
A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikusok négy egyházkerülete, 1886. é̂  
hó 13-ik, 14-ik és 15-ik napjain Budapesten tartott egyetemes egyházi közgyűlésének 

JEGYZÖKÖNYVE. 
Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és 

dr. Geduly Lajos kir. tanácsosnak, a dunáninneni egyházkerület püspökének társ-elnökletük 
alatt tartatott meg. 

Jelen voltak 

Karsay Sándor, püspök 
Jankó Dániel, fehérkomáromi esperes 
Apáthy Károly, bikácsi lelkész 
Bognár Endre, lovászpatonai 
Gyurácz Ferencz, pápai 
Guggenberger János, ráczkozári 
Horváth Sámuel, téthi 
Horváth Sándor, paksi 
Marhauser Imre, tanár 
Poszvék Sándor, theol. tanár 
Kapy Gyula, képezdei igazgató. 

a dunántúli egyházkerületből: 
Alsó-káldi Káldy Gyula, kerületi felügyelő 
Br. Prónav Gábor, esp. felügyelő 
Ostffy Pál 
Bognár Géza, 
Dr. Haubner Rezső 
Peregi Mihály; 

a dunáninneni egyházkerületből: 
Dr. Geduly Lajos, püspök 
Ritter Károly, pozsonymegyei esperes 
Trsztvénszky Ferencz, pozsonyvárosi esperes 
Horváth József, túrócz-szt.-mártoni lelkész 
Schneller István, akad. igazgató 
Mihaelis Vilmos, » tanár 
Vaskó Gyula, » tanár 

Dr. Samarjai Károly, esp. felügyelő 
Mudrony Pál, esp. felügyelő 
Dulla Máté 
Tomka Kálmán; 

a bányai ^egyházkerületből : 
Dr. Szeberényi Gusztáv, püspök 
Bachát Dániel, budapesti esperes 
Kramár Béla, bánáti » 
Áchim Ádám, békési » 
Svehla János, nógrádi » 
Raab Károly, barsi » 
Hrencsik Károly, barsi » 
Dolleschall Sándor, budapesti lelkész 
Horváth Sándor, » » 
Händel Vilmos, selmeczi » 
Sárkány Sámuel, pilisi » 
Solcz Gusztáv, budapesti » 
Bakav Péter, ocsovai » 
Laukó Károly, kecskeméti » 
Kemény Sámuel, maglódi » -
Roth Károly, verbászi » 
Harsányi Sándor, orosházi » 

Sárkány József, esp. felügyelő 
Földváry Mihály, » » 
Zsilinszky Mihály, » » 
Scultéti Ede » » 
Beniczky Gyula » » 
Szontagh Pál, ker. tszéki elnök 
Hunfalvy Pál, tan. ü. b. elnök 
Jakob ey József, egyet, pénztáros 
Dr. Králik Lajos, ker. jegyző 
Hunfalvy, János 
Pulszky Ágost 
Haviár Dániel 
Zsigmondy Vilmos 
Zsigmondy Pál 
Görgey István 
Fabiny Gyula 
Dr. Nagy Lajos 



Bierbrunner Gusztáv, ókéri lelkész 
Böhm Károly, igazg. tanár 
Benka Gyula, » » 
Batizfalvy István, tanár 
Tatay István, » 
Jezsovics Károly, » 
Falvay Antal, igazg. tanító 
Németh Károly, hitoktató 

Éles Henrik 
Jeszenszky Danó 
Fuchs Gusztáv 
Zsigmondy Jenő 
Mihalik Gvula; 

a tiszai egyházkerületből: 
Czékus István, püspök 
Szalagyi Mihály, tátraalji esperes 
Hörk József, eperjesi coll. igazgató 
Schulek Gusztáv, jogtanár 
Wolfgang Lajos, tanító 

Péchy Tamás, ker. felügyelő 
Brósz Jón át, esp. felügyelő 
Szentiványi Árpád, esp. felügyelő 
Schmidt Gyula, eperjesi coll. felügyelő 
Bánó József 
Hámos László 
Duka Róbert 
Liszka József 
Turcsányi Ödön 
Stehlo János 
Hevessy Benke, 

és még számos tag; továbbá dr. Gvőry Elek ezen gvülés világi, Haan Lajos egyházi fő-
jegyzői és dr. Vetsey István világi és Schranz János egyházi jegyzői. 

1. (Gy.) A gvülés tagjai buzgó isteni tisztelet után, az ülésteremben összegyüle-
kezvén, az egyetemes egyházi s iskolai felügyelő szívélyesen üdvözölte őket, s örömének 
adott kifejezést, hogv oly szép számmal jelentek meg, miben annak bizonyítékát látja, hogy 
az érdeklődés egyházunk ügyei iránt nem hanyatlott. 

Hangsúlyozván azután, hogy komoly és nehéz feladatok levén megoldandók, ezen 
érdeklődésre szükség is van, lelkes éljenzéssel fogadott megnyitó beszéde további folyamá-
ban visszapillantva a mult időkre, utalt azon különbségre, hogy míg a reformatio óta majd 
három századon át, a vallásos kérdések oly mértékben uralkodtak a kedélyeken, hogy a 
politikára is ezek gyakorolták a legnagyobb befolyást és ugyanazon állam polgárait ellen-
séges táborokra osztották, ma már ezen ellentétnek nyomai is aránylag csekélyek; viszont 
azonban bizonyos nagy fontosságú politikai kérdések korunkban és hazánkban oly nagy be-
folyással vannak a közvéleményre, hogy hatásukat az egyház kormányzatára hivatott testü-
leteknél is éreztetik s bizonyos politikai kérdések kihatása egész egyházunkra kiterjed. 

«Szomorú jelenség volt, — így szólt ezek után, — midőn nézeteltérések vallási 
kérdésekben két ellenséges táborba oszták ugyanazon állam polgárait, de nem kevésbbé 
szomorú jelenség volna, ha politikai elvek fölötti nézeteltérések, egyházunk közügyekkel fog-
lalkozó tagjait, mint ellenfeleket állítanák egymással szembe. Eddig is az volt egyik főtörek-
vésünk, hogy tanácskozmányainkban szorosan ama tárgyakhoz ragaszkodjunk, melyek egy-
házunk autonómiájánál fogva kétségtelenül hatáskörünkhöz tartoznak; e határt sikerült fenn-
tartanunk a múltban és sikerülni fog, nem kétlem, a jövőben is. És midőn politikai vélemény-
különbségeknek egyházunkra való hatásáról megemlékezem, korántsem akartam arra czélozni, 
mintha egyházunk kormányzatában oda nem tartozó kérdések felmerülhetnének, de czélozni 
kívántam azon komoly jelenségre, mely szerint bizonyos politikai kérdéseknek a kedélyekre 
gyakorolt hatása oly nagy, hogy közvetve egyházi gyűléseinket is befolyásolja s mint ellen-
feleket állítja szembe azokat, kik hivatva volnának kölcsönös jó egyetértésre törekedni és 
közremunkálni szeretett egyházunk érdekében. Miként a múltban az tette volna a legna-
gyobb szolgálatot, kinek sikerült volna áthidalni az ürt, mely a hitfelekezeti különbség által 
ellenséges táborokra oszlottakat elválasztá, ugy ez idő szerint, az tenne nagy szolgálatot, 
kinek sikerülne legalább mérsékelni az ellentétet, mely egyetemes egyházunk egyik részében 
már úgy látszik annyira fokozódott, hogy érvekkel való kölcsönös kapaczitálás már mintegy 
előre kizártnak látszik.» 

«Azonban nem adom fel a reményt, hogy valamint a vallásos kérdések feletti 
nézeteltérések hatása a politikai életre, a mult időhöz képest lényegesen változott s az abból 
eredő ellentét csekélyebb lett, azonképen be fog következni az idő, midőn a közvélemény 
felett uralkodó politikai kérdéseknek egyházunkra való hatása, egyházi életünk békés fejlődé-
sének javára lényegesen mérséklődni fog. Remélem ezt annyival inkább, mert az egyházak 



körében ma még fenforgó lényegesebb ellentétek, tulajdonképen maradványai egy szeren-
csére már letűnt szomorú korszaknak, mely egyházunkra is akarta alkalmazni a «divide et 
impera» elvét.» 

Végűi egyetértésre s arra buzdítván egyházunk tagjait, hogy legyen mindnyájunk 
főtörekvése egyházunk békés fejlődésének biztosítása, az ülést megnyitottnak nyilvánította 
és bemutatta következő elnöki jelentését: 

Mult évi szeptember 30-án és következő napokon tartott egyetemes gyűlésünk 
óta egyházunk körében felmerült fontosabb és közérdekű eseményekről van szerencsém a 
következőket jelenteni : 

1. 1885. évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztériumhoz felterjesztetett. 

2. Az 1884. évi egyetemes gyűlés határozatánál fogva az államsegély fölemelése 
végett a képviselőházhoz és a miniszterelnökhöz intézett kérvényre válaszúi a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter 47080/884. számú leiratával értesített, miszerint az államsegély feleme-
lése végett intézett kérelem ez idő szerint nem teljesíthető. E leiratot, melyet az egyház-
kerületekkel közöltem, van szerencsém 1/. alatt mellékelve bemutatni. 

3. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 5. számú határozatánál fogva 
a kérvények az államsegély felemelése végett úgy a képviselőháznál, valamint a miniszter-
elnök úr ő nmságánál újra beadattak. 

4. A horvát-szlavonországi ev. gyülekezetek ügyében 1885. évi egyetemes gyűlé-
sünk 23. számú határozatánál fogvaaz e tárgyban kiküldött bizottság által megállapított fel-
terjesztés a miniszterelnök úrnál benyujtatott. 

5. Az illetéktelen keresztelés és ilyen esetekben az anyakönyvi adatok közlésének 
róm. kath. plébánosok által való megtagadásából származó sérelmek ügyében elhatározott 
felterjesztés a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnál benyújtatott. 

6. A tiszai egyházkerület püspökének jelentése szerint az iglói egyház és Jeszenszky 
Pál közötti vitás ügy Breuer esperességi felügyelő úr közbenjárására békés úton kiegyenlíttetett. 

7. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a cselédkönyvek kiállítására alapúi szol-
gáló anyakönyvi adatoknak a lelkészek által való díjtalan kiszolgáltatása tárgyában véleményt 
kérvén tőlem, a főtiszt, püspök urakkal való értekezés után oda nyilatkoztam, hogy a dunán-
túli és bányai egyházkerületekben alakjuknál fogva csupán cselédkönyvek kiállításához hasz-
nálható adatok kiszolgáltatásáért díj rendszerint különben sem követeltetvén, és mivel fel-
tehető, hogy lelkészeink szolgálatba lépni kivánó szegény felektől általában nem fognak dí-
jakat követelni: legczélszerúbbnek tartom lelkészeink belátására bízni azt, hogy milyen ese-
tekben szolgáltassák ki díjtalanúl a cselédkönyvek kiállítására szolgáló adatokat. 

8. Azon ünnepélyen, melyet a dunáninneni egyházkerület nagyméltóságú Szent-
iványi Márton egyházkerületi felügyelő és főtisztelendő Geduly Lajos püspök úr 25 éves 
hivataloskodásának alkalmából tartott, szerencsém volt az ünnepelt egyházkerületi elnökséget 
egyetemes egyházunk nevében is üdvözölhetni. 

9. Pukánszky Béla úr, aki már 2 év óta működött mint rendkívüli tanár a pozsonyi 
theologiai akadémiánknál, a theologiai tanári vizsgát jelenlétemben jeles sikerrel letette. 

10. Meg kell emlékeznem azon sajnos eseményről is, miszerint úgy a pozsonyi 
gymnasiumi tanulók, valamint a pozsonyi theol. akadémiai hallgatók közúl többen az inté-
zetektől távolabb körből jövő befolyás által oly mozgalomba sodortattak, melynek következ-
tében több tanuló a szabályszerű fegyelmi eljárás útján az illető tanintézetből részint kizára-
tott, részint eltávolíttatott, illetőleg néhány ifjúnak azon tanács adatott, hogy a félév végével 
más tanintézetbe lépjenek. Ezen ügyben az arra hivatott egyházi hatóságok mint fegyelmi 
bíróságok járván el, és végérvényesen Ítélvén, az természetesen teljesen befejezettnek te-
kintendő. 

11. Az egyetemes törvényszék Vladár János sámsonházai lelkész ügyében hozott 
ítéletét tisztelettel bemutatom kihirdetés végett. 

12. Sajnálattal jelentem, hogy a dunáninneni egyházkerület megvonta a pozsonyi 
gymnasiumtól azon 250 frtnyi segélyt, melyből különben 100 frt a tót nyelv tanszékének 
javadalmazására szolgált. Tekintve azon nagy szolgálatokat, melyeket a pozsonyi gymnasium 
úgy a múltban egyetemes egyházunknak tett s a jövőben is teljesíteni hivatva van; tekintve 
azon nagy áldozatokat, melyeket a pozsonyi egyház gymnasiumának fentartása által hoz, 
arra kérem a főtisztelendő egyetemes gyüélst, méltóztassék a pénzügyi bizottságot utasítani: 
hogy adjon véleményt, miképen lehetne a pozsonyi gymnasiumnak az egyetemes pénztárból 
megadni azon segélyt, melyet a dunáninneni kerület attól — reménylem csak ideiglenesen 
— megvont. 
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Ezzel kapcsolatban bemutatom a pozsonyi egyháznak folyamodványát, melyben 
kéri, hogy a lyceum az egyetemes gyűlés közvetlen hatósága alá helyeztessék. 

13. Schumann Sándor iglói tanító úr néhai Bauhoffer György budai lelkész emlé-
kére az egyetemes egyház kezelése alatt álló alapítványt szándékozván tenni, van szerencsém 
az alapító levelet bemutatni. 

14. A pozsonyi egyház javára a theologiai akadémiai épület átengedése által szár-
mazó terhek kárpótlására a tiszai kerület körében 270 frt 13 kr. gyűjtetett. 

15. Az egyetemes egyház által a kerületek pártfogásába ajánlott zágrábi egyház 
javára a bánya-kerületben 226 frt 90 kr. gyűjtetett, a tiszai egyházkerületben 90 frt 45 kr. 

16. A Róth-Teleki ösztöndíj szabályszerűen kiosztatott. 
17. Van szerencsém bemutatni: 
a) az erdélyi á. h. ev. egyházkerületből kivált s önálló esperesseggé alakult 11 egy-

háznak a tiszai egyházkerülethez és ez által egyetemes egyházunkhoz való csatlakozására vo-
natkozó jegyzőkönyvi kivonatokat; 

b) a nyíregyházai gymnasium folyamodványát államsegélyért; 
c) a Jelinek-Almásy-alapítvánv ügyében a tiszai egyházkerület határozata ellen be-

nyújtott felebbezést; 
d) a bonyhádi algymnasium folyamodványát az egyetemes pénztárból való segé-

lyezésért ; 
e) a budapesti m. n. egyház által készített pénztári szabályzatot. 
18. Az egyetemes pénztár számadásai megvizsgáltattak és rendben találtattak. Azon-

ban a magyar földhitelintézeti záloglevelek conversiója következtében az egyetemes egyház 
kezelése alatt álló alapítványok jövedelme csökken. Ezen körülmény arra utal, hogy alapít-
ványaink lehetőleg egyenlő jövedelmezésének biztosítására tartalékalapok létesítése volna 
kívánatos. 

Ezen elnöki jelentés felolvasása közben, annak 12. pontja kapcsán, elnöklő egye-
temes felügyelő értesíté a gyűlést, hogy a dunáninneni egyházkerület határozata következté-
ben nélkülözvén a pozsonyi lyceum a kerülettől eddig élvezett segélyt s időbe telvén, míg 
a lyceum ügye iránt a határozat meg fog hozatni, az ekkép elvont 230 frt segélyben a 
folyó tanévre ő fogja a pozsonyi gymnasiumot részesíteni; az elnöki jelentés 18-ik pontjánál 
azon nyilatkozatot tette, hogy az egyetemes alapok tartalékalapja gyanánt 600 frtot adomá-
nyoz akképen, hogy a szabad rendelkezésű alapoknál 300 frt, a gr. Teleki-Róth Johanna-
féle alapítványnál 100 frt, a theol. intézet alaptőkéjénél pedig 200 frt szolgáljon az elnöki 
jelentésben említett czélokra tartalékalapúi. 

Az elnöki jelentés, elnöklő egyetemes felügyelő buzgó fáradozásainak 
elismerése mellett, tudomásul vétetvén s a jelentés egves pontjainak külön felvé-
tele határoztatván el, az egyetemes gvülés az egyetemes egyházi s iskolai felügye-
lőnek nagylelkű adományaiért és példás áldozatkészségeért mélyen érzett köszönetét 
nyilvánítja s ezt jegyzőkönyvében is kifejezni határozta. 

2. (Gy.) Fölvétetvén az elnöki jelentés 8-ik pontja, mely dr. Geduly Lajos, a dunán-
inneni egyházkerület püspöke és Szentiványí Márton ugyanazon kerület felügyelőjének 25 
éves hivataloskodása megünnepléséről emlékszik meg, 

az egyetemes gyűlés teljes mértékben hozzájárul az egyetemes fel-
ügyelő által nevében kifejezett üdvözlethez s örömét fejezi ki a felett, hogy e kiváló 
férfiak, kik 25 éven át kitartó buzgósággal teljesítettek oly feladatot, mely számos 
nehézséggel jár, egyházkerületök élén ez ünnepélyt megérhették és szerencsét s 
áldást kér éltük további folyamára is. 

3. (Gy.) Ugyanazon jelentés 13-ik pontja alatt bemutatott alapító-irat s a 17-ik 
c) pont alatt bemutatott felebbezésekre nézve, elnöklő egyetemes felügyelő, átvizsgálás és 
véleményadás végett, bizottság kiküldését javasolja. 

Ezen javaslat elfogadtatván, azzal, hogy jelentésük még a gyűlés folyama 
alatt elváratik, Karsay Sándor és Káldy Gyula kerületi felügyelő társeínökletük alan 
bizottság küldetik ki, melynek tagjai Jankó Dániel, báró Prónay Gábor, Zsilinszky 
Mihály, dr. Králik Lajos és Győrv Elek. 

4. (Gy.) Ugyanazon jelentés 14-ik és 15-ik pontjánál, 
a tiszai és bányai kerületek kebelében történt gyűjtések örvendetes tudo-

másúl vétettek s a gyűjtés folytatása továbbra is a kerületek rokonszenves jó in-
dulatába ajánltatik. 
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5. (Gy.) Ugyanazon jelentés 17-ik a) pontja alatt jelentetvén, hogy az erdély-
részi á. h. e. egyházkerületből kivált s önálló esperességgé alakult egyházak, a tiszai egyház-
kerülethez s ez által egyetemes egyházunkhoz csatlakoztak s felolvastatván a tiszai egyház-
kerület f. évi augusztus havában tartott közgyűlése VII-ik pontjának erre vonatkozó része : 

az egyetemes gyűlés örömmel veszi ezen csatlakozást, mint bevégzett 
tényt, tudomásúl és jóváhagyva az erre nézve a tiszai kerülettel létesített megálla-
podást, örömét nyilvánítja a felett, hogy a közfalak, melyek erdélyrészi testvérein-
ket tőlünk elválasztják, düledezni kezdenek, a csatlakozott egyházakat pedig öröm-
mel fogadja kebelébe. 

6. (Gy.) A fentebbi ponttal kapcsolatban elnöklő egyetemes felügyelő előterjeszti, 
hogy Budapest fővárosa, oly feltétel alatt, mely véleménye szerint immár bekövetkezett, a 
brassói ág. hit. ev. magyar egyház javára 300 frtot ajándékozott akkép, hogy azt az egye-
temes egyház kezelje. Javasolja ennélfogva, hogy ezen összeg kamatai mostantól kezdve 
rendesen szolgáltassanak ki a brassói magyar egyháznak, miről értesíteni fogja a főváros 
polgármesterét. 

E javaslat helyesléssel fogadtatván, az egyetemes pénztárnok utasíttatik, 
hogy ennek megfelelően járjon el. 

7. (Gy.) A nyíregyházi gymnasiumnak ugyanazon jelentés 17-ik b) pontja alatt 
bemutatott államsegély igénybevételét tárgyazó kérvénye 

kiadatik véleményezés végett a tanügyi bizottságnak, jelentése még a 
gyűlés folyama alatt el váratván. 

8. (Gy.) U.a . jelentés 17. e) pontja alatt bemutattatván a budapesti magyar-német 
egyház által készített pénztári szabályzat, mely .a pénztári hivatalával kapcsolatosan kezelt 
egyetemes pénztárra is vonatkozik, 

ezen szabályzat tudomás s ellenőrködés végett kiadatik az egyetemes 
egyház külön ellenőrének Győry Elek főjegyzőnek. 

9. (V.) Olvastatván a mult évi közgyűlés jegyzőkönyve, annak 5—ik pontjánál, 
mely szerint az egyetemes felügyelő felkéretett, hogy — a mennyiben az államsegély fel-
emelése iránt az 1884. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 50-ik pontja alapján már 
beadott kérvényeknek kellő eredménye nem lett volna, mind az országgyűlés képviselőházá-
hoz, mind a kormány elnökéhez ujabb kérvényt nyújtson be, — jelenti az egyetemes fel-
ügyelő, hogy az újabb kérvények beadattak, de azok elintézéséről mind ez ideig válasz 
nem érkezett. 

Ezen jelentés kapcsában a dunántúli kerület azt az indítványt terjeszti elő, hogy a 
36.000 frtnyi államsegélynek az öt superintendentia között arányosan leendő felosztása végett 
intéztessék kérvény a minisztériumhoz, míg a tiszai egyházkerület az elutasított kérvény meg-
újítását indítványozza. 

Az egyetemes gyűlés — beható tárgyalás után — felkéri az egyetemes 
felügyelőt, hogy az államsegély felemelése tárgyában a kormányelnökhöz már b e -
adott kérvényre a választ feliratilag sürgesse meg. 

10. (V.) A mult évi jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál, mely alatt a bányai kerület 
által indítványozott prot. tanulmányi alap kérdésének tanulmányozásával és az eljárási mó-
dozat tekintetében javaslat, esetleg a szükséges intézkedések megtételével az 1879. évi jegy-
zőkönyv 12. pontja alatt az országgyűlésen egyházunkat érdeklőleg előforduló javaslatok tár-
gyalására kiküldött bizottság bízatott meg, — olvastatik ezen bizottságnak 1886. ápril 12-iki 
ülési jegyzőkönyve, mely szerint a bizottság, bár egy prot. tanulmányi alapnak állami do-
tatió igénybe vételével leendő megalkotását óhajtja, erre vonatkozó lépések megtételét, tekin-
tettel arra, hogy az orsz. tanulmányi alap jogi természetének megvizsgálására kiküldött orsz. 
bizottság munkálatával mindeddig el nem készült, még időszerűnek nem tartja s csak az 
evangelikus egyháztagok áldozatkészségével látja egy ily közalap létesítésének üdvös esz-
méjét megvalósíthatónak. 

Tudomásúl szolgál. 

11. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 9. pontja alatt az egyetemes közoktatási bizottság 
szervezésére vonatkozó javaslat tárgyalás és nyilatkozat végett a kerületekkel közöltetvén, a 
dunáninneni, dunántúli és bányai egyházkerületek jelentik, hogy a közölt javaslatot változ-
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tatás nélkül elfogadják ; ellenben a tiszai egyházkerület a javaslatot általánosságban elfogadja 
ugyan, de némely részeiben nem. 

Három egyházkerület a javaslat elfogadása mellett nyilatkozván, 
a javaslat egyetemes egyházi szabályzat erejére emeltetik s egész terjedel-

mében jegyzőkönyvbe iktattatik, a mint következik : 
»I. egyetemes közoktatási bizottság tagjai: 
n) elnök és jegyző; 
b) a kerületek püspökei és felügyelői; 
c) az alábbi módon szervezett tanügyi bizottság tagjai; 
d) a nyolez osztályú közép- s a felsőbb iskolák tanári karainak küldöttei. 
2. Elnöke az egyetemes felügyelő, akadályoztatása esetén a hivatala szerint 

jegidősebb kerületi felügyelő; ezeknek is akadályoztatása esetén a tanügyi bizott-
ság 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 tökélesí-

tésére közreműködni s tanügyünk terén autonomiánk sértetlen fentartása fölött őr-
ködni. E végre: 

a) véleményt ad az egyetemes gyűlés által hozzáutalt ügyekben; 
b) az egyetemes felügyelő felhivására vagy más tagjai indítványára javas-

latokat készít és terjeszt az egyetemes gyűlés elé; 
c) sürgős esetekben, midőn az egyetemes gyűlés össze nem hívható, intéz-

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

tagokat választ. 
8. Hatásköréhez tartozik általában ugyanaz, mi az egyetemes közoktatási 

bizottság hatáskörébe van átalánosságban utalva, a mennyiben az eljárás a rendes 
administratió keretébe tartozik. 

9. Különösen pedig következők tartoznak a közoktatási bizottság ezen ál-
landó működésű 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 összeállítja a statisztikai adatokat, a mutatkozó hiányokra nézve javaslatokat 
tesz s ügyel a tankönyvekre; 

E) a középiskolák tekintetében eljár az 1883 : 30. t.-cz. szerint a fele-
kezeti főhatóságot illető sürgős vagv más hatóságnak fenn nem tartott teendőkben. 
Nevezetesen : 

a) határoz valamely rendes tantárgv alól való fölmentés tárgyában 
(törv. 5- SO; 

b) előterjesztéseket tesz a tanrendszer- s tantervre szükségesnek látszó 
változtatásokra nézve; 

c) ügyel, hogy a tankönyvek egyház- és hazaelleneset ne tartalmazzanak 
s véleményt ad a tankönyvek megfelelő volta iránt. E czélra a használni kivánt 
tankönyvek a bizottságnak bemutatandók; 

d) határoz a javító vizsgálatra bocsátás iránt s esetleg ennek más tanin-
tézetben letehetése és a pótvizsgálatokra vonatkozó felebbezések felett (törv. 11. §.); 
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e) határoz a felvételt megtagadó határozatok elleni folyamodások felett 
(törv. 13. §.); 

f ) a minisztériumhoz terjesztendő véleményt ad több osztályból való vizs-
gálatra bocsátás iránt, s ide terjesztetnek fel a magánvizsgálatokra vonatkozó jegyző-
könyvek (törv. 14. és 15. §.), s intézkedik a párhuzamos osztályok mellőzhetése 
tárgyában (törv. 17. §.); 

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

h) érettségi vizsgálatoknál a kormányképviselő általi bizonyítvány meg-
tagadás esetén, eszközli a vizsgálatot s határoz a bizonyítvány kiadása vagy meg-
tagadása iránt, s határozatát felterjesztés végett az egyemes felügyelőhöz teszi át; 

i) véleményezi, hogy a tanárok vállalhatnak-e oly tisztséget vagy meg-
bízást, 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 jegyző-
könyvének 14. pontjaiban foglalt feltételek megtartására. A segélyezési ügy az ő 
útján, általa tüzetes vélemény kíséretében terjesztendő az egyetemes gyűlés elé; 

/) gyűjti s összeállítja a statisztikai adatokat, mi végre az iskolai jelenté-
sek hozzá beküldendők; 

ni) őrködik, hogy az 1883 : 30. t.-cz. 71. §-ában és az 1868-iki fenn-
tartott törvények s gyakorlat semmiben sérelmet ne szenvedjen s ha ilyet tapasz-
talna, az egyetemes felügyelőnek bejelenti. 

10. A tanügyi bizottság a felsőbb iskolákra nézve figyelemmel kiséri azok 
állapotát, viszonyait, összeállítja s feldolgozza a statisztikai adatokat, a szükségesnek 
vélt intézkedésekre nézve javaslatokat készít. 

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

12. A tanügyi bizottság két szakosztályban, szükség esetén a két szak-
osztály teljes ülésében működik. 

A szakosztályok egyike az elemi, másika a többi iskolák ügyeit tárgyalja. 
13. 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. 

14. A tanügyet átalában érdeklő ügyek, valamint az évi jelentés, minden-
kor a bizottság teljes ülésében tárgyalandók, úgyszintén azon ügyek, melyeket a 
szakosztály a teljes ülés elé utal, vagy melvnél a teljes ülés a szakosztályt csak 
véleményadásra szólítja fel. 

15. A szakosztály elé tartozó ügyek, a körülményekhez képest, teljes ülés-
ben is tárgyalhatók. 

16. Az évi jelentés tervének elkészítése s a statisztikai adatok gyűjtése s 
feldolgozása a bizottsági jegyző feladata. 

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

18. A statisztikai adatok, eljárásához szükséges felvilágosítások és felebbe-
zések tekintetében, valamint a vizsgálatokat tárgvazó intézkedésekre nézve, a bizott-
ság közvetlenül érintkezik; egyebekben előterjesztéseit, kérelmeit az egyetemes fel-
ügyelőhöz intézi.» 

A fennebbi szabályzatban körülirt tanügyi bizottság tagjainak megválasz-
tása tekintetében felhivatnak a kerületek, hogy javaslataikat még a gyűlés folvamáo 
tegyék meg. 

12. (V.) Ugyanaz a jegyzőkönyv 10. pontjánál jelenti az egyetemes felügyelő, hogy 
a párbérsérelmek tárgyában az ev. ref. hitv. testvérekkel együttesen a kormányhoz még 1884. 
évben felterjesztett sürgető feliratra mindezideig sem érkezett válasz. 

Tudomásúl szolgál. 

13. (V.) Ugyanaz a jegyzőkönyv 11. pontjánál, mely alatt kimondatott, hogy az 
illetéktelen keresztelési sérelmek orvoslása a vallás- és közoktatásügyi miniszternél kérvényi-
leg szorgalmaztass ék, felvétetett az elnöki jelentés illető pontja, mely szerint a beadott kérvényre 
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válasz nem érkezett. Miután a püspökök azt jelentik, hogy az elkeresztelési sérelmek ese-
teinek száma nem hogy csökkenne, hanem — daczára a miniszteri intézkedésnek — évről-
évre szaporodik s hogy felterjesztéseikre, melyekben a tudomásukra jutott eseteket orvoslás 
végett a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez bejelentik, választ — a bányai kerületi püs-
pököt kivéve — sohasem kapnak; s miután a dunántúli kerület azon indítványt terjeszti elő, 
hogy az egyetemes gyűlés a törvényhozáshoz intézzen feliratot a sérelmek orvoslása végett, 

az egyetemes gyűlés azon határozatot hozza, hogy intéztessék a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez kérvény az iránt, hogy vagy 24727/884. sz. a. kelt 
intézvényének teljes hatályt szerezzen, vagy ezen sérelmek megszüntetésére szük-
séges törvényhozási intézkedéseket kezdeményezze. 

14. (H.) Ugyanaz a jegyzőkönyv 12-ik pontjánál olvastattak a theol. akadémiai 
nagybizottsági f. é. junius 8. Pozsonyban és október 12-én Budapesten tartott gyűléseinek 
jegyzőkönyve és jelentése, melyek szerint legközelebb megjelent nyomtatásban a theol. aka-
démia első évkönyve, melybe következő tanárok irtak értekezéseket : Csecsetka Sámuel, Vasskó 
Gyula, Schneller István, dr. Masznik Endre és Krupecz István. 

Az akadémiai tanulókra vonatkozó mindazon intézkedések, melyek az akadémiai 
szervezet és ügyrendben különféle helyen foglaltatnak «theol. akadémiai törvények» czím alatt 
kinyomattak és az akadémiai tanulók közt kiosztattak. 

A szervezet és ügyrend kiszabott határán belől jövőre nézve oly tanterv állapítta-
tott meg, mely hivatva van a régit nem megszüntetni, hanem tökéletesíteni s ezen tanterv 
a jegyzőkönyvben egész terjedelmében közöltetik. 

Jelentetik továbbá, hogy Csecsetka Sámuel tanár igazgatói állásáról gyengélkedése 
miatt leköszönt s helyébe három évre igazgatónak Schneller István választatott. Trsztenszky 
Ferencz pedig a tót nyelv tanítása alul fölmentetvén, ennek tanításával Krupecz István bíza-
tott meg. Csecsetka Sámuel leköszönése folytán a theol. kis és nagy bizottságban a tanári 
képviselő helye megüresedvén, a tanári kar által erre Vasskó Gyula lett megválasztva. Úgy-
szintén Zelenka Pál főesperes a nagybizottság jegyzői hivataláról leköszönvén, e tiszttel szin-
tén Vasskó Gyula bízatott meg. 

Pukánszkv Béla, miután a tanári vizsgát jeles eredménynvel letette, az ó-szövetségi 
exegetikai tanszékre rendes tanárrá választatott. Böhm János lelkészszé való választatása kö-
vetkeztében akadémiai állásáról lemondván, tantárgyainak előadását egyelőre a többi tanárok 
vállalták magokra, helye azonban pályázat útján legközelebb betöltetni fog. 

Az akadémiai pénztár összes bevétele a lefolyt 1885/5. évben volt 10,018 frt 65 kr., 
kiadása 9862 frt 11 kr. Maradvány tehát 156 frt 52 kr. A számadások rendben találtatván, 
a pénztáros a további felelősség terhe alól fölmentetett. 

Az i886/7. évi költségvetési előirányzat következőleg állapíttatott meg: 

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

5 rendes tanár fizetése s lakbére 7500 frt Egyet, theol. alapból . . . . 1725 frt 
2 magántanár fizetése . . . . 1200 » Kerületek évi járuléka . . . . 1350 » 
Énektanító fizetése . . . . . 150 » Pozsonyi egyházé 3100 » 
Intézeti szolga 450 » Zelenay alapból 500 » 
Könyvtárra 500 » Zsedényi alapból 250 » 
Fűtésre 200 » Gr. Pálffy alapból 800 » 
Irodai költségekre 80 » Reischel alapból 1500 » 
Chorálkönyv 50 » Tandíjak 500 
Vegvesekre 347 » Failleték 100 » 

Összesen 10477 frt Irodai szükségletek 50 » 10477 
Iparbankban elhely. tőke kamatja 100 » 

a mutatkozó hiány fedezéseűl a tanárok fizetésére rendelt összegből megtakarított 2954 frt 
15 kr. tőke áll rendelkezésre. 

Az igazgatói pénztár 617 frt 36 kr. készletet mutat, mely az új igazgatónak át-
adatván, az elébbeni igazgató, miután számadásai rendben találtattak, a további felelősség terhe 
alul fölmentetett. 

A theol. akadémiai könyvtárnak könyvállománya 779 mű, 1067 kötetben és 109 
füzetben. A könyvtárnok számadásai szintén rendben találtatván, a további felelőség alul 
föloldatott. 

Az 1885/e. tanévre beiratkozott 55 tanuló. Évközben kilépett 6. 
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Ösztöndíjul kiosztatott akadémiai hallgatóknak 1428 frt 50 kr. külföldi egyetemeken 
tanulóknak pedig 397 frt 10 kr. Összesen 1825 frt 60 kr. 

A báró Prónav-féle pályadíjakat elnyerték Gálik Mátyás, Hoznék Lajos, Beregh 
Sámuel, a Glacz-félét Droba Dániel, a Péczely-félét Melis János. 

Alapvizsgát tett 10, szakvizsgát 18. 
Az egyetemes közgyűlés Csecsetka Sámuel igazgatónak, ki a theol. aka-

démia ügyeiben ritka buzgalommal épen azon válságos időben fáradozott, midőn 
ez létesülésének, alapíttatásának nehéz korszakát élte, valamint Zelenka Pál esperes 
és volt bizottsági jegyzőnek buzgó fáradozásaikért jegyzőkönyvileg köszönetet sza-
vaz, egyébként pedig a nagybizottság intézkedéseit helyeslő tudomásúl veszi. 

15. (H.) Ezzel kapcsolatban jelentetvén, hogy Prónay Dezső egyet, felügyelő pálya 
díjul a jövő évre is felajánlott 20 db aranyat, továbbá gr. Pálffy János egy szegény sorsú, igyekező 
tanulót 100 frttal .segélyezett; Török József alesperes a tanári nyugdíj-intézet számára át-
adott 26 frt 46 krt. dr. Pávav Vajna Gábor pedig ez évben is az egészségtant a theol. 
akadémián minden tandíj nélkül szíves volt tanítani. 

Az egyetemes gyűlés mindezen elősorolt jóltevők irányában kötelességé-
nek ismeri köszönetét jegyzőkönyvileg is kifejezni. 

16. (H.) Az akadémiai nagybízottság további előterjesztései fonalán javasolja: hogy 
egyetemes theol. tanár-vizsgálóbizottság választassék. 

Ezen javaslat elfogadtatván, a nagybizottság fölkéretik, hogy a jövő évi 
egyetemes gyűlésre e tekintetben szervezeti tervet terjeszszen be. 

l î . (H.) Ugyancsak a theol. nagybizottság által jelentetvén, hogy az előadásoknál 
vezérfonalként használható kézikönyvek közül a történeti dogmatika Masznik Endrétől, a 
neveléstan és aeszthetika Schneller Istvántól készen áll, az egyházjogtan Csecsetka Sámueltől, 
a rendszeres dogmatika Vasskó Gyulától közel áll a befejezéshez, Pukánszkv Béla tanárnak 
200 frt erejéig előleg szavaztatott meg héber nyelvtanának közzétételére, Frühwirth Sámuel 
énektanárnak pedig Kis chorál gyűjteménye kiadására 50 írt. 

Helveslőleg tudomásúl vétetik. 

18. (H.) Jelenti továbbá a theol. akadémiai nagybizottság, hogy Czékus István 
püspök a mult évi egyetemes gvülés jegyzőkönyvének 14. sz. a. olvasható határozatához 
képest bemutatta a 4-ik tanfolyammal ellátott eperjesi theol. intézetnek szervezetét s a nagy-
bizottság azt megfelelőnek találta. 

Ezen jelentés folytán az eperjesi theol. tanintézet 4 éves tanfolyamú theol. 
intézetnek az egvetemes gvülés által ezennel elismertetik. 

19. (H.) Végre ugyancsak a nagybizottság jelentése szerint az egyetemes pénztár 
kezelője iskolai czélokra kifizetett összegek után bélyeges nyugtákat kívánván, 

oda utasíttatik az egyetemes pénztárnok, hogy jövőre az egyetemes pénz-
tárból a theol. akadémiának kifizetendő összeget egyszerű pénztári jegyzék mellett 
küldje át az akadémia pénztárosához, a mennyiben pedig ezen pénztárak között 
nyugták kiállítása válnék szükségessé, ezekre bélyeg ne követeltessék. 

20- (H.) A mult évi jegyzőkönyv 14-ik pontjánál, mely szerint azon kérdés, hogy 
a lelkészi vizsgáknál biztosíttassék-e a kerületi felügyelő közreműködése? vagy csupán a ke-
rület püspökét illesse-e az elnökség? nyilatkozattétel végett a kerületekhez leszállíttatik, a 
kerületek beadják e részbeni nyilatkozataikat, nevezetesen: 

a dunántúli kerület a kerületi felügyelő társelnöki jogát és kötelességét a lelkészi 
vizsgáknál is biztosítani kívánván, ez esetben is a kettős elnökség elvének alkalmazását óhajtja; 

a dunáninneni kerület ellenben kivánja, hogy a hit és lelkészjelölti vizsgáknál egye-
dül az illető kerület püspökét illesse az elnökség ; 

a tiszai kerület a lelkészvizsgáló bizottságoknál a kerületi felügyelő és püspökből 
álló kettős elnökséget kivánja alkalmaztatni; 

a bányai kerületben eddig azon gyakorlat divatozván, hogy a hittanjelölti és lel-
készvizsgáknál egyedül a püspök elnökölt, ezen gyakorlatot továbbra is fentartatni [kivánja. 

3 
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Minthogy ekkép, a mellett, hogy a lelkészi vizsgáknál kettős legyen az 
az elnökség, két kerület nyilatkozott, kettő pedig ettől eltérő elhatározást nyilvá-
nított: ennélfogva egyes kerületekben az elnöklésre nézve, az illető kerületek fen-
nebbi nyilatkozatainak megfelelő intézkedések lesznek irányadók. 

21. (H.) Ezzel kapcsolatban a dunántúli kerület püspöke indítványozza, hogy mi-
után az egyes kerületekben különböző lelkészvizsgálati bizonyítványok vannak szokásban, 
tétessenek azok egyformákká s így egyetemes jelleggel láttassanak el. 

Ezen indítvány folytán fölkéretnek a kerületek püspökei, hogy az egye-
temes jellegnek megfelelő s egyöntetű bizonyítványra nézve, a jövő egyetemes 
gyűlés elé javaslatot terjeszteni szíveskedjenek. 

22. (V.) A mult évi jegyzőkönyv 17. pontjánál olvastatik az egyetemes alap léte-
sítése kérdésében kiküldött bizottság javaslata, mely szerint az egyetemes alap az egyházak 
kötelező megadóztatása alapján a következő főelvek mellett volna létesítendő : 

Az évi járulékok az egyes egyházakra vettessenek ki. Az évi járulék legyen az 
összes egyháztagok tiszta évi jövedelmének egy ezred része. Az egyháztagok tiszta évi jöve-
delme akkép számíttassék ki, hogy azok összes egyenes évi államadójának háromszorosa 
vétessék tiszta jövedelemnek. A járulék vagy évenként fizettessék, vagy a járuléknak meg-
felelő tőkeösszeg egyszer s mindenkorra szolgáltassék be az egyetemes alapba. Hogy az egyes 
egyházak a megállapított évi járulékot vagy ennek megfelelő tőkeösszeget saját jövedelmeik-
ből fizetik-e vagy pedig önkéntes adakozás útján szedik-e be saját egyháztagjaiktól, az az 
egyes egyházak belügyét képezze. 

Ajánlja továbbá a bizottság, hogy miután a kötelező megadóztatás elvének elfoga-
dása és ennek alapján a részletes szabályok megállapítása hosszasabb tárgyalásokat igényel, 
egyelőre önkénytes gyűjtések indíttassanak meg; s javaslatát következőkben összegezi: 

1. Mondja ki az egyetemes gyűlés határozatilag, hogy az egyetemes alap az egyes 
egyházaknak kötelező megadóztatásával létesíttetik; s 

2. felszólítandók az egyes egyházak, hogy egyháztagjaikat hívják fel arra, hogy 
önkényt bevallandó tiszta évi jövedelmük egy ezredrészével járuljanak mint önkénytes ado-
mánynyal az egyetemes alap gyarapításához. 

A tiszai püspök az önkénytes adakozások gyűjtésének eredményességéhez az egy-
házkerületek, esperességek s egyházak élén állók jó példáját nélkülözhetetlennek jelezve, fel-
ajánl az egyetemes alaphoz 100 frtot mint egyszeri adományt s a jövőre évi járulékul kö-
telezi jövedelmének egyezred részét; egyetemes felügyelő pedig felajánl 30 forintot mint 
évi járulékot. 

Az egyetemes gyűlés a nagylelkű adományozók buzdító példáját jegyző-
könyvében örökítvén meg, a bizottság kétrendbeli indítványát tárgyalás és nyilat-
kozat végett a kerületekkel közli. 

28. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 18. pontjánál olvastatott a supplikátiók ügyé-
ben való javaslattételre kiküldött választmány következő javaslata: 

«1. A tápintézetekre való személyes kéregetés, mint a mely a mai viszonyok kö-
zött mind a kiküldött ifjú erkölcsi életére káros hatással van; mind pedig az érdekelt tano-
dákra hátrányos, besziintettessék. 

2. A fentebbinek helyébe a következő intézkedés életbeléptetése javasoltatik: mi -
szerint az egyes tanodák igazgatóitól — az év különböző szakában — az esperesi hi-
vatal útján — az egyes gyülekezetek lelkészeihez adakozási ívek küldessenek, — kik a szent 
ügyet szem előtt tartva, híveiket adakozásra buzdítsák; az íveket — az eszközölt pénzgyűj-
telék becsatolásával a tanodák igazgatóihoz — posta útján — újra s okvetlen visszaszár-
maztassák. 

3. Az ily módon eszközölt gyűjtésnek köre — az algymnasiumokra vonatkozólag 
— bezárúl, azon egyházkerület határvonalával, a melyben azok léteznek, ellenben a főtanodák 
és akadémiák gyűjtési szabadsága kiterjed mind a .négy egyházkerületre. A polgári iskolákra 
való gyűjtés szigorúan beliltassék. 

A fentebbi 3 pontban röviden jelzett javaslatunkat azon kijelentéssel terjesztjük be 
a főtiszt és mélt. egyetemes gyűléshez, miszerint, ha annak gyakorlata 1—2 év lefolyása 
alatt életre valónak és áldásosnak bizonyulna be: továbbra is meghagyassék, — ha pedig a 
tapasztalat ellenkezőt tüntetne fel : akkor újra az előbbi gyakorlat állíttassék vissza.» 



Ezen javaslat nyilatkozattétel czéljából az egyházkerületekhez leszállíttatni 
határoztatik. 

24-. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 19. pontjánál olvastatott az egyetemes könyv-
és levéltárnoknak évi jelentése, melyben előadja, hogy az egyetemes levéltár átvizsgálásában, 
illetőleg rendezésében eljutott egészen az 1873. évig bezárólag s örömmel jelenti, hogy a 
czédula-catalogusban jelzett iratok közül egy sem hiányzik. Tapasztalta azonban azt, hogy 
vannak a levéltárban oly hézagok, melyeket pótolni kellene. így nevezetesen hiányzanak egé-
szen a gyámintézeti közgyűlési jegyzőkönyvek, kerületi és egyetemes névtárak, sőt az egyes 
kerületek jegyzőkönyvei is csak hézagosan, az egyetemes gyűlési jegyzőkönyvek pedig csak 
egy-egy példánvban vannak meg. Találkozik azonban a levéltárban nem egy közérdekű ok-
irat; így például herczeg Hohenlohe nagyváradi kanonoknak b. e. Mária Dorottya főherczeg-
nőhöz intézett s e buzgó protestáns nőt apostasiára birni törekvő levelei, továbbá b. e. Sze-
berénvi János püspöknek pozsonyi fogságában irott eredeti naplója, valamint azon protestáns 
küldöttségnek naplója is, mely a patens ügyében Bécsben megfordult. — Ujabb okiratot a 
a levéltár ez évben csak egyet kapott: nevezetesen Szinovicz Lajosnak sajátkezűleg irt önélet-
rajzát, a boldogultnak fényképével együtt. A könyvtár e folyó évben is több kötettel szapo-
rodott. Ehez járultak nyomtatásban megjelent munkáikkal Bachát Dániel, Doleschall G. E., 
Falvay Antal, Hörk József, Melczer Gyula és Stelczer Frigyes. Előfizetett pedig a könyv-
tárnok, egyetemes felügyelő ur beleegyezésével, Bod Péter legközelebb megjelenendő egy-
házi történelmi művére. Kéri végre az egyetemes gyűlést, hogy a szükséges kiadások fede-
zésére ez évre is bizonyos összeget utalványozni méltóztassék. 

Az egyetemes gyűlés figyelemmel s elismeréssel hallgatta végig az érdekes 
s ügybuzgóságról tanúskodó jelentést s a levéltárnok kérelméhez képest a szükséges 
kiadások fedezésére ez évre is, úgy mint tavai, 50 frtot utalványoz. A mi az egye-
temes jegyzőkönyveket illeti, ezekre nézve határozza, hogy ezentúl az egy eredeti 
példányon kívül még három példányban adassanak át a levéltár számára. A hiányzó 
névtárak, kerületi és gyámintézeti jegyzőkönyveket illetőleg, fölkéri magát az ügy-
buzgó lévéltárnokot, hogy azokat a magok illető helyein beszerezni s ekkép a 
levéltárat kiegészíteni igyekezzék. Végre pedig megújítja előbbi határozatát s felhívja 
az irodalommal foglalkozó hitsorsosokat, hogy eddig kiadott vagy ezúttal kiadandó 
műveikkel az egyetemes könyvtárat gyarapítani szíveskedjenek. 

25. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 20. pontjánál olvastatott az egyetemes tan-
ügyi bizottságnak a mult 188f>/6. tanévről szóló évi jelentése az arra vonatkozó statisztikai 
táblázatok beterjesztése mellett. 

Ezen táblázatok szerint volt a magyarhoni ág. hitv. evang. egyház kebelében és 
felügyelete alatt az 1885/6-iki iskolai évben 10 nyolczosztályú fő-, 2 hatosztályú, 5 négy-
osztályú gymnasium, 1 hatosztályú reáliskola, összesen 18 középiskola. Ezenkívül volt 1 
jogakadémia, 1 theologiai akadémia, 2 hittani intézet s 5 tanítóképző intézet. Összesen volt 
tehát 27 közép és felső iskola. A fenálló tanintézetek közúl a tannyelv 20-ban magyar, 
3-ban (felső-lövői gymnasium, reáliskola és tanítóképző) német és magyar, i-ben (Igló) 
főtannyelv magyar, segédnyelv német, i -ben (Pozsony) a gymnasium két alsó osztályában 
magyar-német, a többi osztályokban magyar, i -ben (Beszterczebánya) az első gymnasiumi 
osztályban a magyar mellett segédtannyelvek a német és a tót, i-ben (Késmárk) az algym-
nasiumban magyar-német, a felgymnasiumban magyar. 

Az összes tanintézetek épületeiben van 139 osztály, 148 tanterem, 80 gyűjtemény-, 
könyv- és szertár, 262 tanár-, növendék- és szolgaszoba, összesen 490 szoba és helyiség. 
Az összes tanintézetek könyvtáraiban van 200,351 kötet könyv és kézirat (4224 kötettel 
több mint az előző évben); természetrajzi gyűjteményeiben 125,225 darab (18,775 darabbal 
több, mint a mult évben); természettani szertáraiban 8098 szer (148 szerrel több mint az 
előző évben); földrajzi, régiségi és éremtáraiban 31,149 darab (1669 darabbal több, mint a 
mult évben). Testgyakorló van 14, azonban a testgyakorlatot minden középiskolában tanít-
ják, s e czélra, a hol testgyakorló nincs, a városi vagy társulati testgyakorló intézeteket 
használják. 

Az összes intézetekben van, az idegen felekezetű vallástanítókon kívül, 158 rendes, 
18 segéd, 48 mellék-tanár, összesen 224 tanférfi. A tanszemélyzet évi fizetése volt 201,523 frt 
15 kr. (8329 frt 95 krral több, mint a mult évben). A legkisebb rendes tanári fizetés van 
Miskolczon 600 forinttal, a legnagyobb Budapesten, hol az 50 frtos ötödéves pótlékok be-
számításával 1450 forínrtól 1750 forintig emelkedik a tanári fizetés, de az állami tanárok 



díjazását itt sem éri el. Egyébiránt iooo frtig, sőt egyesek azonfelül díjaztatnak még 18 in-
tézetben. Egy tanár átlagos évi fizetése pedig 899 forint 65 kr. Leginkább vehető észre a 
tanári fizetések emelkedése azon középiskolákban, melyek államsegélyben részesülnek. Álta-
lában pedig a tanárok jobb díjazására mindenütt dicséretes törekvés mutatkozik. 

A tanév elején beíratott a gymnasiumokba : az I. osztályba 8 3 7 nyilvános, 5 2 ma-
gán; a II. osztályba 621 nyilvános, 37 magán; a III. osztályba 523 nvilvános, 14 magán; 
a IV. osztályba 502 nyilvános, 24 magán; az V. osztályba 360 nyilvános, 11 magán; a VI. 
osztályba 342 nyilvános, 11 magán; a VII. osztályba 359 nyilvános, 11 magán; a VIII. 
osztályba 368 nyilvános, 5 magán-, összesen 4077 tanuló (195-tel kevesebb, mint a mult 
évben). A gymnasiumokba az év elején bejegyzett magántanulók az összes létszám 4%-kát 
teszik. Feltűnő egyébként a gymnasiumi tanulók létszámának kevesbedése. Ez általában ész-
lelhető mind azon gymnasiumoknál, a hol az alsóbb osztályok mellett parallel osztálvok nem 
léteznek. Ennek oka, a különböző irányú középiskolák szaporodásán kívül, a középiskolai 
törvény azon intézkedésében van, hogy az egyes osztályokba 60 tanulónál többet bevenni 
nem lehet s miután a felsőbb osztályokból a tanulók közül többen a további tudománvos 
képeztetésüktől elmaradoznak, a gymnasiumi tanulók számának fokozatosan apadni kell ; a 
hol azonban parallel osztályok léteznek, mint az iglói főgymnasiumnál, ott a normális lét-
szám állandóan tartja magát. Az eperjesi jogakadémiába beíratott: az I-ső tanfolyamba 5. 
a II-ikba 14; a III-ikba 2; a IV-ikbe 6, összesen 27, mindannyi nyilvános jogtanhallgató; 
A három theologiai intézetbe beíratott: az I-ső tanfolyamba 24; a II-ikba 30; a III-ikba 25; 
a IV-ikbe 13, összesen 92 nyilvános hittanhallgató. A tanítóképző intézetekbe beíratott: az 
I-ső tanfolyamba 29 nyilvános, 1 magán; a II-ikba 31 nyilvános; a III-ikba 30 nyilvános, 
i magán; a IV-íkbe 25 nvilvános, összesen 117 növendék. Ezek szerint beíratott a tanév 
elején az összes tanintézetekbe 4313 tanuló. A beirottak közül vizsgálatot tett az év végén 
a gymnasiumokban 3740 nyilvános, 128 magán, összesen 3868 tanuló. A vizsgálatot letett 
magántanulók a vizsgálatot tett összes létszám y 3%-át teszik. A mi a vizsgálatok eredmé-
nyét illeti: jeles osztályzatot nyert 483 nyilvános tanuló (a nyilvános tanulók 12-4%-a); 
és 13 magántanuló (a magántanulók i o ' i % - k a ) ; jó osztályzatot kapott 1016 nyil-
vános tanuló (a nyilvános tanulók 26*2 % - k a ) , 43 magántanuló' (a magántanulók 
33-5%-ka); elégséges osztályzatot nyert 1447 nyilvános tanuló (a nyilvános tanulók 
37"4%-ka) és 55 magántanuló (a magántanulók 42*9 %-ka); elégtelen osztályzatot 
kapott 794 nyilvános tanuló (a nyilvános tanulók 20*5%-ka) és 17 magántanuló (a ma-
gántanulók 13*2%-ka). Vizsgálatlan maradt a gymnasiumokban 57, az év elején beirt 
tanulók i '3%-ka; kilépett 143, az év elején beírt tanulók 3'5%-ka; meghalt 9. A jogaka-
démiai vizsgálatokról alább lesz szó. A hittani intézetekben részint collegiumok, részint évi 
vizsgálatok alapján osztályzatot nyert az év végén 70 nyilvános hittanhallgató, kik közül: 
jeles 26 (37*1%); jó osztályzatú 34 (48*5%); elégséges osztályzatú 9 (12*5%); elégtelen 
osztályzatú 1; vizsgálatlan maradt 8; évközben kilépett 14. A tanítóképző intézetekben vizs-
gálatot tett az év végén 101 nyilvános, 2 magán, összesen 103 tanuló, s ezek közül: jeles 
13 ( i 2 ' 6 % ) ; jó osztályzatú 55 nvilvános tanuló (53"4%) és 2 magántanuló; elégséges osz-
tályzatú 19 ( i 8 ' 4 % ) ; elégtelen osztályzatú 14 (13*6%) ; vizsgálatlan maradt 12; kilépett 2. 

Érettségi vizsgálatokra jelentkezett az összes főgymnasiumokban 346 nyilvános, 2 
magán, 2 máshonnan jött tanuló, összesen 350. Ezek közül az Írásbeli vizsgálatok alapján 
visszavettetett 14 (4%), s így a szóbeli vizsgálatokra bocsáttatott 336 (10-zel több, mint a 
mult évben). Érettnek nyilváníttatott: kitüntetéssel 70 (20^8%); egyszerűen 203 (6o -4%); 
a szóbeli vizsgálat alapján visszavettetett 63 (187%) . Az éretteknek nyilvánítottak közül 
szándékoztak elmenni: hittudományi szakra 35 (12"8%); jogtudományi szakra 37 (13 '5%); 
gyógytudományi szakra 27 ( 9 ' 9 ^ ) i bölcsészeti szakra 17 (6 -2%); nyelvészeti tanfolyamra 2 
( o ' é í ) ; történelmi tanfolyamra 1 (0.3%); mennyiségtani tanfolyamra 5 ( r 8 % ) ; vegyészeti 
tanfolyamra 1 (0-3%); mérnöképítészeti szakra 9 (3*3%); mérnökgépészeti szakra 5 ( r 8 % ) ; 
bányászati szakra 1 (o*3 %) ; erdészeti tanfolyamra 14 ( y i % ) ; magasabb műtani szakra 1 
(o '3%); hadi pályára 20 ;(7'3%); hivatalnoki pályára 42 (15*3%); kereskedelmi pályára 6 
(2 -2%); gazdasági pályára^46 (16*8%); művészeti pálvára 1 (0*3%); határozatlanúl ment 
el 3 ( r í %). 

Az eperjesi jogakadémiánál első alapvizsgálatra jelentkezett 13 nyilvános rendes 
hallgató, miniszteri engedélyivel 2, összesen 17, s ezek közül képesíttetett: kitűnően 1, egy-
szerűen egyhangúlag 8, szótöbbséggel 5, nem képesíttetett 3. A második alapvizsgálatra 
jelentkezett 9 nyilvános rendes hallgató, kik közül képesíttetett egyszerűen egyhangúlag 7, 
szótöbbséggel 2. Államtudományi állam vizsgálatot tett 3, kik közül képesíttetett kitűnően 1, 
egyszerűen szótöbbséggel 3. Jogtudományi államvizsgára jelentkezett 5, s közülök képesítte-
tett: egyszerűen egyhangúlag 3, szótöbbséggel 2. 
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A theologiai intézetekben a meghatározott alap- és szakvizsgákat már rendszeresen 
behozták. Papjelölti vizsgálatra a 3 theologiai intézetben jelentkezett összesen 24 végzett 
hittanhallgató, kik mindannyian megvizsgáltattak. Képesnek Ítéltetett: kitüntetéssel 6, egy-
szerűen 14; nem képesíttetett 4. 

A tanítóképző intézetekben tanképző vizsgálatra jelentkezett 43 nyilvános, 5 magán, 
összesen 48 tanítójelölt, kik közül az írásbeli vizsgálat alapján visszavettetett 4, s így szóbeli 
vizsgálatra bocsáttatott 44. A megvizsgáltak közül képesíttetett: kitüntetéssel 10, egyszerűen 
24, a szóbeli vizsgálat alapján visszavettetett 10. 

Anyanyelvre nézve a gymnasiumokban az év végéig maradt 3868 tanuló közül: 
magyar 2651 (68-5%); német 845 (2r8°/0) ; román 20 (0-5%); tót 337 ( 8 7 % ) ; szerb 9; 
rutén 5, más külországi 1. —- Származásra nézve volt a gymnasiumokban: belföldi 3 820 
(98'8%); külföldi 48 (i '2%). — Az eperjesi jogakadémián beiratkozott joghallgatók mind-
annyian magyarok és belföldiek voltak. — A hittan-intézeteknek az év végéig maradt 70 
hallgatója közül: magyar 47 (^67*1%); német 16 (22*8%); tót 7 (10%); mindannyian bel-
földiek. — A tanítóképzőkben az év végéig maradt 103 növendék közül: magyar 35 (53'4°/o); 
német 32 (31%); tót 16 C15"5%)j származásra nézve pedig volt: belföldi 102, külföldi 1. 

Vallásra nézve a gvmnásiumokban volt: ág. hitv. evang. 1989 (51 "4%); helvét 
hitv. 502 ( i 3 ° / o ) ; unitárius 1 ; római kath. 701 ( i 8 ' i ° / o ) ; görög kath. 31 (0*8%); keleti 
görög 54 ( i " 4 ° / o ) ; izraelita 589 ( i5 '2%); más vallású 1. — A jogakadémiának az év elején 
beirt 27 hallgatója közül: ág. hitv. ev. 9, helv. hitv. 2, római kath. 12, görög kath. 1, izraelita 3. 
— A hittani intézetek 70 hallgatója mind ág. hitv. ev. volt. — A tanítóképzők 103 növen-
déke közül: ág. hitv. evang. 100, helv. hitv. 1, római kath. 2. 

Életkor szerint volt a gymnasiumokban: 10 és kevesebb éves 183 (47°/0); 11 éves 
404 ( i o ' 4 ° / o ) ; 12 éves 593 ( i j V / o ) ; 13 éves 591 (15 2%); 14 éves 520 C13'4%); 15 é v e s 
418 ( i o - 8 ° / o ) ; 16 éves 369 9 * 5 ü / o ) ; 17 éves 327 (8*4%); 18 és több éves 463 ( i r 9 % ) - — 
A jogakadémia 27 hallgatója közül: 18 éves 2; 19 éves 4; 20 éves 4; 21 éves 7; 
22 éves 4; 23 éves 3; 24 és több éves 3. — A hittani intézetek 70 hallgatója közül: 
18 éves 8; 19 éves 10; 20 éves 14; 21 éves 14; 22 éves 10; 23 éves 9; 24 és több 
éves 5. — A tanítóképzők 103 növendéke közül: 15 éves 4; 16 éves 16; 17 éves 9; 
16 éves 22; 19 éves 25; 20 éves 19; 21 éves 6; 22 éves 1; 23 éves 1. 

Az összes közép és felső tanintézeteknek az év végéig az iskolában maradt 4068 
növendéke közül különösen gyakorolta magát: angol nyelvben 9 ( o ' 2 ° / o ) ; franczia nyelvben 
225 (5'5°/o); tanult: éneket 1587 (390/„); zenét 340(8-370); szépírást 1178 (28*970); gyors-
írást 358 ( 8 ' 8 7 o ) . Fizetett: fölvételi díjat 1372 C 3 3 * 7 % ) ; tandíjat 3818 ( 9 3 8 /0); könyvtárra 
és tanszerekre 2838 (6977 . ) ; mellék gyakorlatokért 1543 Ç37*9%); tanpénzmentes volt 
327 ( 8 7 o ) ; ösztöndíjas volt 540 (iy2°/0). Az ösztöndíj legmagasabb értékű volt 357 frt 16 kr. 
(a késmárki lyceumnál, családi alapítvány), legkisebb értékű 2 forinttá] (5 tanintézetnél). 
A kiosztott ösztöndíjak összege tett 15508 frt 05 krt és 28 darab aranyat. Élelmeztetett 
tápintézetben: egészen ingyen 200 (4"9°/0), olcsón 910 (22-3%). Tanulókat segélyző egye-
sülete volt 14 intézetnek 16022 frt. 93 kr. vagyonnal. Önképző köre volt 17 intézetnek 
1079 taggal (26-57,); dalárdája 13 intézetnek 621 taggal (15*270); zeneegyesülete, illetőleg 
zeneintézete 6 intézetnek 169 taggal (4-1%). 

Az összes tanintézetnek jövedelme tett 360170 frt 70 krt és 28 db. aranyat. 
A jövedelem a tavalihoz képest 19855 frt 49 krral szaporodott. A tanintézetek kiadása pedig 
tett 358429 frt 28 krt és 28 db. aranyat, s így ez évben az összes tanintézetekre vonat-
kozólag 1741 frt 42 krnyi többlet mutatkozik. Ingatlan vagyont 17 intézet mutat ki, mely-
nek értéke 642977 frt, évi jövedelme pedig 24747 frt 22 kr. Az ingatlan vagyon y8°/0-ot 
jövedelmezett (vagyis az összes jövedelmek 6*8%-át). Az összes tanintézetek tőkepénze tett 
1.314,488 frt 68 krt. A tőkék e szerint 30,488 frt 27 krral fogytak volna; de a valóságban nincs úgy, 
sőt inkább tetemes tőkeszaporodás van. Ezen tőkefogyatkozás a statisztikai kimutatásokban két 
okból mutatkozik. Ugyanis az eperjesi collegium 12,051 frt 33 krnyi hiányát a tőkékből fedezte; 
de az iglói főgymnasium, mely a múlt évben 122,300 frtnyi tőkét jelentett be, jelenlegi kimutatásá-
ban azt állítja, hogy a főgymnásiumnak tőkéje nincs, hanem az intézet minden szükségét az egyház 
fedezi, miből azt lehet következtetni, hogy az eddig kimutatott jelentékeny tőke az 
egyház pénztárába olvadt. A tiszai egyházkerületnek feladata megvizsgálni, hogy e tőke-
állomány olyan természetű-e, hogy az egyház pénztárába volt bekebelezhető. Ha tehát az 
iglói főgymnasiumnak eddig kimutatott, de"jelenleg már be nem jelentett 1 2 2 , 3 0 0 frtnyi tőké-
jét tekintetbe vesszük, némely tanintézeteknél a tőkéknek tetemesen kellstt szaporodniok, a 
minthogy ez úgy is történt a soproni lyceumnál, a bonyhádi algymnasiumnál, ase jmecz-
bányai, budapesti főgymnasiumoknál s más intézeteknél, a mint az a mellékelt táblázatok-
ból kitűnik. Az ezen évben kimutatott tőkét kamatja tett 68739 frt 31 krt s így a tőkék y^j-ot 
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jövedelmeztek, vagyis az összes jövedelemek i9°/0-kát. Állami segélyből kapott 5 intézett 
összesen 17,780 irtot, mi az összes jövedelmek 4*9 %át teszi; községi segélyekből befolyt 
4958 frt, a jövedelmek i"3°/o-ka; egyházi segélyekből 63,288 frt 20 kr. a jövedelmek 
i7-5u/0-ka; egyéb forrásokból 58,093 frt 06 kr., a jövedelmek i6'i°/0-ka. A tanulók hozzá-
járulásából bejött, és pedig fölvételi díjakból 2856 frt 80 kr., a jövedelmek 0 7 a 
tandíjakból 72,853 frt 25 kr., a jövedelmek 2O'20/0-ka; könyvtárra és tanszerekre fizetett 
díjakból 2426 frt 3 5 kr., a jövedelmek o'6°/o-ka; mellékgyakorlatokért fizetett díjakból 3 727 frt 27 kr., 
a jövedelmek iu/0-ka; élelmezésért fizetett díjakból 40701 frt 24 kr., a jövedelmek 11°/0—ka; 
mely jövedelmek összege, mint fennebb 360,170 frt 70 kr. és 28 darab arany. 

A tanintézetek költségei pedig voltak összesen 358,429 frt 28 kr. és 28 db. arany, 
és pedig: a tanszemélyzet fizetésére 201,523 frt 15 kr. (a kiadások 56'2%-ka); fűtésre, 

tisztogatásra, kisebb javításokra és szolgák fizetésére 14,956 frt 92 kr. (a kiadások 3*8%—ka); 
tanszerekre és könyvtárra 9458 frt 76 kr. (a kiadások 2 ,6%-ka); ösztöndíjakra 15508 frt 05 kr. 
és 28 db. arany (a kiadások 4"2°/o-ka); tanulók élelmezésére 55762 frt 21 kr. (a kiadások 
15"5°/o-ka) ; vegyesekre 61220 frt 29 kr. (a kiadások 17%-ka); mely kiadások összege, mint 
fennebb = 358,429 frt 28 kr. és 28 db. arany. Egy tanuló képeztetése tehát tanintézeteink-
nek átlag 77 frt 28'i krba került. 

A mi a tantervet illeti, azon gymnasiumoknak, melyek államsegélyben részesülnek, 
a miniszterialis tantervet kellett elfogadniok, a teljesen autonom gymnasiumaink azonban, 
már az elmúlt iskolai évben az egyetemes gyűlés által megállapított tantervet egész terjedel-
mében életbe léptették. 

Közép és felső iskoláink az elmúlt iskolai évről is nyomatott értesítőket adtak ki, 
melyek egynémelyikében figyelemre méltó s a tudomány színvonalán álló értekezések közölvék. 

Végül a közép és felsőbb iskolákra vonatkozólag meg kell említenünk, hogy az 
eddig használatban volt, s az egyes intézetekhez a tanév végén kitöltés czéljából küldetni 
szokott statisztikai rovatos táblázatok teljesen elfogytak, igv tehát ujak nyomatása szüksé-
gessé vált. Miután azonban több tanintézet igazgatója azon óhajtását fejezte ki az egyete-
mes tanügyi bizottság előtt, hogy az eddigi rovatos táblázatok a közoktatási kormány hason-
nemű rovatos táblázataitól elütök lévén, kívánatos, ha a kormány táblázataival egyezők nyo-
mattatnának, mi az igazgatókat, a tanév végén, midőn úgv is szaporodott teendőjük van, 
a kétszeres munkától kímélné meg, — az egyetemes tanügyi bizottság e kívánságot figve-
gyelemre méltónak véli. Miután azonban a kormány által kiadott statisztikai táblázatok szá-
mos olyan rovatot foglalnak magokban, melyek egyházunkat kevésbbé érdekelhetik, — indít-
ványozzuk tehát, méltóztassék a méltóságos és főtiszt, egyetemes gyűlésnek a tanügyi bizott-
ságot és a közép s felsőbb iskoláknak e gyűlésen jelenlevő igazgatóit, illetőleg képviselőit 
kiküldeni, hogy még a gyűlés folyama alatt az eddigi táblázatokat a közoktatási kormány 
táblázataival összeegyeztetvén, az új táblázatok tervezetét készítsék el , illetőleg azokra és 
betöltési módjukra nézve is, véleményüket nyújtsák be. Ilv intézkedésre már a rovatok egy-
öntetű kitöltésének megállapítása czéljából is nagy szükség volna. 

A mi a népiskolai viszonyokat illeti, az 1884—85-iki iskolai évre vonatkozólag, 
van szerencsénk azokat a méltóságos és főtisztelendő egyetemes gyűlésnek a tisztelettel mel-
lékelt két táblázatban bemutatni. 

Ezen táblázatok szerint volt a magyarhoni ágostai hitv. evang. egyházegyetemben 
856,955 lélek után 153,283 tanköteles gyermek, még pedig 77,797 fiú és 75,486 leánv, s 
ezekből ismét 6—12 éves 58,611 fiú, 56932 leány; 13 — 15 éves 19,186 fiú, 18,554 leány. 
A tanköteles gyermekek ez evangelikus lélekszám 17'7°/o-át teszik. 

A tanköteles gyermekek közül járt, az idegen illetőségű és vallású gyermekek kivé-
telével: a helybeli elemi iskolákban 50,726 fiú, 49,445 leány, összesen 100.171 gyermek; 
ismétlő iskolákban 10,711 fiú, 10.823 leány, összesen 21,534; helyben vagy bárhol idegen 
elemi iskolákban 1941 fiú, 1931 leány, összesen 3872; idegen ismétlő iskolákban 725 fiú, 
626 leány, összesen 13 51 ; felső nép- vagy polgári iskolákban 1077 fiú, 404 leány, összesen 1481 ; 
magánintézetekben 225 fiú, 353 leány, összesen 578; középtanodákban 1617 fiú, 132 leány, 
összesen 1749. Járt tehát az iskolába összesen: tanköteles fiú 67022, a tanköteles fiúk 86'i°/<rka; 
tankötetes leány járt 63,714, a tanköteles leányok 84'4'Vo-ka, vagyis járt összesen 130,736 gyermek, 
tehát a tankötes gyermekek 85'2%-ka. Első helyen áll az iskoláztatás a dunántúli egyházkerület-
ben, hol a tanköteles gyermekek 9 v<fjt -ka jár iskolába, ezután következik a tiszai egyházkerület, hol 
89"8°/o, a dunáninneniben 82'3°/,., a bányaiban 8r4u/o járt iskolába. Iskolába nem járt: fiú 10,775, 
leány 11772, összesen 22547 gyermek, vagyis a tanköteles gyermekek 14"8°/0-ka. Egyház-
községeink helybeli népiskoláiba idegen illetőségű vagy vallású járt: fiú 3426, leány 2939, 
összesen 6365 gyermek. Az összes iskolába járók félnapot mulasztottak, összesen 649,650-et, 
s így egy tanulóra esik 4 7 félnapi mulasztás. Mulasztásokért megbüntettetett 2667 szülő. 
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Tanító volt a négy egyházkerületben 1584; ezek közül képesített 1370 (86*5%) ; 
nem képesítetett 214 (13'5%); rendes tanító 1358 (8yj°/0); segéd 226 (14-370). Jutott 
egy tanítóra átlag 8o-6°/0 tanuló. Iskola volt összesen 1354, még pedig egyházi 1288, köz-
ségi vagy állami 66. A 1288 egyházi iskolák közül az egyházközség tulajdonát képezte 1223, 
bérelt volt 65; jó karban volt 1165, rosz karban 123. Az iskolai épületekben volt: tan-
tetem 1488. Jutott egy tanteremre 92 tanuló. Volt még az iskolai épületekben: tanítólak 
1319. — Az iskolai épületek mellett volt: faiskola 796, testgyakorló 217. — Az iskolák 
taneszközei voltak: fekete irótábla 2284; fali olvasó tábla 20,293; fali térkép 3649; föld-
gömb 968; természetrajzi eszközök 21.004 ; természettani eszközök 4254. Az iskolák könyv-
táraiban volt összesen 40,597 kötet könyv. A négy egyházkerületben iskola épült 27, javít-
tatott 124. 

A négy egyházkerületben a népiskolák évi jövedelme tett készpénzben 404,998 f r t66kr t 
terményekben pénzértélvre nézve 292,905 frt2okrt. , összesen 697,903 frt 86 krt. Származott e jöve-
delem az iskolák ingatlan vagyonából, melynek értéke 1.676,390 frt 50 kr., évi jövedelme pedig 
112,398 frt 81 kr. Az ingatlan vagyon 6'60/0-kot jövedelmezett. Származik továbbá a jövedelem 
az iskolák tőkepénzéből, melynek összege 3 38,5 3 3 frt 55 kr., évi kamatja 20,23 2 f r t °5 A tőkék 
átlag 5'9-°/pkot jövedelmeztek. Tandíjakból bejött 92,670 frt 69 kr. ; állami segélyekből 
1688 frt; községi segélyekből 66,540 frt 61 kr.; egyházi segélyekből 235,259 frt. 85 kr.; 
egyéb forrásokból 169,113 frt 85 kr.; mely jövedelmek összege mint fennebb 697,903 frt 86 kr. 

A népiskolák kiadásainak összege 695,751 frt 63 kr. s így 2152 frt 23 krnyi 
többlet mutatkozik. Rendes tanítók fizetésére kiadás volt 585,626 frt 24 kr. Egy rendes 
tanító átlagos évi fizetése 432 frt 17 kr. Segédtanítók fizetésére kiadás volt 31250 frt 52 kr. 
Egy segédtanító átlagos évi fizetése 138 frt. 27 kr. További kiadások voltak: javításokra 
31,971 frt 58 kr. ; tanszerekre 5902 frt 59 kr. ; egyebekre 41 ,000 frt 70 kr., — melv 
kiadások összege, mint fennebb 695,751 frt 63 kr. E kiadások szerint egv tanuló évi 
képeztetése a népiskolákban átlag 5 frt 8 krba kerül. 

Az egyetemes gyűlés ezen szorgalommal összeállított s figyelemmel 
végig hallgatott évi jelentést tudomásul vévén, a tanügyi bizottság buzgó jegvző-
jének, Batizfalvi Istvánnak, nem különben a bizottságnak általában is, őszinte köszö-
netét fejezi ki. Miután pedig a jelentés szerint a rovatos statisztikai táblázatok teljesen 
elfogytak, kiküldetik a tanügyi bizottság a jelenlevő középtanodai igazgatókkal 
együtt azon czélból, miszerint a magunk táblázatait a kormány által kiadottakkal 
összehasonlítván, előterjesztést tegyen arra nézve, vájjon nem lehetne-e költség-
kémélésből ezentúl az utóbbiakat használatba venni? 

26. (V.) A m. évi jkv. 21. pontjánál olvastatott a bányai egyházkerületből feleb-
bezett ügyekre nézve kiküldött egyetemes törvényszéknek 1886. szeptember 8-án hozott 
Ítélete, mely szerint, helybenhagyván indokainál fogva a másodbirósági Ítéletet, Wladár János 
sámsonházi lelkészt az ellene kánoni vétség és kötelességszegések miatt emelt vád alól 
felmentette. 

Az ekkép törvényesen kihirdetett Ítélet tudomásul vétetik. 

27. (Sch.) Ugyanazon jkv. 22-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 : Szloboda Ferencz, Ivánka Imre, Kemény Mihály, Matuska 
Péter, Schmidt Gyula, dr. Králik Lajos; egyháziak: Sárkány János, Horváth Sándor, Schrancz 
János, Doleschall Sándor, Jankó Dániel; a tanári karból: Batizfalvi István és Böhm Károlv; 
póttagok: Sárkány Sámuel, Scholz Gusztáv és Fabiny Gvula. 

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

III. A bányai egyházkerületből fellebbezett perekre nézve, elnökség: a dunáninneni 
kerület társelnökei ; világi közbirák : Mosóczv Lajos, Jeszenszky József, Samarjay Károly, Tömke 
Kálmán, Chalupka Endre, Major Pál; egyháziak: Mészáros István, Nóvák Sámuel, Horváth 
Sámuel (téthij, Trsztyénszky Ferencz, Ritter Károly, Fürth János ; a tanári karból : Csecsetka 
Sámuel, Michaelis Vilmos; póttagok: Minich Dániel, Frevtag Viktor. 

4* 
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IV. A tiszai egyházkerületből felebbezett perekre nézve, elnökség: a dunántúli 
kerület társelnökei; világi közbirák; Görgey István, Kiss Sándor, Márton Pál, Vörös Jenő, 
Szendrőv Sándor, Beliczav Elek; egyháziak: Boditzky Kálmán, Tatay Sámuel, Szigethy Dániel, 
Héring János, Gyurácz Ferencz; a tanári karból: Müllner Mátyás, Fadgyas Pál; póttagok: 
Molnár Lajos (felpéczi), Bozzay János, Bognár Endre, dr. Berzsenyi Dezső. 

28. (V.) U. a. jkv. 23. pontjánál, mely szerint Horvát - Szlavonországban levő 
egvházaink ügye a megfelelő intézkedéseknek és lépéseknek a reform, testvérekkel egvet-
értőleg leendő megtétele végett, az egyházunkat érdeklő országgyűlési tárgyak, sérelmek és 
kérvényezés tárgyában kiküldött bizottsághoz tétetett át, olvastatik ezen bizottság 1886. 
ápril hó 12-iki ülési jkvének megfelelő pontja, mely szerint a bizottság elhatározta, hogv 
a sérelmek orvoslása iránt a miniszterelnökhöz s általa a kormányhoz felirat intéztessék 
oly értelemben, hogy a horvát-szlavonországi ág. hitv. evang. egyházaknak a magyarországi 
ág. hitvall. egyetemes egyházhoz való viszonya rendeztessék s ezen egyházak helyzetének 
tisztázására megfelelő intézkedés tétetessék; és hogy e kérvény szerkesztésére dr. Győry 
Elek kéressék fel. 

Ennek kapcsában egyetemes felügyelő előadja, hogy a bizottság nevezett tagja 
által szerkesztett felirat a kormányelnöknél már benyújtatott és hogy ref. testvéreinkkel 
egvüttesen — bár azokkal érintkezésbe lépett ezen ügyben — azért nem volt közös felirat 
benyújtható, mert azok conventje már felterjesztést tett az iránt, hogy zsinati törvényeiknek 
hatálya a Horvát - Szlavonországokban levő ev. ref. egyházakra is kiterjesztessék. 

Az egyetemes gyűlés a bizottság eljárását helyeslőleg tudomásúl veszi 
és a gyűlés szine előtt felolvasott felterjesztést egész terjedelmében jegyzőkönyvébe 
iktatja, a mint következik: 

Nagyméltóságú Miniszterelnök ur! 
Horvát - Sziavon - Dalmátországok területén, daczára annak, hogy ezen 

országok municipális jogai által, mind a két hitvallású evangélikusok szabad 
vallásgyakorlata teljes kizárással volt fenyegetve, mindamellett azon megyékben 
és vidékeken, melyeket ellentétben az 1791. 59. törvény-czikkben Felső-Szlavóniá-
nak nevezett Zágráb-, Varasd-és Körösmegyékkel, az 1791. 26. törv.-czikk Alsó-
Slavoniának nevez, keletkeztek evangelikus egyházak és fenntartották magukat. 

Ilv evangelikus egyházakra vonatkozólag az 1791. 26. t. cz. 14. §-a fel-
említvén, hogy az evangélikusoknak jogai Dalmát-, Horvát- és Tótországokra ki 
nem terjednek, világos kivételkép kimondotta, hogy jogaikban ne háborgattassanak, 
hanem azon szabad vallásgyakorlatban, melyben élnek, továbbra is meghagyassanak. 

Ezen törvényes kivétel és fenntartás folytán, valamint azon oknál fogva 
is, mert az Alsó-Szlavonia alatt értett, most legnagyobb részben a mai Szlavonország 
neve alá foglalt terület, noha a bán hatósága alá rendeltetett, nem szűnt meg az 
anyaország alkatrésze lenni, ugv az 1791-ben már létezett, valamint némely utóbb 
keletkezett szlavóniai evangelikus egyházak, lány egyházaikkal együtt, vagy ezek 
későbbi önállóságra jutásával, ezek is, keletkező leányegyházaikkal, mind a két hit-
vallású evangélikusok önkormányzati szervezetébe illeszkedtek. 

így, történt ez az 1770-től már anyakönyvvel biró, Szerém megye terü-
letén levő O-Pazua ágost. hitv. evangelikus egyházra nézve Bolevce és Mitrovicz 
leányegyházaival együtt: így a későbbi, de 1807-től szintén anyakönyvvel biró, 
Szerém megyei uj-pazuai ág. hitv. evang. egyházra nézve Uj-Banoca leányegyházával 
együtt, melyek a bányai egyházkerület s ebben a bács-szerémi esperesség köte-
lékébe vétettek fel s az ágost. hitv. evang. egyház jogos hatásköre és kormányzata 
alá tartozóknak s önkormánvzati jogai részesének ismertettek el, a később keletkezett 
bács-szerémi missióval eçvûtt. 

Ezen Szlavóniában levő s a bács-szerémi esperességhez tartozó egyházakra 
nézve, ama rövid időköz kivételével, mely alatt a protestáns egyházi szervezetre 
nézve 1859. szept. i -én kiadott nyilt parancs folytán kivételes helyzet állott elő, 
ugv a bányakerület, mint az esperesség, mindenkor háborítlanul gyakorolta is, 
autonom szabályzata értelmében jogait s viszont, ezen egyházak részt vettek e tes-
tületek önkormányzati működésében. 

Igv volt ez a legutóbbi időig, nevezetesen a Magyarország és Horvát-
Szlavon-Dalmátországok közt fennforgott közjogi kérdések kiegyenlítése iránt létre 
jött s az 1868. XXX. t. czikkel beczikkelyezett egyezmény után is. 
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Egyszerre azonban, a törvényes alap és hosszas háborítlan gyakorlat 
daczára, a helvzet megváltoztatására irányzott sajnos jelenség merült fel. 

Uj-Pazuán megüresedvén a lelkészi hivatal, a bács-szerémi esperes s a 
bányakerület püspöke eddigi jog és hatáskörükben eljárva, Korosy Emil személyé-
ben adminisztrátort neveztek ki. 

Az egyház néhány híve ezen intézkedés ellen, mellőzve az addig min-
denkor elismert felsőbb hatóságot, a bányai ág. hitv. evang. egyházkerületet s annak 
püspökét, a horvát-szlavon országos kormányhoz fordult. 

A horvát-szlavon országos kormány pedig erre 1885. évi aug. 3-án 
962. sz. alatt a bács-szerémi főespereshez intézett átiratban, az 1859. szept. havá-
an kelt nyilt parancsra hivatkozva kijelentette, hogy Korosy Emil adminisztrátor 

kinevezését megszűntnek tekinti s elrendelte, hogy az uj - pazuai egyház, hizonyos 
az átiratban kijelölt határidőben, uj lelkészt válaszszon. 

E szerint nem vonatott ugyan kétségbe, hogy valamint a zágrábi kath. 
érseki és püspöki megyére nézve, ugy az agost. hitv. evang. bányai egyházkerületre 
nézve sem vont, az államterület egysége rovására határt Magyarország és társ-
országai közt, az uj közjogi rendezés, de megtámadtatott ezen egyházakra nézve, 
önkormányzati jogunk és hatáskörünk eddig érintetlen hatálya, megkísértetett a 
beavatkozás autonom egyházi hatóságaink hatósági körébe, érvénytelenként mellőz-
tetett egyházi szervezetünk s e helyett szervezeti jogalap gyanánt utalás történt az 
1859. szeptember havi nyilt parancsra. 

E kísérletnek helytelen és jogtalan volta kitűnik már az előre bocsátottakból. 
De ezenkívül kitűnik abból is, hogy az említett nyilt parancsra való hivat-

kozás megállható voltát semmikép el nem ismerhetjük. 
O Felsége az 1859. szeptember i -én kelt nyilt parancsot s az ennek életbe-

léptetését tárgyázó szept. 2-án kelt miniszteri rendeletet, i860, május 15-én kelt 
nyilt parancsával és 1862. november 9-én kelt rendeletével együtt, 1867. évi május 
15-én kelt legfelsőbb elhatározásával hatályon kivül helyezte. 

Ez még az uj közjogi rendezés előtt történvén, hatálya okvetetlenül kiter-
jedt Horvát - Sziavon országokra is, mindenesetre pedig ki kellett terjednie mind-
azon egyházakra s így a bács-szerémi esperességhez tartozó összes egyházakra is, 
melyek ama nyilt parancsnak haályon kivül helyezését kérelmezték s azóta is foly-
vást az önkormányzati szervezet keretébe tartoztak. 

El nem ismerhetjük továbbá e kísérletet érvényesnek és helyesnek, mert 
az 1868. XXX. t.czikk 69. §-a világosan kimondja, hogy mindazon alkotmányos 
jogok és alaptörvények, a melyeknek élvezete és oltalma a múltban Magyar-
országra és Horvát-Szlavon országokra egyaránt kiterjedt s ezen egyezménynyel 
nem ellenkeznek, továbbra is a magyar korona országai közös jogainak és alaptör-
vényeinek tekintetnek. 

Az pedig az egyezménynyel nem ellenkezik s a magyar korona összes 
országainak alaptörvénye, hogy ezeket pátensekkel igazgatni nem lehet s így azok-
nak érvényét a Horvát-Szlavon országok területén sem ösmerhetjük el s az azokra 
ellenünk s törvényes szervezetünkkel szemben való hivatkozást, sérelemnél egyébnek 
nem tekinthetjük. 

Mind a mellett e sérelem tényként áll előttünk és ámbár a bányai ág. 
hitv. ev. egyházkerület előterjesztése és kérvénye folytán a bán ur ő nagyméltósága, 
a fennemlített kormányrendeletet további intézkedésig felfüggeszteni kegyeskedett, 
ezáltal szlavóniai s átalában Horvát - Sziavon országok területén levő egyházaink 
helyzetének bizonytalan volta s egyházi hatóságainknak a horvát - sziavon kormány-
hoz, valamint átalában egyetemes egyházunknak Horvát - Sziavon országokhoz való 
viszonya, a megbolygatási kísérlet után nem tisztáztatott, az eddigi helyzet és gya-
korlat kérdésessé tétele meg nem szüntettetett. 

E tény pedig annyival inkább nyer fontosságában, mert más jelenségek 
is merültek fel, melyek szükségessé teszik, hogy Magyarország viszonya Horvát és 
Sziavon országokhoz az ágost. hitv. evangelikus egyházra vonatkozólag, az állam 
területegységének s a vallásszabadság és önkormányzat, valamint az eddigi tör-
vényes helyzetnek megfelelőleg tisztáztassék s a felvetődött kérdések méltányosan 
s az egyházi élet üdvös fejlődésének kívánalmai szerint megoldást nyerjenek. 

Pozsega megyében 1860-ban ágost. hitv. evang. egyház keletkezett u. m. 
Antunováczon és Hrasztováczon, legnagyobb részt az anyaországból oda telepedett 
magyarok és németekből alakulva, s részint 1870, részint 1874-ben önállósítva. 
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Ezek, kérelmük folytán a dunántuli ág. hitv. ev. egyházkerületbe s ebben 
a somogyi esperességbe vétettek fel s annak szervezeti körébe és hatósága alá 
tartoznak. 

Ezen egyházakban is, eddig senki által nem háborítva, saját autonom szabá-
lvaik értelmében, eljártak, egyházi hatóságaink, intézkedtek egyházi s iskolai ügyeinkben. 

Legutóbb azonban Antonováczon azon eset fordult elő, hogy nem tűrte 
el, a Horvát - Sziavon hatóság az ág. hitv. evang. iskolának, melyben a pap egy-
szersmind tanító, felekezeti minőségben fenntartását, hanem egyszerűen bezáratta. 

Ennek folytán a dunántuli kerület kérvénynyel járult a bán ur ő nagy-
méltóságához, de választ mindezideig sem kaphatván, itt is bizonytalanság s a helyzet 
tisztázásának szüksége merül fel. 

Ezen állapotra utal végre azon ténv is, hogy Zágrábban szintén kelet-
kezett ág. hitv. evang. egyház, mely azonban eddig tudtunkkal, áll ugyan felsőbb 
hatóság alatt, de akkép, hogv az erre nézve létesített viszony, sem az 1868. XXX. 
t.-czikkel, sem átalában a magyar államterület egységével meg nem fér, a mennyi-
ben értesülésünk szerint, a felebbezés a bécsi Consistoriumhoz, tehát idegen ország 
egyházi hatóságához intéztetik. 

Mindezen jelenségek, melyek a fennebb tisztelettel előterjesztettekből 
önkényt merülnek fel, oly kérdéseket vetnek fel, melyeknek megoldására sem a 
szükséges eszközökkel, sem a megfelelő hatáskörrel és hatalommal nem birunk, 
melyeknek megoldása és tisztázása azonban, épen mivel legújabban félreismerhetle-
nül előtérbe léptek, kívánatossá, sőt szükségessé vált. 

Azon kérelemmel járulunk ennélfogva Nagyméltóságodhoz és Nagvmél-
tóságod, mint a kormányelnök személyében a magas kormányhoz, hogy a jelen 
kérvényünkben előterjesztett tények, viszonyok és szempontok kegyes figyelembe 
vételével, a Horvát-Szlavon országokban létező ágost. hitv. evangelikus egyházak 
nak, magyarországi ág. hitv. ev. egyetemes egyházunkhoz való viszonya megfelelő 
rendezésére s átalában a Horvát-Szlavon országokban létező ágost. hitv. evange-q • . o o 
likus egyházak helyzetének tisztázására nézve intézkedni s a helyes megoldásra 
vezető lépéseket megtenni kegyeskedjék. 

Mélv tisztelettel maradván stb. stb. 

29. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 25. pontjánál olvastatott a stipendiális bizott-
ságnak 1886. május 20-án Budapesten tartott üléséről felvett jegyzőkönyve, mely szerint a 
gróí Teleki-Róth Johanna-féle stipendiumok az 1885/6. tanévre 40 írtjával kiosztattak; olvas-
tatott továbbá ugyanazon bizottság 1885. november 25-én tartott üléséről felvett jegyző-
könyv, melv szerint a Lissovénvi-féle ösztöndíj ugyanazon évre 126 írttal dr. Peez Gedeon 
tanárjelöltnek szavaztatott meg. 

Az ösztöndíjaknak ekkép szabályszerűen történt kiosztása tudomásul vétetik. 

30. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 27. pontjánál, mely szerint a rimaszombati egyesült 
gymnasiumnak azon kérelme, hogy ezen középiskola ág. h. evang. vallású növendékei szintén 
részesíttessenek a gróf Teleki-Róth Johanna-féle stipendium jótéteményeiben, véleményezés 
végett kiadatott a stipendiális bizottságnak, ezen bizottság azt a véleményt terjeszti elő, hogy 
miután az állami segélyezésre vonatkozó szerződés fentartja a rimaszombati egyesült gymna-
sium protestáns jellegét és miután bold. gr. Teleki-Róth Johanna végrendelete az ágost. 
hitv. ev. tanulóknak kívánja juttatni alapítványa jótéteményeit, a folyamodó gymnasium ké-
relmét nem tartja elvileg kizártnak; minélfogva addig, mig ezen gymnasium megőrzi pro-
testáns jellegét, s addig, míg ág. hitv. evang. tanulóinak létszáma, tekintettel főiskoláink hitünk-
beli tanulóinak létszámára, indokoltnak mutatja a folyamodó gymnasium ág. hitv. evang. 
tanulóinak a szóban forgó stipendiumoknál figyelembe vételét, eme stipendiumokban ezek 
is részesíthetők volnának akkép, hogy a stipendiális bizottságra bízatnék annak esetről-esetre 
leendő elhatározása, hogv részesíti essenek-e és mily számban a rimaszombati egyesült gym-
nasium ág. h. ev. tanulói stipendiumban vagy mellőztessenek-e ezek kiosztásánál. 

Az egyetemes gyűlés ezen véleményt egész terjedelmében magáévá tevén 
a bizottság javaslatát határozat erejére emeli. 

81. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 28. pontjánál olvastatott Tornyos Pál, váczi 
lelkésznek jelentése, mely szerint a lefolyt évben a váczi siket-némák intézetében 5 ág. h. ev. 
növendék részesült vallás-oktatásban. -

Tudomásul szolgál. 
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32- (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 29. pontjánál olvastatott az e. e. e. gyáminté-
zeti elnökségnek a következő évi jelentése : 

Egyetemes gyámintézetünk 25-ik évi közgyűlése s ezzel kapcsolatban ünneplett négy-
százados jubileum szép lapot nyitott gyámintézetünk történet-könyvében. Egyetemes ün-
neppé tette azt a méltóságos egyetemes felügyelő úrnak, a főtisztelendő püspök uraknak, az 
egyetemes tisztviselőknek, a bányakerület felügyelőjének s minden egyházkerület nagyobb 
számban képviselőinek szíves résztvétele. Kiváló jelentőséget adott annak a G. A. egylet, az 
osztrák G. A. főegylet és az erdélyi gyámintézet képviseltetése, úgyszintén 357 egyháznak 
jubileumi ajándékával megjelenése. 

Egyetemes egyházunk örömünnepévé minősítette azt azon egyetemes részvét s a 
protestáns erőnek kiváló fénye s melege, a melyet egyházegyetemünk legnagyobb egyháza 
Csaba, nagyhirú lelkészeinek vezetése alatt hálára méltó módon kifejtett. 

Kötelességünk legkedvesebbje gyanánt mondunk egyháznagyjainknak, a külföldi kép-
viselőknek, a kerületek küldötteinek és Csabának hálás köszönetet a résztvételért ezen édes juta-
lomért; nehéz úton járó, nehéz munkát végző ezen samaritanusunk iránt nyilvánult elismerésért. 

Ünneplésünk részletes leírása, úgyszintén a közgyűlés lefolyása közlönyünkben és 
a Monograíia 2-ik kötetében közkézen forogván, itt is röviden csupán a következőkről kí-
vánunk megemlékezni. 

A némethoni G. A. egvlet főgyülésére Jakobey József és Zelenka Pál tagokat küld-
tük ki, hogy ők a küldött 8065 frt adományért tolmácsolják hálánkat s hívják meg a fő-
gyülést jubileumunkra. A központ S. Pank lipcsei superintendenst küldte ki képviselőjéül. S 
nevezett superintendens-küldött nemcsak Csabán vett részt az ünnepélyen, hanem körutat 
is tett hazánkban a jegyző kíséretében, meglátogatván Szegeden, Újvidéken, Debreczenben, 
Kassán, Eperjesen, Iglón, Lőcsén, Poprádon, L.-Sz.-Miklóson és Rozsnyón egyházainkat és 
intézeteinket. 

Az osztrák G. A. főegylet elnökségétől most először történt meghívásra gyámin-
tézetünket Gráczban tartott 23-ik évi gyűlésen Rupprecht Lajos és Zábrák Dénes urak által 
képviseltettük. Viszonzásúl történt meghívásunkra a főegylet most első ízben vett részt gyű-
lésünkön dr. Witz-Höber bécsi ref. lelkész és egyházi főtanácsos személyében. 

Az erdélyi magyar gyámintézet Moor Gyula brassói lelkész vezetése alatt 3 taggal 
képviseltette magát. 

Mind a három külegylet képviselői rokonszenves fogadtatásban részesíttettek. 
Sárkány Sámuel és Bachát Dániel jubiláns kitűnő templomi beszédeit 1500—3000 

példányban kinvomattuk és szétosztattuk. 
Örömmel soroztuk be a munkatársak sorába Földváry Mihály pestmegyei esperes 

felügyelőt, mint a bányai gyámintézet ujon választott világi elnökét. 
A Leopoldianum alaphoz 4 kerület, 36 esperesség, 357 anya-, 22 leány egyház, 

8 egylet és még külön 31 egyes jóltevő 3343 frtot küldtek jubileumi adományul. Dr. Palló 
Sándor nyug. helytartótanácsos 400 frt adománynyal örvendeztette meg szegény- egyházainkat. 
Néhai Hartmanné szül. Langsfeld Amália iglói lakos 500 frtot adományozott központi tő-
kénkre. A budapesti nőegylet és az eperjesi leányegylet értékes oltári szent edényeket. 
Dohnányi Lajos dinneni gyámintézeti világi elnök két leánya oltári és szószék térítőkét 3 
egyház javára, és a selmeczi bibliaterjesztő lyceumi gyámegylet díszkötésü 6 bibliát ajándé-
koztanak. Befolyt továbbá: a központi tőkére még 586 frt és a Leopoldianumra 962 frt. 

Büszkén mutatunk reá ezen jószívű áldozatra, a mely múltból a jövőbe beszél : 
édes hangon, a régi hit és egyházszeretet megujult szép hangján! 

Gyámintézeti czélú tőkéink: a központban 45,452 frt, Leopoldianum 11,000 frt, 
a bányai gyámintézet körében 3848 frt, Dunáninnen 2380 frt, Dunántúl 7182 frt, a tiszai ke-
rület körében 6123 frt, a nőegyleteknél 3059 frt, összesen 76,641 frt ( + 3608 frt). 

Folyó bevételünk volt: 
Kamatokban 3413*54 frt | Ezen bevételi összegből 
Offertoriumokból 1097*99 » Tokésíttetett 2i.5 % . . . . 5290*15 frt 
554 anyaegyházból . . . . 7499*42 » 1 Segély gyanánt kiosztatott 70 % 16876*54 
114 leány » . . . . 301*44 
Nős és ifjabb egyleteknél . . 2328*46 
Egyesektől külön 1419*09 
Vegyes 209*42 

( + 2179 frt) 16269*36 frt 
G. A. egylettől 8065*19 

Folyó szükségletre 7% . . . 1794*38 
Fentartások . . . • 373*48 

24334*55 frt 1 24334*55 frt 
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Eredmény, a mely a gyámintézet életképességét és fejlődését hirdeti. Ámde ez 
mind nagyon kevés. 

Huszonnyolcz lelkész s ezek közt 12 lelkésztanító évi 200—400 frt fizetés mellett 
nyomorog. 

Ötvenegy tanító küzd a nyomorral 76—200 frt évi jövedelem mellett. 
Nyolczvanöt egyház görnyed 140,000 frt adósságteher, évi 11.200 forint kamat-

teher alatt. 
Kilenczvennégy egyház építkezik s ehhez 257,000 íorintot tevő segélyért esdekel. 
Sürgős és elodázhatlan teendője gyámintézetünknek, hogv a nevezett lelkészeknek 

legalább már 500 frt, a tanítóknak pedig 300 frt jövedelmet biztosítson évente, hogy az 
egyházi adósságok törlesztése és az építkezés szükségelte összeget teremtse elő onnan, a 
honnan tudja, illetőleg annak felét magára vállalván, azt 10 év alatt törlesztené. 

Szükség van e szerint évenkint: 

28 lelkész fizetésének 500 frtig biztosítására . . . . . . 8956 frt 
51 tanító fizetésének 300 frtig » 6228 » 

9 egyház évi hiánylatának elenyésztetésére 3872 » 
19056 frt 

Ezenkívül 10 évig: 85 egyház adóssága törlesztésére . . . 7021 » 
» » » 94 egyház építkezési szükségleteire . . . 1 2 8 7 9 » 

Az egymás után következő 10 év alatt évenként . . . . 38956 frt 
s ezenkívül a folyó bajok enyhítésére, missiói pontok gondo-

zására, új építkezésekre, intézetek istápolására legalább . . 6000 » 
szükséges volna e szerint 449 5 6 frt 

évenkint, vagyis a kerek 900,000 lélekre, minden egyes lélek után évenként átlag 5 kr. 
Évi jövedelmünk azonban csak 3000 frt, e felett is 4 fokozaton történik intéz-

kedés. Egyes lélek után átlag meg csak 93/100 krt kaptunk eddig. 
Alapszabályainkat főleg azért módosítottuk, hogy nyíljanak mindnagyobb mérvben 

a jövedelmi források s a jövedelemnek kiosztása czéltudatosan, rendszeresen történjék. 
A mult évi közgyűlés a kerületek tárgyalásán keresztül ment alapszabály-javaslatnak 

végleges szövegezésével a központi bizottmányt bizván meg, mi azt szövegeztük, aláirtuk s 
mellékelve bemutatjuk oly kérelemmel, hogy azt a régi alapszabály 21-ik pontja értelmében 
«szentesíteni», illetőleg ezen javaslat 27-ik pontja értelmében ((megerősíteni» méltóztassék. 

A régi alapszabály elvi intézkedéseit, egynek kivételével változatlanúl meghagytuk. 
Meghagytuk azt: 

1. Hogy a gyámintézet nem különvált önálló, hanem a közegyházzal szerves vi-
szonyban álló egyházi intézet. Mint ilyen az egyház közigazgatásának mind a 4 fokozatán 
szerves gyámintézetet s azt minden fokozaton az illető egyházi hatóság (közgyűlés) 
alá helyezi. 

2. Hogy a gyámintézet a létező egyházakat és intézeteket segíti, ott, a hol szük-
séges új egyházak alakítását elősegíti. Alaposan kiván segíteni. Addig ad segélyt, a meddig 
arra szükség van. Ezt a czélt azonban részletezve s oly módon fejtettük ki, hogy a missiói 
pontokat, elerőtlenedett egyházakat, templomot, iskolát, lelkész vagy tanítólakot építő s a 
múltban nagyobb adósságba merült egyházakat segélyezi, árvaházakat és felsőbb leánytano-
dákat istápol és a G. A. egylet czéljait is előmozdítja. 

3. Hogy a gyámintézet a hívek kényszerítése nélkül, egyedül a keresztyéni szeretet ön-
kénytes áldozataival kívánja e e^élját valósítani. Azt azonban ki kellett mondanunk, hogy a 
kérelem e czélra minden egyházban kötelező, vagvis, hogy minden egyház offertoriummal, 
templomi perselvlyel és házanként körbe bocsátott gvújti íveken kéri a híveket adakozásra. 
Jövedelmi forrásokúi jelöltük még a gyermekek, nők körében s egyes örömalkalmakkor esz-
közlendő gyűjtést. 

4. Hogy a gyámintézet jövedelme felett egyenlő arányban intézkedő társak az egyház, 
esperesség, kerület és egyetem, vagyis, hogy a nevezett testületek mindegyike a bevétel V4-ed részt 
lelett rendelkezik. Kivittük azonban ezen osztályból az offertoriumokat és a női ifjúsági egy-
letek V4-ed rész adományát, a melyek osztatlanúl az egyetem jövedelmét képezik: az offer-
toriumok főösszege szerencsétlenül járt egy egyház, az egyleti adományok pedig árvaházak 
és felsőbb leányiskolák felsegélyésére szolgálván. 

5. Hogy a gyámintézetí gyűlések jegyzőkönyve a közigazgatás minden fokozatán, 
az illető egyházi közgyűlése elé terjesztendő jóváhagyó tudomás végett. 
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6. Hogy végűi a központi alapszabályok, a helyi, esperességi, kerületi gyámintézetek 
előzetes meghallgatása és a méltóságos és főtisztelendő egyetemes gyűlés megerősítő hatá-
rozata nélkül nem módosíthatók. 

Egyet hagytunk el, az i.. hogy «rendszerint csak az egyetemes gyámintézet tőkésít 
s a kerületi gyámintézeteknél megengedett tőkék kamatának a fele a központi tőke gyarapítására 
felküldendő. Elhagytuk pedig azért, mert a hagyományosok és alapítványttevők akaratának 
korlátot szabni nem lehet, mert a központi tőke a testületek köteles adományával, 1877-től 
a Leopoldianumnál különben is gyarapíttatik, mert annak szigorú keresztülvitele sok nehéz-
ségbe ütközik. 

Felvettünk ezen alapszabályba továbbá új intézkedéseket is, a melyek a régi alap-
szabály megállapításának idéje, 20 év óta, mint utasítások és közgyűlési határozatok életbe 
léptek, vagy mint a gyakorlati élet követelményei jogos alkalmazást megkívántak. Ilyenek: 

1. A tisztviselők alkalmazása, bizottmányok alakítása, közgyűlések tartása: ideje, 
tagjai, jegyzőkönyvei. 

2. A helyi gyámintézetek szervezése, a női és ifjúsági egyleteknek a gyámintézet 
jog és ügykörébe bevonása. 

3. A tisztviselők és bizottmányí tagoknak minden fokozaton 6 évenként választása. 
4. A központi bizottmánv jog- és munkakörének részletesen körvonalozása. 
5. A tőkésítésre, segélyezésre befolyó jövedelem felett való intézkedésnek sza-

bályozása. 
6. Kimondása annak, mely egyházak jogosítvák gyámintézeti segélyezésre, mily fel-

tételek mellett kaphat az illető segélyt s mit kell azzal a segélyösszeggel tennie. 
Rendet akarunk mi ezen alapszabályokkal behozni, a mely, tudjuk, lelke lesz a 

gyámintézetnek is. 
Végül mint a jubiláló közgyűlés egyik intézkedését, bejelentjük még azt is, hogy 

e gvámintézetnél kezdettől, ilv minőségben pedig 12 év óta viselt tisztünkről lemondásunkat 
a közgyűlés elfogadta és az új választást elrendelte. 

Ezek után úgyis mint kezdettől tényezők, ugy is mint búcsúzók kérve kérjük a 
méltóságos és főtisztelendő egyetemes gyűlést, hogy ezen gyámintézetünket, a mely a le-
folyt 25 év alatt is egyházunk «menhely »-ének, «békés kikötőjé»-nek, «jó szellem »-ének 
bizonyult, — hatalmas pártfogásával erőt és bátorságot adni, — s ez által azt nehéz, de 
nagy czéljának munkálásánál kívánt rokonszenvének minden jeleivel megjutalmazni méltóztassék. 

Az egyetemes gyűlés meleg érdeklődéssel hallgatván végig a gyámitézeti 
évi jelentést, őszinte örömét nyilvánítja a felett, hogy gyámintézetünk mindinkább 
szélesebb és szélesebb tért hódít meg egyházunkban; meleg köszönetét fejezi ki a 
maga részéről is mindazoknak, kik azt tetemesebb áldozatokkal gvámolítottáks ezentúl 
is e szent ügyet úgy az egyesek, valamint a testületek buzgóságába melegen ajánlja; 
örömmel vette különösen azt, hogy a jubiláris ünnepélyen úgy az áldott Gusztáv-
Adolf-egylet dr. Pank lipcsei superintended, valamint az osztrák Gusztáv Adolf fő-
egylet dr. Witz-Stöber urak által magát képviseltette s ezáltal a testvéri rokon 
szeretetnek új tanúbizonyságát adta. A mi pedig a beterjesztett alapszabályokat illeti, 
minthogy azok a gyámintézeti gyűlésen még revideálva nem voltak, oda utasítja 
az elnökséget, hogy azokat az e napokban Rozsnyón tartandó közgyűlésen vegye 
tárgyalás alá s miután így átnézettek és jóváhagyattak, terjeszsze végleges megerő-
sítés végett a jövé évi egyetemes gyűlés elébe. 

33. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 31. pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 
1886. május 19-én és folytatólag 20-án tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint az egye-
temes pénztárosnak 1885. január i- től deczember 31-ig terjedő számadása megvizsgáltatván, 
rendben levőnek találtatott. Ezen számadás szerint: 

_ ci) az egyetemes egyház folyó számláján az összes bevétel 7215 frt 52 kr., az 
összes kiadás 3053 frt 67 kr. volt s így zárlatkor 4161 frt 85 kr. a pénztári maradvány; 

b) a gr. Teleki-Róth Johanna-alapítványnál a bevétel 2463 frt, a kiadás ösztön-
díjakra 2370 frtot tett s így 93 frt pénztári maradvány volt; 

c) a theol. akadémiai alaphoz tartozó, prot. theol. intézeti tőkék után 1727 frt volt 
a bevétel s az akadémia járulékának kiegészítésére 7 fet 87 kr., az a) alatti tőkék jövedel-
méből pótoltatott; 

6 



d) a Zelenay Gedeon alapítványnál az összes bevétel volt 585 frt 75 kr., 
kiadás a theol. akadémiára 500 frt, pénztári maradvány 85 frt 75 kr., mely szabályszerüleg 
tőkésíttetett ; 

e) a Lissovényi alapnál, az összes bevétel 162 frt 73 kr., a kiadás ösztöndíjra 
126 frtot s a pénztári maradvány 36 frt 73 krt tett; 

f ) a Szinovicz Lajos alapítványnál, a bevétel volt összesen 1352 frt 64 kr., kiadás 
750 frt s így pénztármaradvány 602 frt 64 kr., mely tőkésíttetett. 

A vagyonállás 1885. deczember 31-én következő volt : 

I. Az egyetemes egyház tőkeszámláján 4 3 2 7 ° frt 54 kr. 
és pedig: kötvényekben 6045 frt — kr. 
magy. földhitelintézeti záloglevelekben . 19600 » — » 
kisbirtokosok orsz. földhitelintézete zálog-

leveleiben 10000 » — )) 
kereskedelmi bank zálogleveleiben . . 7500 » — » 
takarékpénztárban 125 » 54 » 

összesen 43270 frt 54 kr. 

II. Gr. Teleki-Róth Johanna-alapítványtőkéje 43715 frt 50 kr. 
elhelyezve: kötvényben 8400 frt — kr. 
erdélyi földteherm. kötvényben . . . 10500 » — » 
magy. keresk. bank és magy. földhitel-

intézeti záloglevelekben 24800 » — » 
készpénz 15 » 50 » 

összesen 43715 frt 50 kr. 

III. A prot. theol. intézet tőkéje 31941 frt 78 kr. 
és pedig : magy. földhitelintézeti zálog-

levelekben 17500 frt — kr. 
kisbirtokosok orsz. földhitelintézeti zálog-

levelekben . . . . . 8700 » — » 
kereskedelmi bank zálogleveleiben . . 5700 » — » 
takarékpénztárban 25 » 78 » 
készpénz . . 16 » — » 

összesen 31941 frt 78 kr. 

IV. A Zelenay Gedeon alapítvány-tőkéje 10810 frt 50 kr. 
melyből: kisbirtokosok országos földhitel-

intézete zálogleveleiben van . . . 10700 frt — kr. 
készpénz n o » 50 » 

összesen 10810 frt 50 kr. 

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

VI. A Szinovicz Lajos-alapítvány számláján nyilvántartásban van 
33237 frt 65 kr., melyből a Prikkel Mária halála után be-
folyandó s alapítványi hagyományokra fordítandó 6000 frt 
levonatván, a tőke tulajdonkép 27237 frt 65 kr. 
Ebből Jurenák Józsefnél vételárhátralék 22000 frt — kr. 
kisbirtokosok országos földhitelintézete 

zálogleveleiben 4800 » — » 
takarékpénztárban 437 » 65 » 

összesen 27237 frt 65 kr. 

Az összes tőkék főösszege volt tehát 1885. deczember 31-én 158025 frt 97 kr. 



A pénzügyi bizottság ezen előterjesztése tudomásul vétetvén, Jakobey 
József egyetemes pénztáros, 1885. január i - től deczember 31-ig terjedő, szabály-
szerűen megvizsgált számadására nézve, a további felelősség terhe alól felmentetik. 

34. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 32. pontjánál, mely alatt Lauko Károly kecske-
méti lelkész azon indítványa, hogy néhai Szinovicz Lajos nyughelye a kecskeméti temetőben 
síremlékkel jelöltessék meg, elfogadtatott s annak kivitelével a pénzügyi bizottság bízatott meg, 
jelenti a pénzügyi bizottság, hogy az ügy tárgyalásához meghívott indítványozó Laukó Ká-
roly előterjesztésének figyelembe vételével, elhatározta, hogy néhai Szinovicz Lajos síremléke 
jó minőségű sziléziai szürke márványból készíttessék és a síremlék a sírral együtt vasrácscsal 
keríttessék be ; egyúttal a költséget, az egyszerűség kifejezett kívánalmára való tekintettel 
300 frtban állapítván meg, mindezek eszközlésére Laukó Károlyt kérte fel. 

Miután Lankó Károly előterjesztette, hogy a kellő intézkedéseket, megbízatásának 
korlátai között megtette, 

a pénzügyi bizottság jelentése jóváhagyólag tudomásul vétetik. 

3f5, (V.) A pénzügyi bizottság u. a. jegyzőkönyvében előterjeszti továbbá, hogy 
magv. föld. int. 5 V2 % -koszalogleveleit4V2 -kos záloglevelekre convertálván, ezen művelet által az 
egyetemes alapok 24,800 frt névértékű záloglevéllel vannak érdekelve, hogy az értékpapí-
roknál hasonló műveletek később is fordulhatnak elő, mely műveletek folvtán az egyes alapok 
jövedelme, tekintettel a kamatláb alacsony állására, szintén csökkenhet ; hogy minél biztosabban 
lesznek elhelyezve a tőkék, annál inkább előáll a kamatcsökkenés s így az alapok, biztos 
elhelyezés mellett, azon helyzetbe juthatnak, hogy mivel az egyetem némely alapokra nézve, 
mint p. a theol. intézet tőkéjére nézve, összegileg meghatározott kötelezettséget vállalt, ma-
gának az alapnak jövedelméből ezen kötelezettségeknek eleget nem lehet tenni. Mindezeknél 
fogva azt javasolja a pénzügyi bizottság, hogy minden egyes alap tőkeállománya saját jöve-
delméből lehetőnek mutatkozó tőkésítés által, vagy más rendelkezésre álló módon lehetőleg 
gvarapíttassék. 

Ezen előterjesztés kapcsában egyetemes felügyelő előadván, hogy a pénzügyi bi-
zottság által óhajtott azon czél, hogy az értékpapíroknak kisorsolás vagy más indok folytán 
szükségessé válandó vásárlásánál elkerülhetetlen árfolyamkülönbözetek, valamint az értékpapírok 
kamatozásának leszállítása folytán beálló jövedelmi veszteségek fedeztessenek, biztosan csak 
úgy érhető el, ha minden egyes alapra nézve oly tartalékalap létesíttetik, melynek jövedelmei 
mindaddig tőkésíttetnek, míg azokat a mondott czélra igénvbe nem kell venni, 

az egyetemes gyűlés elhatározza, hogy az egyetem által kezelt minden 
egyes alapra nézve tartalékalap létesíttessék, mely az egyetemes felügyelő által ezen 
jegyzőkönyv 1. pontja szerint felajánlott adományokon kívül, részint az illető alap 
igénybe nem vett jövedelmeinek tőkésítése, részint az egyetemes alapból befolyó s 
a szabad rendelkezésre álló jövedelmek bizonyos részének átutalása által lészen 
gvarapítandó. Ezen határozat keresztülvitelével a pénzügyi bizottság bizatik meg, 

3ß. (V.) Ugyancsak a pénzügyi bizottság jelenti, hogy a budapesti magyar-német 
egyház választmányától azon értesítést vévén, hogy a közös pénztári ellenőri állásra, melynek 
rendszeresítését az egyetemes gyűlés 1884. évi jegvzőkönvvének 60. pontja alatt foglalt hatá-
rozatával elfogadta s mely állásnak betöltését a nevezett egyházi választmánvra bizta, Mikolik 
Gyula választatott meg s hivatalát f. évi junius i -én elfoglalja, — felkérte az egyetemes fel-
ügyelőt, hogy Mikolik Gyula közös ellenőr részére, az egyetemes alapok terhére megszava-
zott 150 frt s a Hrabovszkv Zsigmond-alapítvány terhére megszavazott 100 frt évi fizetést, 
f. évi junius i- től kezdődő szabályszerű részletekben leendő kifizetés végett, a nevezett 
ellenőr egész szolgálati idejére terjedő érvénynyel, utalványozza. 

Egyetemes felügyelő ennek kapcsán jelentvén, hogv az utalványozás megtörtént. 
úgy a pénzügyi bizottság jelentése, mint az 1884. évi jegyzőkönyv 60. 

pontja alatt hozott egyetemes gyűlési határozatnak megfelelő utalványozás tudo-
másúl vétetik. 

37. (Sch.) Folvtattatván a mult évi jegyzőkönyv olvasása, annak 3 5 —ik pontjánál 
olvastatott a dunántúli egyházkerület által az egyetemes gyűléshez felterjesztett azon indít-
vány, miszerint intézne az egyetemes gyűlés a reform, testvéregyházzal egyetértőleg az 



országgyűléshez feliratot, hogy az 1877. XX. t.-cz. 230. §-a értelmében kiadandó kereszt-
levelek díjmentessége novelláris törvény által megszüntettessék. 

Ámbár az egyetemes gvülés belátja a dunántúli egyházkerület indítvánvá-
nak jogosultságát, mindazonáltal, miután ez ügyben már tett és sürgetett felterjesz-
tései eredményhez nem vezettek, nem tartja czélszerűnek újra felterjesztést tenni. 

38 (V.) Ugyanazon jegyzőkönyv 37. pontjánál, azon sérelmes ügyre vonatkozólag, 
hogy a kath. ünnepek alkalmával tartatni szokott körmenetekben az evang. vallású katonák 
is kirendeltetnek, olvastatott a sérelmi bizottság jegyzőkönyvének utolsó pontja, melv sze-
rint a bizottság — egyes tagjaitól azon értesülést nyervén, hogy olv esetekben, midőn a 
katonaság nem a rend fentartására, hanem szorosabb értelemben vett kath. felekezeti jellegű 
egyházi szertartásokban való részvételre rendeltetik ki, a más vallású katonák rendszerint meg-
kérdeztetnek, hogy ily szertartásoknál részt venni hajlandók-e s hogy akaratuk ellenére ki 
nem rendeltetnek, — ezen a kormányhoz különben is már felterjesztett ügyben újabb fel-
iratot intézni nem tartja szükségesnek, felhívja azonban a püspök urakat, hogy a mennyiben 
újabb hasonló sérelmes esetekről szereznének tudomást, azokról az egyetemes felügyelőt 
értesítsék. 

Az 1879. évi egyetemes gyűlés 12. sz. határozatával alakított bizottság 
ezen határozata tudomásúl vétetik. 

39. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 40-ik pontjánál olvastatott a tanügyi bizott-
ságnak a nyíregyházi gymnasium kérvénvére vonatkozó, a jelen jegvzőkönvv 7—ik pontja sze-
rinti kiküldetés folytán beadott jelentése, melyben tekintettel arra, hogy a kérvényező gym-
nasium nem akarja a segélyt oly mértékben igénybe venni, hogy ez által az egyetemes 
gyülésileg megállapított sarkalatos elvekkel ellenkezésbe jönne, a segélyezésre nézve kötött szer-
ződés helybenhagyását véleményezi. 

A bizottság véleménye elfogadtatván, megengedtetik, hogy a nyíregyházi 
gymnasium az államsegélyt a kérvényében előadott mértékben igénybe vegye s 
az erre vonatkozó szerződés helybenhagvatik. A bizottsági jelentés mellett bemu-
tatott szerződés s többi iratok pedig a tiszai kerület püspökének kiadandók. 

40. (Gy.) U. a. jegyzőkönyv ugyanazon pontjánál bemutattatik a békés-csabai 
algymnasium részéről, az alapítvány jogi természetének kimutatása végett, az iskolai alapító-
levél hiteles másolata. 

Átvizsgálás és véleményes jelentéstétel végett kiadatik a tanügyi bi-
zottságnak. 

41. (Sch.) Ugyanazon jegyzőkönyv 42-ik pontjánál, mely a magyar agenda ügyére 
vonatkozik, jelenti a szezkesztő bizottság elnöke, Karsay Sándor dunántúli püspök, miszerint 
az agenda szerkesztése folyamatban van annyiban, a mennyiben a begyűlt dolgozatokat leg-
közelebb püspök-társaival megbirálás végett fogja közölni s azután sajtó alá bocsátani. 

Örvendetes tudomásúl szolgál. 

42. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 43. pontjánál, mely szerint a tanügyi bizottság 
azzal bízatott meg, készítene javaslatot a községi, állami és idegen felekezetű tanintézetekbe 
járó növendékek vallásoktatásának rendezése és felügyelete tárgyában, a nevezett bizottság 
beterjeszti ezen javaslatot a következőkben: a mi a kérdéses vallásoktatásra vonatkozó tan-
tervet illeti, ilyennek részletes készítése feleslegesnek tűnik fel, egyrészt azért, mert a közép-
és népiskolák vallásoktatásának tanterve részint egyetemes gyülésileg, részint egyházkerületi 
rendelkezések szerint már meg van állapítva s így a nem felekezetünkbeli közép- és nép-
iskolákban is, a mennyire lehetséges, ezen tantervet kell valósítani; másrészt azért, mert a 
tanterv kivitelére vonatkozó szabályokat nem lehetséges meghatározni, mert az teljesen a 
helyi viszonyoktól függ. A mi a felügyeletet illeti, a bizottság azt hiszi, hogy az első 
sorban a lelkészt és az iskolai széket illeti. A felsőbb felügyeletet kezelje a népiskolai tanu-
lóknál, még oly helyeken is, hol egyházközség nincs, az esperesség a mag^ körlelkésze, a 
felsőbb tanintézetek növendékeinél pedig valamely kiküldött szakférfia által, ki az esperesség-
nek erről évenkint jelentést tegyen. Az esperességek pedig tegyenek erről évenkint jelentést 
a kerületnek. Végre a vallásoktatók kellő díjazását illetőleg a bizottság más forrást kijelölni 
nem tud, mint azt, hogy azokat díjazzák vagy magok a községek, a hová tartoznak, vagy 



az esperességek és az illető kerületek, vagy végre a jobbmódú városokban ezeknek törvény-
hatóságai, mint ez Budapesten is történik. 

Az egyetemes gyűlés jóváhagyta a tanügyi bizottságnak nézetét, illetőleg 
javaslatát úgv a tantervre, valamint a felügyeletre nézve: ami pedig a vallás-
oktatók díjazását illeti, azt a maga részéről is újólag az illető egyházak, esperességek 
és kerületek áldozatkészségébe ajánlja, addig is, míg sikerül az egyetemes alapot 
létesítenünk, mely ezen oknál fogva ez alkalommal is a hitsorsösok meleg párt-
fogásába ajánltatik. 

48. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 44-ik pontjánál, mely szerint ismételten tudo-
másúl vétetvén, hogy az anyakönyvek magyarul vitelének kötelező volta három kerületben 
életbelépett, a bányakerületnek, a negyedik kerületre való kiterjesztése tárgyában tett javaslata 
s a dunáninneni kerület felügyelőjének a consistoriális eljárás módosítására vonatkozólag elő-
terjesztett indítványa, nyilatkozat végett a kerületekkel közöltettek: a dunántúli kerület oda 
nyilatkozott, hogy összes hazai gyülekezeteinkben az anyakönyveket kötelezőleg magyar 
nyelven kivánja vezettetni s elfogadja a dunáninneni kerület felügyelőjének indítványát; a 
bányai kerület egyik küldötte pedig a következő határozati javaslatot terjesztette elő: 

«tekintettel arra, hogy az anyakönyvek vezetésénél az ország némely részeiben 
különféle nyelvek használtatnak; 

tekintettel arra, hogy e tény maga az állam nyelvének hivatalos jellegét, gyakran 
vitássá és kérdésessé teszi ; végre 

tekintettel arra, hogy az anyakönyvi kivonatok hivatalos érvényű, jelentékeny köz-
okmányokat képeznek: 

kerestessék meg a kormány, hogy az anyakönyveknek az állam hivatalos nyelvén 
való szerkesztéséről törvényhozás utján intézkedjék.» 

Hosszabb vita keletkezett erre, melynek folyamán a dunáninneni kerület némely 
követei részéről az egyetemes gyűlés e kérdésbeli illetékessége ellen emelt kétely, a tör-
vényre s a gyakorlat útján kifejlett joghatóságra való hivatkozással, visszautasíttatván, a dunán-
túli, tiszai és bányai kerület részéről történt nyilatkozatokban pedig kijelentetvén, hogy az 
előterjesztett határozati javaslathoz hozzájárulnak s ezen javaslat átalában az egybegyűltek 
közhelyeslésével találkozván, 

határoztatott: hogy a bányai kerület egyik küldötte által előterjesztett 
fennebb egész szövegében olvasható határozati javaslat elfogadtatik. 

44. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 45-ik pontjánál, az egyetemes lelkészvizsgáló 
bizottság a legközelebbi rendes egyetemes közgyűlésen való új megalakításig terjedő időre, 
következőleg alakíttatott meg : 

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

dunáninnení kerületi osztályának tagjai, világiak: dr. Samarjay Károly és 
Dohnányi Lajos; egyháziak: Ritter Károly és Baltik Frigyes ; tanárok: Trsztyánszky 
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: Hörk József és Szlávik Mátyás. 

45. (V.) Ezen jegyzőkönyv 11-ik pontjában foglalt határozat folytán, a kerületek 
előterjesztvén a tanügyi bizoítság tagjaira vonatkozó javaslataikat, 

a tanügyi bizottság következőleg alakíttatott meg: 
elnöke: Hunfalvy Pál; alelnöke: Dr. Győry Elek; jegyzője: Batizfalvy 

István; — tagjai: Bachát Dániel, Böhm Károly, Breznyik János, Doleschall Sándor, 
Fabiny Gyula, Falvay Antal, Horváth Sándor, Hunfalvy János, Jeszenszky Danó, 
dr. Králik Lajos, Láng Adolf, dr. Lehr Albert, dr. Matuska Péter, Ostffy Pál, 
Péterffy Sándor, b. Prónay Gábor, Schmidt Gvula, Schranz János, Szedenics János 
és dr. Vetsey István. 
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46. (V.) A mult évi jegyzőkönyv 50-ik pontjánál, mely alatt az egyetemes gvü-
lés, hozzájárulván a zsinati bizottság véleményéhez, kijelenté, hogy a zsinat egybehivását sür-
gősnek nem tekinti s a dunántúli kerület újabban sürgetvén annak megtartását, a többi egy-
házkerületek nyilatkozatra hivattak fel, — a dunáninneni kerület ismét azt jelenti, 
hogy a zsinat egybehivását sürgősnek nem tekinti, ellenben a bányai kerület oda nyi-
latkozik, hogy a zsinati bizottság egészíttessék ki és utasíttassék a zsinati munkálatok elő-
készítésére; a tiszai kerület a kérdést újabban nem tárgyalta ugyan, de püspöke kijelenti, 
hogy hozzájárul a bányai kerület nyilatkozatához. 

Tekintettel arra, hogy a kerületek többsége ezek szerint a zsinat előkészítése mel-
lett nyilatkozott, miután az egyetemes felügyelő annak szükségére hívta fel a figyelmet, hogy 
a zsinat munkaköre már eleve körvonaloztassék és — tekintettel az egész egyházi szervezet 
szabályozásának mind az anyag nagy terjedelme, mind az előmunkálatokkal járó nagy költ-
ségek által okozott nehézségeire — lehetőleg szúk korlátok közé szoríttassék : 

az egyetemes gyűlés a zsinat megtartásának eszméjét az egyet, felügyelő 
által kifejtettek értelmében magáévá teszi, a zsinati 1 izottgásot újonnan megalakítja és 
az újonnan választott bizottságot a zsinati előmunkálatok megtételével azon utasítás 
mellett bízza meg, hogy figyelembe véve az egyházkerületek már meglevő szerve-
zeti rendszereit, csak az egyházkerületek és az egyetemes gyűlés hatáskörére és 
szervezetére vonatkozó szabályzatnak, mint a zsinat előre meghatározott tanács-
kozási tárgyának, tervezetét dolgozza ki. 

47. (V.) Az előbbi pontban foglalt határozat folytán a zsinati bizottság, az egyház-
kerületek ajánlatai alapján következőleg alakíttatott meg: 

Elnöke: az egyetemes felügyelő; hivatalból tagjai: az egyházkerületek 
elnökségei, kik az egyetemes felügyelőt akadályoztatása esetén helyettesítik, — 
továbbá az egyetemes gyűlés jegyzői kara; választott tagjai: Baltik Frigyes, Brez-
nyik János, Dohnány Lajos, Doleschall Sándor, Farbaky József, Földvárv Mihály, 
Gyurácz Ferencz, Hámos László, Hörk József, Horváth Sándor (budapesti), Hun-
falvy Pál, Láng Adolf, Leska János, Ostffy Pál, Poszvék Sándor, báró Prónav 
Gábor, Samarjay Károly, Schmidt Gyula, Tatay Sámuel, Trsztvénszky Ferencz, 
Zelenka Pál és Zsilinszky Mihálv. A bizottság alelnökévé Földváry Mihály válasz-
tatott meg. 

48. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 5 i-ik pontjánál olvastatott az egyetemes gyűlés 
tanácskozási ügyrende tárgyában kiküldött bizottság jelentése, melyben előterjeszti, hogy 
tekintettel a rábizottaknak a zsinattartás kérdésével való összefüggésére, a zsinattartás kérdésében 
hozandó határozatig, munkálata érdemleges megkezdését függőben tirtotta. 

Ezen jelentés tudomásúl vétetik azzal, hogy tekintve a fennebbi pont alatt 
foglalt határozatot, ezen ügy külön tárgyalásának szüksége megszűnt. 

41). (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 53. pontjánál jelenti a Luther-társaság elnöksége, 
hogy ezen irodalmi egylet végleg szervezkedett és mindinkább gyarapodni kezd. Rendes 
tagokúi évi .4 írtjával beiratkozott eddig 175, alapítókúl pedig egyszer mindenkorra 100 írt-
jával nyolcz, úgy hogy az egylet jelenleg 2714 frt 94 kr. tőkével rendelkezik. Elhatározta 
egyelőre kiadni Luther Mártonnak életrajzát és egy imádságos könyvet a nép számára s e 
művek már részint el is készültek, részint rövid idő alatt befejezésre várnak. Az egylet sze-
rencsés volt védnökül megnyerni Fabiny Teofil kerületi felügyelőt, elnökül pedig Hun-
falvy Pált. 

A jelentés örvendetes tudomásúl vétetvén, az egylet a hitsorsosok to-
vábbi buzgó pártfogásába ajánltatik. 

50. (V7.) Ugyanazon jegyzőkönyv 54. pontjánál, mely alatt az eperjesi collegium 
pártfogóságának az eperjesi jogakadémia jövőjének biztosítása érdekében beadott kérvénye 
véleményadás és javaslat végett a pénzügyi bizottsághoz tétetett át, ezen bizottság azon vé-
leményt terjeszti elő, hogy az eperjesi jogakadémiának mint egyházunk egyetlen ilynemű 
intézetének fenállása óhajtandó levén, az egyetemes egyház részéről nemcsak erkölcsi támo-
gatásában, hanem időről időre, a lehetőség szerint, bizonyos, bár csekély mérvű, anyagi se-
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gélvében is részesítendő; mindamellett jövő fenállásának állandó biztosítását az egyetemes 
egvház, tekintve anyagi erejének korlátolt voltát, nem eszközölheti. 

x\z egyetemes gvülés a bizottsági véleményt mindenben osztván, bizto-
sítja az eperjesi jogakadémiát erkölcsi támogatásáról s ez alkalommal 150 forintot 
szavaz meg s utalványoz részére a szabad rendelkezése alá tartozó alap be-
vételeiből. 

51. (V.) Ugyanazon jegyzőkönyvi pont alatt a felső-lövői tanítóképző-intézet 
segélyezése iránt előterjesztett kérelem szintén a pénzügyi bizottsághoz tétetvén át javaslat 
végett, a bizottság — az adatokkal felszerelten benyújtott kérvény tekintetbevételével — 
egvszer mindenkorra 150 frt segély megszavazását javasolja, minek folytán 

a felső-lövői tanítóképző-intézet részére egyszer mindenkorra 150 forint 
segély szavaztatik meg s utalványoztatik az egyetemes pénztárból. 

52. (V.) Ezen segélyezési ügyek kapcsán egyetemes felügyelő bemutatván a bony-
hádi ev. algymnasium segély iránti kérvényét, 

ezen kérvény azzal tétetik át jelentéstétel végett a pénzügyi bizottsághoz, 
hogy a mennyiben a kérelmet indokoltnak találja és a pénztár állapota megengedi, 
100 frt erejéig a segélyt ki is utalványozhatja. 

53. (Gy.) A mult évi jegyzőkönyv 5 5 —ik pontjánál jelentetvén, hogy csak azon 
tanári vizsgálat fordult elő, mely az elnöki jelentés 9—ik pontjában említtetik. 

Tudomásul szolgál. 
V 

51. (Gy.) Ugyanazon jegyzőkönyv 5 6—ik pontjánál olvastatott az egyetemes vallás-
ügynök jelentése, melyben kifejtvén a fölvetett kérdés állását s utalván az 1885. deczember 
15-iki telekkönyvi, valamint az ezzel kapcsolatos 1853. april 18-án kelt rendeletekre, neve-
zetesen ez utóbbinak 14. §-ra, melyben a helyszínelés tárgyai vannak megjelölve, valamint 
az 1886. évi 29. t.-cz. 12. §-ra, azon véleményt nyilvánítja, hogy egyházaink nem telek-
könyvezett ingatlanaira vonatkozólag, sem az, hogy ezeknek helyszínelése és telekkönyve-
zésére nézve rendelet kibocsátása kéressék, sem az, hogv az egyetemes gyűlés e tárgyban 
más intézkedést tegyen, nem mutatkozik szükségesnek. 

Az előterjesztett vélemény elfogadtatván, határozattá emeltetik. 

55. (V.) Felvétetett ezután az ezen jegyzőkönyv 2-ik pontja alatt Schumann Sán-
dor szepes-iglói tanító bejelentett alapítványi ügyében kiküldött bizottság véleményes jelen-
tése, mely szerint Schumann Sándor « magyar olvasó és nyelvkönyv német tannyelvű is-
kolák számára» czímű művére nézve Iglón 1886. april 11-én Schmidt József kiadóval ki-
adói szerződést kötvén s nevezett műve II. kötetének 3000 példányban leendő kinyomatási 
jogát 300 frt díj lefizetése ellenében Schmidt Józsefre ruházván, 1886. julius 6-án Iglón ki-
állított alapítványi okiratában fenebbi munkája II. kötete után járó haszonról lemondott, azt 
«Bauhofer György alapítvány» nevét viselő alapítványra szánta s az alap rendeltetésének 
meghatározását az egyetemes gyűlésre bízta. Az idézett okmányok szerint az alapítvány ösz-
szege — a kiadói szerződés bizonyos feltételének beállta esetén —̂  300 frtot tesz és az 
egyetemre ruháztatnék a szerzői jog haszna a II. kötet 5000 példányon felüli kiadása esetén. 
Schumann Sándor időközben elhalván, ezen alapítványra nézve szükséges további lépések 
iránt az örökösökkel keilend érintkezni s a kiadói szerződést helyi ellenőrzés alatt tartani, 
végre ugyanazon szerződés szerint némely teendőkről gondoskodni, melyek azonban csekély 
terhet hárítanak az egyetemre. A bizottságnak ezen tényállás előterjesztése folytán kifejezett 
javaslatához képest s miután a tiszai püspök bejelenté, hogy Schumann Sándor a kiadói 
szerződés értelmében járó és az alapítványra szánt 300 frt tiszteletdíj fele részét a kiadótól 
felvévén, a 150 frtot hozzá küldte be, 

az egyetemes gyűlés Schumann Sándornak, nagybátyja néhai Bauhofer 
György budai lelkész iránti kegyletes megemlékezését tanúsító alapítványát köszönettel 
elfogadja, a tiszai püspököt a kezeihez szolgáltatott 150 frtnak az egyetemes pénz-
tárba leendő áttételére felkéri, ezen összeget és a még befolyandó összegeket «Bau-

7* 
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hofer György alapítvány» czím alatt külön kezelendőleg az egyetemes alaphoz 
csatolja; megbízza Marschalkó József iglói ügyvédet és egyházi felügyelőt, hogy 
az egyetemnek ezen alapítványból és az említett kiadói szerződésből eredő jogai 
felett őrködjék és felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy Marschalkó József részére 
az egyetem képviseletéhez szükséges meghatalmazást állítsa ki. 

56. (Gy.) Olvastatott ugyancsak a jelen jegyzőkönyv 2-ik pontja szerint kiküldött 
bizottságnak, a Jelenik-Almásy-féle hagyatéki ügyre vonatkozólag beadott felebbezések tár-
gyában előterjesztett véleményes jelentése. 

Előterjeszti ebben a bizottság, hogy néhai Jelenik-Almásy István az eperjesi colle-
gium s az eperjesi magyar-tót ajkú egyház javára, hagyománykép mindegyiknek, neje halála 
után évenkint fizetendő 250 frtos segélyt rendelvén s bizonvos jövedelmekre nézve, a vég-
rendeletben megnevezett egyének ágán, a fiörökösök hiányzása esetére az eperjesi collegium-
nak, ugyancsak a végrendeletben kijelölt czélokra, utóöröklést juttatván: a hagyatéki tár-
gyalás folyamán, az összes érdeklettek megállapodása folytán, az eperjesi collegiumnak egves-
ségileg 1887. julius i -én fizetendő 10,000 frt, az eperjesi egyháznak 4000 frt ajánltatott 
összes igényeik kielégítése fejében. 

Ezen egyességi ajánlatot úgy az egyház, valamint a collegium nevében, ennek párt-
fogósági közgyűlése elfogadták. A pártfogósági közgyűlés kisebbségének több tagja azonban 
felebbezéssel élvén, a kerületi közgyűlés, a collegiumi pártfogóságnak 1886. évi junius 27-én 
tartott közgyűlésében hozott, az egyességet elfogadó határozatát megváltoztatta s az egyes-
ség ellen nyilatkozott; mely határozat ellen viszont a bizottságnak kiadott felebbezések adat-
tak be, és pedig tekintve a kerületi határozatnak rája is kihatással bírható természetét, az 
eperjesi magyar-tót ajkú egyház részéről is. 

Kifejti ezután a bizottság, hogy az eperjesi collegium pártfogóságának közgyűlése, 
a feníorgó esetben, nem mint kormányzati vagy közigazgatási forum, hanem mint a hagya-
téknál érdekelt jogi személynek ezen ügybeli képviselője határozván: az ajánlott egyesség 
tekintetében, nyilatkozata végérvényes. 

Végre ezen véleményének megfelelő határozati javaslatot terjeszt elő. 
A bizottság véleménye elfogadtatván, az egyetemes gyűlés következőleg 

határozott ; 
Minthogy az eperjesi collegium pártfogóságának közgyűlése azon egyes-

ségre nézve, mely néhai Jelenik-Almásy István hagyatéka tárgyalása alkalmával 
javasoltatott — az eperjesi collegium nevében végérvényesen nyilatkozott : ezen 
határozata felülvizsgálat tárgyát nem képezhette. Miért is az ennek ellenére az egy-
házkerület által elfogadott felebbezés, érvényes kerületi határozat alapjául nem szol-
gálhatván, a tiszai egyházkerület eme határozata jogi hatálynélkülinek nyilváníttatik 
s az eperjesi collegium pártfogósági közgyűlésének 1886. évi junius 27-én fölvett 
jegyzőkönyve 8-ik pontja alatti határozata érvényesnek és teljes joghatályúnak is-
mertetik el. 

57. (H.) A tiszai kerület azon szomorú tapasztalatnál fogva, hogy a mindinkább 
szaporodó vadházasságok a közerkölcsösséget komolyan veszélyeztetik, indítványozza, hogy 
az egyetemes gyűlés tegye meg a maga helyén a kellő lépéseket arra nézve, miszerint a 
vadházasságok törvényhozási intézkedéssel akadályoztassanak. 

Az egyetemes gyűlés, jóllehet belátja a fennebb jelzett erkölcstelen áram-
latnak veszélyes következményeit s óhajtja, hogy az minden lehető módon akadá-
lyoztassék, mindazonáltal ez idő szerint nem lát alkalmas módot, hogy sikeres in-
tézkedést tehessen. 

58. (H.) A bányai kerület jelenti, hogy szaporítani akarván ily módon is az egye-
temes levéltár okmányainak számát, felhívta a kerületében lévő hitsorsosokat és testületeket, 
hogy a nálok találtató 1790. év előtti jegyzőkönyveket és fontosabb okmányokat lemásol-
tatván, gazdagítsák azokkal az egyetemes levéltárat s kéri egyúttal az egyetemes közgyűlést, 
tenné meg a hasonló intézkedést a többi kerületekre nézve is. 

A bányai kerület intézkedése helyesléssel fogadtatván, ezen ügy úgy az 
egyes hitsorsosok, valamint az egyházak, esperességek és kerületek buzgalmába 
melegen ajánltatik. 
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59. (Gry.) A tiszai kerület részéről bemutattatik a kerület kebelében elkészített 
középiskolai rendtartás. 

Tanulmányozás és jelentéstétel végett kiadatik a tanügyi bizottságnak, 
jelentése a legközelebbi egyetemes gyűlésre elváratván. 

60. (Gv.) A dunánntúli kerület részéről előterjesztetik, hogy az eszéki egyház pres-
byteriuma kijelentette, miszerint a kapcsot a dunántúli kerülettel el nem ismeri és hogy 
Kolacsek Gyula zágrábi lelkész a zágrábi egyházat a bécsi superintendentiához csatoltatta. 
Ezen szomorú jelenségek folytán, a dunántúli kerület indítványozza, hogy megkeresve az 
egyetemes gyűlés-- a testvér reform, ev. egyházegyetemet, iparkodjék vele karöltve, egy élet-
erős missió megteremtése s életbeléptetése által, a mindinkább elharapódzó bajoknak Szlavó-
niában véget vetni. 

Az egyetemes gyűlés elszomorodva értesül a Horvát-Szlavonországokban 
előforduló bajok ezen újabb jelenségeiről, tekintettel azonban arra, hogy hasonló 
jelenségek alapján, az ottani ág. h. ev. egyházaknak egyetemes egyházunkhoz való 
viszonyuk tisztázása tárgyában, már kérvénynyel járult a kormányhoz s erre még 
válasz nem érkezett, egyelőre bevárandónak tartja e kérvény eredményét s ennél-
fogva ez alkalommal nem kiván az indítvány értelmében újabb lépést tenni. 

61. (Gv.) Az egyetemes felügyelő előterjeszti Éder Antal Gyula kérvényét, mely-
ben kéri, hogy a budai 2831. sz. tkjben A + 2 sor 5793. hr. sz. a. fölvett szőllőjére, 
az evang, iskolai alap javára 212 pgő írt erejéig bekeblezett s elévült zálogjognak törlése 
engedélyeztessék, hivatkozván egyszersmind arra, hogy kérelme Spurnyai János kérelmével, 
melynek alapján a törlés az 1879. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 32-ik pontja 
szerint egy másik birtokrészletre nézve megengedtetett, hasonló természetű. 

Tekintve, hogy a pénzügyi bizottságnak Spurnyai János kérvényére vo-
natkozó jelentéséből már 1879-ben kitűnt, hogy a tartozás megszűnése valószínű, 
tekintve továbbá a kérvény támogatására felhozott egyéb adatokat, a kérelemnek 
hely adatik s a törlési engedély kiállítására az egvetemes felügyelő felhatalmaztatik. 

62. (Gy.) Előterjesztetett a pozsonyi egyháznak az elnöki jelentés 12-ik pontjában 
említett kérvénye, melyben kéri, hogy a jelen viszonyok alapján, az eddig érvényben állott 
püspöki felügyelet fenntartása mellett, fogadja az egyetemes gyűlés lvceomjokat közvetlen 
hatósága alá. 

Ezen kérvény tárgyalás s a legközelebbi rendes egyetemes közgyűlésen 
teendő jelentés végett kiadatik az egyetemes közoktatási bizottságnak ; íelkéretik 
egyúttal a pénzügyi bizottság, hogy tárgyalván azon kérdést, váljon megadható-e 
a pozsonyi lyceumnak az egyetemes pénztárból a 250 frt segély, melyet eddig a 
kerület részéről élvezett s ha nem, mily mértékben adható segély, tegyen erre vo-
natkozólag a legközelebbi rendes egyetemes gyűlésnek jelentést. 

68. (Gy.) Elnöklő egyetemes felügyelő bemutatja Micsátek János volt pozsonyi 
theologusnak hozzá közvetlenül beadott kérvényét, melyben az akadémiai tanári kar által 
reá vonatkozólag hozott fegyelmi ítélet mérséklését, illetőleg elengedését kéri. 

Miután e kérvény nincs felszerelve, de különben sem a maga rendes 
útján érkezett, folyamodónak visszaadatni rendeltetik. 

64. (Gy.) Jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes felügyelő elnöklete alatti hitelesí-
tésére kiküldettek: Sárkány József, Büsbach Péter, báró Prónay Gábor, Bachát Dániel, Hor-
váth Sándor (budapesti), Dolleschall Sándor, Scholz Gusztáv, Schmidt Gyula és Batiz-
falvy István. 
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65. (Gy.) Több elintézendő tárgy nem levén, az egyetemes felügyelő a gyűlés 
tagjainak köszönetét nyilvánitá közreműködésükért s buzgó érdeklődésökért, a tiszai kerület 
püspöke pedig a gyűlés részéről mondván az egyetemes felügyelőnek kitartó, szakavatott s 
tapintatos vezérletéért köszönetet; ezzel a gvülés befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv a 64. pont alatt kiküldött bizottság által hitelesíttetett. 

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

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

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

Schranz János, s. k. 
egyet. egyh. jegyző. 
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T A R T A L O M . 

1. A gyűlés megnyitása és elnöki jelentés. 
2. Gedulv Lajos és Szentivánvi Márton 25 éves jubileuma. 
3. Alapítólevél s felebbezés vizsgálatára bizottság. 
4. Gvűjtésekről jelentés. 
5. Az erdélyrészi á. h. e. egyházból kivált s önálló esperességgé alakult egyházaknak, a tiszai kerülethez 

s az egyetemhez csatlakozása. 
6. A brassói magyar egyháznak Budapest által adományozott összeg kamatainak utalványozása. 
7. és 39. A nyíregyházi gymnasium állami segélvzési ügye. 
8. Pénztári szabályzat. 
9. Az államsegély kérdésében beadott kérvény sürgetése. 

10. Tanulmányi alap kérdése. 
11. Az egyetemes közoktatási bizottság szervezete. 
12. Párbérügy. 
13. Illetéktelen keresztelések ügye. 
14. és 17. A theol. akadémiai nagybizottság jelentése. 
15. A theol. akadémiának tett adományok. 
16. Egyetemes tanárvizsgáló bizottság választására vonatkozó javaslat. 
18. Az eperjesi theol. intézet 4 éves tanfolyamának elismertetik. 
19. A theol. akadémiának kiszolgáltatott összegek bélyegtelen nyugtázása. 
20. Elnöklés a lelkészi vizsgáknál. 
21. Lelkész vizsgálati bizonyítványok. 
22. Egyetemes alap ügye. 
23. A supplicatiók ügye. 
24. Egyetemes levéltárnoki s könyvtárnoki jelentés. 
25. Az egyetemes tanügyi bizottság jelentése. 
26. ítélethirdetés. 
27. Egyetemes törvényszék. 
28. Horvát-szlavonországi egyházak helyzetére vonatkozó felirat. 
29. Stipendialis bizottság jelentése. 
30. A rimaszombati gymnasiumnak ösztöndíjban részesítése. 
31. Tornyos Pál jelentése. 
32. E. e. e. gyámintézet jelentése. 
33. Egyetemes pénztári számadás. 
34. Szinovicz síremléke. 
35. Egyetemes pénztári tartalékalap alkotása. 
36. Az egyetemes pénztár kezelésénél alkalmazott közös ellenőr fizetésének utalványozása. 
37. Keresztlevelek díjmentes kiadásának ügye. 
38. Körmenetekhez berendelt katonák ügyében jelentés. 
40. Békés-csabai algymnasiumra vonatkozó alapító-levél bemutatása. 
41. A magyar agenda ügye. • 
42. Vallásoktatás ügye. 
43. Az anyakönyvek magyarul vezetésének ügye. 
44. Egyetemes lelkészvizsgáló bizottság. 
45. Egyetemes tanügyi bizottság. 
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46. Zsinattartás ügye. 
47. Zsinati bizottság. 
48. Ügyrend tárgyában kiküldött bizottság jelentése. 
49. Luther-társaság. 
50. Az eperjesi jogakadémiára nézve bizottsági jelentés. 
51. A felsőlövői tanítóképző segélyezése. 
52. A bonvhádi algymnasium segélyezése. 
53. Tanári vizsga. 
54. Telekkönyvezés tárgyában jelentés. 
55. Schumann Sándornak Bauhofer György névre tett alapítványa. 
56. Az eperjesi collegium pártfogósága több tagjának felebbezése Jelenik-Almásy István hagyatéki ügyére 

vonatkozólag. 
57. Vadházasságokra nézve indítvány. 
58. Egyetemes levéltár okmányainak szaporítása. 
59. Tiszai kerületi középiskolai rendtartás. 
60. Sérelmek Horvát-Szlavonországban. 
61. Eder Antal Gyula kérvénye. 
62. A pozsonyi egyház kérvénye. 
63. Micsátek János kérvénye. 
64. Hitelesítő bizottság. 
65. A gyűlés befejezése. 

Nyomatta Hornyanszky Viktor. 




