuska Péter, Jelenik-Almásy István ; egyháziak : Schiebung Károly, Sárkány János, 
Horváth Sándor, Schranz János, Dolleschall Sándor ; a tanári karból : Torkos László és Ba-
tizfalvy István, póttagok: Fabiny Ferencz, Sárkány Sámuel, Scholcz Gusztáv. 

II. A dunántuli egyházkerületből felebbezett perekre nézve; elnökség : a tiszai ke-
rület, társelnökei ; világi közbirák : Bánó József, Prónay Pál, Szentiványi Miklós, Szontágh 
Pál (tiszakerületi) Sthymmel Samu, Brosz Jonathán, Gál János, Dr. Markó Sándor; egyháziak: 
Pékár Lajos, Bartholomeides Gyula, Szalagyi Mih., Fábry J., Buzágh J., Grácz Mór, idősb. 
Bartholomeidesz László ; a tan. karból: Kramarcsik Károly és Hajcsi Sándor ; póttagok : Mi-
kola György, Zelenka Pál, Szontágh József. 
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III. A bányai egyházkerületből felebbezett perekre nézve elnökség : a dunáninneni 
kerület társelnökei ; világi közbirák Mosoczy László, Jeszenszky József, Samarjay Károly, 
Tomka Kálmán, Chalupka Endre, Major Pál ; egyháziak: Mészáros István, Nóvák Sám., Hor-
váth Sámuel (téthi) Steltzer K., Tersztyenszky Fer., Ritter Károly; a tanári karból: Csecsetka 
Sámuel, Michaelis Vilmos ; póttagok : Fürst János, Minich Dániel. 

IV. A tiszai egyházkerületből felebbezett perekre nézve, elnökség : a dunántuli kerü-
let társelnökei; világi közbirák : Görgey István, Kiss Sándor, Márton Pál, Vörös Jenő, Szen-
drőy Sándor, Beliczay Elek ; egyháziak : Boditzky Kálmán, Tatay Sámuel, Szigethy Dániel, 
Héring János, Gyurácz Ferencz ; a tanári karból : Müllner Mátyás, Fadgyas Pál ; póttagok : 
Molnár Lajos (felpéci) Bozzay János, Bognár Endre, Dr. Berzsenyi Dezső. 

32. (Gy.) U. a. jkv. 27-ik pontjánál olvastatott a stipendiális bizottságnak 1884. évi 
május 28-án Budapesten tartott üléséről felvett jkve, mely szerint a gr. Teleky-Roth Johanna-
féle stipendiumok az 1883/4. tanévre 39 frtjával kiosztottak, továbbá a Licsovényi László-féle 
alapítványból a segélypénz Pukánszky Béla tanárjelöltnek adatott ki. 

Az ösztöndijaknak ekkép szabályszerűen történt kiosztása s a tanárjelölti 
segélypénz kiadása tudomásul vétetik. 

33. (Gy.) U. a. jkv. 28-ik pontjánál, Zsivora György elhunyta folytán szükségessé 
válván a stipendiális és pénzügyi bizottságba egy tagnak választása, 

ezen bizottságba Földváry Miklós választatott meg. 

34. (Gy.) U. a. jkv. 29. pontjánál olvastatott Tornyos Pál váczi lelkésznek, jelen-
tése, mely szerint a lefolyt évben, a váczi siket-némák intézetében, öt ág. hitv. evang. növen-
déket részesített vallásoktatásban. 

Tudomásul szolgál. 

35. (H.) U. a jkv. 31-ik pontjánál olvastatott az EEE. gyámintézet elnökségének kö-
vetkező évi jelentése: 

Egyetemes gyámintézetünknek 1882/3. évi eredményével beszámolni, illetőleg alap-
szabályaink 13 h. pontja értelmében szerkesztett évi jelentésünket tisztelettel felterjeszteni, 
most főleg, mikor van sok és örvendetes jelenteni valónk, kedves kötelességünknek ismerjük. 

Evi gyülésünket kitűzött helyén, Csabán, ugyanazon napon Szegeden történt Felség-
hódolat miatt nem tarthatván. Budapesten végeztük el a teendőket. 

Ezen gyűlésen történtekről emlékezünk. 
1. Hálásan fogadtuk a némethoni Gusztáv Adolf egylet köréből jött, most is tekinté-

lyes 10,474 frt 90 kr. tevő segélyösszeget, mely összeg 4 missio pont, 4 intézet, 44 egyház 
és 10 papi tanítói özvegy javára küldetett. Külön iratban fejeztük ki áldó köszönetünket. 

2. Központi tőkénk 1728 frt 63 krral, Leopoldianum alapítványunk 1252 frt 58 kr-
ral gyarapodtak, ugy hogy a központi tőke 38,758 frt 97 krra a Leopoldianum pedig 5740 frt 
98 krra emelkedtek. 

Központi tőkénket gyarapítók ritka sorában kiváló helyet foglaltak el : báró Prónay 
Róza úrhölgy, ki is párját ritkító, család és egyház szeretetre való módon, fivére báró Prónay 
Dezső egyetemes Felügyelő Úr ő Méltóságának, egyetemes felügyelővé történt megválaszta-
tása és beigtatása emlékére 1000 frtot alapított és kifizetett; továbbá Kachelman Károly pél-
dás felügyelő úr Selmeczen, ki ottan tartott gyülésünk emlékére 100 frtot adományozott; és 
első hagyományozónk, a fényes nevü család Nestora néhai Dessewffy Jób ur, ki 500 frtot 
hagyományozott végrendeletileg. Méltó elismerés mind három jóltevőnek ezen szives áldozatért ! 

3. Gyámintézetünk összbevétele volt 14,242 frt 70 kr., 1205 frt 10 krral több, mint 
az előző évben. Ezt a többletet a tőkepénztár, dunántúl és a tiszai kernlet fokozott mérvű te-
vékenysége eredményezték. 

Azon 14,242 frt 10 krhoz járultak: 
adakozók a központi tőkére és Leopoldianumra. . 2683 frt 2 kr. 
központban kamatjövedelem . . . . . . 2549 „ 22 „ 
hét nőegylet 1519 „ 51 „ 
11 gymnas. ifjúsági egylet 292 „ 26 „ 
13 gyermekegylet . . . . 132 „ 8 „ 
és 516 egyház, 759 ezer lélek képviselésében . . 6666 „ 67 „ 
Utóbbiakra tekintve adott az egyházak 84°/0-tólija (516 egyház) a lelkek számának 

86-5°/0-tólija (759 ezer lélek). Átlagosan adott egy egyház 12 frt 92 kr, minden száz lélek 88 kr. 
5 
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Nem adottpedigaz egyházak 16°/0-tólija(94egyház) a lelkek számának l3.5°/o-tólija. 
Nem adott a bányakerületben 35, dunáninneni 23, dunántuli 22 és a tiszai kerületben 14 
egyház. 

4. Azon összbevételből : 
tőkesíttetett középpontban és részeknél. . 3240 frt 80 kr. 
folyó költségekre fordíttatott . . . . 1010 „ 90 „ 
94 egyháznak és intézetnek segélyül adatott 9488 „ 97 „ 
fentartatott 500 „ 3 „ 

összesen . 14,242 frt 70 kr. 
A G. A. egyleti köréből jött segély hozzá számításával kaptak : 

134 egyház 11,725 frt 50 kr. 
Missiók 1138 „ 72 „ 
Intézetek 5216 ,, 38 „ 
hazai reform egyházak 576 „ 87 „ 
Gr. A. egylet és a körében lévő missiók 601 „ 61 „ 
egyesek 704 „ 59 „ 

összesen . 19,963 frt 87 kr. 
évi segélyül. 

5. Gyámintézetünk 23 éve alatt összbevétel volt : 
tőkesítésre 45,716 frt 94 kr. 
tőkekamatokban 38,825 „ 27 „ 
a 4. kerületből 189,644 „ 82 „ 
vegyesczimen 7831 „ 54 „ 282,018 frt 57 kr. 

G. A. egylet köréből ugyanazon idő alatt 
gyámintézetünk tudtával 256,167,, 17 „ 

összesen ~ ! 538,185 frt 74 kr. 
mely összegből : 

a központban is részeknél tőkésítettek: 62,111 frt 68 kr. 
egyházaknak is intézeteknek segélyül adatott : 442,862 „ 89 „ 

Áldassék az úr, kinekjkegyelméből történhettek mindezek. Áldó köszönet az alapi-
tóknak, adakozóknak, egyházunk megmentésére hozott ezen lélekemelő áldozatért. 

6. Most először vévén számba a tényezőket, azt találtuk, hogy gyámintézetünk ve-
zérkarát és seregét képezik 108 elnök, 2 alelnök, 55 jegyző, 54 pénztárnok, 286 bizottmányi 
tag, összesen 505 tisztviselő egyetemes, 4 kerületi, 41 esperességi, 7 nőegyleti és 16 ifjúsági 
egyleti gyámintézetek élén s ezenkivül van az adakozott 516 egyházból 53-ban szervezett 
helyi gyámintézet. 

Dicsérettel emeljük ki a nőegyleteket ; azok sorában a budapesti nőegyletet, mely 
most már kilenczedik izben tett le gyűlésünk asztalára 200 frt értékű oltári kellő készletet 
kiosztásul. Elismeréssel adózunk továbbá a gymn. ifjúsági egyletek s azok sorában a selmeczi 
lyceumi gyámegylet, mint biblia terjesztő szövetkezet irányában, mely utóbbi most is 3 példány 
3 nyelvű és diszkötésü bibliát ajándékozott egyházainknak. 

8. Egyházkerületeink gyámintézeteinek jogos panasza folytán, nevezetesen pedig a 
bányakerületi gyámintézet indítványára elhatároztuk, fölkérni a Mélt. és Főtiszt, egyetemes 
gyűlést, intézkedésre a felett, hogy gyámintézetünk működését bénító személyes vagy sorsje-
gyek, nyomtatványok által való kéregetésnek gát vettessék. Kérjük nevezetesen a nm. vallás 
és közoktatásügyi minisztérium utján kegyes közbenjárását oly irányban, hogy a nm. belügy-
minisztérium részéről engedély ilynemű kéregetésekre csupán azon egyházaknak adassék, me-
lyekre nézve a főt. Superintendens előzőleg helyeslőleg nyilatkozik. 

Ajánlván ugy ezen kérelmünket határozó figyelmébe, mint és általában gyámintéze-
tünket hathatós pártfogásába, kitűnő tisztelettel maradtunk. 

Az egyetemes gyűlés a fenebbi jelentést örvendetes tudomásul vévén, első 
sorban a maga részéről is kötelességének ismeri a fentemiitett jóltevőknek, névsze-
rint báró Prónay Róza úrhölgynek és Kachelman Károly felügyelőnek köszönetét 
jegyzőkönyvileg is kifejezni, s néhai Desewffy Jób emlékezetét jegyzőkönyvileg ke-
gyeletesen megörökíteni; a 8-ik p. a. kifejtett javaslatot magáévá tevén, fölkéri az 
az egyetemes felügyelőt, szíveskedjék a minisztériumhoz, az egyetemes gyűlés nevé-
ben oly értelmű kérelmet beterjeszteni, hogy csak oly egyházaknak és intézeteknek 
adassék engedély segélygyüjtésre és sorsolásra, kiket az illető Superintendensek 
ajánlani fognak. 
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86. (V.) U. a. jkv. 32. pontjánál olvastatott a néhai Hrabovszky Zsigmond-féle ala-
pítványi bizottság következő jelentése : 

Méltóságos és Főtisztelendő egyetemes egyházi közgyűlés ! A Hrabovszky Zsig-
mond-féle tisztelettel alulirott bizottságának van szerencséje az alapítványi szabályok értelmé-
ben az 1883-ik évi jelentését a következőkben előterjeszteni: 

1. Az alapítványi tőke volt az 1882. év végén 47053 frt 33 kr. 
kiadása volt: 

örökösödési illeték 
gondnoki tiszteletdíj 
pénztárkönyv és postadijak . . . . . 
a tisztajövedelem lO°/0-ka az egyetemes pénz-

tár javára 
összesen 

bevétele volt: 
kamatokból 

4090 frt 44 kr. 
200 „ — „ 

14 „ 58 „ 

105 48 
4410 frt 50 kr. 

a semmeriDgi vasgyar részvé-
nyéiből 161 frt 30 kr. 

1262 frt 44 kr. 

1423 frt 74 kr. 2986 frt 76 kr. 
lett . . 44066 frt 57 kr. 

mely évi számadást mellékleteivel egybehasonlíttatván rendben levőnek és helyesnek találtuk, 
minek folytán, fentartva a kimutatott s az egyetemes pénztárban őrzött értékeknek az egyete-
mes pénzügyi bizottság részéről való megvizsgálását, az alapítványi gondnoknak a felment-
vényt, számadása rendben lételére nézve, kiadtuk. 

2. Klöpfer Ferencz bécsi lakos az alapítványnak 22500 frtnyi betáblázott tartozását 
és ennek 2356 frt 25 krra felszaporodott kamataival együtt 1884. junius 5-én visszafizette, 
mely összeg földhitelintézeti záloglevelekbe fektettetett. 

3. A pesti ágostai hitv. evang. magyar-német egyházgyülekezet választmánya az ala-
pítvány bizottságát arra szólította fel, hogy az egyház által javaslatba hozott ellenőri állomás 
rendszeresítését fogadja el és járuljon ezen ellenőrnek javadalmazásához az alapítványi va-
gyon arányához képest évi 100 frttal; az alapítványi bizottságnak erre nézve az az alázatos 
véleménye, hogy miután az alapítvány vagyona az egyetemes egyház saját vaspénzszekrényé-
ben őriztetik és ezen őrzésért az alapítvány évi tisztaj övedelmének 10°/0-ával mintegy 200 frt-
tal, mely összeg évenként még emelkedni fog, az egyetemes egyházi pénztár javára már ugy 
is terhelve van, hogy az egyetemes egyház járuljon ezen jövedelméből 100 frttal az említett 
ellenőr évi fizetéséhez. 

4. Az 1881-ik évi egyetemes egyházi közgyűlés jegyzőkönyvének 24. pontja értel-
mében az alapítványi bizottság választás utján három évről három évre megújítandó levén, 
tisztelettel jelentjük, hogy ezen évben megbízatásunk lejár és kérjük az uj bizottság meg-
választását. 

Mély tisztelettel maradtunk, a méltóságos és főtisztelendő egyetemes egyházi közgyű-
lésnek. Budapest, 1884. október 3. 

Ezen jelentés tudomásul vétetik, annak 3-ik pontjában foglalt javaslat fe-
lett, a pesti ág. hitv. evang. magyar-német egyházgyülekezet választmánya által az 
életbe léptetni szándékolt ellenőri állásra vonatkozólag az egyetemes gyűléshez inté-
zett megkeresés tárgyalásakor fogván határozat hozatni. 

Az alapítványi bizottságba három évre elnöknek, Dr. Győry Elek, tagok-
nak ifj. Bánó József, Böhm Károly, Doleschall Sándor, Győry Vilmos, Pósch Gyula, 
báró Prónay Gábor és Dr. Vetsey István újból megválasztatnak. 

37. (Gy.) U. a. jkv. 33-ik pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 1884. május 
28-án tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint az egyetemes pénztárnoknak 1883. január 
1-től deczember 3l-ig terjedő számadása megvizsgáltatván, rendben levőnek találtatott. Ezen 
számadás szerint : 

a) az egyetemes egyház folyó számláján, az összes bevétel 4170 frt 84 kr., az összes 
kiadás 2799 frt 86 krt., s igy zárlatkor a pénztár maradvány 1390 frt 98 krt tett; megjegyez-
tetvén, hogy a Zelenay Gedeon-féle alap hiányának pótlására, a m. é. egyet, gyűlésen e czélra 
fordíthatónak rendelt 250 frt helyett csupán 172 frt 43 krt vétetett igénybe; 

b) a gróf Teleky-Róth Johanna-féle alapítványnál, a bevétel volt 2482 frt 13 kr., a 
kiadás pedig a stipendiumokra kifizetett összeghez, hozzávéve a kisorsolt zálogleveleknél való 
felül fizetést, 2315 frt, s igy a maradvány 14 frt 25 kr; 
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c) a theol. akadémiai alaphoz tartozó, prot. theol. intézeti tőkék után a bevétel volt 
1643 frt 50 kr, ugy hogy a 1883. évi egyet. gyűl. jkv. 12-ik ponta alatt megállapított járulási 
összeg s a felmerült kamat megtérítés fedezésére, a szabad rendelkezésű alapok jövedelmeiből 
83 frt 92 kr kellett pótolni; 

d) a Zelenay Gedeon-féle alapítványnál a bevétel volt 682 frt 48 kr., melyből 100 frt 
tőkesíttetett ; 500 frt az akadémiának adatott ki, a maradványnyal pedig s a fenti 172 frt 43 
krral, a mult évi hiány kiegyenlíttetett ; 

e) a Lissoványi alap számláján, a kamatösszeg tett 251 frtot, mely takarékpénztár-
ban van elhelyezve ; 

f) a Szinovicz Lajos-féle alapítványnál a jövedelem 1246 frt 60 krt tett, mely a tőké-
hez csatoltatott. 

A vagyonállás 1883. deczember 31-én következő volt: 
I. Az egyetemes egyház tőkeszámláján 43,258 frt 93 kr. 

és pedig kötvényekben 6465 frt — kr. 
magy. földhit. záloglevelekben . . . . 21600 „ — „ 
kisbirtokosok orsz. földhit. zálogleveleiben. 7500 „ — „ 
keresk. bank zálogleveleiben 7500 „ — „ 
takarékpénztárban 60 „ — „ 
készpénzben 133 „ 90 „ 

összesen . . ~ 43248 frt 93 kr. 
II. Gróf Teleky-Róth Johanna alapítványának tőkéje . . . 43650 frt — kr. 

melyből kötvényekben van elhelyezve . . 8400 frt — kr. 
erdélyi földteherm. kötvényben . . . . 10500 „ — „ 
magy. földhit. záloglevelekben . . . . 15300 „ — „ 
keresk. bank „ „ . . . . 9100 „ — „ 
takarékpénztárban 350 „ — „ 

összesen . . . 43650 frt — kr. 
III. Aprót, theologiai intézet tőkéje 31,427 frt 03 kr. 

és pedig: magy. földhit. záloglevelekben . 240O0 frt — kr. 
kisbirt. orsz. földh. zálogleveleiben . . . 1200 „ — „ 
keresk bank zálogleveleiben 6200 „ — ,, 
takarékpénztárban . . . . . . . 25 „ 78 „ 
készpénzben 1 „ 25 „ 

összesen. . . 31427 frt 03 kr. 
Megjegyeztetik, hogy a közös theol. intézetre tett adományok 

czimén nyilván tartott 1605 frt 53 kr követelés, az 1883. évi egyet. gyül. 
jkv. pont alatti határozata értelmében töröltetett. 

IV. A Zelenay Gedeon alapítvány tőkéje 10600 frt — kr. 
kisbirtokosok országos földhitelintézete zálogleveleiben elhelyezve ; 

V. A Lissovényi László-féle alapítvány tőkéje 1050 frt — kr. 
takarékpénztárban elhelyezve ; 

VI. A Szinovicz Lajos-féle alapítvány tőkeszámláján nyilván tar-
tatik 31381 frt 01 kr, melyből a Prikkel Mária halála után befolyandó s 
hagyományokra fordítandó 6000 frt levonatván, az alapítvány tőkéje zár-
latkor volt 25,381 frt 01 kr. 

melyből Jurenák Józsefnél vételárhátralék 22000 frt — kr. 
kisbirt. orsz. földhit. zálogleveleiben elhe-

lyezve 2800 „ — „ 
takarékpénztárban 550 „ — „ 
készpénzben 31 „ 1 ,, 

összesen. . . 25381 frt 01 kr. 
E szerint 1883. év végén az összes tőkék főösszege volt . . . 155,366 frt 97 kr. 

A pénzügyi bizottság ezen előterjesztése tudomásul vétetvén, Jakobey Jó-
zsef egyetemes pénztárnok, 1883. január 1-től deczember l-ig terjedő, szabályszerű-
leg megvizsgált számadására nézve, a további felelősség terhe alól felmentetik. 

38. (Gy.) Ugyancsak fennebbi jegyzőkönyvében előterjeszti a pénzügyi bizottság, 
hogy kétség merülvén fel aziránt, hogy a Zelenay Gedeon-féle alapítvány jövedelméből, azalapitó 



- 21 — 

akaratának megfelelően, mily rész tőkésítendő, az alapító levélnek e végből való megtekinté-
sére s jelentés tételre az egyetemes levéltárnok kéretett fel. 

Ennek kapcsában jelentvén az egyetemes levéltárnok, liogy az alapító levélből meg-
győződött, miszerint a jövedelemnek egy ötöd része tőkésítendő évenként, 

egyetemes pénztárnok utasíttatik, hogy a tőkésítést ezentúl, az ekkép kide-
rített rendelkezés értelmében eszközölje. 

89. (Gry.) A m. é. jkv. 34. pontjánál, mely szerint jelentetett, hogy a dunáninneni ke-
rület, a dunamelléki ref. egyházkerülettől, a közös theol. intézetre tett adakozások fejében át-
vett Összeg beszolgáltatását elhatározta, jelentvén az egyetemes pénztárnok, hogy mind ez ideig 
az illető összeg be nem küldetett : 

ennélfogva utasíttatik az egyetemes pénztárnok, hogy ezen összeget, az em-
lített határozat folytán, mielőbb vegye át. 

40. (Gy.)U. a. jkv. 36. pontjára vonatkozólag, mely pont szerint a pozsonyi egyház 
azon kérvénye, melylyel a. lyceumi philosophiai tanszék részére a korábbi 158 frtot továbbra is 
kiszolgáltatni, vagy azt a theol. akadémiára kötelezett 3100 frtból levonatni kéri, a pénzügyi 
bizottságnak adatott ki véleményezés végett, jelenti ezen bizottság, hogy megbízta az egyete-
mes levéltárnokot, miszerint az 1874-ik évi egyet. gyül. jkvnek, a kérvényezők által hivatko-
zott 12-ik pontja szószerinti szövegéről tegyen jelentést, s hogy az egyetemes levéltárnok ennek 
meg is felelt, a bizottság azonban jelentését eddig nem tárgyalhatta. 

Tudomásul vétetvén, a bizottság jelentése elváratik. 

41. (Gry.) A pénzügyi bizottság, ugyancsak 1884. máj. 28-án tartott üléséről szóló 
jkve szerint a tolna-baranya-somogyi esperességnek, a bonyhádi gymnasium segélyezése iránt 
beadott kérvényére, mely a m. é. egyetemes közgyűlés jkvének 56. pontja szerint véleménye-
zés végett e bizottságnak adatott ki. azon javaslatot terjeszti elő, hogy miután a bonyhádi gym-
nasium valódi szükséget pótol s annak fenntartására az esperesség erejéhez képest, mindent 
elkövet, szavaztassék meg az említett gymnasium számára, egyszer s mindenkorra 200 frt 
segély. 

A bizottság e javaslata elfogadtatván, utasíttatik az egyetemes pénztárnok, 
hogy az ekkép megszavazott segélyt a bonyhádi gymnasium részére fizesse ki. 

42. (Gry.) Előterjeszti végre a pénzügyi bizottság ugyanazon jegyzőkönyve szerint, 
hogy özv. Seltenreich Károlynénak, a m. é. egyet, gyűlési jkv. 57-ik pontja szerint hozzá uta-
sított kérvénye folytán egyszer s mindenkorra 100 frt segélyösszeg adományozását javasolja. 

Ezen javaslat elfogadtatván özv. Seltenreich Károlynénak egyszer s min-
denkorra segélyképen 100 frt utalványoztatik. 

48. (Sch.) U. a. jegyzőkönyv 37. pontjánál, melyben elnöklő egyetemes felügyelő fel-
kéretik, miszerint az 1877. évi XX. t.-cz. 230. §-ának a törvényhozás útján való megváltozta-
tása tárgyában a közoktatási minisztériumhoz beterjesztett az iránti kérvénynek hely adassék, 
hogy a vagyontalan kiskorú árvák számára a szükségelt anyakönyvi kivonatok a lelkészi kar 
által ugyan dijtalanúl szolgáltassanak ki, de a vagyont, nevezetesen 50 frtot meghaladó össze-
get örökölt árvák érdekében kiszolgáltatandó anyakönyvi kivonatokért az úgy is igen mérsé-
kelt dij fizetése elrendeltessék, egyetemes felügyelő jelenti, miszerint a kivánt sürgetés általa 
megtétetett, azonban választ mai napig sem kapott. 

Tudomásul vétetik. 

44. (Sch.) U. a. jegyzőkönyv 38. pontjánál, melyben a Fiiina Ádám-féle ügy a vallás 
és közoktatásügyi minisztérium útján való elintézése sürgetésére elnöklő egyetemes felügyelő 
telkéretik; egyetemes felügyelőjelenti, miszerint ez ügyben is a szükséges felterjesztést meg-
tette, de válasz mindeddig nem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 

45. (Gry.) Am. é. jkv. 39. pontjánál, Vandrák András elhunyta és Stehlo Endre ki-
lépése folytán, a tanügyi bizottság kiegészítésének szüksége merülvén fel, 

ezen bizottságba Schranz János és Hörk József választattak meg. 

46. (V.) A m. évi jkv. 41. pontjánál, mely szerint az 1879. évi egyetemes gyűlés 
jkvének 12. pontja alatt a sérelmek tárgyalásával megbízott bizottságnak jelentése elváratott a 
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dunántuli egyházkerület részéről előterjesztett azon sérelmes ügyre nézve, hogy a kath. ünne-
pek alk mával tartatni szokott körmenetekhez az evang. vallású katonák is kirendeltetnek : 
egyetemes felügyelő jelenti, hogy a nevezett bizottság ülést mind ez ideig nem tarthatott. 

Tudomásul vétetvén, a bizottság jelentése elváratik. 

47. (V.) Ugyanazon jkv. 42. pontjánál, mely alatt egyetemes felügyelő felkéretett, 
hogy a hallei egyetem rectori hivatalát, mint a Kassai-Kubinyi-Temlin-féle ösztöndijak felett 
rendelkező hatóságot, az ösztöndijaknak szorosan az alapítványlevelek értelmében, azaz egye-
dül a szorosabb értelemben vett Magyarországból származó ifjak részére leendő adományozása 
végett keresse meg : elnöklő egyetemes felügyelőjelenti, hogy a nevezett rectori hivatalhoz 
átiratot intézett ugyan, de választ nem nyert. 

Tudomásul szolgál. 

48. (H.) Olvastatott a tanterv és az államsegélyért folyamodni kivánó gymnasiumok 
ügyében, a 10. és 16-ik pontok alatt kiküldött bizottság következő jelentése: 

A bizottság összehasonlítván az egyes egyházkerületek részéről a f. évi jan. 14. és 
következő napjain tartott egyetemes nagy bizottság tantervi munkálatára beérkezett észrevéte-
leket, ezek alapján az egyetemes nagy bizottság által készített tanterv általában az összes 
kerületek által elfogacltatik, azon módosítással azonban, hogy a vallástan tanítása az I—IV. 
osztályokban az acsai tanterv szerint történjék, mig az V—VIII. osztályokra nézve a tananyag 
a jelen tanterv szerinti bővítéssel fogadtatik el. A vallás tanítására nézve megjegyeztetik, hogy 
egyházunk szempontjából ezen igen fontos tantárgyat lehetőleg hitjelölti vizsgálatot letett taná-
rok tanítsák. 

A modern nyelvek tanítására vonatkozólag, a dunáninneni kerület azon óhajtását 
fejezte ki, hogy a tót nyelv tanítása a tótajkú ifjak számára a tantárgyak sorába vétessék fel; 
miután azonban a tót nyelvnek taníttatását néhol csak is helyi körülmények igényelhetnék, a 
bizottság e tekintetben intézkedések tételének szükségét nem látja. 

Az államsegélyért folyamodó gymnasiumok ügyére vonatkozólag a rimaszombati 
egyesült protestáns gymnasiumnak a közoktatási minisztériummal kötött szerződését a bizott-
mány az egyetemes gyűlés által jóváhagyandónak és megerősítendőnek véli. 

Az eperjesi és selmeczbányai főgymnasiumok államsegélyre vonatkozó ügyiratai fel-
olvastatván, miután ezekből kitűnik, hogy e tanintézetek egyike sem akarja az államsegélyt oly 
mértékben igénybe venni, hogy az intézetek felekezeti jellege veszélyeztetnék, a bizottság 
megengedhetőnek véli, hogy ezen intézetek az állami segélyért folyamodhassanak. A szerződé-
sek megkötése e tanintézetekre vonatkozólag az illető egyházkerületekre bizandó, s a közok-
tatási kormánynyal megkötött szerződések az egyetemes egyháznak bemutatandók lesznek. A 
selmeczbányai fôgymnasium költségvetésére nézve azonban megjegyeztetik, hogy abból azon 
120 forint, melylyel eddig az egyetem e tanintézet segélyezéséhez járult, kiveendő : annyival 
inkább, mert ezen csekély összeg a költségvetést különben sem alterálja. 

A békéscsabai és aszódi algymnasiumok kérvényei az államsegélyezés ügyében a 
bizottság által visszautasítandóknak véleményeztetnek, mivel azok az illető egyházkerületi gyű-
lésen még tárgyalva nem voltak. 

A bizottság javaslata ugy a tantervre, valamint az abban foglalt egyebekre 
nézve is elfogadtatik és jóváhagyatik. 

49. (H.) A mult évi egyetemes gyűlés jkv. 45-ik pontjánál jelenti Geduly Lajos 
Superitendens, hogy a magyar agendának szerkesztő bizottsága, mely áll a négy Superinten-
densből, megalakult; az elnökséget a dunántuli Superintendens úr szives volt magára vállalni 
és igy az ügy folyamatba lépett. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

50. (H) U. a. jkv. 46. pontjánál, melyben az 5-ik pont szerint kiküldött egyetemes 
bizottság azzal bízatott meg, hogy ugy a vallásoktatás szellemi részének biztosítása, valamint 
a vallásoktatással egybekötött anyagi terhek viselése szempontjából javaslatot tegyen, olvasta-
tott a bizottság jegyzőkönyvének 9-ik pontja, melyben a bizottság azt véleményezi, hogy a 
vallásoktatás az állam által fenntartott intézetekben a lelkészekre bizassék s miután itt állam-
segélyre nem számíthatunk, a vallásoktatók a növendékektől beszedendő tandíjból volnának 
dijazandók. A vallásoktatás kivitelének módozatát illetőleg pedig véleménye az, hogy ott, hol 
egy evang. tanintézet mellett egy vagy két más vallású községi vagy állami intézet létezik, ott 
az evang. intézet igazgatósága a nem felekezetünkbeli intézetek igazgatóságával érintkezve, 
combinative eszközölje ugy, hogy az evang. tanulók felekezeti tanintézetünkben a rendes vallási 
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tanórákban megfelelő tandíj mellett nyerjenek oktatást ; hol evang. tanintézet nincs, de több más 
felekezeti, állami vagy községi intézet van, ott a vallásoktatás költségeiről a kerület gondos-
kodjék; ott pedig, hol mint például Budapesten igen soka községi, állami vagy idegen feleke-
zetbeli iskolák száma, s az egyházakra vagy lelkészekre elviselhetetlen teher háramlik, az 
egyetemnek kellene a vallásoktatás költségeiről gondoskodnia, de hogy ezt az egyetem tehesse 
mielőbb kellene az egyetemes alap létesítéséről gondoskodni. Felhozatván ezután, hogy a kö-
zépiskolai törvény számos uj terhet ró az egyházra, melynek terhei már korábbi állami intézke-
dések által is fokozódtak, és hogy másrészről, az ujabb terhek viselésére ujabb forrás nincs s 
az államsegély, mely a jelen gyűlésben képviselt négy egyházkerületnek adatik, igen csekély: 

az egyetemes gyűlés akkép határozott, hogy intéztessék mind az ország-
gyűlés képviselőházához, mind a kormányhoz az államsegélynek felemelése iránt kér-
vény, s ezen kérvény szerkesztésére Győry Elek főjegyző, benyújtására pedig az 
egyetemes felügyelő kéretett fel 

51. (V ) A m. évi jkv. 47. pontja alatt a tolna-baranya-somogyi egyházmegye azon 
indítványa, hogy az egyházegyetem minden prot. elemi népiskolára kötelező tankönyvek kia-
dását eszközölje, az egyházkerületekkel közöltetni rendeltetvén, mind a négy egyházkerület 
jelenti, hogy azt nem fogadja el. 

Az indítvány mellőztetik. 

52. (V.) U. a. jkv. 49. pontjánál a supplicatiokra nézve a dunáninneni kerület előter-
jesztvén, hogy egyes esetekben tapasztalás szerint nem ág. hitvallású és nem megfelelő maga-
viseletű tanulók is küldettek ki a supplicatiora, 

felkéretnek a superintendensek: utasítsák a kerületeikben levő tanintézetek 
igazgatóit, hogy a supplicatiora küldendő tanulók kijelölésénél a leggondosabban és 
legszigorúbban járjanak el. 

58. (Gy.) A mult évi jkv. 52. pontjánál, mely szerint a tiszai kerület azon indítványa, 
hogy köteleztessenek az összes hazai egyházak az anyakönyveknek magyarul való vitelére, 
az egyházkerületeknek adatott ki nyilatkozat végett, a dunántuli egyházkerület jelenti, hogy 
kebelében az anyakönyvek már eddig is kivétel nélkül magyar nyelven vezettettek s a tisza 
kerület indítványát, mint a mely az állam hivatalos nyelvének természetes és törvényes jogait 
akarja érvényre emelni, elfogadja. 

A dunáninneni kerület ellenben oda nyilatkozik, hogy az anyakönyvek ezen kerület-
ben is több egyházban magyarul vitetnek, ragaszkodik azonban alioz, hogy azok vezetésének 
nyelvét, az egyházközségek tetszésök szerint határozhassák meg. 

A bányai kerület részéről végre előterjesztetik, hogy saját egyházaira nézve már el-
határozta az anyakönyvek magyarul vitelét, s óhajtja, hogy kivétel nélkül ezen nyelven vezet-
tessenek azok, a tiszai kerület indítványára nézve azonban még eddig határozatot nem hozott. 

Az egyetemes gyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy már három kerület-
ben életbe lépett az anyakönyvek magyarul vitelének kötelező volta, hogy azonban e 
fontos ügyben mielőbb határozni lehessen, elvárja egyúttal, hogy a bányai kerület is 
tárgyalván a tiszai kerületnek indítványát, erre vonatkozó nyilatkozatát terjeszsze a 
legközelebbi egyetemes gyűlés elé. 

54. (Gy.) A m. é. jkv. 53-ik pontjánál, mely szerint a dunántúli és bányai kerületek 
pártolták a tiszai kerület azon indítványát, hogy jövőre az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 
tót es német nyelvekre való lefordítása mellőztetvén, azok csupán magyarul nyomassanak és 
küldessenek meg a kerületeknek, a dunáninneni kerület pedig erre vonatkozólag nyilatkozatra 
hivatott fel, a dunáninneni kerület részéről előterjesztetik, hogy ezen indítványt nem fogadta el. 

Minthogy e szerint ezen ügyre nézve már most a dunáninneni kerület is nyilatkozott 
s ekkép mind a négy kerület előterjesztette ezen kérdésre nézve véleményét : 

határoztatott, hogy az egyetemes gyűlés jegyzőkönyveinek tót és német 
nyelvekre való lefordítása jövőre megszüntettetik, s azok csupán magyar nyelvit szö-
veggel, mely nyelven eddig is vezettettek, lesznek kinyomatandók s a kerületeknek 
megküldendők. 

55. (V.) A m. évi jkv. 54. pontja alatt elhatároztatván, hogy a vallás- és közokta-
tásügyi miniszternek 1863/883. sz. a. kelt rendelete folytán, mely kimondá, hogy a lelkészek 
a dispensatiok iránti kérvények bélyeg hiánya miatt leletet vegyenek fel, — a rendeletet ki-
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bocsátó miniszterhez, a végre, hog}' az ily leletek felvétele a lelkészektől ne kivántassék meg, 
fölterjesztés intéztetik : egyetemes felügyelő jelenti, hogy a felterjesztés megtörtént, de válasz 
mind ez ideig nem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 

56. (Gy.) Olvastatott az Omaszta József, Solcz András és Jeszenszky Pál felebbe-
zései tárgyában, a fennebbi 5-ik pont szerint véleményes jelentés és javaslattételre kiküldött bi-
zottság jelentése és felvétetett először annak Omaszta József ügyvéd felebbezésére vonatkozó 
első pontja, mely szerint az a bányakerületi superintendens 54/884. számú határozata ellen van 
intézve s az egyetemes felügyelőnél adatott be és mint nem a maga rendes utján érkezett bead-
vány visszaadandó volna. 

A bizottsági javaslat elfogadtatván, minthogy Omaszta Józsefnek fellebbe-
zése a bányakerületi superintendensnél lett volna benyújtandó s általa felterjesz-
tendő, e helyett azonban közvetlenül az egyetemes felügyelőnél adatott be : ennél-
fogva, mint nem a maga rendes utján érkezett beadvány fellebbezőnek visszaadatik. 

57. (Gry.) Felvétetett továbbá ugyanazon bizottsági jelentésnek azon része, mely 
Solcz Andrásnak, a bányakerületi 1869. évi közgyűlés, 57.jkvi pont alatt foglalt határozata 
elleni felfolyamodására vonatkozik. 

A bizottságnak ezen felfolyamodásra vonatkozó javaslata elfogadtatván, 
Solcz Andrásnak felfolyamodása, miután az ügy közigazgatásilag már elintéztetett s 
ez uton újra nem tárgyalható, elutasíttatik. 

58. (Gry.) Felvétetett végre a felebbezések tárgyában kiküldött bizottság jelentésé-
nek Jeszenszky Pál felebbezésére vonatkozó része, melyben, a bizottság előadván, hogy a fel-
lebbezés a tiszai egyházkerület közgyűlésének 1884. aug. 20-án 23. jkvi pont alatt hozott ha-
tározata ellen adatott be, melylyel a szepesi XIII. városi esperességnek a szepes-iglói egyház 
Jeszenszky Pálra vonatkozó határozatát helybenhagyó végzését, szintén helybenhagyta: véle-
ményét és javaslatát az ügyiratok tanulmányozása és vizsgálata alapján, indokolt határozati 
javaslatban mutatja be. 

Az előterjesztett határozati javaslat elfogadtatván, következő határo-
zat hozatott. 

Tekintve, hogy a fellebbezéssel felterjesztett ügyiratok szerint a szepes-
iglói gyülekezet, azon hivány alapján, mely felebbező Jeszenszky Pálnak az 1866. 
évi deczember hó 23-iki közgyűlési határozat alapján adatott ki, s a mely szerint ne-
vezett Jeszenszky Pál tanári tisztén kivül egyszersmind a tót-ajku lelkészi teendők-
kel bizatott meg és pedig ez utóbbiakkal azon fenntartással „mig a gyülekezet másként 
nem intézkedik" — jogosultnak ismerte magát, nevezett tanárt lelkészi teendőitől fel-
menteni, fizetését e minőségben megszüntetni s őt a paplakban birt lakása elhagyá-
sára kötelezni ; 

Jeszenszky Pál ellenben az egyház ezen jogát, el nem ismeri s az említett 
záradék érvényének megszűnésére, s a coordinatióban említett második papi állásban 
való véglegesítésére hivatkozik, sőt a hiványnak az alapúi szolgáló közgyűlési jegy-
zőkönyvvel való meg nem egyezését, e jegyzőkönyv felmutatását kérve, vitatja: 

tekintve e szerint, hogy hiványi viszonyból eredő jogi kérdés képezi eldön-
tet tárgyát s igy az elj aras es eldöntés nem közigazgatási útra tartozik, hanem a 
mennyiben az említett szerződő felek közt békés megállapodás nem létesül, az egy-
házi biróság van hivatva szabályszerű törvényszéki eljárás útján határozni ; 

tekintve végre, hogy a hivány, bárminő legyen is helyes értelmezése, szer-
ződési jeleggel bir, igy az egyház, mint egyik szerződő fél, nem lehet egy személyben 
fél is, biró is, meg határozatát foganatosító hatóság is : 

ezeknélfogva az egyetemes gyűlés, a jelen ügyben, közigazgatási uton ho-
zott határozatokat, a mennyiben azok a fennforgó jogi kérdésre vonatkoznak, neveze-
tesen az iglói gyülekezet 1884. évi február hó 24-én hozott határozatának azon ré-
szét, melyben Jeszenszky Pál lelkészi teendői megszüntetésének kimondásán túl-
menve, végrehajtható hatósági intézkedésképen, annak felmentését, illető fizetése el-
vonását s a paplakból való kiköltözését rendeli el s mindezekre határidőt tűz ; továbbá — 
a mennyiben az egész határozattal együtt ezen intézkedéseket is helybenhagyják — a 
szepesi városi esperesség s a tiszai egyházkerület határozatait, mint illetékteleneket 
semmiseknek s hatálytalanoknak nyilvánítja, s elrendeli ennek folytán Jeszenszky 
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Pálnak az előbbi állapotba való visszahelyezését; fennmaradván a szepesiglói egy-
háznak azon joga, hogy a mennyiben a vitásjogi kérdést békés uton elintéznie nem 
sikerülne, annak eldöntését s a hivány alapján vitatott joga érvényesítését, a másik 
szerződő fél ellen, szabályszerű egyháztörvényszéki uton s eljárás szerint szorgalmazza. 

59. (V.) Egyetemes felügyelő bemutatja a Hontmegyébe kebelezett Cseri községi 
evang. egyház nemesi osztályhoz tartozó híveinek közvetlenül nála beadott kérelmét, illetve he-
lyesebben felebbezését, melybe a köztük és a lelkész között a papi járandóságok tekintetében 
fennforgó vitás kérdésnek, az esperességi és kerületi gyűlések reájuk nézve kedvezőtlen határo-
zata folytán, az egyetemes gyűlés általi eldöntését kérik, 

a felebbezés, miután nem a maga utján adatott be visszautasíttatik s folya-
modóknak visszaadatni rendeltetik. 

60. (V.) Egyetemes felügyelő bemutatja a pesti magyar-német ág. hitv. ev. egyház-
gyülekezet választmányának átiratát, melyben a nevezett választmány előadja, hogy egy ellen-
őri állás rendszeresítését szándékolja, mely állás összesen 1400 frt illetménynyel járna; hogy 
az egyházgyülekezet ezen uj tetemes, de a fennforgó helyi viszonyoknál fogva elkerülhetlen 
kiadást önerejéből viselni nem képes, hogy továbbá ezen állás rendszeresítésével járó biztonság 
mindazon testületek közös érdekében áll, melyeknek értékei a nevezett egyházgyülekezet pénz-
tári helyiségében őriztetnek ; miért a méltányosság kívánalma, hogy a rendszeresítendő állás 
költségeihez valamennyi érdekelt testület saját anyagi erejéhez képest hozzájáruljon; egyúttal 
azon kérelmet intézi az egyetemes egyházhoz, hogy a javaslatba hozott ellenőri állomás rend-
szeresítését elvben fogadja el, az ellenőr javadalmazásához évenkint 150 frttal járuljon és az 
említett állás betöltését a megkereső egyházválasztmányra bizza. 

Felvétetvén ezen átirat kapcsában a 36-ik ponthoz képest a Hrabovszky Zsigmond-
féle alapítványi bizottság azon javaslata, hogy a Hrabovszky Zsigmond-féle alapítványtól az 
ellenőri állás költségeire kért 100 frtot az egyetemes egyház fizesse azon 100/o-nyi őrzési díj-
ból, mely a nevezett alapítvány tiszta jövedelméből az egyetemes egyházi pénztárt a mult évi 
jkv. 32. pontja alatt hozott határozat értelmében megilleti, 

határozatkép kimondatott, hogy az egyetemes egyház a pesti magyar-német 
ág. hitv. ev. egyházgyülekezet választmánya által javaslatba hozott ellenőri állás 
rendszeresítését elfogadja, az ellenőr javadalmazásához saját pénztára terhére éven-
kint 150 frttal és a Hrabovszky Zsigmond-féle alapítvány jövedelmeiből az egyetemet 
illető 10%-ból pedig 100 frttal hozzájárul és a kérdéses ellenőri állás betöltését a 
nevezett egyházi választmányra bizza. 

61. (V.) Egyetemes felügyelő bemutatja a pozsonyi ág. hitv. ev. gyülekezetnek kér-
vényét, melyben tekintettel az 1881. évi egyetemes gyűlés jkvébe a 27-ik pont alatt beiktatott 
szerződés 8-ik pontjára, hogy t. i. a pozsonyi egyház átadta a theologiai akadémia czéljaira 
szükséges épületeket azon reményben, hogy az egyetemes gyűlés által a kerületek közvetítése 
mellett teljesítendő gyűjtés javára biztosíttatik, az igért gyűjtés megindítását kérelmezi. 

Tekintve, hogy a pozsonyi egyház, a theol. akadémiának szükséges épületek átadása 
folytán tetemes költséggel uj elemi iskolai épületet volt kénytelen emelni ; tekintve, hogy ugy 
ezen tetemes kiadások, valamint az általa fenntartott gymnasiumnak az uj középiskolai törvény 
rendelkezései következtében felmerült költségei a folyamodó egyházra súlyosan nehezednek : 

felkéretnek az egyházkerületek, hogy saját körükben a pozsonyi ág. hitv. 
ev. gyülekezet javára gyűjtést indítsanak meg, és a gyűjtés buzgó folytatását az 
összes egyházaknak és lelkészeknek figyelmébe a leghathatósabban ajánlják. 

62. (V.) Egyetemes felügyelő bemutatja Geduly Elek, bányai kerületi kiküldött indít-
ványát a magyarhoni ágost. evang. egyetemes egyház egyházkerületeinek ujabb és helyesebb 
beosztása tárgyában. 

Az indítvány a zsinati bizottságnak adatik ki. 

68 (V.) Ugyancsak egyetemes felügyelő előterjesztvén Geduly Elek indítványát az 
iránt, hogy irjon fel az egyetemes gyűlés a magas minisztériumhoz : engedélyezzen az ág. ev. 
lelkészek és azok családtagjai számára félárú vasúti jegyeket. 

Az indítvány, miután az egyetemes gyűlés a javasolt felterjesztést nem kí-
vánja megtenni, mellőztetett. 
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64. (Gry.) A tiszai kerület részéről, hivatkozással a többi hazai egyházak példájára 
azon indítvány terjesztik elő, hogy mondja ki az egyetemes gyűlés, miszerint a kerületek fő-
pásztorai a latin superintendens név helyett magyarul püspököknek neveztessenek. 

Ezen indítvány tekintettel arra, hogy az csupán az eddigi latin szónak, a 
magyar nyelvben használt püspök kifejezéssel való helyettesíthetését kivánja s az ed-
digi latin szóval jelölt hivatal hatáskörére, állására, és jellegére vonatkozólag semmi 
változást nem eredményezhet és semmi uj czimet nem ad, elfogadtatik s az eddigi su-
perintendens elnevezéssel egyértelműnek tekintetik. 

65. (Gry.) A dunántuli kerület t egyházunk testületi szervezhetése, egyházi s iskolai 
intézményeink fokozottabb mérvű fejleszthetése végett zsinat tartását szorgalmazza, s annak 
egybehivását indítványozza. 

Ezzel kapcsolatban egyetemes felügyelő jelenti, hogy az indítványban említett azon 
kérdésre nézve, hogy a közel jövőben megtartassék-e a zsinat, elágozván a vélemények, a zsinati 
bizottság hosszabb időig nem tartott ülést, a felmerült indítvány alkalmából azonban azt össze-
hívni szándékozik. 

Ezen jelentés tudomásul vétetvén a dunántuli kerület indítványa kiadatik a 
zsinati bizottságnak s ennek jelentése e l y á r a t i k . 

66. (Gry.) Ugyanazon kerület az egyetemes néytár uj kiadását indítyányozyán, 
ezen indítvány elfogadtatott s a néytár uj kiadásával Haan Lajos főjegyző 

bízatott meg. 

67. (Gry.) Jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes felügyelő elnöklete alatti hitelesíté-
sére kiküldettek: Péchy Tamás ker. felügyelő, Fabiny Teofil ker. felügyelő, Sárkány József, 
Földyáry Mihály, Bacliát Dániel, Doleschall Sándor, Solcz Grusztáv és Batizfalvy István. 

68. (Gry.) Több elintézendő tárgy nem lévén az egyetemes felügyelő, köszönetét nyil-
yánitá a megjelenteknek buzgó érdeklődésük s közreműködésükért, Karsay Sándor társelnök 
pedig a gyűlés részéről mondván köszönetet az egyetemes felügyelőnek a gyűlés kitartó és ta-
pintatos vezetéseért : ezzel a gyűlés befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv a 67-ikpont szerint kiküldött bizottság által hitelesíttetett. 

Báró Prónay Dezső, s. k. 
egyetemes felügyelő, világi elnök. 

Dr. Geduly Lajos, 5. k. 
superintendens, egyházi elnök. 

Karsay Sándor, 5. k. 
superintendens, egyházi elnök. 

Jegyzették : 
Győry Elek, s. k. 

egyet. vál. főjegyző. 

Haan Lajos, s. k. 
egyet. egyh. főjegyző. 

Vetsey István, s. k. 
egyet vál. jegyző. 

Schranz János, 5. k. 
egyet, egyh jegyző. 
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T a r t a l o m , 
1. Közgyűlés megnyitása s elnöki jelentés. 
2. Nagy Péter elhunyta felett részvétnyílvánitás. 
3. Vandrák András, Osztroluczky Géza és Zsivora György emléke. 
4. Megemlékezés Li-hner Pálról. 
5. Felebbezósek feletti véleményezésre bizottság. 
6. Török Pálné köszönő levele. 
7. Bizottsági jelentés az érettségi vizsgálatra vonatkozó utasításra nézve. 
8. Bizottsági jelentós, a miniszteri küldöttre vonatkozó értesítés tárgyában. 
9. Vallástan, mint érettségi vizsgálati tárgy. 

10.—16. A tanrendszer, ós tanrendre vonatkozó javaslatok s államsegélyi ügyek feletti véleményadásra bizott-
ság küldetik. 

11. Osztályösszevonási kérvények felterjesztése. 
12. A tiszáninneni ref. egyh. kerület s ezzel kapcsolatban a bányai kerület indítványa. 
13. Jelentés a „Koronhev na Sión" megszűnéséről. 
14. Bizottsági jelentés az államsegély igénybe vételének feltételeiről. 
15. A rozsnyói gymnasium államsegélyezési szerződésének helybenhagyása. 
17 Bizottsági indítvány közoktatásügyi bizottság szervezése iránt. 
18. Párbér ügybeli kérvényről jelentés. 
19. Az elkeresztelési sérelmek tárgyában érkezett miniszteri válasz. 
20. A theol. akadémiai bizottság kiegészítése. 
21. A theol. akadémiai bizottság jelentése. 
22. Az egyet, felügyelő által adott pályadíj. 
23. Javaslat a hit és lelkészjelölti vizsgák tárgyában. 
24. Szak- és vezérkönyvek a theol. akad. előadások számára. 
25. Jelentós az eperjesi theol. intézetnél 4-ik tanfolyam berendezéséről. 
26. Az egyetemes alap ügye. 
27. Levéltárnoki és könyvtárnoki jelentós. 
28. Tanügyi bizottság jelentése. 
29. Nők érettségi vizsgája. 
30. ítélethirdetés. 
31. Egyetemes törvényszék. 
32. Stipendiális bizottság jelentése. 
33. A stipendiális és pénzügyi bizottság kiegészítése. 
34. Jelentés a váczi siket-néma intózetbeli vallásoktatásról. 
35. EEE. gyámintézet jelentése. 
36. Hrabovszky Zsigmond alapítvány bizottságának jelentése s annak uj megalakítása. 
37. Egyetemes pénztári számadás. 
38. Tőkésítés a Zelenay alapnál. 
40. A pénzügyi bizottság jelentése a pozsonyi egyház kérvényére. 
41. A közös theol. intézetre tett adományok. 
42. A bonyhádi gymnasiumnak segély. 
43. Az anyakönyvi kivonatok díjmentes kiszolgáltatásának kérdése. 
44. Fiiina Ádám ügye. 
45. A tanügyi bizottság kiegészítése. 
46. A katonák részvéte a kath. körmeneteken. 
47. A Kassai-Kubinyi-Temlin-fóle ösztöndijak ügye. 
48. Bizottsági jelentés a tanrendszer, tanterv s az államsegély iránti folyamodások tárgyában. 
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49. A magyar agenda iigye. 
50. Vallásoktatás az egyházunkhoz nem tartozó tanintézetekben. 
51. Kötelező tankönyvek az elemi iskolákban. 
52. Supplicatiok. 
53. Az anyakönyvek magyarul vezetése. 
54. Az egyet. gyül. jegyzőkönyvek tót és német nyelvre fordításának megszüntetése. 
55. Jelentés a leletezésre nézve beadott kérvényre nézve. 
56. Omaszta József felebbezése. 
57. Solcz András felfolyamodása. 
58. Jeszenszky Pál felebbezése. 
59. Cseri község több lakosának kérvénye. 
60. A budapesti magyar-német egyház átirata. 
61. A pozsonyi gyülekezet kérvénye. 
6 2 . - 6 3 . Geduly Elek indítványai. 
6 . Indítvány a superintendens helyett, magyarul püspök elnevezés használása iránt. 
65. Zsinat szorgalmazása. 
66. Egyetemes névsor uj kiadása. 
67. Hitelesítő bizottság. 
68. A gyűlés befejezése. 
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