
A magyarhoni ág. hitv. evang. keresztyén egyház 1894. évi május hó 
23-ik és 24-ik napjain Budapesten tartott rendkívüli egyetemes köz-

gyűlésének 

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

Karsay Sándor püspöknek s a gyűlés második napján az egyetemes felügyelőnek és Karsay 
Sándor püspöknek, ennek távozása után pedig a hivatalra nézve Karsay Sándor után leg-
idősb püspöknek, Zelenka Pálnak, elnöksége alatt folytattatott és tartatott meg. 

Jelen voltak: 

az egyetemes közgyűlés következő tagjai: 

A) Hivataluknál fogva mit 

Báró Prónay Dezső, egyetemes egyházi s 
iskolai felügyelő. 

Dr. Győry Elek, a tanügyi bizottság elnöke 
s egyetemes főjegyző. 

Zsilinszky Mihály, a tanügyi bizottság alel-
nöke. 

Schneller István, az egyet, theol. akadémia 
igazgatója. 

as egyházegyetem tisztviselői. 

Karsay Sándor, mint hivatalra nézve leg-
idősb püspök. 

Dr. Schreiner Károly 
Beniczky Kálmán 
Lányi Bertalan 
Bánó József 
Nádosy Kálmán 
Szentiványi Árpád 
Poszvék Sándor tanár 
Csecsetka Sámuel tanár 
Böhm Károly tanár 
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Kund Samu lelkész 
Ritter Károly » 
Török József » 
Terray Gyula » 
Stettner Gyula » 
Bodiczky Kálmán lelkész 
Svechla János » 
Glauf Pál 
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Zelenka Pál püspök, egyetemes gyáminté-
zeti elnök s hivatalánál fogva egyszersmind 
kerületi képviselő. 
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Dr. Zsigmondy Jenő ) egyetemes 
Stehló Kornél J aljegyzők 

Dr. Liedemann Károly egyet, ügyész. 
Bendl Henrik egyet, pénztáros. 
Röck Géza egyet, ellenőr. 
Gobi Imre egyet, könyv- és levéltárnok. 

Farbaky József leik., egyet, főjegyző. 
Trsztyénszky Ferencz leik., egyet, aljegyző. 
Gyurácz Ferencz leik., egyet, aljegyző. 

B) Hivataluknál fogva mint egyházkerületi képviselők. 

Fabiny Teoíil a bányakerület felügyelője. 
Radó Kálmán a dunántúli kerület felügyelője. 

Baltik Frigyes a dunáninneni kerület püspöke. 
Sárkány Sámuel a bányakerület püspöke. 

C) Egyházkerületi küldöttek. 

I. A dunántúli egyházkerületből. 
a) Megbízólevéllel. 

Nagy János. 
Andorka Gyula. 
Barcza Géza. 
Ruprecht Tasziló. 
Perlaky Elek. 
Ihász Lajos. 
Dr. Berzsenyi Jenő. 

Szántha Károly lelkész. 
Renner Henrik 
Laucsek Jónás 
Bognár Endre 
Hering Lajos 

Dr. Ajkay Béla. 
Berzsenyi Dezső. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal. 

Czuppon Sándor lelkész. 

II. A dunáninneni egyházkerületből. 
a) Megbízólevéllel. 

Mudron Pál. 
Dr. Vanovits János. 
Dula Máté. 
Dr. Stefanovic Milos. 
Dr. Minich Jaroslav. 

Bella István lelkész. 
Janoska György 
Zoch Pál 
Boor Lajos 
Culik Lajos 

III. A bányai egyházkerületből. 
a) Megbízólevéllel. 

Br. Podmaniczky Géza. 
Br. Ambrózy Béla. 
Laszkáry Gyula. 
Kosztolányi Sándor. 
Szontágh Pál (nógrádi). 
Földváry Mihály. 
Dr. Pulszky Ágoston. 
Rohonyi Gyula 
Dr. Králik Lajos. 

Bachát Dániel lelkész. 
Áchim Ádám 
Kramár Béla 
Belohorszky Gábor 
Raab Károly 
Moczkovcsák János 
Händel Vilmos 
Simkó Frigyes 
Thebusz János 
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b) Jegyzőkönyvi kivonattal. 

Kalmár Lajos. 
Farbaky István. 
Br. Radvánszky György. 
Br. Buttler Ervin. 
Haviár Dániel. 
Földváry Miklós. 
Solymossy Lajos. 
Br. Podmaniczky Gyula. 
Dr. Osztroluczky Miklós. 
Dr. Radvánszky György. 
Jeszenszky Danó. 

Geduly Elek lelkész. 
Moravcsik Mihály 
Laukó Károly 
Bándy Endre 
Draskóczy Lajos 
Horváth Sándor 
Scholtz Gusztáv 
Bakay Péter 

IV. A tiszai egyházkerületből. 
a) Megbízólevéllel. 

Radványi István. 
Kubinyi Géza. 
Szontgáh Pál. 

Csiskó János lelkész 
Bartholomaeidesz László 
Moor Gyula 
Chotvács Endre 
Dianiska András 
Strauch Béla 
Juszth Sámuel 

Jegyzőkönyvi kivonattal. 

Dr. Meskó László. 
Dr. Zelenka Lajos. 
Fabiny Ferencz. 
Kullmann János. 
Dr. Lomnitzy Vilmos. 

Bohus Pál lelkész. 
Szlabej Mátyás lelkész. 

V. Fögymnasiumok küldöttei. 
a) A dunántúli kerületből: Gombócz Miklós, Thiering Károly. 
b) A dunáninneni kerületből: Zorkóczy Sámuel. 
c) A bányai kerületből: Benka Gyula. 
d) A tiszai kerületből: Fischer Miklós. 

1. (F.) Az egyetemes gyűlés tagjai buzgó isteni tisztelet után, az ülésteremben 
gyülekezvén, az egyet, felügyelő szivélyes szavakkal üdvözölte őket. Hangsúlyozta azután, misze-
rint egyházunk fejlődése oly szoros viszonyban áll hazánk közügyeinek fejlődésével s egész 
alkotmányos életünk alakulásával, hogy azoknak kölcsönhatása egymásra kétségbevonha-
tatlan. A hazánkra mért csapás mindenkor csapás volt egyházunkra és viszont. 

A legközelebb múltban egy nagy férfiú halála borított gyászt a magyar hazára. 
E nagy férfiúnak: Kossuth Lajosnak pályája kiválóan politikai pálya volt és így nem lehet 
szólónak feladata, hogy annak kimerítő méltatásába bocsátkozzék. De a fentebb körvona-
lozott kölcsönhatásnál fogva annyival inkább meg kell emlékeznie Kossuth Lajos, nemze-
tünk e nagy férfiújáról, mert ő egyházunk tagja volt és annak közügyeiben is tevékeny 
részt vett. 

A miért egyházunk századokon át küzdött: a vallás szabad gyakorlatának és a 
vallásfelekezetek közötti teljes jogegyenlőségnek és viszonosságának törvénybe iktatása, az 

1* 
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1848. XX. törvényczikk alkotásával vált törvénynyé. Az 1848. évi törvények megalkotása 
válhatlan kapcsolatban áll Kossuth Lajos nevével. Már ez az egy tény is elég arra, hogy 
róla hálásan megemlékezni kegyeletes kötelességének tartsa. 

Ezután előterjeszti az Ácsán 1894. évi május 19-én kelt következő elnöki jelentést. 
1. Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve a vallás- és közoktatásügyi minis-

teriumhoz felterjesztetett. 
2. Mult évi egyetemes gyűlésünk után vettem főtisztelendő Zelenka Pál püspök úrnak 

részletes jelentését a wittenbergi templom felszentelési ünnepélyéről, melyen egyetemes 
egyházunkat képviselte volt, mely érdekes jelentés egyetemes levéltárunkba helyeztetett. 

3. Az egyetemes egyház pénztárának számadásai megvizsgáltattak és rendben 
találtattak. 

4. Az egyetemes levéltár mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvében 8. szám 
alatt foglalt határozattal kiküldött bizottság által Gobi Imre levéltárnok úrnak átadatott és 
a levéltár a pesti evang. egyháztól a bányakerülettel egyetértőleg bérelt újabb helyiségbe 
elhelyeztetett. 

5. Mult évi egyetemes gyűlésünknek a jegyzőkönyv 12-dik pontjában foglalt hatá-
rozatához képest a Fiúméban keletkezett ev. ref. és ág. hitv. evang. egyesült egyházra 
vonatkozó szerződést a jóváhagyási záradékkal ellátva az ev. ref. Convent elnökének, nagy-
méltóságú br. Vay Miklós úrnak megküldtem. 

6. Tisztelettel bemutatom a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi minister 
úrnak 2238. számú leiratát, mely szerint az egyházunk javára eddig is megállapított 24.000 
forint országos segély nem mint eddig közvetlenül az egyházkerületeknek, hanem közvet-
lenül az egyetemes közgyűlésnek utalványoztatott ki számadási kötelezettség mellett. Ezen 
leiratban egyúttal értesített a minister úr ő nagyméltósága, hogy az egyetemes egyházi 
közalap gyarapítására szolgáló s a törvényhozás által az 1894. évre megszavazott 150.000 
forintból ev. egyházunk közalapját illető rész felében 50000 forint utalványoztatott. Az utal-
ványozott összegeket a központi állami pénztárnál fölvettem s az országos segélyképen utal-
ványozott 24.000 forint a takarékpénztárba téve, a közalap gyarapítására szolgáló 50.000 
forint pedig záloglevelekbe fektetve lett az egyetemes pénztárban elhelyezve. 

7. Mély sajnálattal kell megemlékeznem azon nagy veszteségről, mely egyházunkat 
dr. Samarjay Károlynak, a pozsonyvárosi esperesség felügyelőjének, az egyetemes törvény-
szék birájának s több egyet. biz. tagjának elhunytával érte. Hazafisága, bölcs mérséklete és 
valódi protestáns buzgóságánál fogva azon jeleseink közé tartozott, kiknek halála súlyos 
veszteség az egyetemes egyházra. Kétszeresen érezzük a veszteség súlyát most, midőn az 
átmeneti időszak és az átalakulások nehézségei között bölcs tanácsára és buzgó közremű-
ködésére különösen a dunáninneni kerületben nagy szükségünk lett volna. Hálánk és kegye-
letünk jeléül emlékezzünk meg róla jegyzőkönyvünkben is. 

8. Meg kell emlékeznem azon nagy veszteségről is, mely első sorban az ev. ref. 
testvéregyházat sújtotta, de közvetve minket is ért, midőn nagyméltóságú br. Vay Miklós 
úr isteni végzés által kiszólíttatott az élők sorából. Hazánk közéletének egyik kimagasló 
alakja volt ő és az összes magyar protestantismusnak méltó büszkesége, a ki a két evan-
gelmi testvérfelekezet között fennálló jó viszony fenntartására s a testvéri kapocs szilárdí-
tására mindig nagy súlyt fektetett, miként arról számos egyéb tény között az is tanúskodik, 
a minek emlékezete kétségkívül még élénken él mindnyájunknál, hogy hajlott kora daczára 
is mily lelkes készséggel elnökölt a két evangelmi egyház zsinatainak az 1791. évi XXVI-ik 
törvényczikk emlékének megünnepelésére tartott együttes ülésén s nem csekélyebb kész-
séggel volt mindig egyik főtényezője, sőt vezére a két testvéregyház csatlakozásának, ha 
jogaink együttes erővel való védelméről vagy erélyesebb érvényesítéséről volt szó. Mindez 
annak indítványozására késztet, hogy br. Vay Miklós ő nagyméltósága elhunyta felett érzett 
mély fájdalmunknak a testvér ev. ref. egyház Conventjéhez intézett részvétiratban adjunk 
kifejezést. 

Az egyetemes közgyűlés osztozva az egyetemes felügyelő által előadot-
takban, az elnöki előterjesztést és jelentést elismeréssel tudomásul veszi, és pedig 
azzal, hogy a jelentésnek külön határozatot igénylő pontjai külön fognak fölvétetni. 

2. (F.) Fölvétetvén az elnöki jelentésnek néhai Samarjay Károly pozsonyvárosi 
esp. felügyelő és egyetemes törvényszéki biró elhunytára vonatkozó 7-ik pontja: 

az egyetemes közgyűlés mély fájdalmának ád kifejezést a maga részéről 
is egyházi közéletünk ezen egyik kiváló jelesének elhunyta felett s hogy emléke 
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lelkesítő például szolgáljon a késő utókornak is, ezennel elhatározza, miszerint 
azt sokszoros érdemeinek kegyeletes elismerése mellett, e jegyzőkönyv lapjain is 
maradandóvá teszi. 

3. (F.) Fölvétetett ugyanazon jelentésnek 8-ik pontja, mely az összes magyar pro-
testantismus méltó büszkeségének, báró Vay Miklósnak elhunytáról emlékezik meg. 

Noha e veszteség első sorban a testvér ev. ref. egyházat érinti, mely őt 
a jelesek legjelesbjeinek sorában a magáénak vallotta, mindazonáltal, tekintve 
azt, hogy a megdicsőült egyike volt azoknak, kik a két testvéregyház közötti 
szoros kapcsolat és összetartozás tudatától a legmélyebben voltak mindig áthatva, 
tekintve továbbá a megdicsőültnek a protestantismus jogai s igazainak védelmé-
ben s felvirágoztatása körül magas egyházi és világi állásaiban hosszú éveken 
keresztül kifejtett, a szűkkeblű felekezetiesség korlátain messze felülemelkedő és 
közvetve a mi szorosb értelemben vett ev. egyházunk által is érezhető áldásos 
tevékenységét: a testvér ref. egyháznak oly mélyen érzett gyászában egyetemes 
gyűlésünk őszintén osztozik s ennek kifejezéseül nékie nemcsak e jegyzőkönyv 
lapjain emléket emel, hanem elhatározza egyszersmind, hogy a testvér ev. ref. 
egyház konventjéhez ezen érzelmeket tolmácsoló átirat intéztessék. 

4. (Zs.) Felvétetvén az elnöki jelentés 3-ik pontja, mely a pénzügyi bizottság 
jelentésére vonatkozik, 

ennek tárgyalása a legközelebbi rendes egyetemes közgyűlésre halasztatik. 

5- (Gy.) Fölvétetvén az elnöki jelentés 6-ik pontja, olvastatott a vallás- és közoktatás-
ügyi ministernek következő leirata: 

O cs. és ap. kir. Felsége 1869. évi február 15-én kelt legf. elhatározásával legk. 
megengedni méltóztatott, hogy a két protestáns egyház javára megállapított országos segély 
kiosztása a nevezett két egyház autonom kormányzó testületei által eszközöltessék. 

Ehhez képest az országos segély megfelelő része az egyházkerületek mindenikének 
évről évre kiutalványoztatott azon időtől fogva egész 1894. évig. 

A megváltozott viszonyok, és kivált azon körülmény, hogy az ág. hitv. ev. egy-
ház egyetemes közgyűlésének hatásköre az utolsó zsinati törvények által részletesen és 
szabatosan megállapíttatott, valamint végül annak a figyelembe vétele, hogy nemcsak hit-
felekezeti, hanem egyszersmind állami érdek az, hogy az egyházegyetem, mint ilyen, anya-
gilag erősbödjék és főhatóságának tekintélye emeltessék : arra késztetnek engem, hogy 
czélszerűségi szempontból az országos segélyt, nem mint az eddig történt, közvetlenül az 
egyházkerületeknek, hanem közvetlenül az egyetemes közgyűlésnek utalványozzam ki szám-
adási kötelezettség mellett méltóságod és az egyházi társelnök aláírásával ellátott, az egy-
házi egyetemes közgyűlés hivatalos pecsétjével erősített bélyegtelen nyugtára az egyetemes 
pénztáros kezeihez. 

Az utalványozott országos segély hováfordítására nézve ugyanazon elvek marad-
nak irányadók, a melyek az országgyűlés határozata szerint eddigien is az egyházkerületek 
által szemmel tartattak és a mely elvek az 1869. évi 3072. szám alatt méltóságod előd-
jével közöltettek; egyebekben pedig az említett segély kiosztása felett önállóan határoz a 
nevezett egyházi főhatóság közgyűlése s a főfelügyeleti jog gyakorolhatása végett teljesen 
felszerelt, okmányokkal ellátott, külön vezetendő évi számadást terjeszt fel felülvizsgálás czél-
jából a vezetésem alatt álló ministeriumhoz. 

Van szerencsém méltóságodat tisztelettel felkérni, hogy a fennebbieket egyházi 
elnöktársával közölni s jelen intézvényem foganatosítása iránt intézkedni méltóztassék. 

Végezetül tudatom, hogy a m. kir. központi állampénztár egyidejűleg utasíttatott, 
hogy az egyetemes egyházi közalap gyarapítására szolgáló s a törvényhozás által mint átme-
neti kiadást az 1894. évre megszavazott 150.000 frtból az ágostai hitv. ev. egyház köz-
alapját illető rész fejében 50.000, azaz ötvenezer frtot, továbbá az 1894-ik évre kijáró orszá-
gos segély fejében 24.000, azaz huszonnégyezer frtot a fennebb előadott módozatok mellett 
az egyetemes pénztáros kezeihez fizessen ki. 

Fogadja méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapest, 1894. január 12-én. Gf. Csáky s. k. 



Tárgyaltatván ezután az 1894-ik évre adott 24.000 frt országos segély ügye: az 
egyetemes közgyűlés következőleg határozott: 

Tekintve, hogy az egyházkerületek folyó 1894-ik évi költségvetéseiket 
már megállapították s ezek megállapításánál az országos segélyt az eddigi gya-
korlat szerint vették számításba; tekintve továbbá, hogy ekképen az egyházke-
rületek, az eddig nekik utalványozott országos segélyt oly szükségletek fordítására 
rendelték, melyek fedezetére, ha a számításba vett összeget meg nem kapnák, 
háztartásuk eligazíthatlan zavarba jönne: ezeknél fogva az 1894-ik évre adott 
országos segélyben, ugyancsak a folyó 1894-ik évben az egyházkerületek egyenló' 
arányban részesíttetnek s ezennel mindegyik egyházkerület részére az egyetemes 
pénztárból 6000 frt kiutalványoztatik akképen, hogy az egyházkerületek kötelesek, 
ezen országos segély hovafordításáról szóló részletes és okmányokkal felszerelt 
számadásaikat intézkedés végett az egyetemes közgyűlés elé terjeszteni. 

Az országos segélynek jövőre mikép leendő elosztása és kezelése, vala-
mint hovafordítása tárgyában javaslattétel végett 19 tagból bizottság küldetik ki 
azzal, hogy javaslatát terjeszsze a legközelebbi rendes egyetemes közgyűlés elé. 

Utasíttatnak egyúttal az egyházkerületek, hogy az országos segélyből 
istápolandó czélok és fedezendő szükségleteknek megbirálhatása s a javaslattétel-
nél való figyelembe vehetése végett, költségvetéseiket küldjék be minél előbb, a 
jelen határozat szerint az országos segély ügyében kiküldött bizottsághoz. 

A bizottság tagjainak megválasztása a gyűlés későbbi folyamára 
halasztatik. 

6. (Gy.) Ugyanazon leiratnak azon részére vonatkozólag, mely szerint a közalap 
gyarapítására 50.000 frt utalványoztatott, jelenti az egyetemes felügyelő, hogy azon alka-
lommal, a melylyel jelentette az összeg felvételét, egyúttal ily czímű adománynak az orszá-
gos költségvetésbe való felvételéért a vallás- és közoktatásügyi ministernek az egyetemes 
egyház nevében köszönetét nyilvánította. 

Az egyetemes gyűlés a közalap gyarapítására adott 50.000 frt országos 
adományt köszönettel tudomásul veszi, azt a közalaphoz csatolja és szabályszerű 
kezelését elrendeli. 

7. (Zs.) Egyetemes felügyelő bemutatván az iglói ág. hitv. ev. egyháznak kérvé-
nyét az iglói főgymnasium részére állami segély engedélyezése iránt, továbbá a budapesti 
egyház által a budapesti ág. hitv. ev. főgymnasium állami segélyezése ügyében, végül a 
soproni egyháznak a soproni ág. hitv. ev. főgymnasium állami segélyezése ügyében kötött 
szerződések jóváhagyása iránti kérvényeit; 

e kérvények soronkívüli tárgyalás és lehetőleg a jelen közgyűlés elé 
terjesztendő véleményes jelentéstétel végett, kiadatnak az egyetemes tanügyi 
bizottságnak. 

8. (Zs.) Egyetemes felügyelő előterjeszti a turóczi esperesség által Újhelyi Attila 
turáni egyházi felügyelő ellen indított perben hozott végérvényes ítélet végrehajtására vonat-
kozó következő jelentését: 

Az egyetemes egyházi törvényszéknek Újhelyi Attila turáni egyházi felügyelő ellen 
a turóczi esperesség által indított perében hozott Ítelete mult évi egyetemes gyűlésünkön 
kihirdettetett. Újhelyi Attila úr 1893. szeptember 29-én hozzám folyamodott, hogy az egye-
temes egyházi törvényszéknek 1893. május 26-án hozott ítélete még nem levén végrehajtva, 
a zsinati törvények 438. §. értelmében a végrehajtás iránt tegyek intézkedéseket. Az Újhelyi 
Attila úrnak beadványához csatolt mellékletből meggyőződvén, hogy az 1893. május 26-án 
hozott ítélet 1893. szeptember 5-én még nem volt végrehajtva, hogy a turóczi esperességi 
törvényszék egyik bírája, Dula Máté úr, a ki a végrehajtással meg volt bízva, a végre-
hajtással szemben állítólag fennforgó olyan akadályokra utalt, melyekből méltán arra lehetett 
következtetni, hogy az ítéletet komolyan végrehajtani vonakodik s ennélfogva a zsinati tör-
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vények 438. §. második bekezdésének esete csakugyan fönforog, ezért az ítélet végre-
hajtásával Beniczky Kálmán egyetemes egyházi törvényszéki biró urat biztam meg, a ki 
megbízatásában eljárt, arról jelentést tett, melyhez néhány turáni egyháztagnak a végre-
hajtásra vonatkozólag benyújtott eló'terjesztését is csatoltam. Ezen előterjesztésben azt állítja 
néhány turáni egyháztag, hogy Újhelyi Attila úr sohasem volt szabályszerűen a turáni egyház 
felügyelőjévé megválasztva és ennélfogva az ellene a turóczi esperesség által indított perben, 
melynek megindításakor a turóczi esperesség által felügyelői állásától felfügesztetett, az egye-
temes törvényszéknek felmentő ítélete daczára sem helyezhető vissza egyházi felügyelői 
állásába. Mivel az egyetemes egyházi törvényszéknek az ítélet végrehajtásával megbízott 
birája az ügy megvizsgálását szükségesnek tartja, fölkértem a dunáninneni egyházkerület 
püspökét, hogy az összes periratokat terjeszsze fel hozzám. A főtisztelendő püspök úr az 
összes iratokat megküldvén, ezennel az egész ügyet ezen jelentésemmel az egyetemes gyú'lés 
elé terjesztem. 

Ezen jelentés, egyetemes felügyelő eljárásának helyeslése mellett, tudo-
másul vétetik s az iratok a zsinati törvények értelmében való eljárás végett vissza-
adatnak az egyetemes felügyelőnek. 

9. (F.) Olvastatott a tanügyi bizottságnak a jelen jkv. 7-ik pontja alatt hozzá áttett 
kérvényekre vonatkozó jelentése, melyben előterjeszti, hogy az iglói egyházközség főgym-
nasiuma részére 14.000 frt államsegély s egyszermindenkorra 25.000 frtnyi állami segélyért 
óhajtván folyamodni, ehhez az engedély, tekintettel arra, hogy a kérni szándékolt állami 
segély mérve mellett, a felekezeti jelleg megóvatik, megadandó volna. 

Ezen javaslat elfogadtatván, az engedély megadatik arra, hogy az iglói 
egyház a kérvényében megjelölt állami segélyért folyamodhassék. 

10. (F.) A tanügyi bizottság ugyanazon jelentésében előadja, hogy a soproni főgym-
nasium állami segélyezése tárgyában kötött s bemutatott szerződés által, az intézet feleke-
zeti jellegét biztosítottnak találta, miért is a szerződés jóváhagyó tudomásul vételét javasolja. 

Ezen javaslat elfogadtatván, a soproni főgymnasium állami segélye tár-
gyában kötött szerződés jóváhagyó tudomásul vétetik. 

11. (F.) A tanügyi bizottság ugyanazon jelentésében javasolja, hogy a budapesti 
főgymnasium állami segélyezése tárgyában kötendő s a vallás- és közoktatásügyi minister-
hez aláirás végett felterjesztendő szerződés, miután az a mult évi egyet, gyűlésen a jkv. 
26-ik pontja szerint adott engedélynek megfelel s ennek folytán a kerület által jóváha-
gyatott, az egyetemes gyűlés által is hagyassék jóvá. 

Ezen javaslat elfogadtatván, a jóváhagyási záradéknak a bemutatott pél-
dányokra való rávezetése elrendeltetik. 

12. (Zs.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 25-ik pontja szerint a 
kerületek másként leendő beosztása tárgyában kiküldött bizottság bemutatja jegyzőkönyvei 
kapcsán, az általa a kerületek új beosztására vonatkozólag kidolgozott törvényjavaslatot, a 
mely az egyes egyházkerületekkel előzetesen közöltetvén, felolvastattak az egyházkerületeknek 
ez ügyben hozott következő határozatai és pedig : 

A dunáninneni egyházkerületé: «Az egyházkerületi gyűlés ezt a törvényja-
vaslatot mint ártalmasat és a mai mozgalmas s a hitéletre nézve veszedelmes időkben 
csakis új zavarok és békétlenségek felidézésére alkalmasat, csupán politikai és nem egyházi 
érdekekből eredettet, egyházunkba a politikát bevivőt s ekként egyházunknak a symbolikus 
könyvekben lerakott alaptanaival határozottan ellenkezőt, egyes egyedül a dunáninneni egy-
házkerület természetes és törvényes többségének megsemmisítésére irányulót elveti s ellene 
óvást emel. És miután a javaslat felülről jön s ekként a zsinati törvényekben biztosított 
önkormányzati rendszerünkkel ellenkezik s az egyházba az elnyomás és ráerőszakolás rend-
szerét viszi be : az egyházkerület tiltakozik az ilyen és ehez hasonló eljárás ellen ; s azon 
esetre, ha bármely felsőbb egyházhatóság ezen, vagy ehez hasonló törvényjavaslatot jóvá-
hagyná : az egyházkerület épségét a végső consequentiákig védeni kész, és sohasem engedi 
meg, hogy az egyházkerület kötelékéből akár egyházmegyék, akár egyházközségek a nélkül, 
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hogy azt maguk kívánnák, kibocsáttassanak vagy ahoz csatoltassanak. — Azonban fentebbiek-
től eltekintve, minthogy a liptói egyházmegye feldarabolásával, s az árvái egyházmegye 
megszüntetésével, egyszersmind az egyes egyházközségeknek a saját egyházmegyéikhez való, 
jövendőbeli viszonya felett határoztatik, ez esetben pedig a zsinati törvény 80. §-a értel-
mében az illető egyházközségeket kihallgatni kell, holott ezen egyházaknak nyilatkozattételre 
nem nyújtatott alkalom és lehetőség : kijelenti az egyházkerület, hogy ezen egyházak kihall-
gattatása előtt, a saját véleménye nyilvánítására törvényszerűen fel sem volt hívható és e 
miatt ezen kezdeményezett eljárás ellen a saját egyes egyházközségeinek önkormányzata érde-
kében és védelmében is, a zsinati törvény 15. és 114. §§-ai értelmében óvást emel;» 

a dunántuli egyházkerületé : «A közgyűlés teljesen méltányolja azon okokat, a 
melyek az egyetemes gyűlést arra indították, hogy lépéseket tegyen az egyházkerületek 
arányosítására, illetőleg, hogy előkészítse ezen arányosításnak zsinati törvényhozás útján 
eszközlését. Bizonyos, hogy különösen 3 kerületnek, a bányai, tiszai és a dunáninneninek 
úgy a kiterjedésre, mint a népességre nézve új beosztása a közigazgatás könnyítése, az 
összetartozás ápolása, az evangéliumi élő hit terjesztése érdekében óhajtandó volna. Egyház-
kerületünk minden tagja csak örömmel fogadna oly arányosítási javaslatot, a mely biztosítékot 
foglalna magában az iránt, hogy törvénynyé válva kiküszöbölné magyarhoni ev. egyházunk 
kebléből az itt fájdalom gyakran meg-megujuló, a nemzeti kérdésekből fakadó egyenetlen-
kedéseket és e szomorú jelenségek helyett oly viszonyokat biztosítana, a melyek között 
mint hitsorsosok a béke oltára körül, testvérekként egyesülve, összetett erővel munkálkod-
hatnánk egyházunk valláserkölcsi czéljainak megvalósítására. 

Azonban az egyetemes gyűlés által kiküldött bizottság javaslata nem ad meg-
nyugtatást a létező hiányok orvoslása, a közigazgatás könnyítése iránt. 

Ennek folytán egyházkerületünk felkéri az egyetemes gyűlést, hogy e javaslatot 
a bizottságnak visszaadva: hívja fel azt kerületeink százados térviszonyainak lehetőleg tekin-
tetbevételével, a kitűzött czéloknak megfelelőbb munkálat készítésére. A mennyiben mégis 
halaszthatlanul szükségesnek tartaná az arányosítás tervének már most tárgyalás alá vételét : 
a közgyűlésnek egyhangúlag kifejezett óhajtása, hogy az arányosítás kérdése a százados 
történeti viszonyokra, a közigazgatás könnyítésére, a vallás, erkölcsi élet emelésére való tekin-
tettel oldassék meg. 

A tiszai egyházkerületé : «A közgyűlés az egyházmegyék szavazattöbbségével a 
törvényjavaslathoz helyeslő hozzájárulását adja. 

Feltéve mégis azon eshetőséget, hogyha ezen törvényjavaslat az egyetemes közgyű-
lés által bármely okból nem helyeseltetnék : meghatalmaztatnak ezennel az egyházkerület 
képviselői, hogy ott a netán felmerülendő ujabb javaslatok felett legjobb meggyőződésük 
szerint szabadon nyilatkozhassanak és szavazhassanak az egyházkerület nevében. 

Ugyancsak ez eshetőséget látván szem előtt, a közgyűlés a kishonti egyházmegye, 
valamint Terray Gyula esperes és Mayer Endre theol. dékán e tárgyú javaslatát a kikül-
dött képviselőknek megfontolás és felhasználás végett kiadni rendeli.» 

A bányai egyházkerületé: «Az egyetemes bizottság által elkészített törvényja-
vaslat első fejezetét, mely az egyházkerületek arányosításáról szól, el nem fogadja, mert 
az egyházkerületeknek oly termétszetű új beosztását, mely fennálló egyházmegyék ketté-
szakításával járna, a zsinati törvények 80. §-a alapján az egyházmegyék előzetes meghall-
gatása nélkül nem tartja megengedettnek ; az egyházkerületek új beosztására nézve oda nyilat-
kozik, hogy a dunántúli és tiszai egyházkerületek jelenlegi beosztásának épségben tartása 
mellett, a dunáninneni egyházkerülethez csatoltassanak a bányai kerületből a barsi, honti, 
nógrádi és zólyomi megyék, úgy hogy a dunáninneni egyházkerület 12 egyházmegyéből álljon ; 
a bányai egyházkerület pedig a többi 5 egyházmegye területére terjedjen ki. 

A törvényjavaslat egyéb részeinek t. i. a vagyoni viszonyokra vonatkozó s egyéb 
intézkedéseknek tárgyalásába nem bocsátkozik, mert ezek legszorosabb összefüggésben álla-
nak a törvényjavaslat első fejezetének el nem fogadott rendelkezéseivel, arra az esetre 
azonban, ha saját javaslata pártolásra találna, felkéri az egyetemes közgyűlés figyelmét arra, 
hogy a javaslat értelmében a selmeczi lyceum a dunáninneni egyházkerület területébe men-
vén át, a lyceum további fenntartásának módjairól az új javasolt beosztással egyidejűleg 
törvény útján lesz szükséges gondolkodni.» 

Az egyetemes gyűlés a bizottság javaslatát, melyre nézve a zsinati törvény 
108. §-a értelmében az egyházkerületek már meghallgattattak, ugyanazon törvény 
értelmében a zsinat elé terjeszti azzal a nyilatkozattal, hogy a közigazgatás helyes 
menete, a teherviselés egyenletesebb megoszlása s egyházunkban az összetartozás 
érzetének erősítése érdekében az egyházkerületek arányosítását szükségesnek tartja; 
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tekintettel azonban arra, hogy e tárgyban az egyház törvényhozó testülete lesz 
hivatva határozni, a javaslat részleteibe nem bocsátkozik, s a bizottság javaslatával 
együtt a zsinat elé terjeszti egyszersmind az egyházkerületeknek a bizottsági javas-
latra vonatkozó nyilatkozatait. — Evvel kapcsolatban szükségesnek látván az egye-
temes közgyűlés a zsinat sürgó's összehívását megbízza az elnökséget, hogy a 
zsinat sürgó's összehívása iránt forduljon a zsinat elnökéhez vagy ennek akadályoz-
tatása esetében annak alelnökéhez. 

13. (Zs.) Az egyetemes törvényszék birájának megválasztott, de még fel nem 
esketett Csecsetka Sámuel 

a törvényben előírt birói esküt letette. 

14. (Gy.) Az 5-ik pont értelmében az országos segély ügyében kiküldött bizott-
ság következőleg alakíttatott meg. 

Elnök: az egyetemes felügyelő; többi tagjai: az egyházkerületi felügye-
lők és püspökök, továbbá Beniczky Kálmán, Trsztyénszky Ferencz, dr. Schreiner 
Károly, Poszvék Sándor, Szentiványi Árpád, Glauf Pál, báró Podmaniczky Géza, 
Lauko Károly, Győry Elek és Stehló Kornél. 

15. (Gy.) A tiszai egyházkerület indítványt terjeszt be arra nézve, hogy az ág. hitv. 
ev. egyház állami dotatiója törvényben biztosíttassék s erre vonatkozólag a szükséglet tekin-
tetében egyúttal részletes javaslatot terjeszt elő. 

Ezen indítvány és javaslat kiadatik az 5-ik pont alatt az országos segély 
ügyében kiküldött bizottságnak. 

16. A bányai egyházkerület bemutatja az ügyrendjére valamint a néptanítóknak 
a kerületi gyűlésen miként leendő képviseltetésére vonatkozó szabályrendeleteket jóváha-
gyás végett. 

Ezen szabályrendeletek tárgyalása a legközelebbi egyetemes közgyűlés 
napirendjére kitüzetik. 

17. Jelen jegyzőkönyvnek az egyetemes felügyelő és Zelenka Pál püspök elnök-
lete alatti hitelesítésére kiküldettek Fabiny Teofil, Szentiványi Árpád, dr. Liedemann Károly, 
dr. Králik Lajos és Horváth Sándor s ezzel a gyűlés befejeztetett. 

Ezen jegyzőkönyv a 17-ik pont értelmében hitelesíttetett. 

Báró Prónay Dezső, s. k. 
egyet, felügyelő, vil. elnök. 

Karsay Sándor, s. k. 
püspök, egyh. elnök. 

Zelenka Pál, s. k. 
püspök, egyh. elnök. 

Jegyzették : 

Dr. Győry Elek, s. k. 
egyetemes vil. főjegyző. 

Farbaky József, s. k. 
egyet. egyh. főjegyző. 

Dr. Zsigmondy Jenő, s. k. 
egyet. vil. aljegyző. 
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Hortiyánszky V. Budapest. 




