
A magyarhoni ágostai hitvallása evangélikusok négy egyházkerülete 1885. évi 
szeptember 30-dik és október l-ső és 2-ik napjain tartott egyetemes egyházi 

közgyűlésének 

jy 
JEGYZÖKÖNYVE. 

Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és 
Geduly Lajos kir. tanácsosnak, a dunáninneni egyházkerület püspökének társ-elnökletük 
alatt tartatott meg. 

Jelen voltak: 
a dunántúli egyházkerületből : 

Karsay Sándor, püspök 
Ritter István, tolna-baranya-somogyi esperes 
Hering János, kemenesi 
Jankó Dániel, fehér-komáromi „ 
Stettner Gyula, vasi felső ,, 
Németh Pál, vései lelkész 
Horváth Sándor, paksi ,, 
Bognár Endre, lovász-patonai ,, 
Szigetliy Dániel, malomroki ., 
Zatkalik Károly, ösktii ,, 
Brunner János, soproni „ 
Hafenscher Károly, sárvári „ 
Michaelis Izidor, kőszegi „ 
Apátliy Károly, bikácsi ., 
Gyurácz Ferencz, pápai „ 
Madár Mátyás, velegi ,, 
Bélák Géza, csabdi h. „ 
Milliner Mátyás igazg. tanár 
Kapi Gyula, ., ,, 
Poszvék Sándor ,, 
Arndt János, „ 
Marhauser Imre ,, 

Káldy Gyula, kerületi felügyelő 
Ruprecht Lajos, esp. felügyelő 
Br. Prónay Gábor, „ „ 
Kiss Sándor, „ „ 
Berzsenyi Dezső, „ „ 
Radó Kálmán 
Bozzay János 
Berzsenyi Jenő 
Dr. Andorka Elek 
Ihász Lajos 
Ifj. Bélák István. 

a dunáninneni kerületből: 
Dr. Geduly Lajos, püspök 
Nóvák Sámuel, árvái főesperes 
Schuh Ágost, mosonyi esperes 
Trsztyénszky Ferencz, pozsonyvárosi esp. 
Ritter Károly, pozsonymegyei esperes 
Rásó Mihály, ,, alesperes 
Fürst János, pozsonyi lelkész 
Schleiffer Károly, misérdi ,, 
Szélárd János, alsószelii 
Pósch Frigyes, leveli ., 
Csecsetka Sámuel, akad. igazgató 
Michaelis Vilmos, igazg. tanár 
Schmeller István, akad. tanár 

Szentiványi Márton ker. felügyelő 
Kalenda János, esp. felügyelő 
Dohnányi Lajos, „ „ 
Platthy Gyula 
Kubinyi Árpád 
Kámory Sámuel. 
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a bányai egyházkerületből : 
Dr. Szeberényi Gasztáv, püspök 
Belohorszky Gábor, bácsi 
Kramár Béla, bánáti 
Raab Károly, barsi 
Áchim Ádám, békési 
Bach át Dániel, budapesti 
Svehla János, nógrádi 
Láng Adolf, pestmegyei 
Mocskovcsák János, zólyomi 
Dolleschall Sándor, budapesti 
Scholcz Gusztáv „ 
Haendel Vilmos, selmeczi 
Lauko Károly, kecskeméti 
Moravcsik Mihály, aszódi 
Roth Károly, új-verbászi 
Sárkány Sámuel, pilisi 
Stenczel Károly, neudorü 
Szeberényi Andor, nagylaki 
Vladár Viktor, szügyi 
Török József, czeglédi 
Bakay Péter 
Buykovszky Gusztáv 
Gajdács Pál, tótkomlósi lelkész 
Breznyik János, igazg. tanár 
Böhm Károly, „ „ 
Benka Gyula, „ „ 
Batizfalvy István, „ 
Falvay Antal, igazg. tanító. 

esperes 

lel kész 

Fabiny Teofil, ker. felügyelő 
Sárkány József, esp. felügyelő 
Zsilinszky Mihály, „ v „ 
Földváry Mihály, „ „ 
Scultéty Ede, „ „ 
Beniczky Gyula, „ „ 
Szontágh Pál, ker. tszéki elnök 
Ivánka Imre 
Hunfalvy Pál 
Br. Podmaniczky Frigyes 
Jakoby József, egyet, pénztáros 
Kralik Lajos, ker. jegyző 
Büsbach Péter 
Ilalasy Gyula 
Matuska Péter 
Pulszky Ágost 
Haviár Dániel 
Hunfalvy János 
Sembery István 
Beniczky Lajos 
Belcsák László 
Bukovszky Nándor 
Danó Pál 
Fabiny Gyula 
Földváry Mór 
Henszlmann Kálmán 
Jeszenszky Dániel 
Jezovics Pál 
Laskáry Gyula 
Dr. Nagy Lajos 
Petroyics Soma 
Szedenics János 
Vaskó Endre 
Zsigmondy Jenő 
Tatay István. 

a tiszai egyházkerületből : 

Czékus István, püspök 
Sztehlo János, VI. sz. k. városi fóesperes 
Fábry János, szepesi városi fóesperes 
Chotván Ede, alesperes 
Justh Samu, alesperes 
Terray Gyula, suvetei lelkész 
Turóczy Pál, sajó-arnóti ,, 
Bartholomeidesz László, csetneki lelkész 
Bartholomeidesz Gyula, ochtinai „ 
Gl auf Pál, rimaszombati „ 
Kovák Mihály, eperjesi „ 
Hörk József collég, igazgató 
Sulek Gusztáv, tanár 
Mayer Endre, „ 
Grosz Ernő, „ 
Zimann János 

Péchy Tamás, ker. felügyelő 
Brósz Jónát, esp. felügyelő 
Szirmay Ödön 
Szontágh Pál 
Schmidt Gyula 
Desewffy Kálmán 
Wieland Arthur 
Meskó László 
Meskó Pál 
Kermoszkv Mór 
Dr. Lorx Sándor 
Gáspár Imre 
Pós József 

és még számos tag; továbbá dr. Győry Elek ezen gyűlés világi, Haan Lajos egyházi 
főjegyzői 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 s iskolai felügyelő szívélyesen üdvözölte őket, ezután pedig 
beszédét következőképen folytatá : 

Minden egyháznak külső szervezete, alkotmánya, közigazgatási és kormányzati 
rendszere szoros összefüggésben van az egyház hitelveivel és vallásos tanaival és azoknak 
mintegy folyományát képezi; de természetesen egyéb, az egyház körén kívül álló ténye-
zőknek hatása alatt áll. A kereszténység fejlődése teljes mértékben igazolja ezen állítást: a 
mint változtak századról századra a tanok, a mily mértékben veszített az ősi keresztyén 
egyház eredeti magasztos egyszerűségéből, ugyanolyan mértékben alakult át külsőleg is az 
egyháznak szervezete és kormánya, míg végre a róm, kath. és gör. keleti egyházak hierar-
chikus szervezetévé fejlődött. 

A reformáezió ugyanoly mértékben irányult az ősi keresztény egyháztól távol álló 
tanok, mint az azoknak következményeként jelentkező egyházi szervezet és annak a XV. 
században és XVI. század elején kirívóan mutatkozó visszaélései ellen. De ha általában két-
ségtelennek látszik azon szoros összefüggés, mely az egyház hitelvei és a vallásos nézetek-
nek fejlődése és az egyház alkotmánya és kormányzata közt létezik, azt sem lehet tagadni, 
hogy a már kifejlődött és megszilárdult külső egyházi szervezet visszahatást gyakorol az egy-
házi életre s az egyházi tanokra, magára a hitvallásra. Egyrészről a dogmák fejlődése befo-
lyásolja az egyház szervezetének fejlődését, de viszont másrészt ezen szervezet is hathat a 
dogmák fejlődésére. Sajátságosnak látszik talán, hogy a protestáns egyházak alkotmánya az 
egyes országok közt lényeges különbségeket tüntet fel, ámbár a liitelvek azonosak. Azt kel-
lene hinnünk, hogy a legtökéletesebb, a vallási elvekkel legszorosabban összefüggő, azoknak 
leginkább megfelelő alkotmánynyal s közigazgatási szervezettel ott bir a protestáns egyház, 
a hol keletkezett, fejlődött és kétségtelenül leginkább is virágzik. 

De, ha elvitázhatlan is, hogy Németországé a dicsőség, miszerint a reformáezió 
hazáját képezi, a protestáns hitelveknek legmegfelelőbb alkotmánya, szerintem, még sem ott 
keresendő. Ennek oka természetesen az, hogy ott, valamint Nyugat-Európa más államaiban is 
az egyházon kívül álló tényezők is befolytak a protestáns egyház szervezésére. A reformáezió 
az államhatalom részéről, hol pártolásban, hol ellenzésben részesült s azt kellene hinnünk, 
hogy ott, a hol pártfogásban részesült, ott fejlődött ki legszabadabban a protestáns egyházak 
alkotmánya, s hogy ott, a hol üldözés jutott a reforinácziónak s a protestáns egyháznak osz-
tályrészül, ott jutott nagyobb függésbe az államtól. Es éppen ellenkezőleg. Ott, a hol a refor-
mácziót az állani mintegy parancsszóra hajtatta végre, mint pl. Angliában VIII. Henrik alatt, 
ott a protestáns egyház állami egyház jellegét nyerte ugyan, de az államnak nemcsak párt-
fogó, hanem gyámkodó hatalma alá került, mely azt gyakran nagyon is anyagias czélokra fel-
használó eszközövé tette. 

A német fejedelmek, kik a reformáezió pártfogói voltak, természetesen könnyen 
tehettek szert az egyházi ügyekben is oly hatalomra, mely aztán a territoriális rendszer, a 
„cujus regio, ejus religio," a fejedelem summus episcopatus elvében talált kifejezést. Ott ellen-
ben, a hol a protestáns egyház üldöztetéseknek volt kitéve, igaz, sok helyen annyira megfo-
gyatkozott erőben, hogy az enyészett szélére jutott, de ha „megfogyva bár, de törve nem," fen-
tartotta magát mégis, mint pl. hazánkban : az állammal szemben oly önállóságot vivott ki ma-
gának, külső egyházi szervezete oly fejlődést vett, a mely legszebb összhangzásban áll az 
egyháznak tanaival. Azon egyház, mely az egyetemes papság elvét vallja, ezen elv logikai 
folyományaként csak úgy szervezheti magát, ha az egyházi ügyek igazgatásába az egyház-
tagok összeségének is megfelelő befolyást biztosít. Én nem látok esetlegességet abban, hanem 
az elveknek szükségszerű logikai következményét, hogy a hazai protestáns egyházunk széles 
alapú demokratikus szervezettel bir. A reformáezió tiltakozás volt a külsőségek kultusza 
ellen s miként az isteni tiszteletnél mellőzi mindazt, amit a külsőségek kultuszának tekint, 
egyházi alkotmányában is azt tanaival teljes harmóniában akarja kifejteni s az egyszerű puri-
tán jelleget fenn akarja tartani. Amíg ev. egyházunk a létért való küzdelem korszakát élte 
hazánkban : amíg a fenmaradás biztosítása minden egyéb tekintet fölé emelkedett ; amíg az 
állam részéről hol üldözött, elnyomott, hol tűrt egyház volt csak, sanyarú és szomorú idők 
voltak ezek bizonyára, de attól nem kell tartani, hogy az egyház szervezete oly fejlődésnek 
indulhatna, mely a hitelveink által követett puritán egyszerűség követelményeitől való távo-
zást jelezné. Ma, hála Istennek, szebb és jobb időket élünk ; országos alaptörvények biztosít-
ják egyházunknak fennállását és önállóságát is. Időnkint felmerült egyházi belügyeink ren-
dezésének kérdése s mert a hazai evang. egyház kodifikált egyházi jogforrással nem bir, s  
egy ily kodifikált egyházi jogforrás megalakításának kérdése is.* 

Egyházi szervezetünk tökélesbítésének egyik vagy másik módja időszerűbb-e, a 
kodifikáczió útja-e, vagy a fennálló szervezetnek az időnkint való követelményekhez képest 



v a l ó kiegészítése és r é s z l e g e s f e j l e s z t é s e : e f e l e t t m a n e m s z á n d é k o z o m e l m é l k e d é s e k b e 
bocsátkozni ; de lia nem annyira egyházi életünkben, m i n t i n k á b b a h a z a i társadalomban a 
kizárólag materialisztikus felfogást, az üres külsőségek kultuszát napról-napra t e r j e d n i látom, 
nem mellőzhetem, hogy kifejezést ne adjak azon óhajtásomnak, miszerint igyekezzünk min-
denkor sértetlenül fentartani a puritán egyszerűség jellegét. Ha már val.ási elveinkkel való 
való egyöntetűség is kivánja ezt, van még egy más ok, mely hazai viszonyaink közt is ezen 
irány követésére késztett, és ez egyházunknak eléggé ismert szegénysége, melyet némely 
esetekben még sem veszünk eléggé tekintetbe. Egyetemes egyházunk a maga egészében meg-
óvta eddig ezen jelleget ; de vannak egyes jelenségek, melyek bennem mégis némi aggodal-
mat keltenek. Például nem egy gyülekezet engedi magát elragadtatni a külsőségek kultusza 
által, bele bocsátkozik talán jó szándékkal, de kevés megfontolással olyan építkezésekbe, 
melyek számos évekre oly terheket raknak az egyházra, melyek annak fejlődését hosszú 
időre megbénítják. 

Evangélikus egyházunk helyet ad a művészetnek bizonyos mértékig az istenitiszte-
letnél is ; mert tagadni nem lehet a művészet egyes ágainak áhítatott gerjesztő, a legnemesebb 
érzelmeket keltő hatását. De vájjon müvészet-e az mindig, ami e névre igényt akar tartani 
s nem-e csak olyan díszítés, mely a valódi művészeti érzékkel biróra nemhogy áhítatott ger-
jesztő, nemhogy lélekemelő, de talán éppen ellenkező hatást gyakorol. Elismerem, hogy ezen 
jelenségek, melyekre utaltam, ma még kivételesek s talán ezért sokak előtt nem is bírnak 
valami nagy fontossággal ; az én nézetem szerint azonban egész egyházunkban a lehető leg-
nagyobb összhangnak fentartása a reformáczió egyik alapelvét képezi s a puritán felfogás 
megóvása oly kötelesség, melyet mindenkinek egyházunk körében ott, a hol erre alkalom 
nyílik, teljesíteni kell és mivel engem egyházunk bizalma ez elnöki székre emelt, legyen 
szabad nekem e helyről elmondani egyházi ügyeink jelen állásáról való nézeteimet. 

Nem tudom eléggé hangsúlyozni, mily szükséges egyházunkban mindenben a legna-
gyobb takarékossághoz való szoros alkalmazkodás, Utóbbi időben már több felől felmerült és 
megvitatott kérdést képez számos lelkészeinknek csekély javadalmazása s hogy ezen bajon 
segítsünk, a legkülönfélébb javaslatok tétetnek. Jól tudom, hogy mindazon intézkedések meg-
tétele, amelyek ezen bajon segíthetnek, az egyházkerületek és esperességek hatáskörébe tar-
toznak ; mivel azonban e baj nemcsak egyes esperességekben, hanem mind a négy egyházke-
rületben előfordul, tehát egyetemes egyházunknak közös baja, erre e helyen ráutalni, vala-
mint a baj orvoslási módjáról is nyilatkozni itt is helyén való lesz. 

Egyházunk körében a közvélemény nyilvánulásának legfontosabb, leghivatottabb 
organumai az egyházkerületi közgyűlések. Egyetemes gyűlésünk a kerületek küldötteiből 
alakulván, már csak mintegy visszhangja annak, a mi az egyházkerületi gyűléseken történik. 
Természetes, hogy ennélfogva azon az egyházunkra nézve is fontos tény fölött, miszerint a 
főrendiház szervezetének módosításáról szóló törvény értelmében egyházunk elöljárói közül 
többen a főrendiház tagjai közé soroztattak, egyházunk közvéleménye már a kerületi gyűlé-
seken kifejezésre talált. Á tény fontosságához mérten fogadta ezt egyházunk, mintegy lépést, 
a melynél fogva még közelebb jutunk az elvben már régóta kimondott, de a valóságban, úgy 
látszik, csak lassan érvényesülő teljes jogegyenlőséghez és viszonossághoz. Mi nem tekint-
hetjük sem hitelveink, sem egyházi szervezetünk követelményeinek, hogy egyházi elöljáróink 
számára ezen állásuknál fogva egyúttal az államban is törvényhozói jogot kívánhassunk, 
csupán a hazai jog fejlődésének menetét, a r. kath. és gör. kath. egyházak főpapságának 
megadott törvényhozói jogát tekintve, a törvényesen bevett vallásfelekezetek teljes jogegyen-
lősége és viszonossága érdekében nyilvánította egész egyetemes egyházunk már a múltban 
azon kívánságát, hogy addig, mig a róm. kath. főpapság a főrendiházban törvényhozói jogo-
kat gyakorol, a törvényhozásban bírjanak hasonló jogokkal egyházunknak saját szervezetéhez 
képest hasonló állású elöljárói is és mivel ezen óhajtás kifejezést nyert ama törvényjavaslatban, 
mely egyetemes gyűlésünk megbízásából és annak óhajait tolmácsolandó, még 1868-ban 
készült, ez szolgált rám nézve okul arra, hogy ennek a főrendiház szervezéséről szóló tör-
vényjavaslat tárgyalásakor kifejezést adjak. 

Már a mult évben utaltam arra, miszerint Horvát-Szlavon-Dalmátország területén 
lakó hitsorsosaink helyzete folytonos figyelmünket, gondoskodásunkat fogja igénybe venni. 
Habár Horvát-Szlavonország területén lakó összes evangélikusok, az ott levő összes egyházak 
teljes rokonszenvünket bírják, egyházi czéljaik előmozdításában erkölcsi és anyagi támoga-
tásunkat nekik készséggel felajánljuk, első sorban főfigyelmíink tárgyát képezze, hogy a mai 
Horvát-Szlavonország területén levő gyülekezetek, melyek az 1791. XXVI. t.-cz. alapján s  
részben csaknem százados gyakorlatnál fogva is ev. egyházunkkal szerves összefüggésben 
állnak, annak kiegészítő részét képezik, ezen törvényes kapcsolatból ne csak ki ne szakíttas-
sanak, hanem ebből folyó jogaik is sértetlenül fentartassanak és megóvassanak. Legyünk 



készek bármily áldozatokra ezen ezél elérésére, tanusítsunk törheti en ragaszkodást törvénye-
sen biztosított jogainkhoz. 

Ezzel az ülést megnyitottnak nyilvánítván, felolvastatott a következő elnöki jelentés : 
Mult évi október 8. és következő napjain tartott egyetemes gyűléseink óta egyhá-

zunk körében felmerült fontosabb és közérdekű eseményekről van szerencsém következőket 
jelenteni : 

1. Az 1884. éve egyetemes gyűlés 50. pontja szerint az állami segély felemelése 
iránt mind az országgyűlés képviselő házához, mind a kormányhoz benyújtandó s dr. Győry 
Elek egyetemes főjegyző úr által szerkesztett kérvényt a képviselőház elnökének, nagymélt. 
Péchy Tamás úrnak és Tisza Kálmán miniszterelnök úr ő nagy méltóságának személye-
sen átadtam. 

2. Egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve a vallás- és közokt. miniszter úrhoz a bevett 
szokás szerint felterjesztetett. 

3. Az egyetemes gyűlés határozatából a nagymélt. vallás és közokt. minisztériumhoz, 
intézett felterjesztésekre érkezett leiratokat van szerencsém bemutatni, u. m. 

a) a vallás és közokt. minisztérium 36617. sz. leiratát az anyakönyvi kivonatok díj-
mentessége tárgyában. 

b) u. a. miniszt. 2220. sz. leiratát a felmentések iránti kérvények bélyegkötelezettsége 
tárgyában, mely egyházkerületeink püspökeinek is közvetlenül megküldetett. 

c) u. a. miniszt. 3040. sz. leiratát az érettségi vizsgálati bizonyítványok tárgyában, a 
melyet egyházkerületeink püspökeivel közöltem. 

4. Karsay dunántúli püspök úr útján vettem a Szlavóniában fekvő antonováczi egyház 
folyamodványát, melyben ezen egyház ev. felekezeti iskola megnyitására való engedély tárgyá-
ban a pakráczi alispánság tiltó határozata ellen benyújtott felfolyamodása kedvező elintézésé-
nek szorgalmazását kéri. Ezen felfolyamodás kedvező elintézése iránt Horvát-Szlavonország 
bánjához fordultam ; az ügy elintézéséről azonban, — talán az idő rövidsége miatt — még nem 
lettem értesítve. Ezen ügy ennélfogva még függőben van ugyan s reménylem. hogy kedvezően 
fog elintéztetni, mindazáltal tekintve a Horvát-Szlavonországban fekvő egyházainknak kivételes 
és korántsem megnyugtató helyzetét, kötelességemnek tartottam azt már most is az egyetemes 
gyűlésnek tudomására hozni. 

5. A beszterczebányai egyház az ott f. é. junius havában dr. Szeberényi püspök űr 
által megtartott canonica visitatio alkalmából hozzám intézett szives meghívása következtében 
tannja voltam az egyházi életben nagy fontossággal biró főpásztori látogatásnak s ez alkalmat 
a beszterczebányai algymnasium meglátogatására használtam fel. A beszterczebányai egyház 
kedvező állapotáról, rendezett viszonyairól örömmel tehetek én is tanúságot ; ki kell emelnem, 
hogy ezen egyház elemi iskoláira is nagy gondot fordít, és azokban a magyar nyelvet is szép 
sikerrel tanítják. Az algymnasium tanárai is elismerésre méltó buzgalmat tanúsítanak s ezért 
remélni lehet, hogy, amennyiben a mindenkor áldozatra kész beszterczebányai egyház algym-
nasiumának fentartására határozza el magát, azt minden tekintetben oly karba fogja helyezni 
s akként felszerelni, hogy az korunk fokozott igényeinek is teljesen megfelel és a tanintézetet 
fentartó egyháznak is díszére válik. 

6. Meglátogattam továbbá az érettségi vizsgák idején a selmeczi egyházkerületi 
gymnasiumot. Ezen tanintézetünk már a közel jövőben állami segélyben is fog részesülni ; én 
azonban örvendek, hogy azt még azon állapotban látogattam meg, aminőben azt sajat erőnkből 
tartottuk fenn, mert ez alkalommal is meggyőződtem arról, hogy szerényebb eszközökkel is lehet 
teljes elismerésre méltó eredményeket felmutatni az oktatás terén. Nincs szükség arra, hogy a 
selmeczi gymnasiumnak egyházunkra, a felvidékre, s annak közművelődésére való nagy jelen-
tőségét bővebben fejtegessem. Örömmel használom fel az alkalmat arra, hogy hozzájáruljak a 
közelismerés azon kifejezéséhez, melyben ezen iskolánk, különösen annak érdemekben gazdag, 
ritka buzgósága igazgatója mindenkor részesült. 

7. A Róth-Teleki ösztöndíj ez évben is szabályszerűen kiosztatott. 
8. Az egyetemes pénzügyi bizottság az egyetemes számadásokat megvizsgálván, 

azokat általában rendben találta. 
9. A halle-wittenbergi egyetem curatorának 267. sz, átiratát a Kassai Kubinyi-

Temlin ösztöndíj tárgyában tisztelettel bemutatom. 
10. A halle-wittenbergi egyetem beneficiumai eforusának 1885. jul. 24-én kelt átiratát, 

a meghívó levelek német fordítása tárgyában, tisztelettel bemutatom. 
11. Az egyetemes törvényszék a lefolyt évben 3 perben hozott Ítéletet, u. m. 

Laczják Emil volt micsinyei lelkész — Péter Sándor tófoki tanító — és Kicsiny Endre 
nagyszlavosi tanító ügyében ; ezen Ítéleteket kihirdetés végett mellékelve tisztelettel bemutatom. 
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12. Végül fájdalommal kell megemlékeznem Győry Vilmos pesti lelkész gyászos 
elhunytáról, ki több egyetemes bizottságunknak is tagja volt; kinek elhunytával nemcsak a 
pesti egyház veszté el közszeretetben álló, valódi evangeliomi szellemű és szelidségü lelkészét ; 
hanem hazai protestáns egyházunk lelkészi kara, sőt az egyetemes egyház is egyik díszét és 
büszkeségét. Ritka tevékenysége, sok oldalú, de mindig a legnemesebb ügy szolgálatában álló 
működése sokkal kiterjedtebb, semhogy érdemeit e helyütt minden oldalról feltüntethetném. En 
csak a gyásznak, elhunyta fölött, és a kegyeletnek, emléke iránt, akartam kifejezést adui. 
Legyen áldott emlékezete ; örökítsük meg azt hálás kegyelettel egyetemes gyűlésünk jegyző-
könyvében is. 

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

(Gy.) Fölvétetett mindenekelőtt az elnöki jelentés 12-ik pontja, melyben elnöklő 
egyetemes felügyelő fájdalommal emlékezik meg Győry Vilmos lelkésznek, ki több egyetemes 
bizottság buzgó tagja volt s működése minden terén valódi evangeliomi szellemet tanúsított, 
elhunytáról. 

Az egyetemes gyűlés osztozván az elnöke által kifejezett érzelmekben. 
Győry Vilmos elhunyta felett fájdalmát nyilvánítja s emlékét jegyzőkönyvében is 
megörökíti. 

3. (Gy.) Előterjeszti az egyetemes felügyelő, hogy a szepes-iglói egyház, az egye-
temes gyűlés mult évi 58-ik pontja alatt foglalt határozatára vonatkozólag, a kerület püspöke 
útján felterjesztést, Jeszenszky Pál pedig azon határozat végrehajtását illetőleg kérvényt adott 
be, mely beadványok közül különösen az első számos melléklettel bírván, s átalában az ügy 
előleges bizottsági megvizsgálást igényelvén, czélszertí volna, hogy eme beadványok megvizs-
gálására és véleményes jelentés és javaslat tételre bizottság küldetnék ki. 

E javaslat elfogadtatván, a felterjesztés és kérvényre vonatkozó vélemény-
adásra és javaslattételre bizottság küldetik ki, u. m. Karsay Sándor püspök és Káldy 
Gyula ker. felügyelő elnökletük alatt Hunfalvy Pál, Ritter Károly, Csecsetka 
Sámuel, Dolleschall Sándor és Győry Elek, jelentésük a gyűlés folyama alatt 
elváratván. 

4. (H.) Olvastatván a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve, annak 7-ik pontjánál 
olvastatott a vallás- és közoktatási miniszternek az egyetemes felügyelőhöz 3040. sz. a. inté-
zett s általa a kerületekkel közölt leirata, melyben előre bocsátva azt, hogy több oldalról azon 
óhaj merült fel, hogy az érettségi vizsgálati bizonyítványok, valamint a javító, ismétlő és 
pótló vizsgálati bizonyítványok magyar szövege s ugyan e bizonyítványok latin szövege egyön-
tetüleg állapíttassék meg, az általa ekként megállapított magyar és latin szövegű mintákat 
tudomásvétel és alkalmazkodás végett kellő számú példányokban ezennel megküldi. 

A felolvasott miniszteri leirat, a kerületekkel már közölve levén, e helyütt 
tudomásul szolgál. 

5. (V.) U. a. jkv. 12. pontjánál, mely alatt a bányai kerület azon indítványa, hogy az 
egyetemes gyűlés — egyetértőleg a testvér ev. ref. "egyházzal — tegye meg a kellő lépéseket 
egy a két protestáns egyház iskoláinak fenntartására szolgáló tanulmányi alap létesítésére, 
tárgyalás és nyilatkozat végett az egyházkerületekkel közöltetett: a dunáninneni, dunántúli 
és tiszai kerületek jelentik, hogy ezen indítványhoz hozzájárulnak, a dunántúli és tiszai 
kerület azonban, egyúttal azt indítványozza, hogy a prot. vallásfelekezeteknek nyújtott állam-
segély összegének felemelése sürgősen kérelmeztessék. 

Ezen utóbbi indítványra vonatkozólag egyetemes felügyelő utalván a m. évi jkv. 
50-ik pontja alatt hozott határozatra s jelentvén, hogy ő, ezen határozat értelmében, az állam-
segély felemelése tárgyában az egyetemes főjegyző által szerkesztett kérvényeket mind a 
képviselőház elnökéhez, mind a miniszterelnökhöz beadta: 

az egyetemes gyűlés magáévá teszi a bányai kerület indítványát ; a prot, 
tanulmányi alap kérdésének tanulmányozásával s az eljárási módozat tekintetében 
javaslat, esetleg a szükséges intézkedések megtételével az 1879. jkv. 12. pontja 



alatt az országgyűlésen egyházunkat érdeklőleg előforduló javaslatok tárgyalására 
kiküldött bizottságot megbízza ; s egyúttal felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy — 
a mennyiben az államsegély felemelése iránt már beadott kérvényeknek az 1886. 
évi állami költségvetés országgyűlési tárgyalásából kitünendőleg, kellő eredménye 
nem lett volna, mind az országgyűlés képviselőházához, mind a kormány elnökéhez 
ujabb kérvényt nyújtson be. 

0. (H.) U. a. jk. 14. pontjánál, mely szerint a dunáninneni kerület azon javaslata, 
hogy az államilag segélyezett intézetektől a tápintézetekre való supplicatió joga elvonassék, a 
kerületekhez nyilatkozattétel végett leszállíttatott, felhivattak a kernletek határozataik nyil-
vánítására. 

Miután a dunáninneni kerület javaslatához még a dunántúli kerület is 
csatlakozott, ellenben a tiszai és a bányai kerületek oda nyilatkoztak, hogy ők e 
részben az államilag segélyezett és nem segélyezett intezetek közt különbséget 
tenni nem óhajtanak, a kerületek egyenlő szavazata mellett e részben ma a végha-
tározat kimondható nem volt. Ellenben a bányai kerületnek azon a tárgyalás alatt 
előadott javaslata : hogy a supplicatió ügye valahára egyetemileg szabályoztassék, 
mind a négy kerület által elfogadtatott, az e részbeni javaslattétel egy választ-
mányra bizatni határoztatott, melynek tagjai a holnapi napra tartandó gyűlésen 
fognak kineveztetni. 

(V.) U. a. jkv. 16-ik és az ezzel kapcsolatban felolvasott 48-ik pontjánál, melyek 
szerint a selmeczbányai főgymnasiumnak megengedtetett, hogy államsegélyért folyamodjék s 
az államsegélyre vonatkozó szerződésnek a kormánynyal leendő megkötése az egyházkerü-
letre bízatott ; a bányai kerület jelenti, hogy a szerződés tervezetét jóváhagyta és elnökségét 
a szerződés formaszerű jóváhagyásával megbízta ; egyúttal a szerződést be is mutatja. 

Tudomásul szolgál. 

8. (V.) Ugyanazon pontoknál a bányai kerület az aszódi és békés-csabai algymna-
siumoknak államsegély iránti kérvényeit pártolólag felterjesztvén : 

ezen kérvények véleményezés végett, az egyetemes felügyelő elnöklete 
alatt, a püspökök és kerületi felügyelőkből s a tanügyi bizottság tagjaiból álló 
bizottságnak adatnak ki azzal, hogy jelentését a gyűlés folyama alatt terjeszsze be. 

9. (Gry-) A m. é. jkv. 17-ik pontjánál, mely szerint a középiskolai törvény folytán 
s az állami közigazgatás gyorsabb menete következtében, egy az egyetemes felügyelő elnök-
lete alatt a kerületek püspökei és felügyelői, továbbá a tanügyi bizottságból s a tanári karok 
küldötteiből álló, egyetemes közoktatási bizottság szervezése elfogadtatott s a részletes javaslat 
kidolgozásával a tanügyi bizottság bízatott meg: a tanügyi bizottság a következőkben ter-
jeszti elő ezen részletes szervezési javaslatot. 

1. Az egyetemes közoktatási bizottság tagjai : 
a) elnök és jegyző; 
b) a kerületek püspökei és felügyelői; 
c) az alábbi módon szervezett tanügyi bizottság tagjai ; 
cl) a nyolez osztályú közép- s a felsőbb iskolák tanári karainak küldöttei. 
2. Elnöke az egyetemes felügyelő, akadályoztatása esetén a hivatala szerint leg-

idősebb kerületi felügyelő, ezeknek is akadályoztatása esetén a tanügyi bizottság elnöke. 
3. Jegyzőjét a bizottság ülésezése tartamára maga választja. 
4. Minden nyolez osztályú gymnasium és minden felsőbb iskola tanári testülete 

egy-egy küldöttet választ, minden iskolai év elején egy évi idő-tartamra. 
A megválasztottak nevei a püspök útján az egyetemes felügyelővel közlendők. 
Minden küldött az új választás bejelentéséig tagja a bizottságnak. 
5. Hatásköréhez tartozik egyházunk tanügyének fejlesztésére és tök élesítésére 

közreműködni s tanügyünk terén autonomiánk sértetlen fenntartása felett őrködni. E végre: 
a) véleményt ad az egyetemes gyűlés által hozzáutalt ügyekben ; 
b) az egyetemes felügyelő felhívására vagy más tagjai indítványára javaslatokat 

készít és terjeszt az egyetemes gyűlés elé ; 
c) sürgős esetekben, midőn az egyetemes gyűlés össze nem hívható, intézkedik s 

erről a legközelebbi egyetemes gyűlésnek jelentést tesz. 
6. A tanügyi bizottság áll : 
a) elnök- s elnökhelyettesből és jegyzőből ; 
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h) ezeken kívül 20 tagból, kiknek legalább fele budapesti lakos legyen. 
7. A tanügyi bizottság összes tagjait az egyetemes gyűlés választja. 
Az elbalt vagy kilépett tagok helyett a következő egyetemes gyiilés új tago-

kat választ. 
8. Hatásköréhez tartozik átalában ugyanaz, mi az egyetemes közoktatási bizottság-

hatáskörébe van átalánosságban utalva, a mennyiben az eljárás a rendes administrate kere-
tébe tartozik. 

9. Különösen pedig következők tartoznak a közoktatási bizottság ezen állandó műkö-
désű részének hatáskörébe : 

A) az egyetemes felügyelőt és egyetemes gyűlést az elemi, közép- és felső iskolák 
feletti felügyelet hatályos gyakorlatában támogatni, s e végre elnökei vagy egyes küldöttei 
által az iskolákat meg is látogatni ; 

B) az egyetemes gyűlés, közoktatási bizottság, egyetemes felügyelő által hozzáutalt 
ügyekben véleményt adni ; 

C) tanügyi dolgokban javaslatokat készíteni ; 
D) a tanügyi bizottság az elemi iskolákra nézve az eddigi hatáskörben működik, 

különösen figyelemmel kiséri azok viszonyait, anyagi és kulturai állapotát, gyűjti s össze-
állítja a statisztikai adatokat, a mutatkozó hiányokra nézve javaslatokat tesz s ügyel a tan-
könyvekre ; 

JE) a középiskolák tekintetében eljár az 1883: 30. t.-cz. szerint a felekezeti főha-
tóságot illető sürgős vagy más hatóságnak fenn nem tartott teendőkben. Nevezetesen : 

a) határoz valamely rendes tantárgy alól való fölmentés tárgyában (törv. 5. §.) ; 
b) előterjesztéseket tesz a tanrendszer- s tantervre szükségesnek látszó változtatá-

sokra nézve ; 
c) ügyel, hogy a tankönyvek egyház- és hazaelleneset ne tartalmazzanak s véle-

ményt ad a tankönyvek megfelelő volta iránt. E czélra a használni kívánt tankönyvek a 
bizottságnak bemutatandók ; 

cl) határoz a javító vizsgálatra bocsátás iránt s esetleg ennek más tanintézetben lete-
hetése és a pót vizsgálatokra vonatkozó felebbezések felett (törv. 11. §.) ; 

e) határoz a felvételt megtagadó határozatok elleni folyamodások felett (törv. 13. §. ; 
f ) a minisztériumhoz terjesztendő véleményt ad több osztályból való vizsgálatra 

bocsátás iránt, s ide terjesztetnek fel a magánvizsgálatokra vonatkozó jegyzőkönyvek (törv. 14. 
és 15. §.), s intézkedik a párhuzamos osztályok mellőzhetése tárgyában (törv. 17. §.) ; 

g) javaslatot készít a fegyelmi szabályrendeletről s azon időnként teendő változtá-
sokról (törv. 18. és 38. §.) ; 

h) érettségi vizsgálatoknál a kormányképviselő általi bizonyítvány megtagadás esetén, 
eszközli a vizsgálatot s határoz a bizonyítvány kiadása vagy megtagadása iránt, s határozatát 
felterjesztés végett az egyetemes felügyelőhöz teszi át ; 

i) véleményezi, hogy a tanárok vállalhatnak-e oly tisztséget vagy megbízást, mely 
őket tanári hivatásuk betöltésében akadályozhatná (törv. 32. §.) ; 

k) államsegély iránti tárgyalásoknál közreműködik s ügyel az 1883. évi egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvének 10. és az 1884. évi egyetemes gyűlés jkönyvének 14. pontjaiban 
foglalt feltételek megtartására. A segélyezési ügy az ő útján, általa tüzetes vélemény kísére-
tében terjesztendő az egyetemes gyűlés elé ; 

0 gyűjti s összeállítja a statisztikai adatokat, mi végre az iskolai jelentések hozzá 
beküldendők ; 

m) őrködik, hogy az 1883: 30. t.-cz. 71. §-ában és az 1868-iki fenntartott törvények 
s gyakorlat semmiben sérelmet ne szenvedjen s ha ilyet tapasztalna az egyetemes felügyelő-
nek bejelenti. 

9. A tanügyi bizottság a felsőbb iskolákra nézve figyelemmel kiséri azok állapotát, 
viszonyait, összeállítja s feldolgozza a statisztikai adatokat, a szükségesnek vélt intézkedé-
sekre nézve javaslatokat készít. 

10. A tanügyi bizottság az egyetemes közgyűlésnek működéséről, a tanügy állásáról, 
az összes iskoláknak állapotáról, viszonyairól és pedig külön az elemi, külön a közép és külön 
a felsőbb iskolákról évenként jelentést tesz. 

11. A tanügyi bizottság két szakosztályban, szükség esetén a két szakosztály teljes 
ülésében működik. 

A szakosztályok egyike az elemi, másika a többi iskolák ügyeit tárgyalja. 
12. A szakosztályi üléseknél, ha az elnök vagy helyettese akadályozva vannak a 

megjelenésben, vagy hasonló eset a bizottság jegyzőjére nézve áll elő, a jelenlevők, az illető 
ülés tartamára elnököt s jegyzőt választanak. 
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13. A tanügyet átalában érdeklő ügyek, valamint az évi jelentés, mindenkor a 
bizottság teljes ülésében tárgyalandók, úgyszintén azon ügyek, melyeket a szakosztály a teljes 
ülés elé utal, vagy melynél a teljes ülés a szakosztályt csak véleményadásra szólítja fel. 

14. A szakosztály elé tartozó ügyek, a körülményekhez képest, teljes ülésben is 
tárgyalhatók. 

15. Az évi jelentés tervének elkészítése s a statisztikai adatok gyűjtése s feldolgo-
zása a bizottsági jegyző feladata. 

16. Ha a bizottsági jegyző állása megüresedik, jegyzőt a legközelebbi egyetemes 
gyűlésig, az elnök helyettesít. 

17. A statisztikai adatok, eljárásához szükséges felvilágosítások és felebbezések tekin-
tetében, valamint a vizsgálatokat tárgyazó intézkedésekre nézve, a bizottság közvetlenül érint-
kezik ; egyebekben előterjesztéseit, kérelmeit az egyetemes felügyelőhöz intézi. 

Ezen javaslat tárgyalás és nyilatkozat végett a kerületekkel közöltetik. 
10. (V.) U. a. jkv. 18. pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, hogy a párbér-sérel-

mek tárgyában az ev. ref. hitv. testvérekkel együttesen még 1884. évben felterjesztett sürgető 
feliratra mostanig sem érkezett válasz. 

Tudomásul vétetik. 

11. (V.) U. a. jkv. 19-ik pontjánál, mely alatt a vallás- és közoktatási miniszternek 
az elkeresztelési sérelmek megszüntetése tárgyában 24.727/884. sz. a. kelt leirata és intéz-
vénye örvendetes tudomásul vétetett, a püspökök azt jelentik, hogy az elkeresztelési sérelmek, 
daczára a miniszteri intézkedésnek, most is nagy számmal fordulnak elő s hogy különösen a 
kath. lelkészek a protestáns egyházhoz tartozó gyermekek megkeresztelésére vonatkozó ada-
toknak az illetékes prot. lelkészhez való áttételét következetesen elmulasztják, sőt felhivatván, 
meg is tagadják ; hogy ők a tudomásukra jutott egyes eseteket felterjeszték orvoslás végett a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, de felterjesztéseik, a bányai kerületi püspök két esetét 
kivéve, válaszra sem méltattattak. 

Miután ezen jelentésekből kitűnik, hogy a fentemlített miniszteri intézvénynek nem 
volt meg kellő eredménye s hogy a püspökök a minisztertől orvoslást nem nyertek : 

az egyetemes gyűlés elhatározza, hogy a püspökök által kért orvoslás a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternél kérvényileg szorgalmaztassék, és a kérvény 
benyújtására egyetemes felügyelőt kéri fel. 
12. (V.) U. a. jkv. 21. pontjánál olvastatott a theol. akadémia nagybizottságának 

1885. szept. 28-án tartott gyűléséről felvett jegyzőkönyv, mely szerint : 
A lefolyt 1884/5. tanévben volt az akadémián 64 hallgató. A hallgatók közt 

2223 frt 10 kr. ösztöndíj osztatott ki. A könyvtár állott az év végével 704 műből 928 kötet-
ben és 101 füzetben. 

Az új-testamentomi exegeticumok és a latin nyelv előadásában kisegítő magánta-
nárkép ideiglenesen Böhm János dunáninneni püspöki segédlelkész alkalmaztatott. 

Elhatároztatott egy 1885/6-iki évkönyvnek kiadása, mely az akadémia történetét 
érintő adatokat is magában foglalja. 

A vallás- és közoktatási miniszter azon felliivása, hogy az akadémián a gazda-
ságtan úgy elméletileg, mint gyakorlatilag taníttassék, ez idő szerint, az akadémia anyagi 
viszonyai miatt, teljesíthető nem volt. 

Az akadémia összes bevétele a lefolyt 1884/5. tanévben volt 13,146 frt. 76 kr; 
összes kiadása volt 9134 frt. 11 kr. úgy, hogy a pénztári maradvány 4012 frt 65 krt tett ki. 

Az akadémia költségelőirányzata az 1885/6. tanévre következőkben állapíttatott meg: 

S z ü k s é g l e t : F e d e z e t : 
4 rendes tanár fizetése és lakbére 6000 frt egyetemes theol. alapból . 1727 frt 
1 rendkívüli tanár javadalma 1000 „ Zelenay alapból 500 „ 
2 magántanár fizetése . . . . 1200 „ kerületek évi járuléka . . . . 1350 „ 
énektanító fizetése 150 „ pozsonyi egyház „ . . . . 3100 „ 
szolga fizetése 450 „ Zsedényi alapból . . . . 250 „ 
könyvtárra 502.35 gr.Pálffy „ . . . . 800 „ 
fűtésre 200 frt Reischel-féle „ . . . . 1500 „ 
irodai költségekre 80 „ tandíjak 600 „ 
vegyesekre 474.65 failleték 150 „ 

irodai szükséglet jövedelme 80 „ 
Összesen 10057 frt Összesen 10057 frt 
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Csecsetka Sámuel tanár theol. akadémiai igazgatónak 3 évre újólag megválasztatott. 
A theol. akadémiai nagybizottság jegyzőkönyvében foglalt intézkedések 

tudomásul vétetnek. 

IB. (V ) U. a. jkv. 22-ik pontjánál jelenti a theol. akadémiai nagybizottság, hogy 
az egyetemes felügyelő által kitűzött pályadíjak közül 7 aranyat Stomp László és 10 aranyat 
Saguly János nyert el, a harmadik díj azonban nem volt kiosztható ; hogy továbbá az egyete-
mes felügyelő a folyó tanévre megujitá pályadíjait. 

Az egyetemes gyűlés magáévá teszi a theol. akad. nagybizottságnak ezen 
nagylelkű adományért kifejezett hálás köszönetét. 

14. (Gry.) U. a. jkv. 23-ik pontjánál, mely szerint a theol. akadémia nagybizottsá-
gának, a hit- és lelkészjelölti vizsgáknak az alap- és szakvizsgákkal való összhangzásba hoza-
tala és azok egyöntetű szervezése tárgyában előterjesztett javaslata tárgyalás és nyilatkozat-
tétel végett a kerületekkel közöltetett, a dunántúli és tiszai kerületek előterjesztik, hogy az 
akadémiai nagybizottságnak a m. é. egyet. gyül. jkv. felolvasott 23-ik pontjában foglalt javas-
latát egész terjedelmében elfogadják. 

A dunáninneni kerület oda nyilatkozik, hogy a javaslat 4-ik pontjának 3-ik bekez-
dése akkép volna módosítandó, hogy az egyetemes lelkészvizsgáló bizottság minden kerületi 
osztályánál az illető kerület püspöke legyen az elnök ; egyebekben a javaslatot elfogadja. 

A bányai kerület a következő módosításokat javasolja: a) hogy az 1-ső pont zárje-
léből, Eperjesnek, mint nem szervezett akadémiának fölemlítése maradjon ki ; b) hogy a 2-ik 
pont b) alpontja helyett határoztassék el, miszerint, a papi vizsga azon püspök s általa össze-
hívott bizottság előtt teendő le, melynek kerületében a lelkészjelölt voeatiót nyert ; — c) hogy 
a 4-ik pont 2-ik bekezdése úgy szövegeztessék, mikép a kerületenkénti bizottságba a bevá-
lasztás a püspök ajánlatára, a tagok minőségére vonatkozó közelebbi utasítás nélkül történjék. 
Egyebekben az akadémiai nagy bizottság javaslatát elfogadja. 

Minthogy a kerületek ezen nyilatkozatai szerint, azon kérdésre nézve, hogy 
a lelkészi vizsgáknál biztosíttassék-e a kerületi felügyelő közreműködése, vagy csupán 
az illető kerület püspökét illesse az elnökség, ezúttal érdemleges határozat nem volt 
hozható: felhivatnak a kerületek, hogy e kérdést ujabban tárgyalván, nyilatkozataikat 
terjeszszék a legközelebbi egyetemes gyűlés elé, addig pedig a lelkészi vizsgákon 
való elnöklésre nézve fenntartatik az eddigi gyakorlat. 

Egyebekben az akadémiai nagybizottság javaslata elfogadtatván, ezennel 
határozat erejére emeltetik annak kijelentése mellett, hogy arra nézve, váljon Eper-
jesen oly érvénynyel, mint a javaslatban a zárjel közti említéssel, jelezve van, végez-
hető-e a theologiai 4-ik évi tanfolyam, akkor fog határozat hozatni, midőn az említett 
főiskolának a m. évi egyet. gyül. jkv. 25-ik pontja alatti határozata értelmében, az 
új szervezet és tanrendre vonatkozólag beadott jelentése tárgyában meghozatik az 
egyetemes gyűlési határozat. 

A vizsgálati szabályzatnak ekkép történt elfogadása folytán, megalakítandó 
levén az egyetemes lelkész vizsgáló bizottság, felhivatnak a kerületek, hogy a bevá-
lasztandó tagokra nézve javaslataikat, még a gyűlés folyama alatt terjeszszék elé. 

15. (V.) U. a. jkv. 24-ik pontjánál jelenti a theol. akad. nagybizottság, hogy azon 
hozzáutasított kérdést, mennyiben volna lehetséges a theol. akadémiai előadásoknál vezérfonal-
ként használható szakkönyvek kiadását az egyetemes egyház részéről előmozdítani? — még 
nem tárgyalta, hanem az akad. kis bizottságot az ügy tanulmányozásával és javaslat-tételével 
megbízta. 

Tudomásul vétetik. 

16. (V.) U. a. jkv. 25-ik pontjánál, a tiszai egyházkerület a 
is kibővített eperjesi hittanintézet új szervezetét és tanrendjét bemutatván, 

ezen munkálat véleményes jelentéstétel végett a theol. akad. 
ságnak kiadatik. 

4-ik tanfolyammal 

nagybizott-

17. (Gry.) U. a. jkv. 26-ik pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, hogy az egye-
temes alap létesíthetése kérdésében kiküldött bizottság tartott ugyan ülést, de javaslatot még 
nem terjeszthet elé. 

Tudomásul vétetvén, a további jelentés elváratik. 
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18. (H.) A supplicatiók ügyében való javaslattétellel, a jelen jkv. 6-ik pontja szerint 
megbízott választmány, 

következőleg- alakíttatott meg : elnökei a bányai kerület püspöke és kerületi 
felügyelője, tagjai : Hunfalvy Pál, Dollescliall Sándor, Schmidt Gyula, Zelenka Pál, 
Jankó Dániel, b. Prónay Gábor, Ritter Károly és Matuska Péter. Utasíttatott, egy-
szersmind e választmány, hogy terjeszsze javaslatát a jövő évi egyetemes gyiilés elé. 

19. (H.) A m. é. jkv. 27-ik pontjánál olvastatott az egyetemes könyv- és levéltárnok 
jelentése, melyben jelenti, hogy a levéltár irományait a czédula katalógussal, az 1837-ik évig 
bezárólag összehasonlítván, meggyőződött, hogy azok egyike sem hiányzik, hogy a tartalom 
megjelölésénél itt-ott előfordult szabálytalanságokat kiigazította, a selejtezést végrehajtotta, új 
thékákat s a rácsozattal ellátott szekrényekre üvegtáblákat készíttetett, a levéltár becsesebb 
kincseit, igy Luther négy kéziratát, Melanchton levelét, a rózsahegyi zsinat eredeti kánonjait 
és számos a 16. és 17-ik századból származó érdekes iratot, az egyetemes felügyelő úr által 
felajánlott és készíttetett szekrénybe helyezte és hogy több eddig napvilágot nem látott okira-
tot, u. m. az 1578-ki brucki tartomány gyűlés vallásaktáit és Melancli tonnák 1555-ben a bártfai 
tanácshoz intézett levelét, közzétett s azokat ismertette. 

A könyvtárra vonatkozólag jelenti, hogy Luther műveire előfizetett s ebből az eddig 
megjelent 3 kötet már a könyvtárban van, azon felszólításnak azonban, liogy az irodalom 
terén működő ev. férfiak műveik egy-egy példányával szaporítsák a könyvtárt, nem volt kellő 
eredménye, eddig csak a következő munkák küldettek be : u. m. a losonczi egyház emlék-
könyve Margócsy Józseftől, Polevkovics G. műve : Geschichte der ev. Kirchengemeinde A. B. 
zu Reise ; a magyarhoni e. e. e. gyámintézet múltja s jelene Zelenka Páltól és gr. Széchényi 
Bélának a „Széchenyi gyász" czimű műve. 

Kéri ezek után, hogy a levéltár folyamatban levő rendezésének költségeire ez alka-
lommal is szavaztassék meg legalább 50 frt. 

Ezen lelkes ügybuzgóságról tanúskodó jelentés tudomásul vétetvén, a levél-
tár további rendezésének költségeire 50 frt megszavaztatik s ezennel Dollescliall 
Sándor levéltárnok kezeihez utalványoztatik. 

Az egyetemes gyűlés egyszersmind egyetemes felügyelőjének ez alkalom-
mal is nyilvánult nemes áldozatkészségeért s az egyetemes könyv- és levéltárnoknak 
buzgó és szakavatott fáradozásáért köszönetét nyilvánítja. 

20. (Sell.) U. a. jkv. 28. pontjánál olvastatott az egyetemes tanügyi bizottságnak a 
mult 1884/5-ik tanévről szóló évi jelentése az arra vonatkozó statisztikai táblázatok beterjesz-
tése mellett. — E jelentés szerint : 

A kivételes osztályösszevonások ügyét az illető középiskolák igazgatói közvetlenül a 
főtisztelendő püspök urak által terjesztették fel a magas közoktatási kormányhoz, s igy ezekre 
vonatkozólag az egyetemes tanügyi bizottság határozott kimutatást nem képes adni. A jövőre 
nézve, hogy tanügyünk állapotát ez irányban is ismerjük, ezélszerű volna, hogy az ily esetek 
az évi értesítőben kitüntetve legyenek. 

Az egyes közép- és felső-tanintézetek igazgatóságai által az egyetemes tanügyi 
bizottsághoz beterjesztett statisztikai adatok alapján, a bizottság jegyzője elkészítvén a tan-
intézetek szellemi és anyagi állását minden oldalról feltüntető táblás kimutatásokat, van sze-
rencsénk azokat a tisztelettel mellékelt 9 táblázatban a méltós. és főtiszt, egyetemes gyűlés 
elé terjeszteni. 

Ezen táblázatok szerint volt a magyarhoni ág. hitv. evang. egyház kebelében és 
felügyelete alatt az 1884—5-iki iskolai évben 9 nyolcz-osztályú fő-, 1 liét-, 1 hat-, 5 négy-
osztályu gymnasium, 1 hat osztályú realgymnasium bifurcationalis alapon, összesen 17 közép-
iskola (kettővel, a már a mult évben bejelentett sajó-gömöri és győri algymnasiummal) keve-
sebb. Ezenkívül volt 5 tanítóképző, 2 hittani intézet, 1 hittani- és 1 jogakadémia. Összesen 
tehát volt 26 közép- és felső-iskola. A fennálló tanintézetek közül a tannyelv 20-ban magyar, 
2-ben (felső-lövői realgymnasium és tanítóképző) német-magyar, 2-ben az alsó osztályokban 
magyar-német, a felső osztályokban kizárólag magyar, l-ben az első 2 osztályban német-
magyar, a többi hat osztályban magyar, l-ben (Beszterczebányán) a magyar tannyelven kívül 
segéd-tannyelvek voltak a német és a tót. 

Az összes tanintézetek épületeiben van 142 osztály, 153 tanterem, 72 gyűjtemény-, 
könyv- és szertár, 263 tanár-, növendék- és szolgaszoba, összesen 488 szoba és helyiség. — 
Az összes tanintézetek könyvtáraiban van 196,127 kötet könyv; természetrajzi gyüjeményei-
ben 106,450 darab; természettani szertáraiban 7950 szer; földrajzi, régiségi és éremtáraiban 
29,480 darab. Testgyakorló van 16, azonban a testgyakorlatot minden középiskolában tamt-
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ják, s e czélra, a hol testgyakorló nincs, a városi vagy társulati testgyakorló intézeteket 
használják. 

Az összes tanintézetekben van 157 rendes, 26 segéd-, 72 melléktanár, összesen 
255 tanférfi. A rendes tanárok évi fizetése 193,193 frt 20 kr. (5574 frt 29 krral több, mint 
a mult évben.) A legkisebb rendes tanári fizetés van Miskolczon 600 frttal, a legnagyobb 
Budapesten, hol az 50 forintos ötödéves pótlékok beszámításával 1440 írttól 1750 forintig 
emelkedik a tanári fizetés, de az állami tanárok díjazását itt sem éri el. Egyébiránt 1000 
forintig, sőt azon felül díjaztatnak még a rendes tanárok 18 intézetben. Általában pedig a 
tanárok jobb díjazására mindenütt dicséretes törekvés mutatkozik. 

A tanév elején beíratott a gymnasiumokba : az I. osztályba 832 nyilvános. 56 ma-
gán; a II. osztályba 641 nyilvános, 36 magán; a III. osztályba 589 nyilvános, 29 magán; a 
IV. osztályba 506 nyilvános, 16 magán; az V. osztályba 410 nyilvános, 12 magán; a VI. osz-
tályba 363 nyilvános, 13 magán; a VII. osztályba 383 nyilvános, 12 magán; a VIII. osz-
tályba 369 nyilvános, 5 magán = összesen 4272 tanuló. A gymnasiumokba beíratott magán-
tanulók az összes létszám 4'4°/0-át teszik. — Az eperjesi jogakadémiába beíratott : az I-ső 
tanfolyamba 14 nyilvános, 1 magán; a II-ikba 12, a III-ikba 8; a IV-ikbe 4, összesen 39 mind 
nyilvános joghallgató. — A három theologiai intézetbe beiratott : az I-ső tanfolyamba 32 ; a 
II-ikba 26; a III-ikba 21; a IV-ikbe 21, összesen 100 mind nyilvános hittanhallgató. — A 
tanítóképző intézetekbe beiratott: az I-ső tanfolyamba 32 nyilvános; a II-ikba 33 nyilvános, 
1 magán; a III-ikba 40 nyilvános; a IV-ikbe 30 nyilvános, összesen 136 tanuló. Ezek szerint 
beiratott a tanév elején az összes tanintézetekbe 4272 tanuló. — A beirottak közül vizsgála-
tot tett az év végén a gymnasiumokban 3903 nyilvános, 134 magán, összesen 4037 tanuló. A 
vizsgálatot letett magántanulók a vizsgálatot tett összes létszám 3'3°/0-át teszik. A mi a vizsgá-
latok eredményét illeti: jeles osztályzatot nyert 454 nyilvános tanuló (a nyilvános tanulók 
ll'6°/0-ka) és 14 magántanuló (a magántanulók 10'4°/0-ka); jó osztályzatot kapott 1064 nyil-
vános tanuló (a nyilvános tanulók 27'3°/0-ka), 37 magántanuló (a magántanulók 27'6°/u-ka); 
elégséges osztályzatot nyert 1564 nyilvános tanuló (a nyilvános tanulók 40 ,l° 0-ka) és 62 
magántanuló (a magántanulók 46°/o"ka); elégtelen osztályzatot kapott 821 nyilvános tanuló (a 
nyilvános tanulók 2 0 , 8 ° / o - k a ) és 21 magántanuló (a magántanulók 16° / 0 -ka ) . Vizsgálatlan 
maradt a gymnasiumokban 62, az év elején beirt tanulók l'40/0-ka; kilépett 157, az év elején 
beirt tanulók 3'6°/0-ka; meghalt 16 (0.3°/0). — A jogakadémián évi vizsgálatok nem tartatnak, 
de az év elején beirt 39 joghallgató közül évközben kilépett 3, s így az év végéig maradt a 
jogakadémián 36. — A hittani intézetekben részint colloquiumok, részint évi vizsgálatok alapján 
osztályzatot nyert az év végén 89 nyilvános hittanhallgató, kik közül : jeles 44 (49-4°/0), jó osz-
tályzatú 26 (29'2°/0), elégséges osztályzatú 19 (21'3°/0); vizsgálatlan maradt 5, évközben ki-
lépett 4, meghalt 2. — tanítóképző-intézetekben vizsgálatot tett az év végén 120 nyilvános, 
1 magán, összesen 121 tanuló; s ezek közül : jeles 16 (13'20/0), jó osztályzatú 65 nyilvános, 
1 magán (540,

0), elégséges osztályzatú 28 (23-1%), elégtelen osztályzatú 11 (9%); vizsgálatlan 
maradt 11, kilépett 4. 

Érettségi vizsgálatokra jelentkezett az Összes főgynmasiumokban 338 nyilvános, 
5 magán, 1 máshonnan jött tanuló, összesen 344. Ezek közül az Írásbeli vizsgálatok alapján 
visszavettetett 18 (5'2%), s így a szóbeli vizsgálatokra bocsáttatott 326; de ezek köztil egy 
betegség miatt a vizsgálatra nem jelenhetvén meg, tényleg 325 vizsgáltatott meg (30-al több, 
mint a mult évben). Érettnek nyilváníttatott: kitüntetéssel 52 (16%), egyszerűen 234 (71-4%), 
a szóbeli vizsgálat alapján visszavettetett 40 (12*2°/0). Az éretteknek nyilvánítottak közül szán-
dékoztak elmenni : hittudományi szakra 26 (9*1 %), jogtudományi szakra 39 (13*6%), gyógy-
tudományi szakra 40 (14%), bölcsészeti szakra 8 (2-8%), nyelvészeti tanfolyamra 1, vegyészeti 
tanfolyamra 3(1*05%), mérnöképítészeti szakra 20 (7%), mérnökgépészeti szakra 3(1*05%), 
bányászati szakra 3 (1*05%), erdészeti tanfolyamra 24 (8-4%), magasabb mtítani szakra 
4 (1'4%), hadi pályára 19 (6-7%), hivatalnoki pályára 32 (11-2%), tanítói pályára 2 (0*8%), 
kereskedelmi pályára 6 (2-1%), gazdasági pályára 41 (15%), diplomatikai szakpályára 1, ten-
gerészeti pályára 1, színészi pályára 1, határozatlanul elment 11 (3*8%). 

Az eperjesi jogakadémiánál első alapvizsgálatot tett 16 nyilvános joghallgató, s ezek 
közül képesíttetett : kitűnően 2, egyszerűen egyhangúlag 7, szótöbbséggel 3, nem képesíttetett 4. 
A második alapvizsgálatra jelentkezett 7, kik közül képesíttetett egyszerűen egyhangúlag 3, 
szótöbbséggel 2, nem képesíttetett 2. Államtudományi államvizsgálatot tett 2, kik szótöbbséggel 
egyszerűen képesíttettek. Jogtudományi államvizsgálatra jelentkezett 4, közülök 1 miniszteri 
engedélylyel s képesíttetett egyszerűen egyhangúlag 3, szótöbbséggel 1. 

Papjelölti vizsgálatra jelentkezett a theologiai intézeteknél összesen 15 végzett hit-
tanhallgató, kik mindannyian megvizsgáltattak. Képesnek Ítéltetett : kitüntetéssel 5, egy-
szerűen 10. 
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A tanítóképző-intézetekben tanképesítő vizsgálatra jelentkezett 49 nyilvános, 1 magán, 
összesen 50 tanítójelölt, kik mindannyian megvizsgáltattak. Képesnek Ítéltetett : kitüntetéssel 
18, egyszerűen 29, a szóbeli vizsgálat alapján visszavettetett 3. 

Anyanyelvre nézve a gymnasiumokban az év végéig maradt 4037 tanuló közül : 
magyar 2928 (72-5%), német 805 (19-9%), román 10 (0.2%), tót 270 (Cv6%), vend 13 (0.3%), 
szerb 4, rutén 3, más külországi 4. — Származásra nézve volt a gymnasiumokban : belföldi 
3982 (98-63%), külföldi 55 (1-36%). — Az eperjesi jogakadémián beiratkozott joghallgatók 
mindannyian magyarok voltak. — A hittani intézeteknek az év végéig maradt 89 hallgatója 
közül: magyar 29 (32*6%), német 29 (32*6%), román 1, tót 28 (31-3%), vend 1, szerb 1, 
mindannyian belföldiek. — A tanítóképző-intézetekben az év végéig maradt 121 növendéke 
közül: magyar 55 (45.4%), német 39 (32*3%), tót 25 (20*6%), vend 2; származásra nézve 
pedig volt: belföldi 120, külföldi 1. 

Vallásra nézve a gymnasiumokban volt: ág. hitv. evang. 2047 (50*7%), helvét hitv. 
560 (13-8%), unitárius 1, róm. kath. 728 (18%), görög-kath. 34 (0.8%), keleti görög 48 (1*2%), 
izraelita 619 (15*3%). — A jogakadémiának az év elején beirt 39 hallgatója közül: ág. hitv. 
evang. 16, helvét hitv. 3, róm. kath. 14, görög kath. 4, izraelita 2. — A hittani intézetek 89 
hallgatója mind ág. hitv. evangelikus volt, — A tanítóképzők 121 növendéke közül: ág. hitv. 
evang. 117, helvét hitv. 1, róm. kath. 3. 

Életkor szerint volt a gymnasiumokban: 10 és kevesebb éves 241 (5*9%), 11 éves 
411 (10-1%), 12 éves 586 (14-5%), 13 éves 586 (14-5%), 14 éves 531 (13-1%), 15 éves 480 
(11-8%), 16 éves 413 (10*2%), 17 éves 321 (7*9%), 18 és több éves 468 (11'5%). — A jog-
akadémia 39 hallgatója közül volt: 18 és kevesebb éves 3, 19 éves 7, 20 éves 7, 21 éves 6, 
22 éves 3, 23 éves 4, 24 és több éves 9. — A hittani intézetek 89 hallgatója közül: 18 éves 4, 
19 éves 11, 20 éves 16, 21 éves 12, 22 éves 16, 23 éves 13, 24 és több éves 17. — A tanító-
képzők 121 növendéke közül: 14 éves 2, 15 éves 2, 16 éves 6, 17 éves 17. 18 éves 34, 19 
éves 33, 20 éves 16, 21 éves 6, 22 éves 4, 23 éves 1. 

Az összes közép- és felső-tanintézeteknek az év végéig az iskolában maradt 4283 
növendéke közül különösen gyakorolta magát: angol nyelvben 18 (0'4%), franczia nyelvben 
227 (5-3%); tanult: éneket 1691 (39-4%), zenét 366 (8-5%), szépírást 1229 (28-7%), gyors-
írást 346 (8%). Fizetett: fölvételi díjat 1440 (33-6%), tandíjat 4050 (94*5%), könyvtárra és 
tanszerekre 2673 (62*4%), mellékgyakorlatokért 915 (21-3%), tanpénzmentes volt 287 (6'7%), 
ösztöndíjas volt 524 (12-2%). — Az ösztöndíj legmagasabb értékű volt 157 frttal (a pozsonyi 
theologiai akadémiánál), legkisebb értékű 2 frttal (a békés-csabai és rimaszombati gymnasiu-
moknál). A kiosztott ösztöndíjak összege tett 13,386 frt 68 krt és 32 db. aranyat. — Élelmezte-
tett tápintézetben: egészen ingyen 213 (5%), olcsón 997 (23-2%). — Tanulókat segélyző inté-
zete volt 10 intézetnek 14,351 frt 84 kr. vagyonnal. Önképző köre volt 19 intézetnek 1200 
taggal (28%); dalárdája volt 13 intézetnek 586 taggal (13-6 %) ; zene-intézete, illetőleg zene-
egyesülete volt 7 intézetnek 153 taggal (3*5%). 

Az összes tanintézetek jövedelme tett 340,215 frt 21 krt és 32 db aranyat, A jöve-
delem a tavalihoz képest 12,531 frt 07 kr. és 4 db aranynyal szaporodott. A taninzetek ki-
adása pedig tett 336,700 frt 97 kr. és 32 darab aranyat, s így ez évben az összes tanintéze-
tekre vonatkozólag 3514 frt 24 krnyi többlet mutatkozik. Ingatlan vagyont 16 intézet mutat ki, 
melynek értéke 611,977 frt, évi jövedelme pedig 24,024 frt. Az ingatlan vagyon 3*9 %-kot jöve-
delmezett (vagyis az összes jövedelmek 7%-kát). — Az összes tanintézetek tőkepénze tett 
1.344,976 frt 94 krt. Tőkeszaporodás 74,291 frt 64 kr. A tőkék évi kamatja tett 70,867 frt 
99 krt, s így a tőkék 5'2%-ot jövedelmeztek, vagyis az összes jövedelmek 20*8%-át. Állami 
segélyből kapott öt intézet összesen 13,178 frt 50 krt, mi az összes jövedelmek 3'8%^t teszi; 
községi segélyekből befolyt 7643 frt 50 kr., a jövedelmek 2*2%-ka; egyházi segélyekből 
53,383 frt 80" kr., a jövedelmek 15*7 %-ka ; egyéb forrásokból 34,995 frt 20 kr. és 32 db arany, 
a jövedelmek 10'2%-ka. A tanulók hozzájárulásából bejött, és pedig: fölvételi díjakból 2162 frt 
80 kr., a jövedelmek 0*6 %-ka; tandíjakból 71,302 frt 35 kr., a jövedelmek 21 %-ka ; könyv-
tárra és tanszerekre fizetett díjakból 5137 frt 35 kr., a jövedelmek 1-5%-ka; mellékgyakorla-
tokért űzetett díjakból 2676 frt 33 kr., a jövedelmek 0.7%-ka; élelmezésért fizetett díjakból 
54,843 frt 39 kr., a jövedelmek 16-1 %-ka; mely jövedelmek összege, mint fennebb 340,215 frt 
21 kr. és 32 db arany. 

A tanintézetek költségei pedig voltak összesen 336,700 frt 97 kr. és 32 db arany, — 
és pedig: a tanszemélyzet fizetésére 193,193 frt 20 kr. (a kiadások 57*3%-ka); fűtésre, tiszto-
gatásra, kisebb javításokra és szolgák fizetésére 16,810 frt 16 kr. (a kiadások 4*9%-ka); tan-
szerekre és könyvtárra 8143 frt 42 kr. (a kiadások 2-4%-ka) ; ösztöndíjakra 13,386 frt 68 kr. 
és 32 db arany (a kiadások 3*9%-ka); tanulók élelmezésére 70,485 frt 51 kr. (a kiadások 
20°9%-ka); vegyesekre 34,682 frt (a kiadások 10'3%-ka), — mely kiadások összege, mint fen-
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nebb — 336,700 frt 97 kr. és 32 db arany. Egy tanuló képeztetése tehát átlag tanintézeteink-
nek 78 frt 61-3 krba kerül. 

Azon örvendetes körülmény, hogy a töke a lefolyt tanévben is tetemesen gyarapo-
dott, nem látszik igazolni azon itt-ott felmerült aggodalmat, hogy az államsegélynek kilátásba 
helyezett megnyerhetése, a tanintézetek pártfogóságainak áldozatkészségét csökkenteni fogja. 

A mi a tantervet illeti, azon gynmasiumoknak, melyek államsegélyben részesülnek, 
a miniszteriális tantervet kellett elfogadniok, a teljesen autonom gymnasiumaink azonban, 
már az elmúlt iskolai évben megtették az előleges intézkedéseket, hogy az egyetemes gyűlés 
által megállapított tantervet egész terjedelmében életbe léptethessék. A szervezetre nézve leg-
jelentékenyebb változás a felső-lövői tanintézeteknél fordul elő, a mennyiben ezen intézetek a 
realgymnasiumra vonatkozólag a bifurcationalis rendszert fogadták el, mely szerint a tisztán 
reálirányban a növendékeket, nem lévén egyetemes gyülésileg megállapított reáliskolai tanter-
vünk, a miniszteriális reáliskolai tanterv szerint képezik, a tisztán gymnasiumi irányban 
azonban, az egyetemes gyülésileg megállapított tantervhez ragaszkodnak. Jelentésünkben 
azonban az adatokat ez intézetekre vonatkozólag egyszerűen a reálgymnasium jelzése alatt 
vezettük be. 

Közép- és felső-iskoláink az elmúlt iskolai évről is nyomatott iskolai értesítőket 
adtak ki, melyek egynémelyikében figyelemre méltó s a tudomány színvonalán álló érteke-
zések közöl vék. 

Végül sajnálattal kell megemlítenünk, hogy némely tanintézeteink igazgatói az ada-
tok kiállításánál és beküldésénél a kellő buzgóságot nem tanúsítják. E mellett az évi értesí-
tőket, melyek egyéb a rovatokban ki nem tölthető adatokat, u. m. a tantervet, a tananyag-
beosztását, a használt tankönyvek jegyzékét, a tanszerek szaporodását, az intézetre tett 
kegyes adományokat stb. közlik, csak többszöri sürgetésre küldik be. Kívánatos volna, ha a 
méltóságos és főtiszt, egyetemes gyűlés határozatilag kimondaná, hogy a tanintézetek igazgatói, 
nemcsak a pontosan kitöltött statisztikai táblázatokat, hanem azokkal egyidejűleg az évi 
nyomatott értesítőt is küldjék be, — a mennyiben pedig jövőben egyik vagy másik taninté-
zet nyomatott évi értesítőt nem adna ki, ez esetben köteleztessék Írásbeli jelentés beküldésére, 
mely jelentésben a tanterv, a tananyag felosztása, a használt tankönyvek jegyzéke, a tan-
szerek szaporodása, a magánvizsgálatok és osztályösszevonások esetei és a tanév folytán az 
intézetre tett kegyes adományok bennfoglaltassanak. 

Ami a népiskolai viszonyokat illeti, az 1883/84-iki iskolai évre vonatkozólag, van 
szerencsénk azokat a méltóságos és főtiszt, egyetemes gyűlésnek a tisztelettel mellékelt két 
táblázatban bemutatni. 

Ezen táblázatok szerint volt a magyarhoni ágostai hitv. evang. egyházegyetemben 
854,628 lélek után 148,052 tanköteles gyermek, még pedig 75,271 fiú és 72,781 leány, s  
ezekből ismét 6—12 éves 55,907 fiú, 53,608 leány; 13—15 éves 19,364 fiú, 19,173 leány. 
A tanköteles gyermekek az evangelikus lélekszám 17-3%-át teszik. 

A tanköteles gyermekek közül járt, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivé-
telével, a helybeli elemi iskolákban 50,872 fiú, 47,612 leány, összesen 98,484 gyermek ; 
ismétlő iskolákban 11,006 fiú, 11,185 leány, összesen 22,191; helyben vagy bárhol idegen 
elemi iskolákban 1874 fiú, 1868 leány, összesen 3742; idegen ismétlő iskolákban 762 fiú, 
507 leány, összesen 1269 ; felső nép- vagy polgári iskolákban 425 fiú, 580 leány, összesen 
1005; magánintézetben 306 fiú, 378 leány, összesen 684; középtanodákban 1658 fiú, 
103 leány, összesen 1761. Járt tehát iskolába összesen: tanköteles fiú 66,903, a tanköteles 
fiúk 88'0%-ka; tanköteles leány járt 62,233, a tanköteles leányok 85*5%-ka, vagyis járt össze-
sen 129,136 gyermek, tehát a tanköteles gyermekek 87'2°/0-ka. Iskolába nem járt: fiú 8368, 
leány 10,548, összesen 18,916, vagyis a tanköteles gyermekek 12'8°/0-ka. — Első helyen 
áll az iskoláztatás a dunántúli egyházkerületben, hol a tanköteles gyermekek 93°/0-ka járt 
iskolába, ezt megközelíti a tiszai egyházkerület, hol 91*3°/0, a bányaiban 85"3°/0, a dunánin-
neniben 80°|0 járt iskolába. Egyházközségeink helybeli népiskoláiba idegen illetőségű vagy 
vallású járt : fiú 3129, leány 2798, összesen 5927. Az összes iskolába járók fél napot mulasz-
tottak összesen 639,013-at, s így egy tanulóra esik 4*9 félnak mulasztás. Mulasztásokért meg-
büntettetett 2138 szülő. 

Tanító volt a négy egyházkerületben 1551; ezek közíil képesített 1324 (8ö'30/0) y 
nem képesített 227 (14-7°/0) ; rendes tanító 1316 (84-8%); segéd 235 (15-2%). Jutott egy 
tanítóra átlag 83 ̂  tanuló. Iskola volt összesen 1375, még pedig egyházközségi 1319, községi 
vagy állami 56. — Az 1319 egyházközségi iskolák közül az egyházközség tulajdonát képezte 
1217, bérelt volt 102; jó karban volt 1165, rossz karban 154. Az iskolai épületekben volt: 
tanterem 1518. Jutott egy tanteremre 85 tanuló. Volt még az iskolai épületekben: tanító-
lak 1331. — Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 619, testgyakorló 213. Az iskolák 



taneszközei voltak : fekete irótábla 2237 ; fali olvasó tábla 20,052; fali férkép 3710; föld-
gömb 989 ; természetrajzi eszközök 20,695; természettani eszközök 4183. Az iskolák könyv-
táraiban volt összesen 38,717 kötet könyv. A négy egyházkerületben iskola épült 31, 
javíttatott 161. 

A négy egyházkerületben a népiskolák évi jövedelme tett : készpénzben 385,263 frt 
14 krt, terményekben pénzértékre véve 288,748 frt 08 krt, összesen 674,011 frt 22 krt. 
Származott e jövedelem az iskolák ingatlan vagyonából, melynek értéke 1.676,752 frt, évi jöve-
delme pedig 114,371 frt 53 kr. Az ingatlan vagyon 6-8°/0-kot jövedelmezett. Származik 
továbbá a jövedelem az iskolák tökepénzéből, melynek összege 337,863 frt 85 kr., évi kamatja 
19,782 frt 65 kr. A tőkék átlag 5'8%-kot kamatoztak. Tandíjakból bejött 91,839 frt 38 kr. ; 
állami segélyekből 1884 frt; községi segélyekből 75,944 frt 12 kr.: egyházi segélyekből 
240,854 frt 53 kr ; egyéb forrásokból 129,335 frt 01 kr, mely jövedelmek összege, mint fen-
nebb 674,011 frt 22 kr. 

A népiskolák kiadásainak összege 672,426 frt 97 kr, még pedig rendes tanítók fize-
tésére 569,784 frt 38 kr. Egy rendes tanító átlagos évi fizetése 432 frt 96 kr. Segédtanítók 
fizetésére kiadás volt 35,080 frt. Egy segédtanító átlagos évi fizetése 149 frt 28 kr. További 
kiadások: javításokra 33,721 frt 62 kr. ; tanszerekre 5902 frt 25 kr; egyebekre 27,938 frt 
72 kr., mely kiadások összege mint fennebb 672,426 frt 97 kr. E kiadások szerint egy tanuló 
évi képeztetése a népiskolákban átlag 5 frt 13 krba kerül. 

Az egyetemes gyűlés ezen szorgalommal összeállított s érdekeltséggel végig-
hallgatott évi jelentést tudomásul vévén, a tanügyi bizottság buzgó jegyzője, Batiz-
falvy Istvánnak, valamint általában a bizottságnak is, őszinte köszönetét nyilvánítja, 
az osztályösszevonás az évi értesítőkben leendő közlésére vonatkozó javaslatát elfo-
gadja. azon tanintézetekre nézve pedig, melyek nyomtatott évi értesítőt nem adnak 
ki, kimondja, miszerint Írásbeli jelentésnek a tanügyi bizottsághoz való beküldé-
sére köteleztetnek, mely jelentésben a tanterv, a tananyag feloszlása, a használat-
ban lévő tankönyvek jegyzéke, a tanszerek szaporodása, a magánvizsgálatok és 
osztályösszevonások esetei, nem különben a tanév folytán az intézetre tett kegyes 
adományok bennfoglaltassanak. 

21. (Gry.) U. a. jkv. 30-ik pontjánál olvastattak az egyetemes törvényszék követ-
kező ítéletei : 

a) a dunántuli egyházkerületből felebbezett ügyekre nézve kiküldött egyetemes tör-
vényszéknek, 1885. febr. 11-én hozott ítélete, mely szerint a másodbirósági itélet megváltozta-
tásával Péter Sándor tófŐi tanítót, az egyházi közrend megháborításának megkísérléséért és 
egyházi hatóságok elleni ellenszegüléseért dorgálásra Ítélte s a költségek fizetésére kötelezte, 

b) a bányai egyházkerületből felebbezett ügyekre nézve kiküldött egyetemes törvény-
széknek 1885. január 14-én hozott Ítélete, mely szerint, helybenhagyván indokainál fogva a 
másodbirósági ítéletet, Laczják Bogyoszló Emil hivatalától felfüggesztett felső micsinyei lel-
készt kötelességszegés, dúrva és tiltott magaviselet miatt, lelkészi hivatalától elmozdította és 
kimondotta, hogy a magyarhoni á. h. ev. egyházakban többé lelkészi hivatalt nem viselhet, 
egyszersmind a költségekben elmarasztalta ; 

c) a tiszai kerületből felebbezett ügyekre nézve kiküldött egyetemes törvényszéknek, 
1885. szept. 8-án hozott Ítélete, mely szerint Kicsiny Endre nagy-szlabosi tanítót, a nagy-
szlabosi templomon volt felirat jogtalan eltávolítása miatt feddésre s költségek fizetésére Ítélte, 
ellenben a többi vád alól fölmentette. 

Az ekkép törvényesen kihirdetett Ítéletek tudomásul vétetnek. 

22. (Sell.) U. a. jkv. 31-ik pontjánál az egyetemes törvényszék a következő évre 
ekkép alakíttatott meg : 

I. A dunáninneni egyházkerületből felebbezett perekre nézve, elnökség : a bányai 
kerület társelnökei ; világi közbirák : Veres Pál, Szloboda Ferencz, Ivánka Imre, Kemény 
Mihály, Matuska Péter, Schmidt Gyula ; egyháziak : Sárkány János, Horváth Sándor, Sclirancz 
János, Dolleschall Sándor, Jankó Dániel; a tanári karból: Batizfalvy István és Böhm Károly ; 
póttagok : Fabiny Ferencz, Sárkány Sámuel és Scliolcz Gusztáv. 

II. A dunántuli egyházkerületből felebbezett perekre nézve, elnökség : a tiszai kerü-
let társelnökei; világi közbirák: Bánó József, Prónay Pál, Szentiványi Miklós, Szontagh Pál, 
(tiszakerületi), Sthymmel Samu, Brósz Jonathán, Gál János, dr. Markó Sándor ; egyháziak : 
Pékár Lajos, Bartholomeidesz Gyula, Szalagyi Mihály, Fábry János, Buzágh János, Gratz 
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Mór, Zelenka Pál ; a tanári karból : Kramarcsik Károly és Hajcsi Sándor; póttagok: Mikola 
György, Szontagh József, Baltbazár Antal. 

III. A bányai egyházkerületből felebbezett perekre nézve, elnökség: a dunáninneni 
kerület társelnökei ; világi közbirák : Mosóczy Lajos, Jeszenszky József, Saniarjay Károly, 
Tonika Kálmán, Cbalupka Endre, Major Pál ; egyháziak : Mészáros István, Nóvák Sámuel, 
Horváth Sámuel (téthi), Trsztyenszky Ferencz, Ritter Károly, Fürst János ; a tanári karból : 
Csecsetka Sámuel, Michaelis Vilmos, póttagok: Minicli Dániel, Freytag Viktor. 

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

23. (Gy.) Fölvétetett Horvát-Szlavonországokban fekvő egyházainknak, az elnöki 
jelentésben említett iigye, s ennek kapcsán a bányai kerület részéről előterjesztetett, hogy a 
horvát országos kormány, 1885. évi aug. 3-án 4962. sz. alatt a bács-szerémi főespereshez, oly 
tartalmú átiratot intézett, melyben kimondatik, hogy a liorvát-szlavon kormány, Korosy Emil 
újpázuai administratornak kinevezését megszűntnek tekinti és hivatkozva az 1859. szeptemberben 
kelt pátensre lelkész választását rendeli el s erre az átirat átvételétől számítandó határidőt tűz. 

A bányai kerület, tekintve hogy az újpazuai ügy egyházunk országos közös ügye, 
ezt azon kéréssel terjeszti az egyetemes gyűlés elé, hogy egyetértésben a testvér reform, 
egyházegyetem elnökségével járjon közbe, ezen ügy törvényeinknek megfelelő végleges meg-
oldása érdekében. 

A dunántuli kerület részéről felhozatik, hogy szintén több egyháza van a felmerült 
kérdés által érintett helyzetben. 

Az egyetemes gyűlés a négy egyházkerületet egyiránt érdeklő fontosságú-
nak ismervén, Hórváth-Szlavonországban levő egyházaink ügyét, a bányai kerületnek 
azon javaslatát, hogy reform, testvéreinkkel egyetértésben járjon közbe, ezen ügy 
törvényeinknek megfelelő végleges megoldása érdekében, elfogadja s ezen ügyet tár-
gyalás, s esetleg a megfelelő intézkedések és lépéseknek megtétele végett, az egyhá-
zunkat érdeklő országgyűlési tárgyak, sérelmek és kérvényezés tárgyában kiküldött, 
az 1879-ik évi egyet. gyül. jkve 12-ik pontja alatt újra alakított bizottsághoz teszi át. 

24. (Gy.) A bányai kerület az egyetemes gyiilés elé terjeszti a nagyhonti esperes-
ség részéről előterjesztett azon kérelmet, hogy tétessék meg minden lehető a végre, hogy az 
erdélyi szászok által nyelvi tekintetben elnyomott magyar hívek, megszabadítva ezen nyo-
masztó viszonyból, miután mintegy 22,000 lelket számlálnak, külön erdélyi esperességgé 
megalakulva, egyetemes egyházunkhoz csatlakozhassanak. 

Az egyetemes gyűlés, hazánk erdélyi részében fennálló ág. h. ev. superin-
tendentia kerületében levő magyar egyházak helyzetét és viszonyait rokonszenves 
figyelemmel kiséri ugyan, minthogy azonban arról, hogy azok azon kapcsolatot, mely-
ben jelenleg állanak, megszüntetni akarják s egyetemes egyházunkhoz csatlakozni 
kívánnak, hivatalos tudomása nincs ; a honti esperesség kérelme folytán előterjesztett 
ügy érdemébe nem bocsátkozik és abban határozatot nem hoz. 

25. (Gy.) Folytattatván a m. é. jkv. olvasása, annak 32. pontjánál olvastatott a stipen-
diális bizottságnak 1885. május 16-án Budapesten tartott üléséről fölvett jegyzőkönyve, mely 
szerint a gr. Teleki-Róth Johanna-féle stipendiumok az 1884/5-ik tanévre 39 frt 50 krjával 
kiosztattak. 

Az ösztöndíjaknak ekkép szabályszerűen történt kiosztása tudomásul vétetik. 
* 

26. (Gy.) Ugyanazon pontnál Győry Vilmos elhunyta folytán szükségessé válván a 
stipendiális és pénzügyi bizottságba egy tagnak választása, 

ezen bizottságba Scholcz Gusztáv lelkész választatott meg. 

2*7. (Gy.) Ugyanazon pontnál a tiszai kerület részéről pártolólag terjesztetik elő a 
rimaszombati egyesült gymnasium elöljáróságának azon kérelme, hogy ezen középtanoda á. h. 
evang. vallású növendékei szintén részesíttessenek a gr. Teleki-Róth Johanna-féle stipendium 
jótéteményében. 

Véleményezés végett kiadatik a stipendiális bizottságnak. 



28. (Sch.) A m. é. jk. 34. pontjánál olvastatott Tornyos Pál váczi lelkésznek jelen-
tése, mely szerint a lefolyt évben a váczi siket-némák intézetében négy ág, hitv. evang. 
növendék részesíttetett vallásoktatásban. 

Tudomásul szolgál. 

29. (Sell.) U. a jkv. 35. pontjánál olvastatott az e. e. e. gyámintézet elnökségének 
következő évi jelentése : 

Gyámintézetünk 24-ik évéről szóló jelentésünket van szerensénk az alábbiakban 
előterjeszteni. 

Évi gyülésünket Szombathelyen, Vasmegye központján anyásulásra törekvő derék 
leányegyházban tartottuk meg. 

M u n k a t á r s a i n k s o r á b a t e l j e s k é s z s é g g e l b e á l l o t t : Bupprecht Lajos d u n á n t ú l i , é s 
Dohnányi Lajos d u n á n i n n e n i v i l á g i e l n ö k ö k e t , ú g y s z i n t é n Novak Sámuel d u n á n i n n e n i e g y h á z i e lnö -
k ö t m e l e g e n ü d v ö z ö l t ü k , f á j ó r é s z v é t t e l e m l é k e z v é n m e g e l ő z ő l e g a k ö z v e s z t e s s é g r e e l h u n y t 
Osztroluczky Géza b á n y a i é s d u n á n i n n e n i v i l á g i e l n ö k é r d e m e i r ő l , ú g y s z i n t é n e l i s m e r é s s e l a 
v i s s z a v o n u l t Leska János d u n á n i n n e n i v o l t e l n ö k k é s z s é g é r ő l . 

Hálás tisztelettel soroztuk gyámintézetünk jóltevőinek sorába Kvacsala Jánosné egy-
háztag, szarvasi lakost, ki is párját ritkító, 1000 fttal ajándékozta meg a békési gyáminté-
zetnél szegény egyházainkat. 

Kiváló elismeréssel fogadtuk a tiszai egyházkerületnek a beszterczebányai és győri 
tekintélyes egyházaknak árvaházak alapítása által az ev. árvák megmentésére irányuló nagy-
mérvű áldozatát. 

Lelki örömmel vettük a némethoni G. A. egyletnek következetes jótékonyságát, 
melylyel az az 1884-ik évben is 8731 frt 6 krral segélyezte szegény egyházainkat. Elismerő 
köszönetünknek irányában külön köszönő iratban is adtunk meleg kifejezést. 

Örömmel fogadtuk a kedves hírt, hogy nőegyleteink méltó társat kaptak a lőcsei 
ujon alakult nöegyletben, melynek első évi munkássága gyámintézetünknek, a szépek e körében 
is, kedves otthont igér. 

Fájdalmas érzettel váltunk meg Sztehlo Andor derék veteran munkatársunktól, ki 
hajlott korára és betegeskedésre való hivatkozással 20 év óta kitűnő módon betöltött ügynöki 
helyéről végleg visszavonult. Fényesen megfutott egyházi életpályájának ezen ágazatánál is 
áldásos közreműködését áldó elismeréssel örökítettük meg. 

Ezen lemondás folytán az ügynöki állást beszüntettük s annak teendőit, nevezetesen 
a némethoni G. A. egylettel való érintkezést egyet, egyházi elnökünkre, az anyagi ügyeket 
pedig főpénztárnokunkra ruháztuk. 

Az egyes egyházkerületek évi jelentéseiből örömmel értesültünk, hogy azokban a 
gyámintézeti működés eleven volt, a siker pedig az elmúlt évek eredményét túlszárnyalta. 
Ugyan is az összbevétel 15,531 frt 49 kr. volt, 1335 frt 79 krral több, mint az előző évben. 
Ezen összegből: 3174 frt 42 kr. tŐkésíttetett, 1154 frt 66 kr. folyó költségre fordíttatott, 
480 frt 17 kr. készletül fenntartatott és 10,722 frt 24 kr. 172 egyház és intézet közt 
kiosztatott. 

Mint nagyobb jelentőségű intézkedést fel kell, hogy említsük : a dunántúli kerületnek 
határozatát, mely szerint az, offertoriummal összekötött gyámintézeti isteni tiszteleteket kiván 
egyházkerületi gyűlések alkalmával évről évre megtartani; — a tanítói kart pedig felhívta, 
hogy az iskolai növendékek közt eszközöljön a gyámintézet javára gyűjtést; — továbbá a 
tiszai kerület határozatát, mely szerint az egyházak intést kapnak, hogy azok, csekélyebb 
összegű adósság törlesztésére, épületek tatarozására, tornyok építésére, orgonák és harangok 
beszerzésére, lelkészek és tanítók fizetése hátralékainak kiegyenlítésére, segélyt ne kérjenek ; 
megtoldván azt szigorító azon intézkedéssel, hogy az ilyen kérvények az illető egyházmegye 
által egyszerűen visszaküldendők : — végül a bányai kerületnek, egyetemes gyűlésünk által 
is elfogadott azon határozatát, mely szerint egyetemes felügyelő úr ő méltósága felkérendő, 
hogy vándorgyűléseinkre való tekintettel az egyetemes gyűlést október hónapot megelőző időre 
hívná össze. 

Méltó elismeréssel vettük a budapesti nöegyletnek, most már tizedízben, szép aján-
dékát oltári sz. készletben és a selmeczi lyceumi gyámegylet részéről 3 díszkötésü bibliát 
kiosztásúl. 

A kerületek egyértelmű nyilatkozata folytán, a jegyző által megindított „JE. e. e. gyám-
intézeti Lapot" egyetemes gyámintézetünk közlönyéül fogadtuk el s annak a jegyző szerkesztése 
mellett, közpénztárunk költségére 2 havonkénti kiadatását elrendeltük. 

o 



Intézkedéseink sorából a 2">-ik évi közgyűléssel egyidejűleg gyámintézetünk negyed-
százados évfordulójának megünneplése, illetőleg az ezen ünnepély kívánta intézkedések elren-
delése raagaslott ki. Elhatároztuk ugyanis : 

hogy a negyedszázados emlékünnep a 25-ik évi közgyűléssel egyidejűleg — szives 
meghívás folytán — Békés-Csabán tartassék meg ; 

hogy az alapszabályok és utasítások egyesítve módosíttassanak ; 
hogy e jubileumon való részvételre a némethoni G. A. egylet, egyetemes felügyelő, 

egyházkerületek felügyelői és püspökei még külön is hivassanak meg ; 
hogy a jubileum emlékére és a Leopoldianum javára külön gyűjtés történjék ; 
hogy a gyámintézet 25 éves története a jegyző által Írassék meg. 
Ezekben előadván tiszteletteljes jelentésűnket, megbízatásunkból folyólag felkérjük 
egyetemes felügyelő úr ő méltóságát, hogy kérelmünknek helyt adva, az egyetemes 

gyűlést ezután vándorgyűlésünkre való tekintettel, mindig október havát megelőző időre össze-
hívni kegyeskedjék ; 

a méltóságos és főtisztelendő egyetemes gyűlést pedig arra, hogy 
tiszteletteljes ezen jelentésünket tudomásul venni ; 
intézkedéseinket, melyekkel az alapszabály adta jogkört nem léptük át, jóvá-

hagyni, és 
jubiláris közgyűlésünkre szóló ezen tiszteletteljes meghívásunkat elfogadván, abban 

közegyházunk érdekében, gyámintézetünk díszére és javára részt venni méltóztassék. 
Az egyetemes gyűlés a fenti jelentést örvendetes tudomásul vévén, a gyám-

intézet szent ügyét ezentúl is úgy a kerületek mint a gyülekezetek s egyesek szi-
ves figyelmébe s pártfogásába ajánlja, a közveszteségre elhunyt Osztroluczky Géza, 
bányai és dunáninneni világi elnök emlékét jegyzőkönyvileg is kegyeletesen meg-
örökíteni, Kvacsala Jánosné irányában nagylelkű adományáért köszönetét kifejezni 
határozza és a jelenlevőket a gyámintézet 25 éves, legközelebb Békés-Csabán tar-
tandó jubiláris gyűlésen való minél számosabb megjelenésre felhívja. 

30. (V.) U. a. jkv. 36. pontjánál olvastatott a néhai Hrabovszky Zsigmond-féle 
alapítványi bizottság következő jelentése : 

A Hrabovszky Zsigmond-féle tisztelettel alulírott bizottságnak van szerencséje az 
alapítványi szabályok szerint az 1884-ik évi jelentését a következőkben előterjeszteni : 

Az alapítványi tőke volt 1883 év végén 44,066 frt 57 kr. 
bevétele volt : 

kamatokból 4185 frt 28 kr. 
a vett záloglevelek név és árkeleti kü-

lönbözetből , 495 „ 15 „ 
4680 „ 43 „ 

kiadása : 
nyugtabélyeg, közjegyzői 
és ügyvédi díjak a Klöpfer-
féle 22,500 frtnyi követe-
lés behajtása érdekében . 211 frt 93 kr. 
postadíj — „ 35 ,, 
ösztöndíj 200 ,, - - ,, 
gondnoki tiszteletdíj . . 200 „ — ,, 
az egyetemes pénztárba 
fizettetett a tiszta bevétel 
10%-ja 222 frt 16 kr. 834 frt 44 kr. 3845 frt 99 kr. 

Lesz 47,912 frt 56 kr. 

mely évi számadást számszerint mellékleteivel egybehasonlíttatván, rendben levőnek és helyesen 
vezetettnek találtuk, minek folytán az alapítványi gondnoknak a felmentvényt kiadtuk. 

Remete Dezső számára az 1884/5. évi iskolai évre a 200 frtnyi ösztöndíj kiada-
tott ; Hrabovszky Kázmér javára pótvizsga letétele után szabályszerű bizonyítvány felmutatása 
mellett az 1883/84. és 1884/81.. évi 200—200 frtnyi ösztöndíj kifizettetett, mely összegek a 
folyó 1885-ik évi számadásban lesznek elszámolandók. 



A folyó évben elhunyt Győry Vilmos bizottsági tag helyébe új tag választását a 
tisztelt közgyűlés figyelmébe ajánljuk. 

Ezen jelentés tudomásul vétetik és az alapítványi bizottságba az elhunyt 
Győry Vilmos helyébe Scholtz Gusztáv választatik. 

31. (Gy.) A m. é. jkv. 37-ik pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 1885. 
máj. 16. tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint az egyetemes pénztárosnak 1884. 
január 1-től deczember 31-ig terjedő számadása megvizsgáltatván, rendben levőnek találtatott, 
Ezen számadás szerint : 

a) az egyetemes egyház folyó számláján, az összes bevétel 5063 frt 87 kr., 
az összes kiadás 2125 frt 30 kr. volt s így zárlatkor 2938 frt 57 krt tett a pénztári 
maradvány ; 

b) a gróf Teleki-Róth Johanna-féle alapítványnál, a bevétel 2343 frt 50 kr., a 
kiadás ösztöndíjakra s záloglevelek vételénél pótlásra 2310 frt 75 kr. s így zárlatkor a pénz-
tári maradvány 32 frt 75 kr. volt; 

c) a theol. akadémiai alaphoz tartozó prot. theol. intézeti tőkék után 1667 frt 
volt a bevétel és mivel az akadémiának megszavazott járulék, a záloglevelek vételénél levont 
lejárt kamatok leszámítása mellett, nem került ki, a szabad rendelkezési alapok jövedelméből 
pótoltatott 65 frt 81 kr; 

cl) a Zelenay Gedeon alapítványnál az összes bevétel volt 583 frt, melyből 500 frt 
a theol. akadémiának adatván, a megmaradó 83 frt tőkesíttetett ; 

e) a Lissovényi alapnál az összes bevétel 251 ftot, a kiadás ösztöndíjra 126 ftot 
tett s így zárlatkor 125 frt maradt; 

f ) a Szinovicz Lajos-féle alapítványnál, az összes bevétel 1254 frt volt, mely a 
tőkéhez csatoltatott. 

A vagyonállás 1884. deczemb. 31-én következő volt: 

I. Az egyetemes egyház tőkeszámláján 43263 frt 64 kr. 
és pedig kövényekben 6465 frt — kr. 
magy. földhit. int. záloglevelekben . . . 19600 
kisbirtokosok orsz, földhitelintézete zálog-

leveleiben 9500 „ — 
keresk. bank zálogleveleiben 7500 „ — 
takarékpénztárban 193 „ 93 
készpénz 4 „ 72 „ 

összesen 43263 frt 65 kr. 

ti il 
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II. A gr. Teleki-Róth Johanna alapítvány tőkéje . . . . . 43700 frt — kr. 
melyből kötvényekben van elhelyezve . . 8400 frt — kr. 
erdélyi földteherment. kötvényben . . . 10500 „ — „ 
magy. földhit. int. záloglevelekben . . . 15700 „ — „ 
keresk. bank ,. „ . . . 9100 „ — „ 

összesen 43700 frt — kr. 

III. A prot. theol. intézet tőkéje 31928 frt 03 kr. 
és pedig m. földh. int. záloglevelekben . 20000 frt — kr. 

il kisbirt. orsz. földh. int. „ „ . . 5700 
m. keresk. bank „ „ . . 6200 
takarékpénztárban 25 „ 78 
készpénz 2 „ 25 

összesen 31928 frt 03 kr. 

IV. A Zelenay Gedeon alapítvány tőkéje 10683 frt — kr. 
melyből kisbirt. orsz. földh. int. zálogleve-

leiben van elhelyezve 10600 frt — kr. 
készpénz 83 „ — ,, 

összesen 10683 frt - kr. 
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V. A Lissoványi László alapítvány tökéje 
takarékpénztárban elhelyezve ; 

VI. A Szinovicz Lipót-féle alapítvány tőkeszámláján nyilván tar-
tatik 32635 frt 01 kr., melyből a Prikkel Mária halála után befolyandó s 
hagyományokra fordítandó 6000 frt levonatván, a tőkezárlatkor volt 

melyből Jurenák Józsefnél vételárhátralék 22000 frt — kr. 
kisbirt. orsz. földh. int. zálogleveleiben van 2800 „ — „ 
takarékpénztárban 1208 „ 01 „ 
készpénzben 627 „ — „ 

összesen 26635 frt 01 kr. 

E szerint 1884. deczemb. 31-én az összes tőkék főösszege volt 157259 frt 69 kr. 
A pénzügyi bizottság ezen előterjesztése tudomásul vétetvén, Jakobey 

József egyetemes pénztáros, 1884. január 1-ről deczember 31-ig terjedő, szabály-
szerűen megvizsgált számadására nézve, a további felelősség terhe alól fölmentetik. 

32. (Gry.) E tárgygyal kapcsolatban Lauko Károly kecskeméti lelkész bemutatja 
néh. Szinovicz Lajosnak arczképét és rövid önéletírását, melyeket nevezett boldog emlékű 
alapító neki emlékbe adott és kijelenti, hogy ezeket a négy egyházkerület egyetemének 
ajándékozza, indítványozza egyszersmind, hogy néh. Szinovicz Lajosnak jeleitessék meg 
nyughelye, a kecskeméti temetőben síremlékkel. 

Az egyetemes gyűlés néh. Szinovicz Lajos arczképének s önéletírásának 
átengedéseért köszönetét nyilvánítja s elhatározza ezen becses emlékeknek a levél-
tárban való megőrzését ; készséggel s egyhangúlag elfogadván továbbá a síi-emlék 
felállítása iránt előterjesztett indítványt, annak kivitelével megbizza a pénzügyi 
bizottságot, azon kijelentéssel, hogy ezen ügyre vonatkozó tárgyalásaihoz, indítvá-
nyozó Lauko Károly lelkész is meghívandó. 

33. (Gry.) A m. é. jkv. 39-ik pontjánál jelentetvén, hogy a közös theol. intézetre 
tett adakozások fejében, a dunamelléki ref. egyházkerülettől átvett összegnek, az egyetemes 
pénztárba való beszolgáltatása, a dunáninneni egyházkerület részéről megtörtént ; 

ezen jelentés tudomásul vétetik. 

34. (Gry.) U. a. jkv. 40-ik pontjára vonatkozólag előterjeszti a pénzügyi bizottság, 
hogy a pozsonyi egyháznak azon kérvénye, mely szerint a lyceum philosophiai tanszéke 
részére korábban adott 168 ftot továbbra is kiszolgáltatni, vagy az akadémiára kötelezett 
járulékából levonatni kéri, a bizottságnak adatván ki véleményezés végett, ennek folytán 
megtekintette az 1814-ik évi szept. 1. tartott egyet, gyűlésnek e tárgyra vonatkozó jegyző-
könyvét s ebben az foglaltatván, hogy az egyetemes gyűlés az új tanrendszer szerint felállí-
tandó kathedra felállítására segélyt szavaz meg addig, míg aláírások útján vagy más módon 
alap lesz gyűjthető, véleménye oda terjed, hogy ekkép ideiglenes természetű levén a meg-
szavazott segély s az akadémia járuléka a pozsonyi egyház hozzájárulásával állapíttatván 
meg, sem a segély további kiszolgáltatásának, sem a pozsonyi egyház járulékából való levo-
násnak nincs helye. 

Ezen előterjesztés tudomásul vétetvén, méltányossági okoknál fogva a 
168 frt segélynek a pozsonyi egyház részére, további intézkedésig való kiszolgál-
tatása elrendeltetik. 

1050 frt — kr. 

26635 frt — kr. 

35. (Sell.) U. a. jkv. 43-ik pontjánál, melyben elnöklő egyetemes felügyelő felké-
retik, miszerint az 1877. évi XX. t.-cz. 230. §-ának a törvényhozás útján való megváltoz-
tatása tárgyában a közoktatási minisztériumhoz felterjesztett az iránti kérvénynek hely adas-
sék, hogy a vagyontalan kiskorú árvák számára a szükségelt anyakönyvi kivonatok a lel-
készi kar által ugyan díjtalanul szolgáltassanak ki, de a vagyont, nevezetesen 50 frtot meg-
haladó összeget örökölt árvák érdekében kiszolgáltatandó anyakönyvi kivonatokért az úgy 
is igen mérsékelt díj fizetése elrendeltessék, elnöklő egyetemes felyügyelő bemutatja a vallás-
és közoktatásügyi miniszter 1884. évi novemb. 13. 36617. sz. a. kelt leiratát, melyben 



kimondja, hogy a szóban levő törvény módosítására vonatkozó intézkedések megtételét ez idő 
szerint nem tartja czélszerűnek. 

Sajnos tudomásul szolgál. 

36. (Sch.) U. a. jkv. 44-ik pontjánál, melyben a Fiiina Ádám-féle ügy a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium útján való elintézése sürgetésére elnöklő egyetemes felügyelő fel-
kéretik, egyetemes felügyelő jelenti, miszerint az annak idejében tett felterjesztésére válasz 
mai napig sem érkezett. 

Tudomásul vétetik. 

37. (V.) U. a. jkv. 46-ik pontjánál egyetemes felügyelő jelenti, hogy az 1879. évi 
egyetemes gyűlés jkvének 12. pontja alatt a sérelmek tárgyalásával megbízott bizottság a 
dunántúli egyházkerület részéről előterjesztett azon sérelmes ügyet, hogy a kath. ünnepek 
alkalmával tartatni szokott körmenetekhez az evang. vallású katonák is kirendeltetnek, még 
nem tárgyalhatta. 

Tudomásul vétetik s a bizottság jelentése elváratik. 

38. (V.) Ugyanazon jkv. 47-ik pontjánál egyetemes felügyelő bemutatja a hallei 
egyetem gondnokának 1885. január 29-én kelt levelét, mely válaszul szolgál a hallei egyetem 
rectori hivatalához, mint a Kassai-Kubinyi-Temlin-féle ösztöndíjak felett rendelkező hatósághoz 
még az 1883. évi egyetemes gyűlés jkvének 42. pontja alatt hozott határozat értelmében inté-
zett azon megkeresésre, hogy az ösztöndíjak szorosan az alapítványlevelek értelmében, azaz 
egyedül a szorosabb értelemben vett Magyarországból származó ifjak részére adomá-
ny oztassanak. 

E levélben kijelenti a hallei egyetem gondnoka, hogy miután Erdély Magyarország-
gal egyesíttetett, továbbra is fenntartandónak véli azon 1876. évben életbeléptetett gyakor-
latot, hogy a kérdéses ösztöndíjakat Erdélyben mint immár magyarországi területen született 
prot. ifjak is élvezik. 

Sajnos tudomásul szolgál. 

39. (V.) Ugyancsak egyetemes felügyelő bemutatja az egyesült Halle-Wittenbergi 
egyetemen a wittenbergi javadalmak ephorusának 1885. julius 24-én kelt abbeli megkeres-
vényét, hogy — miután ottani hallgatók gyakran csak magyar okmányokkal igazolják vala-
mely hivatalba történt meghivatásukat, s az okmányok nem értése miatt, az ösztöndíjak és 
utazási költségek kifizetése esetleg akadályokba ütközhetnék — a kérdéses okmányokat 
kiállító hatóságok utasíttassanak, hogy azokat német nyelven is kiállítsák. 

Miután a megkeresvényből kitiinőleg az illető hitjelölteknek áll érdekében, hogy 
magyar okmányaik hiteles német fordításáról gondoskodjanak, 

az egyetemes gyűlés külön intézkedést nem tart szükségesnek s felkéri 
egyetemes felügyelőt, hogy ily értelemben értesítse a wittenbergi javadalmak 
ephorusát. 

40. (V.) A m. é. jkvi 48. pontjánál olvastatott az aszódi és b.-csabai algymnasiumok 
államsegélyi ügyében a 8-ik pont alatt kiküldött bizottság jelentése. 

A bizottság az aszódi algymnasiumnak az esperesség és a kerület részéről pártolólag 
felterjesztett kérvényéből meggyőződvén, hogy ezen tanintézet nem akarja az államsegélyt oly 
mértékben igénybe venni, hogy ez által az egyetemes gyűlés által megállapított sarkalatos 
elvekkel ellenkezésbe jönne, meggyőződvén arról, hogy a folyamodó algymnasium az 1883: 
XXX. t .-cz. követelményeinek önerejéből teljesen meg nem felelhet, indítványozza annak 
megengedését, hogy az aszódi algymnasium államsegélyért folyamodliassék. 

A békés-csabai algymnasium kérvényét ellenben a bizottság visszaszármaztatni 
javasolja azon utasítással, hogy az a gymnasiumi alapítványok jogi természetét igazoló okmá-
nyok és adatokkal felszereltessék, mert az államsegély igénybevételének egyik főindoka gya-
nánt a kérvényben az emeltetik ki, hogy a tanintézet esetleges megszűnte az alapítványok 
nagy részének el vesztét vonná maga után. 



A bizottság mindkét javaslata elfogadtatik és az aszódi algymnasiumnak 
az engedély megadatik, liogy államsegélyért folyamodhassék. 

41. (V.) A m. évi jkv. ugyanazon pontjának azon részénél, melyben az egyetemes 
gyiilés az eperjesi főgymnasiumnak is megengedte, hogy államsegélyért folyamodjék, s mely-
ben a szerződés megkötését — elvárván annak bemutatását — az illető egyházkerületre bizta, 
jelenti a tiszai egyházkerület, hogy a végleges szerződés még nem köttetett meg. 

Tudomásul szolgál. 

42. (Sell.) U. a. jk. 49-ik pontjánál, mely a magyar agenda ügyére vonatkozik, 
jelenti a szerkesztő bizottság elnöke, Karsay Sándor dunántúli püspök, miszerint az agenda 
szerkesztése folyamatban van. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

48. (V.) A m. évi jkv. 50-ik pontjának azon részéhez, mely a községi, állami vagy 
más felekezetek által fenntartott intézeteket látogató ág. hitv. ev. növendékek vallásoktatására 
és ennek kiviteli módozataira vonatkozik, a dunáninneni kerület, tekintettel arra, hogy a 
felekezetnélkiili községi és állami iskolák száma folytonosan növekszik s hogy ugy az ezekbe 
mint az idegen felekezetű tanintézetekbe járó felekezetünkbeli tanulók vallásos nevelése nem 
részesül s anyagi helyzetünknél fogva talán nem is részesülhet a kellő figyelemben, azon 
indítványt terjeszti elő, hogy az egyetemes gyűlés addig is, míg az államsegély felemelése 
eléretnék, dolgoztasson ki egy egyetemes érvényű fizetési szabályzatot, állapítsa meg a vallás-
oktatás tanrendjét és szervezze annak felügyeletét. 

A többi egyházkerületek ezen indítványhoz hozzájárulván, a községi, 
állami és idegen felekezetű tanintézetekbe járó növendékek vallásoktatásának ren-
dezése és felügyelete tárgyában javaslat előterjesztésével a tanügyi bizottság 
bizatik meg. 

44. (Gy.) U. a. jkv. 5o-ik pontjánál, mely szerint tudomásul vétetvén, hogy az 
anyakönyvek három kerületben magyarul vezettetnek, a bányai kerület felszólíttatott, hogy az 
anyakönyveknek az összes hazai egyházakban magyarul vitele tárgyában beadott indítványra 
nézve nyilatkozzék : a bányai kerület oda nyilatkozik, hogy a tiszai kerületnek az anyaköny-
veknek összes egyházainkban kötelezőleg magyarul vitelére vonatkozó indítványát elfogadja ; 
kívánatosnak tartja azonban, hogy a dunáninneni kerület jelenlegi püspöke hatalmaztassék 
fel a kivételre, azon kerületbeli elaggott s a magyar nyelvben nem jártas lelkészek nevének 
beterjesztése mellett ; magától értetvén, hogy az egyetem határozata minden a nevezett kerü-
letben újonnan alkalmazott lelkészre kiterjed. 

A dunáninneni kerület felügyelője ezzel kapcsolatban utalva a kerület sajnos viszo-
nyaira s kiemelve, hogy, lia a határozat meghozatik, gondoskodni kell, hogy az a nehéz 
viszonyok közt is végrehajtassék s a szükségessé válható consistorialis eljárás biztosittassék ; 
e végre indítványozza annak elhatározását „hogy az esperességi gyűlés, illetve annak elnök-
sége, ha csak egy egyháznak kérelmére is, a consistorialis eljárást elrendelni tartozik, 
a mely consistorium a határozat vételének napjától számítandó 15 nap alatt összeülni s 
az ügyet elbírálni köteles ; lia azonban ezt az esperességi gyűlés vagy annak elnöksége 
nem tenné, jogosíttatik a kerületi gyűlés vagy elnöksége, esetleg az egyetemes gyiilés 
is, a consistorium kiküldésére; a consistoriumot azon egyházi hatóság állítja össze, mely 
azt kiküldte." 

Az egyetemes gyűlés már a mult alkalommal tudomásul vette, hogy az 
anyakönyvek magyarul vitelének kötelező volta három kerületben életbe lépett; 
arra nézve azonban, hogy ez a dunáninneni kerületre is kiterjesztessék, mind a 
bányai kerület előterjesztésében utalás történvén az átmeneti intézkedések szüksé-
gére, mind az annak kapcsán beadott indítványban czélzás foglaltatván a végrehaj-
tásnál felmerülhető kérdésekre és czélszeríínek mutatkozván, hogy határozathozatal 
előtt e tekintetben is nyilatkozzanak a kerületek : a bányai kerület javaslata s az 
annak kapcsán beadott indítvány szintén tárgyalás és nyilatkozat végett az egyház-
kerületekkel közöltetnek. 
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45. (Gry.) Jelen jegyzőkönyv 5-ik pontja alatti határozat folytán, a kerületek elő-
terjesztvén a lelkészvizsgáló bizottság tagjaira vonatkozó javaslataikat, az egyetemes lelkész-
viszgáló bizottság, az ugyanazon jegyzőkönyvi pont szerint elfogadott szabályzat értelmében 
s utalással az elnökségre nézve tett ideiglenes intézkedésre, a legközelebbi rendes egyetemes 
közgyűlésen való új megalakításig terjedő, következő évre, következőleg alakíttatott meg. 

Ezen egyetemes bizottság dunántúli kerületi osztályának tagjai, világiak : 
Bognár Géza és dr. Schreiner Károly ; egyháziak : Zongor Endre és Gyurácz 
Ferencz ; tanárok : Müllner Mátyás és Poszvék Sándor ; 

dunáninneni kerületi osztályának tagjai, világiak : dr. Samarjay Károly 
és Dohnányi Lajos ; egyháziak : Ritter Károly és Baltig Frigyes, tanárok ; Trsz-
tyenszky Ferencz és Csecsetka Sámuel; 

bányai kerületi osztályának tagjai, világiak : Zsilinszky Mihály és 
Haviár Dániel ; egyháziak : Haan Lajos és Áchim Ádám ; tanárok : Benka Gyula 
és Tatay István ; 

tiszai kerületi osztályának tagjai, világiak : Brósz Jónát és Schmidt 
Gyula ; egyháziak : Stehlo János és Nóvák Mihály ; tanárok : Tillisch János és 
Hörk József. 

46. (V.) A m. évi jkv. 55. pontjánál, mely szerint egyetemes felügyelő jelenté, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1863/883. sz. a. kelt rendelete ellen, mely-
lyel a lelkészek a dispensatiók iránti kérvények bélyeghiánya miatt lelet-felvételére köte-
leztettek, a végre, hogy az ily leletek felvétele a lelkészektől ne kivántassék meg, a rendeletet 
kibocsátó miniszterhez felterjesztést intézett ugyan, de választ a mult évi egyetemes gyűlés 
idejéig nem nyert, — egyetemes felügyelő bemutatja a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
nek 1885. február 25-én 2220. sz. a. kelt leiratát és az ahoz csatolt hasonszámu s a kerü-
leteknek is megküldött rendeletét, mely utóbbival a lelkészek a más egyházban való egy-
bekellietésre szükséges engedélylevelek, kihirdetési bizonyítványok és a felmentés iránti 
bélyegköteles iratokra nézve, a hivatalos lelet felvétele iránti kötelezettség alól csak azon 
esetre mentetnek fel, lia a bélyegtelenül vagy szabályellenesen bélyegezve hozzájuk érkező, 
vagy előttük felmutatott okiratokat vagy kérvényeket el nem fogadják; ellenben ha azokat 
elfogadják, a hivatalos lelet felvételére kötelesek. 

Sajnos tudomásul szolgál. 

47. (Gy.) A m. é. jkv- 57-ik pontjánál egyetemes felügyelő jelenti, hogy Scholcz 
András kralóczi lelkész, a m. é. egyet, gyűlés jkve 57-ik pontja alatt foglalt határozatának 
daczára ismét oly tartalmú felfolyamodást adott be, a minő már a mult évben elutasíttatott, 
miért is az neki egyszerűen visszaadandó volna. 

Ezen jelentés tudomásul vétetvén, felhatalmaztatik az egyetemes felügyelő, 
hogy Scholcz Andrásnak felfolyamodását adja vissza elintézetlenül. 

48. (Gy.) U. a jkv. 58-ik pontjánál olvastatott a szepes-iglói egyháznak azon jkvi 
pontban foglalt határozatra vonatkozó felterjesztése és Jeszenszky Pálnak kérvénye tárgyában 
véleményadás és javaslattételre kiküldött bizottság jelentése és ennek kapcsán a szepes-iglói 
gyülekezetnek 1884. évi deczember 28-án tartott közgyűléséről szóló jegyzőkönyve, mely 
szerint az egyetemes gyűlés határozata tisztelettel tudomásul vétetvén, az egyetemes gyűlési 
határozattal részben megsemmisített egyházgyülekezeti határozat egészen fenntartatik, a békés 
kiegyenlítés megkísérlése mellőztetik s a felügyelőség utasittatik, hogy tartsa eme gyüle-
kezeti határozatot épségben s intézzen a valódi tényállást kifejtő felvilágosítást az egyetemes 
gyűléshez. 

A bizottság felemlítvén, hogy a felterjesztés volt ily felvilágosításnak szánva s hogy 
abban a fokozatos felebbezés útján hozott, végérvényes egyetemes gyűlési határozattal rész-
ben megsemmisített s így azon részében jogi léttel nem biró, azonban felebbezés daczára 
keresztülvitt egyházgyülekezeti határozatnak, valamint az ezt helybenhagyó, de szintén meg-
felelően megsemmisített esperességi és kerületi határozatoknak helybenhagyása kéretik ; utal 
arra, hogy ekkép a kérelem tárgya az, hogy a legfelsőbb forum jogérvényes határozatával 
ellenkező határozat hozassék, holott már ismételten kimondatott, miszerint a közigazgatási úton 
elintézett ügy ez úton újra nem tárgyalható. 

Kiemeli továbbá a bizottság jelentésében, hogy a felterjesztés kiindulási pontját 
6* 



a fennebb említett azon gyülekezeti határozat képezi, melyben az egyetemes gyiilés határo-
zatához való köteles alkalmazkodás megtagadtatik ; hogy ugy azon gyülekezeti határozat-
nak indokolásában, valamint a fölterjesztésben, ezen indokolással egyezöleg, oly állítások 
is foglaltatnak, melyekkel kétségbe vonatik az egyetemes gyűlésnek, a m. é. egyet. gyül. 
jkv. 58-ik pontja szerinti határozatában is kifejezett hatásköre; állíttatik továbbá, hogy a 
niult évi határozatnál a felebbező állításai vétettek alapul ; hivatkozás történik a legfelsőbb 
autonom hatósággal szemben, a gyülekezet autonómiájára s oly nézetek nyilváníttatnak, 
melyek autonomicus szervezetünk kellő működésére s egyházi hivatalnokaink jogi állására 
nézve veszélyesek volnának, ha érvényesülnének. 

Igy p. o. ha megállhatna, hogy a jogérvényre nem emelkedett gyülekezeti hatá-
rozatnak tényleges keresztülviteléből jog keletkezhetnék a felsőbb forum iránti engedetlen-
ségre és ha megállhatna, hogy valamely gyülekezet, általa kétségtelennek vélt jog alapján, 
tényleg birtokon kívül helyezheti lelkészét és tanárát, ha az a jogot kétségbe vonja is és 
ha ekkép a vitatott birtokon kívül helyezés jogának érvényesítése birói Ítélettől függ is, és 
ha megállhatna, hogy a legfelsőbb autonom forum azon végérvényes határozata, melylyel 
az illető hivatalnok helyzetének jogtalan megzavarását képező, ily birtokon kívül helyezést 
megsemmisíti, s az ekkép megzavart állapot helyébe, az előbbinek helyreállítását rendeli 
el, végrehajthatlan : ily elvek érvényesülése csak káros lehetne. 

Kifejti ezután a bizottság jelentésében, hogy a felterjesztés felvilágosítást tényleg 
sem nyújt, a csatolmányok épen a leglényegesebbnek látszó kérdésekre nézve hiányosak s 
utal arra, hogy, ha ez így nem volna is, annak bizonyítása, hogy a vitázó szerződő felek 
közül melyiknek van igaza, nem tartozik közigazgatási útra és hogy épen ezért jelenté ki 
az egyetemes gyűlés, miszerint a vitás jogi kérdés eldöntése, békés kiegyenlítés vagy birói 
eljárás útjára tartozik. 

Minthogy pedig az egyetemes gyűlés az iglói egyház határozatában ellenmondás-
sal is vádoltatik : figyelmeztet a bizottság arra. hogy nagy ellenmondás van abban, midőn 
a megsemmisített gyülekezeti határozat helybenhagyása, az egyház és társadalom békéje 
érdekében, azok részéről kéretik, kik, a békés kiegyenlítésnek még lehetőségét is, határoza-
tilag kizárták. 

Ezeknél fogva a bizottság, hivatkozva arra, hogy az iglói egyház, az egyetemes 
gyűlés határozatára nézve követett eljárásával, az egyetemes gyűlés határozatának teljesí-
tését tényleg felfüggesztette és hogy ily eljárás megengedése a legfelsőbb autonom forum 
végzéseit megfosztaná jogszerű hatályuktól : kijelenti azon véleményét, hogy az iglói egyház 
felterjesztése jogosulatlan s alaptalan s előterjeszti ezen véleményének megfelelő határo-
zati javaslatát. 

A mi pedig Jeszenszky Pálnak, az egyetemes gyűlés határozatának végrehajtását 
szorgalmazó, kérvényét illeti, a bizottság azon véleményben van : hogy az iglói egyház 
felterjesztése tárgyában javasolt határozat elfogadása esetén, külön határozathozatalnak 
erre nézve annál kevésbé van helye, mert, a mennyiben az egyetemes gyűlés határoza-
tában említett békés kiegyenlítés megkísértése, a jelenleg hozandó határozat daczára elma-
radna, a határozat végrehajtása iránt, első sorban az illető alsóbb autonom hatóságokhoz 
kell fordulni. 

Ezen jelentés tudomásul vétetvén, a bizottsági javaslat elfogadásával, az 
egyetemes gyűlés következőleg határozott : 

A szepes-iglói egyháznak fölterjesztése, mint jogosulatlan s alaptalan 
visszautasíttatik, elvárván az egyetemes gyűlés, hogy a szepes-iglói gyülekezet, a 
mult évi egyet. gyül. jkv. 58-ik pontjában foglalt határozathoz, kötelességéhez 
képest, késedelem nélkül alkalmazkodik. 

49. (V.) U. a. jkv. 61. pontja olvastatván, mely alatt az új elemi iskolai épület 
felemelése és az új középiskolai törvény követelményeinek teljesítése folytán súlyos anyagi 
terhekkel küzdő pozsonyi egyházgyülekezet javára az egyházkerületek gyűjtés megin-
dítására kérettek fel, jelentik a kerületek, hogy a gyűjtést megindították, de még be 
nem fejezték. 

Jelentésük tudomásul vétetik. 

50. (V.) Olvastatván a m. é. jkv. 62. és 65. pontjai, melyek szerint Geduly Eleknek 
az egyházkerületek ujabb beosztása tárgyában beadott indítványa, másrészt a dunántúli kerü-
letnek — egyházunk testületi szervezhetése czéljából zsinat egybehivását szorgalmazó indít-



váuya a zsinati bizottságnak adatott ki jelentéstétel végett, egyetemes felügyelő bemutatja a 
zsinati bizottság 1885. szept. 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvét, mely szerint a zsinati 
bizottság, tekintettel arra, liogy az egyházkerületek csak a közel-multban fogadták el külön-
külön egyházi rendszerüket, melyeket, míg életrevalóságukat vagy hiányaikat a gyakorlat 
nem igazolja, idő előtt megbolygatni nem tanácsos és tekintettel arra, hogy a zsinat megtar-
tása egyházainkra, melyek amúgy is tetemes anyagi áldozatokat hoznak, ismét új terhet 
róna, a zsinat egybehivását ez idő szerint sürgősnek nem tekinti ; és mely szerint — 
másrészt az egyházkerületek új beosztását ezélzó és azok százados viszonyait mélyen érintő 
indítványnak tárgyalását, miután a zsinatot elnapolandónak véli, czéltalannak tartja. 

Az egyetemes gyűlés, hozzájárulván a zsinati bizottság véleményéhez, 
kijelenti egyrészt, hogy a zsinat egybehivását ez idő szerint sürgősnek nem 
tekinti ; másrészt az egyházkerületek új beosztásának kérdését a napirendről leveszi. 

51. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyvében a zsinati bizottság azon indítványt terjesztvén 
elő, hogy egyetemes gyűlési tanácskozási ügyrend alkottassék, 

ezen indítvány elfogadtatik s a tanácskozási ügyrend tervezetének kidol-
gozására az egyetemes felügyelő elnöklete alatt, egy Bachát Dániel, Büsbach 
Péter, Dolescliall Sándor, Hunfalvy Pál tagokból és a jegyzői karból álló bizott-
ság küldetik ki. 

52. (Gy.) U. a. jkv. 66-ik pontjánál jelentetvén, hogy az egyetemes névtár új 
kiadása megjelent, 

tudomásul vétetik. 

53. (V.) Hunfalvy Pál és Bognár Endre jelentik, hogy a „Luther-társaság," mely-
nek czélja a hitbuzgóság felébresztése, különösen a népies vallásos irodalom felkarolása és 
terjesztése által s melynek eszméjét az egyetemes gyűlés 1883. évi jkvének 51. pontja 
alatt hozott határozatával az összes egyháztagok pártfogásába ajánlotta, — 1885. szept. 30-án 
2037 frt alaptőkével megalakult, védnökének Fabiny Theotil bányai ker. felügyelőt kérte 
fel, elnökének Hunfalvy Pált, alelnöknek Dolescliall Sándort, titkárnak Scholcz Gusztávot, 
pénztárnoknak Jakobey Józsefet és jegyzőnek Bognár Endrét választotta meg és 12 tagból 
álló igazgatótanácsát megalakította. 

Ezen jelentés örvendetes tudomásul szolgál. 

54. (Gy.) A tiszai kerület püspöke benyújtja az eperjesi collegium pártfogásá-
nak kérvényét, melyben intézkedéseket kér az eperjesi jogakadémia jövőjének biztosí-
tása érdekében. 

A dunántúli kerület .részéről pedig előterjesztetik azon kérelem, hogy részesíttessék 
a felső-lövői tanító-képző-intézet segélyben, melyre vonatkozólag legközelebb a szükséges 
adatokkal teljesen felszerelt kérvény is be fog terjesztetni. 

Az eperjesi collegium pártfogóságának kérvénye, valamint a felső-lövői 
tanító képzőintézet segélyezése iránt előterjesztett kérelem, véleményadás és javaslat 
végett a pénzügyi bizottsághoz tétetnek át, megjegyeztetvén, hogy a felső-lövői 
intézet tekintetében, az adatokkal felszerelt kérvény is ezen bizottság elé lesz 
terjesztendő. 

55- (Scli.) Czékus István, tiszakerületi püspök jelenti, hogy kerületében dr. Szlavik 
Mátyás és Mayer Endre, eperjesi hittanintézeti segéd tanárok a hittanári képesítő vizsgát, az 
első a rendszeres theologiából, a másik az újszövetségi irásmagyarázatból, bevezetésből és 
bibliai theologiából, dicséretes eredménynyel letették. 

Tudomásul szolgál. 

56. (V.) A dunáninneni kerület, miután több concret esetből azon tapasztalatot 
mérité, hogy a templomok, valamint más egyházi fekvőségek mindeddig a telekkönyvekbe 
bevezetve nincsenek, azon indítványt terjesztvén elő, hogy az egyetemes gyűlés az egyházi 



ingatlanok biztosítása iránt intézkedjék s a m. kir. igazságügyminisztert, az ág. hiv. evang. 
hitközségek tulajdonát képező templomok, temetők s egyéb ingatlanok helyszínelésére és 
telekkönyvezésére vonatkozó rendelet kibocsátására kérje fel, 

ezen indítvány — vélemény előterjesztése végett — Győry Eleknek, mint 
egyetemes vallásügynöknek kiadatik. 

57. (Gv.) Jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes felügyelő elnöklete alatti hitelesíté-
sére kiküldettek : Fabiny Teofil, Sárkány József, Büsbach Péter, br. Prónay Gábor, Bachát 
Dániel, Scholcz Gusztáv és Batizfalvy István. 

58. (Gy.) Több elintézendő tárgy nem lévén, az egyetemes felügyelő köszönetét nyilvá-
nító a gyűlés tagjainak buzgó érdeklődésük s közreműködésükért, Geduly Lajos társelnök 
pedig a gyűlés részéről mondván köszönetet a gyűlés kitartó, szakavatott s tapintatos veze-
téseért, az egyetemes felügyelőnek: ezzel a gyűlés befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv az 57. pont alatt kiküldött bizottság által hitelesíttetett. 

Báró Prónay Dezső, s. k. Győry Elek, s. k. 
egyetemes felügyelő, vil. elnök. egyet. vil. főjegyző. 

Dr. Geduly Lajos, s. k. Haan Lajos, s. k. 
püspök, egyh. elnök. egyet. egyh. főjegyző. 

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

Schranz János, s. k. 
egyet. egyh. jegyző. 
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