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1843 esztendei Julius l#kén  Nagy Győr sz. kir. városban Nagyságos és Fötisztelendö 
Kis János urnák, Ö császári királyi apostoli Felsége Tanácsnokának, mint a’ dunántú
li evangélikusok’Superintendensének, egyébberánt a’magyar Tudós Társaság rendes 
tagjának, a’ szép tudományok’s a’ bölcselkedés Tanárjának, több T. Vrgyék tablabirá- 
jának egyházi elnöklete alatt megnyittatott a’ dunántúli evangélikusok közgyűlése, je

len lévén.
Hrabovszky Sámuel világi fő jegyző , a’ dunántúli kerületi T. Tábla jegyzője ’s több V rgyék 

tábla bírája.
Zmeskál István világi aljegyző, T. N. Győr Vrgyének is szinte aljegyzője.
Haúbner Máté egyházi fő, P er laky Dávid aljegyzők, mind a’ ketten T. Győr V rgye t. birái.

A ,  egyházi rendből: Perlaky Dávid Mosongyőri esperes, k i előbb; Berke Mihály Veszprémi, Tatay 
Imre Tolnai, Pongrácz Ferencz Somogyi, Volmuth Leopold Vasi Felső; Magasy Dávid Kemenesi, GamáufJó- 
sef Soproni alsó megyei esperesek; Illés Pál Döinölki, Dregály Dániel Győri, Michaelis F rider Kőszegi, Bor
bély Jósef Bonyhádi, Kis János N. Magasi, Gáncs János Kispéczi, Szedenics György Palotai, Stanó János 
Csernyei, Schmidág Vilmos Pinkafői, Horváth János Vadosfai, Szánthó István Szent A ndrási, Gödör Jósef 
Szendi, Perlaky István Dabronyi, Dubovay János Homok Bödögei, Erdélszky Mihály Nem eskéri, Pálfy J ó 
sef N. Geresdi, Fadgyas János Baráti, N agy Jó sef Felpéczi, Szloboda Pál Oroszlányi, Zathureczky Jósef 
Szent K irályi, Kis Sámuel Szili Sárkányi, idősb Udvardy Jósef Bőnyi, K is János Szent A ntalfai, Turcsányi 
Gábor T ési; Perlaky Gábor Kis Baboti; Tóth János Malomsoki, Karsay Sándor Tét hi, László Jónás Pápai, 
Mód Mihály Simonyi, K is Sámuel Sikátori, Hetyey László Bakony Szombathelyi, Tóth János Mérgesi, Hutter 
Sigmond Körmendi, ifjabb Udvardy Jósef Ilántai, Turcsányi Gyula Súri, lelkészek, Erdős Márton Kővágó 
Eörsi taníttó ’s esperesi küldött, az urak.

A ’ világi rendből: Vidos Jósef több T. Vrgyék táblabirája’s Kemenesi felügyelő; D iskay Ferencz 
T.Zala ’s Veszprém V rgyék tábla bírája ’s a’ Zala vidéki megye felügyelője; Bersenyi Sigmond több T. Vrgyék 
táblabirája kerületi számvevő ’s Kemenesi küldött; Kákly Jósef T. Sopron Vrgye A lispánja’s a’ Soproni alsó 
megye felügyelője; Szakonyi István T. Veszprém Vrgye főszolgabirája, a’ Veszprémi megye felügyelője; Hor
váth Dániel T. Győr V rgye főszolgabirája a’ Moson győri megye felügyelője; A rtner Lajos T. Sopron Vrgye 
táblabirája, a’ Soproni felső megye felügyelője ’s a’ Soproni Városi gyülekezet küldöttje; Bárány Pál több 
Vrgyék tábla bírája ’s a’ Tolnai megye felügyelője; Hrabovszky János T. Vas és Győr V rgyék táblabirája ’s a’ 
Vasi felső megye felügyelője; Horváth István több T  Vrgyék tábla bírája ’s a’ Fejér Komáromi megye felügye 
lője: Vidos Imre Kemenesi megye küldöttje ’s T. Vas Vrgye tábla bírája; Patthy István Soproni alsó megye 
képviselője; Bersenyi László Fő Mlgu Eszterházi Herczegség Kőszegi ’s Lékai Urodalmai fő ügyvéde, több T. 
V rgyék táblabirája, ’s a’ Szakonyi gyülekezet felügyelője; Nagy'lstván táblabiró mint a’ Győri gyülekezet fel
ügyelője; Matkovich Sigmond T. Győr Vrgye főszolgabirája’s esperesi küldött; Németh Péter tábla bíró ’s a’ 
Bőnyi gyülekezet felügyelője; Mendel István tábla bíró ’s a’Győri gyülekezet küldöttje; Kurcz Jósef a’ Tolnai 
megye küldöttje; Pálló Endre a’ Soproni Convent küldöttje; Enesei Dorner Eduárd T .G yőr megyei fő ügyvéd, 
az oskolai alapítvány gondnoka; Csemez Mihály több T. Vrgyék tábla bírája; Matkovich Jósef T. Győr Vrgye 
táblabirája, ’s esperesi küldött ; Hutter Sámuel Kőszeg városi gyülekezet küldöttje ’s sz. kir. Kőszeg városa al
jegyzője; Ihász János több T. V rgyék tábla bírája ’s a’ Veszprémi megye küldöttje; Matkovich Imre tábla biró; 
Takács Lajos T. Vas Vrgye szolga bírája ’s a’ Vasi felső megye küldöttje; Fejér Ferencz T. Sopron Vrgye sz. 
bírája; Ihász Imre több V rgyék tábla bírája; N agy Mihály Bezi gyülekezet küldöttje; Ostfy Sándor T. Vas 
Vármegye alszolgabirája, Tamaska István ügyvéd, Hrabovszky Lajos ügyvéd’s kemenesi küldött; Eőry An
drás T. Győr Vrgye tábla bírája, K is Sándor kerületi táblai ügyvéd, Zmeskál Sándor T. Győr Vrgye tiszti al- 
ügyvéde; Bodrogy Jósef tábla biró, Baranyay Ferencz ügyvéd ’s több világi urak ’s férfiak.

Melly alkalommal
1. A’ szent lélek segítségül hívásával királyi tanácsnok és Superintendens Kis János úr ő nagysága 

a’ kerületi rendeket kettős örömmel üdvözlé, szive forró ömledezésével meg említvén, miképen ifjúsága k i tű
zött pállyáját épen 50 évekkel ez előtt a’ Győri gyülekezet tanittó székibe kezdé, ’s köz hivatalát Győr kies 
vidékibe folytató; hol 31 évekkel előbb ezen egyházkerület fő pásztori kormányára avatva Ion, ’s ifjúsága leg
szebb virágait a’ férfikor valódi és csak majd a’ sir partján megszűnendő örömivei élvezni szerencsés vala; miért 
hogy Isten illy nagy kegyelembe részesitté, háladás érzelmivel örvendve, a’ kerületi rendeket kérte : hogy a’ 
köz czélra szent buzgósággal, szerénységgel’s tapasztalások szerint szükséges bölcsességgel tanácskozzanak 
és őtet eddig tapasztalt igaz hajlandóságokkal tovább is segítsék.

A ’ tisztelve szeretett Fő pap üdvözletét a’ kerületi rendek ki törő éljenezés közt fogadván, számos ér
demekkel tündöklő Fő pásztorukat, mint az egyházi ’s világi kör diszkoszorujának egyik fénypontját tiszta ér
zelmekkel viszont üdvözlék; közhivatalának hasznos sikert, számos öröméveket óhajtónak’s ezek emlékét jegy
ző könyvileg is kijelenteni rendelők.

2. Bersenyi Sigmond tábla biró úr mint Kemenesi küldött szóval jelenti: hogy Beliczay Jónás Ilogyé- 
szi lelkész ur a’ Kemenesi esperesi hivatalról korbeli gyengesége miatt le mondván, helyette Magasy Dávid Kis 
Somlyai lekész úr esperesnek választatott: Kamondy Lajos úr helyett pedig Vidos Jósef tábla biró ú r , előbb T. 
Vas Vrgye első alispánja, felügyelőnek kikiáltatván, folyó évi Julius 6án hivatalába lépett.

Beliczay Jónás volt esperes úr lemondása tudományul vétetvén, hivatalos czimje a’rendszer értelmében 
meghagyatik ; Magasy Dávid esperes ’s Vidos Jósef felügyelő urak válosztatását a’ kerületi rendek örömmel vet
ték ’s őket formaszerinti tértetvényeik beadására utasították.

3. Királyi tanácsnok és Superintendens Kis János úr szóval elöladá: hogy Matkovich István egyház
kerületi felügyelő úr ő mlsga, mái napon vett hivatalos levele szerint Poson ba folyvást tartó fő törvényszéki ülé
sek miatt jelenleg világi elnöki székét elfoglalni akadályoztatok. 1
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A’ világi elnökségre Vidos Jósef Kemenesi esperesi felügyelő úr helyettes világi elnökké kikiáltatván 

elnöki széke elfoglalásával a’ kerületi rendeket párt nélküli tanácskozásra buzditá ’s a’ köz gyűlés egyházi ’s vi
lági elnöklet alatt tovább folytatva lön.

4. Patthy István tábla bíró ú r, mint a’ Soproni alsó megye küldöttje szóbeli jelentése szerint Tóth Pál 
esperesi felügyelő úr korgyengeség miatt hivatalát leköszönte ’s Káldy Jósef Sopron Vrgyei Alispán úr utódjá
nak választatott, k i a’ választási gyűlésben hivatalos akadályok miatt meg nem jelenhetvén a’ szokott esküt most 
a’ közgyűlés előtt le tette és tértetvénye beadására utasittatik; Tóth Pál k i szolgált felügyelő úr czimje haszná
latában meghagyatván.

5. Berke Mihály Veszprémi esperes úr Írásba jelenté hogy Kamondi Ferencz felügyelőségi hivataláról 
szinte korgyengesége miatt lemondott ’s helyette Szakonyi István Veszprém Vrgyei főszolgabíró úr felügyelővé 
választatott. Ez is tudományul vétetik ’s tértetvénye beváratik.

6. Vollmuth Leopold Vasi felső megyei esperes úr Írásbeli tudósittását be adta arról: hogy A rtner J á 
nos Vas felső megyei felügyelő úr 1842 esztendei esperesi gyűléskor hivataláról le mondván, a’ felső Lői gyüle
kezet ezen tudósittáshoz •/. alatt kapcsolt levelében mind az egyházkerületi felügyelő által ki adandó k ije lzés
nek, mind a’ választásnak előre ellenmondott, sőt a’ választásra felhívó körlevélnek Felső Lőről történt önké
nyes vissza u tasításával, a’ választást tettleg is akadályozta; és miután Hrabovszky János tábla biró úr rendes 
szavazás utján általjános többséggel esperesi felügyelőnek választatott, a’ gyülekezet Vimmer Ágoston lelkész 
úr utóirásával ’s pecsétjével megerősített 3 •/. alatti kinyilatkozásában, és Vimmer Ágoston lelkész úr is 4*/. alat
ti levelében, a’ Választásnak ismét ellen mondott, ’s a’ Vasi felső megyétől már most külön válni kíván.

A ’ panaszlott Felső Lői gyülekezet által k i adott ’s a’ tudósításhoz kapcsolt irományokból részint az: 
hogy a’ felügyelő lemondását jelentő esperes úr körlevele mellett megyéjében ki hirdette, ’s a’ gyülekezeteket 
előbb ki jelelő szavazásra felhívta; részint az: hogy a’ gyülekezetek szabadon ’s m egszorítás nélkül k i jelelést 
tettek , ’s a’ kijeleitekből ismét önként választhattak, és választottak i s , nyilván megtetszvén ; és igy a’ Felső 
L őiek •/. alatti kinyilatkozásában kívánt szabad ki jelelés ’s szabad választás a’ lelki esméret szabadságával meg
egyező egyházi rendszer fő elvei szerint szorossan megtartatván ; egyébberánt is a’választott felügyelő személye 
eránt a’ panaszlott gyülekezet 3 •/. alatti k i nyilatkozása szerint is kifogást nem tehetvén, a’ Felső Lői gyüleke
zet nevében ’s lelkésze által tett ellenmondás félre tétetik, ’s a’ többség által választott felügyelő itten is ily e n 
nek megesmertetik, annak ez úttal be adott formaszerinti tértetvénye ezen ponthoz kapcsoltatván.

Minthogy pedig a’ panaszlott Felső Lőiek /  //. és 3 /. alatti kinyilatkozásokban ezen egyházi testülettőli 
elválásokat k i jelentették ’s a’ törvények által meghatározott hatósági kapcsolatot, melly a’ kerületi gyülekeze
teket kölcsönös összeköttetésben’s felsőség alatti függésbe tartja, vakmerő ellenszegüléssel felbontották, ’s az 
egyházi törvények végrehajtására választott egyházkerületi felsőség és a’ százados szokással szentesitett intéze
tek  ellen pártos megelégedetlenséggel tusakodnak; ilyen kárhozatos törvény ellenes törekvésekért annak utján 
feleletre vonandók lévén, Vidos Jósef felügyelő ’s Perlaky Dávid esperes urak elnölete alatt, Magasy Dávid es
peres, Michaelis F rider és Gáncs János lelkész; Horváth Dániel esperesi felügyelő, Bersenyi László és Zmes- 
kál István tábla bíró urak Felső Lői gyülekezetbe küldetnek a’ végett: hogy az /. / .  3 alatti irományokat szer
kesztő egyéneket, ’s mind azokat, kiknek ezen tárgyba befolyások volt, azokkal, k ik  az esperesi körlevelet 
vissza utasítani bátorkodtak, k i nyomozzák; a’ 4 •/. alatti ellenmondás eránt Vimmer Ágoston lelkész urat is 
szoros kérdőre vegyék, ’s esperesi felügyelő úr törvényszerű választását a’ gyülekezet előtt ki jelentvén, ennek 
elöljáróságát tartozó engedelmességre u tasítsák 's a’ végbe vittekről tudósítást tegyenek.

7. Tüskés István Vasi közép megyei esperes úr beküldött írásbeli tudósításából arról értesültek az 
egyházkerületi rendek, hogy Radó Lajos Vas Vrgyei helyettes 2dik Alispán úr a’ Vasi közép megyében espe
resi felügyelőnek választatott.

Melly választás tudományul vétetik ’s a’ hivatalnoki tértetvény felügyelő úrtól be váratik.
8 . Gamaúf Jósef Sopronyi felső megyei esperes úr szóval tett arról tudósítást: miképen Leitner Fe

rencz tábla biró úr felügyelői hivataláról folyvást tartó betegsége miatt leköszönvén, helyette A rtner Lajos Sop
ron megyei táblabiró úr és Sopron városa tiszti fő ügyvéde választatott, k i eddig meghiteztetve nem lévén, szo
kott eskü szerint hivatalába avatott ’s tértetvényét nyomba be adta.

9. Bárány Pál Tolnai esperesi felügyelő úr arróli tértetvényét: hogy titkos társaságoknak nem tagja, 
beadván , ez a’ jegyző könyvhez mellékeltetik.

10. K i hirdettetett a’ N agy Méltóságú Magyar Királyi Helytartó Tanácsnak 1842dik évi Sept. 20kán 
35,401 szám alatt az egyházkerület törvényszékéhez utasított abbéli intézete: mellynél fogva ezen egyházke
rület felszóllittatik: hogy Resell Alajos fogalmazú gyakornok által tervezett ’s minden második évben kinyomat
ni kívánt egyházi köznévtár ki adása végett a’ megküldött rovatos példányok szerinti össze Írást eszközölje.

Ezen kir. intézet kerületileg már előbb ki hirdetve lévén, ’s a’ rovatos összeírás beadatván, Perlaky 
Dávid esperes és Patthy István tábla biró urak elnöklete alatt Tatay Imre, Pongrácz Ferencz, Szedenics György 
egyháziak, Bárány Pál, Vidos Imre, Zmeskál Sándor világiak e’ tárgybeli vélemény adás végett megkérettek.

11. Folyó 1843 évi Martius 8án Sopronba tartott kis gyűlés jegyző könyve be adatván, az 1. 2 pon
tok alatti k. In tézetek, mellyek szerint a’ 1841.1842. évi közgyűlések jegyző könyvei észre vétel nélkül visz- 
szaküldettek, tudományul vétetnek.

A ’ 3dik pont alatt Frndák Jósef eránti Intézmény a’ kerületi törvényszékhez utasitva, ’s latin nyelven 
szerkesztve lévén, a’ N. M. M. K. Helytartó Tanács alázatos felírás mellett m egkéretik, hogy k. Intézményeit 
ezen egyházkerülethez, mint az egyházkerületi törvényszék felett álló testülethez magyar nyelven bocsáttani 
méltóztassék.

A ’ 4dik pont alatt kihirdettetik, hogy Bukva Lajos tábori lelkész erkölcstelen ’s javithatatlansága miatt 
hivatalából le tétetett, ’s Taúbner Károly utódjának válosztatott.

Az 5dik pont alatt be adattak a’ Soproni fő oskola ’s oktatók eránti félévi tudósítások, mellyek egyik 
példánya a’jegyző könyv mellett marad; ketteje felsőbb helyekre terjesztés végett grófZay Károly egyetemes 
oskolai fő gondnok úrhoz átküldetik.

12. Ugyan azon gyűlés jegyző könyve 6ik pontja alatt az egyházkerületi törvényszék tartását illető
javallat kerületileg ki hirdetve, ’s minden gyülekezeték ez eránti vélemény adásra felszólítva lévén, a’ 1842 
évi jegyző könyv 43 dik pontja alatti határozat bővebb felvilágosítása végett ki jelentetik: hogy á’ rendes elnö
kök akadályoztatása esetében azon 43dik pont alatt meg irt választási sorban következő első tábla biró elnökös- 
ködik; hogy a’ kerületi törvény szék rendszerint az évenkénti közgyűlés utáni első napon, vagy ha a’ tárgyak
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nem nagy érdeküek, a’ közgyűlési napokon is; a’ számadások visgálata, káplánok felszentelése ’s egyébb sür
getés esetek miatt továbbá superintendens vagy kerületi felügyelő urak belátása szerint rendkívül is tartassák; 
a rendes ülnökök a’ közgyűlésre egyébberánt is megjelenvén, azoknak meghívása illyenkor nem kívántatik; 
a' rendkívüli törvényszékekre mindazáltal a’ rendes ülnökök elég számai meghivatnak, k ik  közül az elmaradni 
kívánók, akadályoztatásokat Superintendens urnák jó  idején írásban jelenteni köteleztetnek, ’s ekkor a sorba 
következők hivatnak; és ha nem várt esetre a’ meghívott ülnökök elég számmal nem leendenek, a’ törvényszék 
illető elnök urakkal egyetértve helyettes ülnököket választ, k ik  hiteskü szerint illy rendkívüli alkalomra ineg-
hiteztetnek.

13. Horváth Jósef rendes's Ihász Imre számfeletti ülnökök halálát a’kerületi rendek hivatalosan meg
értvén, Gödör Jósef számfeletti ülnök úr az egyházi rendes ülnökökhez soroztatik ; ’s ekképen a’ számfeletti- 
ekhez egy egyházi ’s Ihász Imre úr helyett is egy világi ülnök választása szükségessé válván, minden gyüleke
zetek egy egyházi ’s egy világi egyént válasszanak, ’s e’ végett Írásbeli szavazatukat pecsét alatt a’ jövő köz 
gyűlésre esperes u ra k ’s illetőleg követeik által beküldjék.

14. Haúbner Máté, Borbély Jó se f , Magasy Dávid, Gáncs János, Gödör Jósef, K is János (Magasi) 
Kis Sámuel egyházi ; Yidos Jósef, Szakonyi István, Káldy Jósef, Bárány Pál, Horváth István, Szabó Jósef, 
és Hrabovszky János világi urak, mint 1842 évi gyűléskor be adott szavazatok által választott egyházkerületi 
ülnökök, az egyházi rendszerbeli eskü szerint ezen alkalommal meghit ezt ettek.

15. A ’ pesti egyetemes köz gyűlés l842k i jegyző könyve felolvastatván, abból ezen egyházkerületet 
érdeklő czikkelyek ki hirdettettek ’s a’ mennyire szükség tárgyaltattak, mint a’ következő pontokból megtet
szik , és ugyan

a’ 2dik pontra: a’ tiszai 's bánya városi számos tót ajkú lelkészeknek O Felségéhez a’ tót nyelv érde
kében tett folyamodása megvisgálására egyetemes választmány neveztetik.

a’ 3dik pont alatt az egyházkerületekhez utasított ’s véleményei vissza küldött oskolai és tudományi 
rendszer megvisgálása választmányra bizatik.

a’ 4dik alatt jelen tetik : hogy a magyarhoni ké t evangélikus egyházak egyesítésére  ki nevezett vá
lasztmány elnöke gróf T eleky  Jósef O nagy Misága Erdélyi kormányzónak neveztetvén, a’ választmány gróf 
Zay Károly Ö Msága al elnöksége alatt Pesten össze ült, ’s az egyesülés üdvös voltáról meggyőződvén, az időt 
kívánó előkészületek tervezésére maga köréből alválasztmányt nevezett , ’s a’ többi előleges lépések életbe ho
zatalát minden egyházkerületekben ki nevezendő küldöttségek buzgó munkálódásától várja.

A ’ tervezett egyesülést nem csak elvben elfogadják, hanem annak sikeres eszközlését is ezen kerületi 
rendek forrón óhajtván, figyelemmel kisérendik a’reformatus atyafiak lépéseit ; a’ teendők eránti véleményadás’s 
a’körülmények kifejtésére való ügyelés egy állandó választmányra bizatik. Ezen választmányelnökségéreNagy- 
ságos Kis János superintendens 's királyi tanácsnok, és mélt. Matkovich István kerületi felügyelő urak; választ
mányi tagokul világi ’s egyházi jegyző urakon kívül minden esperes ’s esperesi felügyelő, Berzsenyi Sigmond, 
D ornerE de, Illés P á l, Borbély Jósef, Szedenics György, Turcsányi Gábor urak és Sopron, Győr, Kőszeg, 
Komárom városi gyülekezetek elnökei, illető lelkész urakkal m egkéretnek; a' rendes elnökök akadályoztatá
sa esetében Perlaky Dávid esperes és Vidos Jósef esperesi felügyelő urak helyettes elnökök leendenek; ajánl- 
tatik továbbá minden esperesi megyéknek 's városi gyülekezeteknek, hogy körükben folyvást munkálódjanak; 
különössé» lelkész urak a’ szónok széken ezen tárgyra vonatkozó értesittéseket legyenek, és munkálódásaik 
eredményéről vagy megakadásáról is , időszakos tudósittásokat illetőségekhez, ezek pedig évenkint a’kerület
hez be adják.

16. Puczinczi gyülekezet közönségeTerplán Sándor urat rendes lelkészének megerősittetni, ’s a’ meg
határozott törvényes ut terhe alul magát fel mentetni kéri.

E ’ tárgy a’ kemenesi esperesi megye törvényszéke előtt, múlt évi rendelés folytában fel vétetvén, ’s 
a’ per jelenleg be adatván, ez még a’ gyűlés alatt tartandó egyházkerületi törvényszék által bővebben inegvis- 
gáltatik ’s a’ folyamodó gyülekezet a’ hozandó ítélet be várására utasittatik.

17. A ’ nyug intézeti segedelmekért be adott folyamodások megvisgálására Perlaky Dávid esperes ’s 
Hrabovszky Sámuel világi fő jegyző , minden esperes ’s felügyelő urak, és a’ nyilvánossal! tartandó választmá
nyi ülésben megjelenni kívánó ügybarátok, niegkéretnek, miről a’ gyűléshez tudósításuk be váratik.

18. Ezen jegyző könyv lOdik pontjára: Pathy István tábla biró úr Resell Alajos névtára érdemében 
a’ választmány véleményét be adá. E ’ vélemény nyomossan ki fejti: hogy a’ k. Intézvény egy magány válalkozó 
egyén által, magány haszon tekintetéből tervezett névtár ki adására kötelességnek soha nem esmérhető adatok 
megküldését kívánja; hogy a’ megküldött rovatos példányok latin nyelven tervezett ki adásra mutatnak, melly 
a’ hazai törvényeknek a’ nemzetiséget ’s a' honi nyelv terjesztését parancsoló irányzatát akadályozza, és a’ nap
ról napra mételykint terjedő nyelv elleni mozgalmaknak ez által is mintegy kedvezés nyujtatna; hogy továbbá 
a’ tervezett rovatos példányokban C u r a t i a ’s O r a tó r iu m  szavak használtatnak, mellyekkel ezen egyház tör
vényes állása sértetik , ’s le nézetik; végre hogy a’ 1838dik évben kiadott egyházi névtárt, a’ kerületi rendek 
idő szakonkint k i adni rendelők, és ezt, mint a’ kerületi pénztár egyik forrását tovább is pártolni kellenék.

A ’ véleményben k i fejtett okoknál fogva tehát a’ N .M .M .K .H. Tanácsnak megiraíik: hogy a’ nemzeti 
nyelv hátralételével ’s a’ kerület különös érdeke és a’ rovatos kifejezésekben talált lenézés miatt ezen egyébb
eránt is kötelességnek el nem fogadható felhívást a’ kerületi rendek elől seg íten i nem akarják.

Mivel pedig a’ kerületi névtár kiadása időközbeli változások miatt szükségesnek találtatik, P erlaky  
Dávid esperes, Haúbner Máté egyházi főjegyző és Drégály Dániel lelkész urak alulirási biztosittás mellett an
nak ujjabb kiadását magokra válolák, ’s a’ beadott rovatos összeírást nyomban átvették; és mivel ezen össze
írásba némely hibák ’s a’ 1838ki névtárral ellenkező adatok létezhetnek, esperes urak ’s a’ városi gyülekeze
tek  kiadó urak által kijelelendő ’s annak idejében közlendő hiányos adatok k ija v ítá sá ra  felszóllittattak.

19. A ’ nyug intézeti segedelmekért beadott folyamodásokról Hrabovszky Sámuel választmányi elnök 
ur tudósittását be adván, ennek nyomán

Hencz János lelkész gondnoksága alatti Kovács Ferencz lelkésznek adatnak . . 50 ft.
Varga István volt oskola mesternek mint előbb . . . . . • . 40 „
Bodács Sándornak mint előbb . . . ■ . . . . . 25 „
Mérnyi Sámuelnek, mivel a’ nyugintézeti 13dik czikkely szerint ön vétsége miatt hivatalától el e-

sett; és a’ kerületből k i költözködvén, a’ fizetéseket nem folytatta, ez úttal utoljára rendeltet
nek . . . . . . . . . 20 „*1



Barabás István oskola tanittó polányi fiók gyülekezetből 55 évi szolgálatja után korgyengeség miatt 
ki lépvén, ’s a’ nyugintézeti fizetést Kőcsei elöljárók bizonyitvánnyával szegénységét, és még 
azt, hogy Kőcsén zsellérkedő fiánál tápláltatik, kim utatván, most először . . . 20 ft.
Takács János volt oskola tanittó a’ rendszabályok ITdik czikkelyében meghatározott folyamodási pró

bákat be adni el mulasztván, nem segedelmeztethetik.
Andorka István volt Nádasdi oskolatanittó hasonló okok miatt kérésétől elmozdittatik.
Prédikátori özvegyek közül szűkölködő sorsukra tekintve:

Pecz Susánnának ezen évre rendeltetnek 
Balog Rosinának Kalm ár Jósef özvegyének 
Balog Susánnának Kapcsándy lstvánőnek 
Buócz Júliáimnak
Német Máriának 
Neúdher Máriának 
Duchon Susánnának 
Hutter Károlinának 
Illés Sófiának 
Múth Máriának
Kis Susánnának Holeczynőnek 
A rtner Katalin Valtersdorfernőnek 
Seybold Susának Klementnőnek 
Bachich Annának 
Szeleczky Henriettának 
K ronekker Juliánának 
Borbély Annának R itter János özvegyének 
Krepsz Kristínának Horváth Jósefnőnek .

Oskola tanittók özvegyeik között 
Koczor Katalinnak számos árvái tekiutetéből 
Benkö Susának Laúcseknőnek 
Vargyú Júliáim Mátis Andrásnőnek 
Szelestey Eszternek 
T rink ler Susa Ferenczynőnek 
Horváth Júliáim Káloczy Ferencz özvegyének 
Schöpf Eörsének . . . .
Rielnn Margit Ferenczy Jánosnőnek 
Tompos Juditnak . . . .
Seregély Annának . . . .
Szűcs Annának most először . . . . . . . .
Á rvák közül: Szabó Sándor oskola tanittó Eszter nevű 4 éves, jelenleg Szabó András Kapolcsi la 

kos gondnoksága alatti árvának

50 ft. 
50 „ 
50 „ 
35 „ 
35 „  
35 „ 
35 „ 
35 „ 
30 „ 
30 „ 
30 „ 
25 „ 
25 „ 
25 „ 
25 „ 
25 „ 
25 „ 
25 „

25 ft. 
12 „ 12 „ 
12 „ 
12 „ 
12 „ 12 „ 
12 „ 
12 „ 
12 „ 
12 „
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Sólyom János Csóti volt tanittó Sándor nevű 12 éves, jelenleg Varga Márton Dörögdi tanittó gond 
noksága alatti árvának, k i a’ múlt évi jegyző könyv 20dik pontja alatt ismételve be kívánt ée

úttal be adott anya könyvi kivonat szerint 1831 évi November 26kán született . . id  „
»mez Anna Dubovay Sámuelnő, Halb Theresia Godina Mátyásnő, Vásonyi Eörse Szopóczy János- 
néhai férjeik a’ nyugintézet tömegéhez pontossan fizettek, be mutatni elmulasztván, kérésektől el 
• ha mindazáltal a’ seíredelmezendők sorába lépni kívánnak, első folyamodások mellett a’ befize-
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nos nevű 1840 évi Aug. 28án született árvája szinte a’ befizetési próba hiánya miatt ez úttal nem segedelmeztet
hetik , keresztelő levele jelen pont alatt hagyatván.

Többire a’ megrendelt segedelmeket, összesen 895 ftkat váltóba Szabó Jósef pénztárnok ür a’ tömeg 
pénztárából ki fizetni ’s jövő évi számadásaiba venni fogja.

20. Ki hirdettetett továbbá a’ pesti egyetemes gyűlés jegyző könyve 5dik pontja, melly alatt a’ du- 
namelléki helvét vallásu egyházkerület által czélba vett középponti fő oskolának közös erővel ’s közegyetértés
sel eszközlendő felállittása inditványoztatik, és e’ végett egyetemes választmány neveztetik.

Ezen középponti fő oskola fel állittása eránti óhajtásokat a’ kerületi rendek már a’ Bonyhádi gyűlés
kor jelentvén, azt tovább is pártolják és lm a’ felállittási terv meg állapításával a’ tudandók hivatalossan közöl
téinek, e’ czélra pénzbeli szabad adakozásokat gyűjtenek.

21. Azon jegyző könyv fidik pontja alatt az oskolai rendszer eránti észrevételek véleményes tudósit
tás mellett be adatván, a’ Zay-Ugróczi oskolai gyűlésen készített tervei össze vetve, némely módosittásokkal 
megállapitvák, ’s egyházkerületekkint ki hirdettetni rendeltettek, oly utasítással : hogy az oskolai fényitték 
ez úttal ki nem dolgoztathatván, minden oskolai Intézet elöljárói helybeli körülm ényeik’s szükségeikhez ké
pest az eránt javallatot készítsenek , ’s ezeket egyházkerületeik utján, ’s véleményével az egyetemes gyűlés 
eleibe adják.

Az oskolai rendszer eránti intézetek ideiglenessen tudományul vetetven, hogy ezen pont alatti hatá
rozatokat eszközölni lehessen, Vidos Jósef és Hrabovszky Sámuel urak a’ k ije le lt észrevételeket inegvisgální, 
’s az oskolai fenyittéki terv ki dolgozását ezen kerületbeli oskolai intézetek elöljáróságával egyet értve eszkö
zölni, és tudósítások mellett annak idejében be adni fogják.

22. Azon jegyző könyv 8dik pontja alatt a’ közsérelmek ’s kivánatok, jelen ország gyűlése folytában 
idő ’s körülményekhez képest az eddig gyülésileg ki mondott vezér elvek értelmében elő mozdittatni és a’ ve
gyes házassági sérelmes esetek minden lelkész ur által illetőségéüez be adandó jegyzék szerint évenkint b e je 
lentetni rendeltetnek.

E’ rendelés minden lelkész ’s gyülekezeti előjaro urak figyelmébe ajánltatik.
23. Még is azon jegyző könyv 14dik pontjára, a’hátra lévő agensi tartozások eránt ezen egyházkerü

let nyilatkozata be váratván, 1830ki jegyző könyv 7dik pontja alatti határozatban ki fejtett körülmények ’s tör-



vényes okok nyomán tovább is kijelentetik: hogy mivel a’ követelt tartozások, részint felemelt ’s ezen kerület 
megegyezése nélkül kivetett sommákból, részint a’ pénzkeleti viszonyok miatt országszerte szenvedett fogyat
kozásokból erednek, ’s mivel a’ megrótt kivetés soha foganatba nem is ment, az egyébberánt is legnagyobb átal- 
jánosságban emlegetett igen terhes hátralevőség pótlásához ezen egyházker'űleti gyülekezetek nem járulhatnak.

24. Azon jegyzőkönyv 16ik pontja alatt az anyakönyvi táblázatok kinyomatási költségéből 5 ft. 2 0 kr. 
ezüstben ezen kerülettől kivántatván, Szabó Jó sef kerületi pénztárnok ur e’ sommát ki fizetni, ’s jövő évi szám
adásaiba venni fogja

25. A ’ 17dik pont alatt minden egyházkerületek népnevelési adatok be küldésére felszóllittatnak.
A ’ kívánt adatok megszerzése minden lelkész uraknak ajánltatik.
26. A ’ 18dik pont alatt Róthféle alapítványi jutalmak k i osztása je len te tik , ’s a’ k i oszló választmány 

jegyző könyve be adatik.
Mivel ezen alapítványi jutalmakból a’ Soproni fő oskolabeli tanulók közül egy időtől fogva igen keve

sen segedelmeztetnek, ’s ezek között is legalább ketten más kerületbeliek  volnának, a’ kerületi Rendek néhai 
B. Próuay Sándor urat, mint a’ k i osztásra ügyelő választmány előbbi e lnökét, az alapítvány keletékor felvett 
arányszerinti kiosztásra, már előbb ismételve m egkérvén, most még gróf Zay K ároly fő felügyelő ur is az előb
biek nyomán m egkéretik: hogy a’ dunántúli egyházkerület ki terjedését és azt: hogy itten csak ezen egy fő os
kola létezik , ügyeletbe venni, ’s jövendőre a’ Soproni fő oskolából több tanulók jutalmazására ügyelni méltóz- 
tassék; azt is óhajtván: hogy az illető hat oskolai Intézetekre osztott egyének száma jegyzőkönyvileg nyilvá- 
nittassék.

27. A ’ 20dik pont alatt jegyzői járandóságok eránt ezen egyházkerület nyilatkozata kívántatik.
A ’ kerületi rendek jegyzői fizetés adására annak idejében felszóllitva nem lévén , a’ kivetésbői eredt 

követelést pedig, el nem Tálalhatván, valamint ezen okokat már előbb k ije le n te tté k , ez úttal is a’ múltra kö
vetelt hátralévőséget el nem fogadják, ’s az egyetemes köz gyűlésnek ezen határozat bejelentetik .

28. A ’ 29dik pont alatt: Lincz városi evangélikusok templom épittési segedelmezés végett minden 
gyülekezetek pártfogásába ajánlhatnak.

A ’ folyamodók czélját ezen egyházkerület meleg részvéttel elől mozdittani, ’s különössen o t t , hol a’ 
Linczi békekötés ke lt, hit sorsosinkjavát eszközölni törekedvén, minden esperes urak ’s városi gyülekezetek 
segedelem gyűjtést eszközöljenek, ’s azerání tudósittásukat be adják.

29. A ’ 32dik pontra: minthogy Füredy Lajos árjegyzői hivataláról le mondott, ’s ezen kerületi gyü
lekezetek választásra Utasittatván, szavazataikat be adták, K áldy Jósef, Zmeskál István, N agy István világi, 
Tatay Im re, Haubner Máté és Borbély Jósef egyházi urak a’ szavazatok felbontása végett ki kü ldettek , k ik a ’ 
gyűlés alatt k i küldetésükben eljárván, jelen te tték : hogy a’ szavazatok többségét Edvi Illés Adám hazai hites 
ügyvéd úr nyerte e l; melly az egyetemes közgyűlésnek be je len te tik , és a’jegyző választásához ezen egyház- 
kerület jelen alkalommal felszóllittatván, annak évenkinti jutalma ’s a’ jegyző könyv e’ hivatalos iratok kiadására 
fordittandó összes költségek fejében, innét formálható következtetés nélkül, ujjabb változás esetéig évenkiut 
40 ft. ezüstben a’ kerületi pénztárból fizettetni ’s a’ számadásokba vetetni rendeltetnek.

30. Ezen jegyző könyv 16. pontjára: a’ Puczinczi papválasztási per meg visgálásáról ’s a’ hozott utasit- 
tó Ítélet tartalmáról az egyházkerületi törvényszék jegyző könyve beadatván, az Ítélet tudomásul vétetik ; ’s a’ 
perbeli irományok folytatás végett a’ feleknek kiadatnak; Miután pedig eljáró esperesi törvényszék Ítélete sze
rint Rituper nevű Bokrácsi lakos a’ NB. NB. alatti visgálat alkalmával lármás viseletével a’ visgálatra kiküldött 
felsőség ellen szegült, és Pintek nevüPolonai lakos a’ templom kulcsát magához vette, ’s az ott volt járásbeli szol- 
gabiró úr megintésére sem adta viszsza; ezen tettek  fenyittést érdemelvén, a’ NB. NB. alatti tudósittás T . Vas 
Vrgyéhez oly kéréssel küldetik meg, hogy a’ ki jeleltek méltó fenyittését eszközölni méltóztassék.

Többire még némelly tótsági lelkészek és Lülik  István tanittó fenyittése eránt is az esperesi Ítélet
ben intézkedés kivántatván, —  Radó Lajos felügyelő, és Volmuth Lipót esperes urak elnöklete alatt, Hrabovsz- 
k y  János, Takács Lajos világi, Michaelis F r id e r ’s a’ választandó Meszlenyi lelkész urak tótsági lelkész urak 
és Lülik  István elleni vádokat megvisgálják, a’ feleket meghalgatják ’s kimerittő tudósittásukat a’ jövő közgyű
léshez beadják.

31. K is Lajos udvari agens u r, múlt 1842 év alatt legfelsőbb helyen elő mozdított vallási tárgyakról 
jelentését be ad ta , mellynek következő nevezetes pontjai ki hirdettetnek:

1) A ’ vegyes házassági sérelmek eránti felterjesztés egyenessen O Felsége atyai kezeibe nyujtatott.
2) A ’ tiszamelléki, bányakerületi és dunáninneni Superintendensek abbeli folyamodására: hogy a’ tót éne

kes könyvek kiadására Károlyi Istvánnak 20 évi kiváltság adassék, ’s ezen évek le folytával az énekes köny
vek k i adása a’ folyámodó egyházkerületek tudta nélkül senkinek meg ne engedtessék, oly értelmű kegyes ha
tározat érkezett, hogy ezen könyvek kiadási tulajdonossága egyébberánt is a’ kerületeké marad, ’s a’ kiváltság 
kiadásának szüksége fenn nem forog.

3) A ’ Puchói, Laazi, Ozori evang. le lk észek ’s tanittók Ó Felsége saját erszényéből nyert 300 pft. sege
delemnek ismét három évekre leendő megujjittásáért esedeztek.

4) A ’ Dabronyi evangélikusok abbeli folyamodása: hogy a’ gyülekezet százados jogaiba megerősittessék 
’s az épületi fáézásért követelt fizetések alul mostanra ’s jövendőre felmentessenek, értesittés végett a’ N.M .M . 
K. H. Tanácshoz küldetett.

5) Kőszegi evangélikusok folyamodására meg hagyatik az illető kir.B iztosnak, hogy tisztujjittáskor evan
gélikus alkalmas egyének főbb tisztségekre is ki jeleltessenek.

6) Selmeczi evangelika gyülekezet egyházi szükségeire a’ városi pénztárból évenkinti segedelmet kérvén, 
folyamodása O Felségéhez bé nyujtatott.

7) Külföldi egyetemekre utilevelet nyertek összesen kilenczen, k ik  között ezen kerületbeli nincsen; Lak- 
ner János iskolatanittó pedig , k i Vürtem bergbe, és a’ Leichtenbergi tanittókat képző intézetbe ment, 1841 év
ben nyert utilevelét, ismét egy évre meg hosszabbittatni kedvező sikerrel kérte.

8) A ’ Rév - Komáromi evangel, ’s reformatus gyülekezeteknek évi segedelem fejében a’ városi pénztárból 
1000 pft.; ’s az Iglói evang. gyülekezetnek a’ múltra, 1822től bezárólag 1835ig, mióta t. i. rendes segedelme
ket húz, a’ város pénztárából, ennek tehetsége szerint részekkint ki fizetendő 12739 ft. 24 kr. p. rendeltetett.

9) Több folyamodások az evang. hitre térés érdemében felvétettek , ’s legfelsőbb helyeken tárgyal tatnak.
E ’ terjedelmes ki merittő jelentésből a’ vallási köz ügyek állása, ’s agens ur szorgalma is kitetszvén, 

ezek jegyzőkönyvileg méltányoztatnak. 2
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tolt kamatok a’ segedelniezettek megnevezésével ki liirdettetiiek; és ezen alapítvány legnagyobb nyilvánosság
gal kezeltetik , a’ kerületi rendek felszóllittatnak, hogy az alap egyesület ezé íjával megegyezd fiók-egyesüle-

egyesület czélja egyedül a’ szűkölködő emberiség segelmezesere, es a valóban szegény 
sok javára irány oztat van, kerületbeli lelkész urak jelen pont alatti határozatot a' szónok székről hirdessék ki, ’s 
egyik vasárnap vagy innepen készpénzbeli adakozást gyüjtvén, azt illetőségük által a’jövő közgyűléshez be 
adják.

33. K i hirdettetett a’ N agy M .M .K.H.Tanácsnak 1842 évi Julius 12én 25,899 szám alatt kelt kegyes 
Intézete, mellynél fogva megiratik: hogy a’ Prágai német evangélikus és reformátusok iskola ’s papiak újra é p í 
téséhez legfelsőbb helyről segedelem szedhetési engedelmet nyertek, ’s mivel minden hatóságok segedelem gyűj
tés végett körlevelek által fel szólitvák, a’ kerületbeli gyülekezetek is illy segedelmezésre hathatósan serken
tessenek

Ezen kir. Intézmény már előbb ki hirdettetvén, esperesi’s városi elöljáró urak, a’ kívánt segedelem 
gyűjtést eszközöljék, ’s Írásbeli jelentés mellett be adják.

34. Ki hirdettetett a’ N. M. M. K. II. Tanácsnak 1842 évi Sept. 2ükán 54662 szám alatt kelt kir. Intéz- 
vénye, mellynél fogva meg hagyatik: hogy miután felsőbb kir. parancs szerint a’ Karinthiai Villachi kerü let
hez tartozó Zlani evangélikusok uj iskolája épittése végett az ország minden hatóságai segedelem szedésre uta- 
sittattak , ezen egyházkerület is O Felsége különös k. parancsánál fogva, ezen kerületbeli evang. községeket a’ 
kívánt segedelem adásra hathatósan felszóllittsa.

Esperesi és városi elöljáró urak ezen k. Intézvénynek is eleget tenni igyekezzenek, ’s a’ szükölködő- 
ket minden községeknek ajánlván, a’ gyűjtendő segedelmet annak idejében be adják.

35. Ugyan a’ N .M .M .K .H . Tanácsnak 1842 évi Okt. 18án 37558 szám alatt kelt k.Intézvénye szerint 
m egiratik: miképen Valentini Dániel Rádiói evang. lelkész folyamodására rendelt, ’s a’ tiszai egyházkerület által 
felterjesztett visgálatból m egtetszett: hogy azon ifjú, ki Valentinyi Jósef nevére kelt oskolai bizonyítvánnyal
1840 évben a’ Pécsi fő iskola elöljáróságánál megjelent, ’s felvétetett, és idő közbe Valentinyi álnév alatt lap
pangva, lopásokat ’s csalárdságokat elkövetvén megszökött, nem Valentinyi Jósef a’ folyamodó testvére, ki ak
kor országszerte kerestetett, ’s Lapujtói fiók egyházban segéd tan ító  hivatalt viselt, hanem Zsarnoviczky Sán
dor volt, ki Valentinyi Jósef iskola társa bizonyítványát el lopta; melly körülmény ki hirdettetni ’s Zsarnovicz
k y  Sándor fel kerestetni rendeltetik.

Ezen kir. lntézvény meg érkezte után nyomba köröztetvén, Zsarnoviczky Sándor felkerestetését min
den lelkész ’s elöljáró urak eszközöljék.

36. Ugyan a’N.M .M .K. II. Tanácstól 1843 évi Böjtelő 21. kelt k. lntézvény mellett a’ Je ltin i alapítvány
ban meg ürült segedelem pénzek kiosztása’s a’ segedelniezettek névsora eránt, ezen egyházkerület a’ végett ér- 
te s íte tik : hogy a’ mennyiben egy vagy más ezen ifjak közül kerületében lévő iskolába já rn a , annak viseletéről 
’s elő mentéről fél évenkint tudósítást tegyen.

A ’ Sopronyi gyülekezet elöljáróságának tudomány ’s haszonvétel végett ki adatott.
37. Ugyan a’ N. M. M. K. H. Tanácstól 1843 évi Majus 3üán 18971 szám alatt k i adott k. Intézvénynél 

fogva meg hagyatik: hogy alsó austriai ezred által ké t évi fogságra Ítélt és meg szökött Jecillasich Mátyás első 
évi jog  tanuló kerest essék.

K öröztetik :
38. Még is, a’ N. M. M. K. H. Tanácsnak 1843 évi Pünkösd hó 23án 19172 szám alatt kelt k. Intézmé

nyében m egiratik: hogy miután Bukovinában új iskola házat ép íten i kívánó OFradánczi evang. község számára
1841 évi,8754 szám alatt kelt körlevél után is, az egész országban csak hat és fél krajczárból álló segedelem sze
detett, 6  császári kir. Felsége kegyelmesen megparancsolni méltóztatott, hogy a’ megirt község részire a’ fe
lebaráti segedelem szedését ezen egyházkerület k i hirdetvén, a’ be folyandó pénzt a’ legközelebbi királyi pénz
tárba tétesse, ’s a’ nyugtákat be küldje.

Minden esperességek ’s városi elöljárók ismételve kéretnek: hogy a’ valóban szűkölködő hitsorsosok 
segedelmezését kitelhetőképen sikeresitteni igyekezzenek , / s  az eránti tudósításukat be adják.

39. Fel olvastatott Zala Vármegyének 1842 évi Ő szutó 7én 3224 szám alatt kelt levele, melly sze
rint megyei fő adószedője abbeli panaszára : hogy a’ nyűg dijjazott agg katonák, némelly helységbeli elöljárók 
’s lelkészek által, a’ kiadni szokott bizonyítványok hitelesítéséért pénzbeli fizetésekre ’s kézi szolgálatokra kö- 
teleztetnek, ezen egyházkerületet megkéri: hogy Zala megyei evang.lelkész urakat illy bizonyítványok kiadá- 
dásáért bármi fizetések és szolgálatok követelésétől el tiltsa.

A ’ Zalai evang. lelkész urak különösen, és egyébberánt minden más lelkész urak is hivatalosan figyel
meztetnek: hogy az emberiség, méltányosság ’s a’ fenn álló rendelések a’ valódi szegények részire, kik  közé 
csalhatatlanul az illy agg katonák tartoznak, minden illyes h ite lesítéseket jutalom nélkül teendőknek kívánván, 
elől forduló esetekbe az agg katonák sarczolását meg ne engedjék, és magok is a’ kívánandó meg h ite lesítést 
dijj mentesen tegyék.

40. A ’ Tiszai evang. egyházkerület a’ Nyíregyházán fel állítandó nép-oktatókat képző Intézet eránti 
határozatáról é rtes ítésé t megküldvén, egyszersmind annak felsegítésére ’s ápolására ezen egyházkerületet meg 
hivja.

Noha ugyan a’ több évekkel az előtt önerővel alapított t ulajdon Intézete jövendőjét, még eddig a’ kerü
leti rendek alaposan biztosítani nem tudták ’s annak pénz töm egét, évenkinti adakozásokkal jelenleg segedel-
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meziii kéntelenek; és noha a’ tiszai tan ító  intézet ezen kerületbeli növendékek által ritkán vagy talán éppen 
nem használtatik ; mivel azonban a" köz jó  elől mozdittását ’s a’ rokon érzelmű hitsorsosok súlyos terheinek eny
h íté sé t a’ kerületi rendek mindenkor örömmel te tték , és a’ kor intését áldozatra kész kebellel fel fogni kíván
já k , ezen a’ nép nevelés eszközlésére k i tűzött magasztos czél eléréséhez adakozások által segéd kezeket nyúj
tanak, ’s ha az Intézet alapszabályai közöltetnek, annak ápolását jövendőre készséggel teendik; mi eránt a’ fel- 
szóllittó egyházkerület atyaíiságosan vissza értesittetik.

41. Olvastatott gr. Zay K ároly egyetemes felügyelő urnák 1842 évi Nov. 3án kelt levele, inelly mel
lett néhaiLissovényiLászló alapítványáról Lissovényi Vilmos úr által kiadott oklevelet másolatban a’ végett köz
li: hogy ez köröztetvén, a’ külföldi egyetemekre készülő ifjak folyamodásaikkal, a’ Róthféle szorgalom dijjak 
elosztásával megbízott választmányhoz utasittassanak.

Mind azért: hogy az illetők magokat alkalmazni tudhassák, mind azért is, hogy az a lap ító  neve ’s em
léke a’ háladatos m aradék előtt dicső például ragyogjon, a’ közlőit alapítványi oklevél betű szerint e’ pont alatt 
b e jegyez te tik , melly igy következik :

M á s o la t:  A lá b b it ezennel ki nyilatkoztatom : hogy folyó évi Julius hó 24dik napján Istenben boldo
gult szeretett testvér bátyám, néhai Lissovényi László úr, élte estvéjén bizo dal inas beszélgetések közt azon, val
lása iránti buzgalma által, —  melly őt egész élte pályáján át vezérlé, —  indíttatván a beli kívánságát érintet
te , hogy az oktatói hivatal viselésére magokat kellőképen kiképezni akaró , ’s e’ czélnak elérése tek ípetéből, 
a’ Németországi egyetemes fő iskolákba kimenni szándékozó, ágost. hitvallást követő ifjak számára, egy ezer p. 
forintból álló tőke alapítása általam létre hozassék. —

Én tehát, kit felejthetetlen testvér bátyám iránti hő szeretetem , mind azoknak el követésére késztet, 
mik által, ezen általam igen becsben tarto tt kívánsága teljesedésbe hozható — mindenképen hivatva érzem ma
gam , ezen minden törvényes formák mellőzésével, egyenesen csak az én jóindulatomra bízott tisztemben legna
gyobb készséggel eljárni; és az említett egy ezer pengő forintot —  három ezüst húszast egy forintra számítván 
—  egy kötelezvénybe —  mellynél fogva a’ fent érintett tőke kamatja elhúnyt testvérem halála napjától szám i
vá fizetendő —  ezennel ajánlom, egyszersmind pedig hogy ezen alapítvány czéljának megfelelhessen, ’s azonnal 
életbe is hozathassék, következő, néhai szeretett testvér bátyám szándékát ki fejező, ’s épen azért szorosan 
megtartandó föltételeket megszabom ; ugyan is :

1. Hogy ezen alapítvány Lissovényi László alapítványának neve alatt külön kezeltessék, tőkéje örök idők
re biztosiftassék, — kamatja pedig más, mint ezen pontokban megszabott czélra semmiféle szín alatt ne fordit- 
tassék. —

2. Ezen alapitvány jótékonyságával csak azon ifjak élhessenek, k ik  egyenesen az oktatói hivatalra szánták 
magukat, és e’ czélból a’ Németországi egyetemes fő iskolákra ki menni szándékoznak.

3. Ezen alapítványi tőkének egész kamatját, csak egy a’ 2dik pont értelmében meg választandó egyén N é
metországi egyetemes fő iskolábani mulatósának egész ideje alatt húzhassa.

4. Ezen alapitvány jótékonyságában részesülendő egyénnek ki jelölésése alkalmával egyébre tekintet ne le
gyen, mint a’ részesítendő saját érdem ére, vagy is a’ tudományokban! je les k itün tetésére , és erkölcsi magavi
seletének tisztaságára.

5. Ha olly körülmények jönnének közbe, miknél fogva ifjaink a’ Németországi fő iskolába ki nem mehet
nének, i ly  esetben az évenkinti kamatok inind addig, inig a’ k i menetelt gátló környülállások meg nem szűn
nek; az alapítványi tőkének gyarapítására fordítandók.

3. Valamint ezen alapitvány jótéteményével fel ruházandó egyénnek kijelölése, ’s illetőleg m egválasztá
sa, —  úgy ezen alapítvány czélszerü kezelésére szoros felügyelés is , az evangélikus ágostai hitvallást követő 
négy Superintendentiának egyetemes egyházi gyülekezet köréhez tartoznék , —  mellyben minden esztendőben 
ezen alapitvány mibenléte ’s a’ kamatoknak hova fordíttatása a’jelen leendők elibe köztudomás végett terjesz
tessék. —

Mind ezeknek nagyobb hiteléül ki adtam e ' jelen alapitó levelemet. Költ Pesten Augusztus hava 27ik 
napján 1842. Lissovényi Vilmos, m.k. (P.H.)

42. Ugyan gróf Zay K ároly felügyelő ur 1843 évi Julius 6kán kelt levelében, a’ pesten tartandó folyó 
évi egyetemes közgyűlésre ezen egyházkerületet meghívta.

A ’ k i tűzött közgyűlés szokás szerint folyó évi Sept. 3kán szent Istváni törvény szak folyama alatt tár- 
tatván, mivel e’ miatt a’ világi hivatalnokok meg nem jelenhetnek, egyetemes felügyelő úr több évekkel ez előtt 
már kijelentett határozat értelmében a’ főgyiilésnek törvény szünetes időbeni tartására m egkéretik , hogy a’ köz 
jót ’s vallásokat szerető világi egyének a’ naponkint nagyobb fontosságú egyetemes főgyülésekben megjelenhes
senek. Ez alkalommal Vidos Jósef, Döbröntey Gábor, Benyovzsky P é ter, Strokay A ntal, Horváth István, if
jú K is János, Perlaky Sándor világiak; Perlaky D ávid, Dregály Dániel, Borbély Jósef, Pálfy Jósef, K arsay 
Sándor, és H utter Sigmond lelkészek a’ k i tűzött egyetemes gyűlésen leendő m egjelenésre megkéretnek.

43. A ’ Geresdi gyűlés jegyző könyve 4dik pontjára; Gömbös János, Bersenyi Sigm ond’s Illés Pál 
urak a’ Soproni negyedik tanittó szék alapítványát illető irományok megvisgálásáról tudósításukat be adván, j e 
lentik: hogy néhai Kamondy Lajos, volt alapítványi igazgató ur örökösi Iső  számú jegyzék szerint a’ tömeghez 
51 forinttal váltóban többet fizettek, mellyek valósággal viszszajáram lók e?  Kamondy úr által 1842 évben ki 
adott nyugtákból lehet megtudni; — hogy a’ beadott irományok szerint ezen alapítványi pénzek adós leveleken 
27582 ftokat 36 k rk a t, puszta ajánlásokban 3853 ftokat 35 k rkat tesznek , m ellyek a’ pénztárbeli 270 ftal ösz- 
szesen 31,706 ftra 11 k rra  terjednek; és hogy az ajánlások be fizetését, a’ kamatok sommáját, ’s a’ tőke miké- 
peni szaporítását a’ tömeget illető számadások össze egyeztetéséből k i tudni szükséges.

Ezen kívül különös jelentés mellett •/. alatt az alapítványi tömeg át adásáról, Dorner Ede igazgató úr 
alulirása alatt kelt eredeti lajstromot is némely kifizetett eredeti adós levelekkel be adták.

A ’ tömeg átadása tudományul vétetik ; a’ k i fizetett eredeti adós levelek nyomba a’ gyűlés színén illető 
feleknek vissza adatvák; Kamondy úr örökösei által állító lag  tartozatlan fizetett 51ftok oly értelmű tértetvény 
mellett: hogy ha a’számadások bírói megvisgálása ’s össze egyeztetése szerint ezensomma mégis a’tömeget illet
né, Kamondy úr örökösei azokat szép módjával megfizessék, pénztári igazgató úr által k i adassanak; a’ tudósí
tásba érintett 1841 és 1842ki nyugtákat illető felek másolatba be adják; a’ tömeg kezelését ’s igazgatását Dor
ner Ede úr az előbbi rendeletek nyomán tegye ’s számadásait évenkint bem utassa; a’ levéltárbeli iratokat és 
számadásokat világi fő jegyző úr hozzá járultával Bersenyi Sigmond Vidos Im re, ’s Illés Pál urak ki keresvén,2 *
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azok eránti véleményes tudósitiások be váratik , miután az alapítványt illető' összes számadások egyházkerületi 
törvényszék által megbiráltatnak.

44. Azon gyűlés jegyző könyve 5dik pontjára: Szakonyi István Veszprém vidéki felügyelő ú r , Ka- 
mondy Ferencz úr ellen Veszprém megyei bíróság előtt mozdított adós per folyamáról jelentést tévén, a’ per fol- 
tatására szükséges ‘s jelentése mellett annak idejében fel számittandó költségek az iskolai alapítvány tömegéből 
ezennel a’ múltra ’s jövőre utalvánoztatnak; — az eredeti adós levél jelentő felügyelő urnái letétetik , ’s a’ per 
folyamáról és minél előbbi be rekesztéséről tudósittása be váratik.

45. A ’ 6dik pontra : A tterseei, Hallstadti, és Obertráuni evangélikusok felsegittésére, Vasi felső vi
déki megye Volmuth Lipót által 5 ft., a’ Bisztriczeieknek 5 ft., Gablenczieknek 5 ft., Suuriaknak 5ft.; Puszta 
Szlászlóiaknak 11 ft. 50 k rt.; Zala vidéki megye a’ Linczi; Prágai, Gablenczi és Zlániakat össze foglalva 16 ft. 
30 k rk a t; Kőszeg városi gyülekezet 5 ltokat be nyújtottak; a’ többi megyék a’ gyülekezetek anyagi gyengesé
g é t, a’ folyamodók évenkinti szaporodását és leginkább a’ személyesen megjelenő kéregetők sokaságát mentsé
gül jelentvén, ez úttal nem adakoztak.

A ’ be adott pénzeket Szabó Jósef pénztárnok már előre felvévén, azokat a’ k ije le lt helyekre elküldi 
’s jövő évi számadásaiba vezeti; a nem adakozókat illető esperesi főnök, ’s a' Soproni, G yőri, Komáromi vá
rosi felügyelő urak további segedelmezésre felszóllitják, ’s ennek eredményét bejelentik .

46. A ’ 16 pont alatt: az egyetemes felügyelő jövendő választását illető javallat minden gyülekezetek
kel hivatalosan közöltetvén, oily módosítással : hogy minden anya gyülekezet, bár több lelkészei volnának is, 
csak egy szavazattal bírjon, gyülésileg el fogadtatik, melly az egyetemes gyűlésnek annak idejében ki jelen
tetik.

47. A ’ 21. ’s 39. pontokra: a’ nyűg intézeti alapítvány tömegéhez 184 3/4 évre következő készpénzbe
li fizetések adattak be:

Soproni felső megyéből, esperes úr általjános tudósittása szerint . . . . .  59 ft. 55 kr.
Soproni alsó megyéből Pálfy Jósef pénztárnok ur igen helyes és sinór mértékül vehető 

rovatos tudósittása szerint a’ 184 ~/3 évre hátra maradt sommával fizetett
Potyondi gyülekezetnél ’s tanittójánál el maradt két évre 3 ft. 30 kr.
Vasi felső megyéből Volmuth Lipót esperes úr által .
Vasi közép megyéből Hutter Sigmond úr által . . . .
Moson-Győri megyéből Gáncs János ur által
Veszprémi megyéből Berke Mihály esperes úr általjános jelentése szerint
Fejér Komáromi megyéből Fárnek esperes úr által . . . .
Somogyi felső megyéből Pongráca Ferencz esperes úr á lta l.
Zalavidéki megyéből Horváth Sigmond esperes úr által
A ’ N agy Győri városi gyülekezetre nézve ismételve meg jegyeztetik: hogy a' tömeghez 100 forint, p. 

tőkét letévén, évenkinti tartozása terhétől magát felmentette.
A ’ Kemenesi, Tolnai esperesi m egyék, a 'Soproni, Kőszegi, Komáromi városi gyülekezetek tudó

sittása elmaradván, azt a’jövő gyűléskor pótolják, és minden gyülekezetek serkentetnek ezen hasznos intézet 
további ápolására esperes ’s illető pénztárnok urak pedig különösen figyelmeztetnek: hogy a’ fizetőket, ’s hát
ramaradókat tartozások mennyiségivel évenkinti tudósításaikban pontossan feljegyezzék, annál is inkább: mi
vel a’ számadások inegvisgálását‘s az évenkinti segedelmek ki osztását is, kimerittő tudósittásaik által könnyeb
bitteni fogják. Többire a’ bejött pénzek az alapítvány tömege pénztárába u talványoztalak , és a* jövő évi szám
adások sorába Írassanak.

48. Szabó Jósef kerületi pénztárnok úr számadásait Bersenyi Sigmond számvevő úr meg visgálva be
adta.

. 82 „ 10

61 „ 40
43 „ 20
76 „ —

134 „ 40
42 „ —

21 „ 20
35 „ 40

tári (
98. számú ellennyugtató szerint a’ számadó javára 1 ft. váltó visszajár; hogy a’ köz pénztárb; 
váltóba a’ Soproni táp intézet javára fizetendő, és hogy Haag Péternek nyug intézeti segedelem fejében 50 ftok 
fizettettettek 40 ftok helyett.

Mellyek nyomán a’ Vasi közép megye tartozása be fizetésére köteleztetik , ’s erre nézve a’ levéltárbeli 
lriL-Aroefotnnl.- • *»’ R ucliülr 1 íirin ’/.ásá 1. Ganv.nif J ó s e f  e s iie re s  é s  Á r ín e r  L m ins fp liu rvp ln  u r a t  iml/.t-:«/.^,.1-adatok is kikerestetnek; a’ Rustiak tartozását, Ganiaúf Jósef esperes és A rtner Lajos felügyelő urak tudósítások 

mellett be adják ; a’pénztárnok javára ki tett 1 v.ft. ki adatik; a Soproni tápintézet részint 327 v.ftba jelen ren
delet mellett illető gondnok kezéhez fizettetik, ’s a’jövő évi számadásokhoz soroztatik; és Haág Péternek fi
zetett 10 ft. ez évi segedelem pénzéből le rovatik, a’ mennyire pedig a'Soproni ’s Komáromi gyülekezetek az 
ujjabbi ki vetésből reájok hárámlott fizetéseket egészen ki fizetni el mulasztották, azokat minden el maradt évre 
be fizessék.

Többire a’ rend, ’s nyilvánosság tekintetéből ezen megvisgált számadások sommája kihirdetíetik, mint 
következik: a’ közpénztár jövedelme 1842 évi Julius21től 1843 évi Julius 12ig 2320 ft. 45 k r., kiadása 1651ft. 
9 kr. pénztári maradéka 669 ft. 36 kr. váltóba; ebből 607 ft. 3 l7 m  krok a’ nyug intézeti tömegből 1843 évi Mar
tins 12kén kamatra adott tőkéhez számíttatván, a’ valóságos kész pénzbeli maradék 62 ft. 4/6,0 kr. váltóban; —  
a’ nyug intézeti tömeghez ugyan azon időre kamatok ’s adakozások fejében be folytak 2061 ft. 586/ 10 krok ; se-

a i t  î ? »  f t l r t í t  i f i  Í H o  1 A 1 C  f t n l .  i A 'K « ----- « 1 0 F  A  - 1 _ -------1 4

I H I I 1 I I U H  U I I U C ^ ^ l i t / 4  a u u i i  W A V »  ,  ~ ~  . ~ ~ -------™  “  “  ,K * ’  iV 1  , * V4Í<

maradéka 45 ft. 24 k r.; elmaradt kamatja 36 ft. és Kusti gyülekezetnél is 4 ft. váltóban.
Egyébberánt a’ pontossan vitt számadások pénztárnok ur buzgalmát, ’s hasznos fára 

dtván a’ reá bízott pénztárok kezelésére tovább is m egkéretik, ’s feljebb k ije len tett ésa
fáradozásait ismételve 
észre vételek melletttanúsítván

a’ múlt évi számadások terhétől fel oldoztatik.
49. A ’ nyúg intézeti tömeghez rendelt Csibaféle irományok meg visgálása ’s ezen alapítvány beli som

mák kidolgozása előbbi határozatnál fogva, Hrabovszky Sámuel világi főjegyző és Ádám Ferencz urakra bízat
ván , meg k é re ttek , hogy e’ tárgybeli tudósításukat be adják.

50. A’ 34. pontra: Tüskés István esperes úr jelenti : hogy a’ Rába Bogyoszlói evangélikusok az urai
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Újfalui lelkész ’s iskola tanittó urak követeléseit ki elégítették, sőtt ezen tanittó jövendő fizetései iránt is muH 
évi Julius 17kén meg egyezvén, minden tartozásaikat ki fizették.

Mivel ezen fennforgóit akadályok m egszűntek, és néhai Döbröntey Lajos úr örökösei a’ Bogyoszlóiak 
elleni követelésök behajtását magokra válalták, ’s ebbeli kérdések magán érdeküekké alakultak, a’ Bogyosz
lóiak urai újfalui anya gyülekezet kapcsolatától végképen felmentetvén a’ Sárvári anya gyülekezethez kapcsol
tatnak ’s ezek eránt jelentő esperes úr által értesíttetnek.

51. Ugyan azon 34dik pontra: Hegyfalui evangélikusok folyamodása a’ N agy Geresdi anya gyüleke
zethez kivánt kapcsoltatásra nézve, a’ Vasi közép megye törvényszéke ítéletével be adatván, ennek bővebb 
megvisgálása a’ kerületi törvényszékre bizatik.

52. A ’ 3 5 .’s 37 pontokra : a’ lelkészi segédek helybe maradhatása eránt minden esperesi m egyék ’s 
városi gyülekezetek részint a’ G eresdi, részint jelen gyűlés alkalmával véleményeiket be adták, mellyek kö
zül a’ Kemenesi véleményt szorul szóra helybe hagyva törvény gyanánt el fogadták a’ kerületi rendek , ’s id e  
iktatni rendelik , mint következik:

Segéd lelkészeknek főnökeik helyébe leendő maradhatása álíaljánossan tiltatik. Azon esetben pedig, 
hol a’ gyülekezetek köz egyezéssel, a’ meginarasztalás mellett szavaznak, tartassék folyamodásukra ’s ön költ
ségükre egyházmegyei azon esperességi törvényszék, mellynek kebelében a’ folyamod») gyülekezet helyhezte- 
tik ; ezen törvény szék megrostálván a’ helyben megtartatni óhajtott segédnek a’ szükséges tudományokbani já r
tasságát, úgy a’ kivételképpen fenn forogható különös körülményeit, az őt megtartani óhajtó gyülekezetnek, —  
e’ tárgyban el határozó ítéletet hozzon ; Ítélete végrehajtás előtt kerületi törvényszékre feljebb viendő lévén. 
Meg jegyeztetik  továbbá az , hogy midőn a’ segéd vagy főnöke elleni alattomos fondorkodással, vagy a’ hivatal 
el nyerése reményében alacson szavazat keresésre vetemednék, és ez ellene világossal! be bizonyítható volna, 
nem csak a’ kijelelésben el mellőztessék, sőtt mint érdemeden a’ szent hivatalról is el mozdittassék.

53. A ’ 38dik pontra: Sopron városi gyülekezet kinyilatkoztatja: hogy a’ Soproni gyülekezetben több 
évekkel előbb hat előkelőbbek, némelly tanulók ’s külső egyének által a’ negyedik tanittó székre össze adott 
1754 forint az adakozók kívánsága szerint a' Soproni egyház gondnoksága ’s kezelése alá rendeltetvén, ’s már 
4500 forintra szaporittatván, erről a’ kivánt kötelezvényt maga alulirása’s pecsétje alatt ki nem adhatja, és igy 
csak egyedül a’ kötelezvényekbe foglalt alapítvány kamatjai követeltethetvén, valamint ezeket 1841 évi Febr. 
lső  napjától évenkint fizette, úgy jövendőben is pontossan fizetendő

A ’ tőke pénzek eránti állittólagos rendelkezést a’ Soproni egyház be nem mutatván, a’ követelt gond
noksági ’s kezellési jog  el nem esm ertetik, annál is inkább, mivel az adakozók illyen megszorittást a’ kerületi 
rendek ellenében nem tehe ttek , és az alapítványi oklevelek közt létező eredeti iraton ennek nyoma nincsen ; mi
után azomba a’ Soproni egyház ezen sommát eddig is haszonnal ’s szembetűnő nyereséggel kezelte , ’s annak kü
lönös kezelése az alapítványi sommák kezelését meg könnyebbíti, a’ beadott nyilatkozat kötelezvény helyett 
tekintetvén, ezen az oskolai negyedik tanittói alapítványhoz tartozó 4500 ft. a’ Soproni egyháznál további ren
delkezésig ’s innét formálható következés nélkül meghagyatnak, ’s a’ nyilatkozat Dorner Ede igazgató urnák ki 
adatván, az évenkint járandó 270 ft. hatos kamatok be szedésére utasittatik.

54. A ’ Hegyfalui evangélikusok ügyében hozott vissza utasittő ítélet a’ kerületi törvényszék jegyző 
könyve mellett be adatván, az irományok szükséges haszonvétel végett a’ folyamodóknak ki adatnak.

55. A ’ 41dik pontra: Varga Mátyás Rév-Komáromi tanittó keresztény kis kátéjáról Berke Mihály, 
Beliczay Jónás, V ollm uthLipót, Gamaúf Jósef, Tatay Imre, H aúbnerM áté, Pálfy Jósef és Hammerschmidt 
János lelkész urak Írásbeli véleményeket be adták.

A ’ véleményezők egyhangú ítéletéből megtetszik: hogy e’ munka a’ szent Írással, a’symbolikus köny
vekkel, ’s az evang. vallás elveivel nem ellenkezik; hogy Luther kátéjában fel vett rendtől el távozott ugyan, 
de a’ fő tárgyat ’s szellemet ’s Luther kátéja hat részeit más rendbe meg tartván, a’ vallási szabályok magya
rázata által a’ vallás elveit el nem ferdítette; hogy más részről a’ vallásbeli dolgokbanijózan nézeteinek ’s tetle- 
ges kereszténységet sürgető törekvéseinek főbb példáját adta, ’s örvendetes jelenetnek nézhetni, ha az elemi 
oskolákba dolgozó férfiak olly szerénységgel ’s szorgalommal járnak  hivatalaikban, hogy iparkodásoknak ered
ményét közleni bátorkodnak; — ezen okoknál fogva Varga Mátyás kátéjának használása nem akadályoztathat
ván, a’ kerületi pénztárnokhoz küldött 50 példányok a’ nyugintézet javára  el adatni rendeltetnek, miről Szabó 
Jósef pénztárnok ur tudósíttását annak idejében be adja.

56. A ’ 46dik pontra: Haúbner Máté lelkész úr egyházi fő jegyzői hivatala el foglalására ismételve fel- 
szólittatván, ’s hivatalos székét elfoglalván, ez alkalommal meghatároztatott, hogy a’ jegyzői hivatalnokok vá
lasztatások ideje szerinti rangba leendenek, ’s a’ tollvivés és felelősség tovább is a’ világi főjegyzőt illeti ; mivel 
pedig királyi tanácsnok ’s fő tisztelendő Superintendens úr gyakori betegsége miatt magát a’jegyző könyvek ki 
adásától felmentetni k é rte , világi főjegyző úr a’jegyző könyvek ki adását megajánlá.

57. A’ 47dik pontra: a’ nyug intézeti alapszabályokért hátra lévő tartozások ki dolgozása Ilrabovszky 
Sámuel világi fő jegyző ’s Szabó Jósef pénztárnok urakra bizatik.

58. A ’ 49dik pontra: Tüskés István esperes úr a’ Vasi közép megyéből követelt pénzbeli tartozások
ra nézve jelenti: hogy azok egy része be szedetvén, ’s még is a’ kerületi pénztárba nem adatván, a’ be fizetést 
törvényes utón eszközlendi; más részről a’ tartozások mennyiségét nem tudván, szükségesnek látja néhai Döb
röntey Lajos esperes úr által befizetett sommák mennyiségét a’ 1839ki számadásokból ki nyomozni.

®zen, jelentés tudományul vétetik , ’s a’ kivánt számadások és erre  vonatkozó kerületi határozatok vi
lági főjegyző ú r által k i adatnak.

59. Az 51dik pontra: Mivel a’Soproni tápintézeti tartozásokat bizonyos akadályok miatt tisztába hoz
ni nem lehetett, ezen pont alatti küldöttség további e ljárásra  utasittatik.

60. Az előbbi pont alatti tárgy folytába a’ Győri ’s Tolnai esperesi megyék a’Soproni tápintézethez k í
vánt adakozásokat a’ Győri és Szent Lőrinczi iskolai intézetekhez kapcsoltatni kívánván: világi főjegyző ’s le- 
tárnok urak e’ tárgyat illető levéltárbeli adatokat k i keresik , ’s véleményük mellett a’ jövő gyűléshez adják.

61. Az 53. pontra: a’ vakok, siket némák ’s elmebódultak intézeteire következő adakozások tétettek :
Soproni felső megyéből minden intézetre különössen 8 ft. összessen . . . . 2 4  ft. — kr.
Soproni alsó megyéből vakoknak 7 ft. némáknak 8 ft. elme bódultaknak 7  ft. 20 kr. ösz-

szesen : ....................................................................................................................... 23 „ 20 „
N. Dömölki, K is Somlyai ’s N. Magasi gyülekezetektől minden intézetre 3 ft. 2 kr. ösz-

s z e s s e n ........................................  » 1 6• « • • .  .  .  .  .  .  • • •»  , ,  »» , ,3
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5  ft. 7 kr.

35 „ 30 „
7 „ 30 „
5 „ 55

3 „ “  55

12 „ 10 „

Veszprémi megyéből a’ siket némák ’s bódultaknak ö s s z e s s e n .......................................
Vasi felső megyéből a’ vakoknak 10 ft. 50 k r  siket némáknak 13 ft. 50 kr. bódultaknak 

10 ft. 50 kr. összessen ............................................................................................................
Moson Győri megyéből a’ siket némák s z á m á ra .....................................................................

„ „ „ a’ vakoknak . . . . . . . . .
„  „ „  a’ bódultaknak ................................................................................

Vasi közép megyéből semmi.
Zala vidéki megyéből a’ három intézetre . . . . . . .  „
Tolnai, Somogyi belső, F e jé r megyékből ’s a’ királyi városi gyülekezetekből semmi.
Ezen be adott pénzeket Szabó Jósef pénztárnok úr rendeltetések helyére küldi, ’s jövő évi számadá

saiba sorolja; a’ nemadakozók keresztényi kötelességek teljesítésére serkentetnek, ’s a’jövő gyűléshez minden 
esperes ’s városi felügyelő urak hathatós munkálódásaikról tudósittást tegyenek.

62. Az 55dik pontra: Szabó Jósef u r, mint a’ mesteri intézet tanítója arról tett tudósittást: hogy a’ le 
folyt iskolai évben ez intézet növendékei a’ didacticát, methodikát, ’s disciplinariát magában foglaló paedagogi- 
k á t, és a’ mezei rendőrséget; Hirschkorn Sándortul a’ szent énekeket hetenkint egyszer; A rgay dánostul a’ze
nét hetenkint ké tszer, és Fleischhacker Károlyiul a’ zongorálást hét ifjak hetenkint hat óráig tanulták, ’s Juni
us 19kén közvisgálat tartatott ; Hirschkorn Sándorra nézve megemlítvén: hogy egy igen szükséges’s eddig hi
ányzott énekkótás könyvel kedveskedett az intézetnek.

A’ tudósittás melletti név ’s énekek jegyzéke az intézeti növendékek számát ’s elől mentségök irányát 
k i mutatván, jelentő igazgató úr törekvései méltánylásául a’ nyilvános meg elégedés k i jelen tetik ; Hirschkorn 
Sándor ajándéka tudomásul vétetvén, fáradsága jutalmául 25 ft.; Argay Jánosnak is 25 ft. és Fleischhacker Ká- 
rolynak 60 ft. váltó pénzben a’ kerületi pénztárból utalványoztalak ’s ezen sommák a’ jövő évi számadások so
rába Íratni rendeltetnek.

63. Az 56dik pont alatti számadási nehézségek ’s ezekre adott felvilágosító észre vételek kerületi tör
vényszéki visgálatra adatnak, ’s erről a’ tudósittás be váratik.

64. Az 57dik pontra: Mecséry Dániel úr számadásait illető számvevői észre vételeket Bersenyi Sig- 
mond úr be adván, azok számadó úrral közlendők ’s utóbb törvényszékileg megvisgálandók lesznek.

65. Az 58dik pontra: Mivel a’ Tési helység földes ura által a’ Tési evang. lelkész ’s tanittója számá
ra bőkezűi eg ajándékozott földek munkálását a’ Tési gyülekezet eddig el nem fogadta, ’s ez eránti viszonyok 
kívánt sikerrel el intézve nincsenek Szakonyi István esperesi felügyelő úr e’ tárgybeli rendelet teljesittésére u- 
tasittatik.

66. A’ 60dik pontra : Az Ilikéi evangélikusok és reformátusok közti kérdések meg szüntetését espe
resi főnök urak eszközöljék, ’s az eránti tudósittásukat be adják.

67. A’ 61. pontra: A rtner Lajos Sopron városi gyülekezet képviselője szóval jelenti: hogy Zeles Imre, 
A rtner Leopold és A rtner Károly lelkészek Torkosféle nyúgintézeti alapitváuyból ez idén is segedelmet nyertek.

68. A ’ 63. 64. 65. 66. alatt fenn forgó Csabdi panaszok el intézése tovább is a’ Moson Győri esperesi 
törvényszékre bizatik, ’s ennek eredményéről Perlaky Dávid esperes és Horváth Dániel felügyelő uraktudó- 
sittása be váratik.

69. A ’ 71dik pontra: Soproni evangélikusok gyülekezete a’ Soproni fő iskolákról ’s tamilokról folyó 
184%  iskolai második fél évre szólló tudósittásokat, a’ tanulmányok sommázatával és iskolai osztályozatok átné- 
zetével három példányban be adván, azok ketteje felsőbb helyekre terjesztés végett G róf Zay K ároly fő felü
gyelő úrhoz küldetik , a’ harmadik példány a’ levéllárba adatik.

70. A ’ 73. 74. pontokra: A ’ N agy Ggyőri és Szent Lőrinczi iskolai intézetek eránt be adott tudósittá
sok tudományul vétetvén, a’ levéltárba adatnak.

71. Ezek folytába fel olvastatott Horváth Sigmond Zala vidéki esperes úr tudósittása, mellynél fogva 
a’ Kővágó Eörsi iskolai tanulók névsorát ’s tudományok rendszerét be adván, jelenti: hogy ezen latin iskolai 
nyilvános visgálatok Zala V rgyei első al ispán ’s több meghívott urak előtt tartattak ; 's a’ tudományok magyar 
nyelven taníttatván, a’ növendék ifjak még a’ német ’s görög nyelvekben is dicséretes előlhaladást tanúsítottak ; 
Erdős Márton oktató úr szorgalmát is meg említvén.

Ezen tudósittás örvendetes tudományul vétetik.
72. A ’ 75dik pont alatt Zalónaki és Gyimótfalvi evangélikusok közti kérdések a’ Vasi felső megye 

esperesi törvényszékéhez utasittatván, azok miképeni elintézéséről Volmuth Lipót esperes úr tudósítása bevá- 
ratik.

73. A ’ 76dik pontra: Horváth Sigmond esperes úr néhai Bárány Borbála Németh István özvegye vég
rendelete ki vonatát ’s a’ végre hajtási tudósittás 12dik czikkelyét, Mezriczky Károly végrendeleti végrehajtó 
úr eredeti levelével be adta.

A ’ végrendeleti kivonat 
formán: hogy kamatiból Rendesi 
nem létiben szegény ifjak segedeli

re  csak 1 4 0 ft. 54 krt. kiván fizetni, mivel a’ k ije le lt f. g. h. alatti kötelezvényekben sommákból néhai Bárány 
Borbála még éltében 385 ft. 12 krkat felvett ’s a’ tőkét megcsorbitotta.

Mivel pedig a’ tanittói székre hagyott 300ftok ki fizetése ezen kivonatból egésszen ki hagyatik; és a’ 
nyug intézeti tömeghez hagyott 200 ft. megcsorbítására elől adott általjános okok próbákkal megmutatva nincse
nek; miután továbbá ezen hagyományt illető g. alatti tőke pénzek végrehajtó úr leveléhez képest el nem vesz
tek ; ’s az illető adóssal tett összeszámittás is a’ kerület hozzájárulása nélkül történt; a’ nyug intézetre 's Kővá
gó Eörsi iskolára hagyott sommák megcsorbittását a’ kerületi rendek el nem fogadják, és miután végrehajtó úr 
leveléből megtetszik: hogy Bárány Borbála több sommákat szent czélokra hagyott ’s a’ k ije le lt kötelezvények
ben tőke pénzek el veszetteknek állíttatnak ; — a’ végrehajtásról közlött hijjános adatok a’ kerületi rendeket 
ki nem elégítvén, ’s egyébberánt is a’ szent czélokra ’s köz intézetekre tett alapítványok kezelléséhez a’ kerü
letnek betekintési törvényes joga ’s kötelessége lévén, néhai Bárány Borbála végrendeletét ’s a’végrehajtási tu
dósittást végrehajtó úr be adni köteleztetik , mellynek eszközlése a’ Zalai esperesi főnökségre bizatik, és a’ ki 
te tt alapítványi sommák behajtása fenn tartatik.

■



Il
74. A ’ 74. pontra: Kovács Ferencz volt Malomsoki lelkész u ra t’s javait illető számadásokat ITencZ 

János gondnok úr be adván, ’s Pálfy Jó sef számvevő úr azok eránti észrevételeit m egtévén, ezen irományok 
adandó felvilágosittás végett Hencz János gondnok urral közöltéinek.

75. A ’ BOdik pontra: Meúsl Jósefet illető tárgyban a dunántúli helvét vallása kerület Superintenden- 
sétől érkezett irományok; valamint szintén Haúer M átyás, Schaúdel Mátyás és Feiler Mátyás Pethőfalvi lako
sok vallási dolgában fenn forgó oklevelek is, a’ vallási egyesületre ügyelő választmánynak haszon vétel végett 
k i adatnak.

76. Magasy Dávid esperes úr a’ Kemenesi megyei gyűlés 7dik számú rendelése szerint jelenti : hogy 
a’ Soproni 4dik tanítói szék gyarapítására tett ajánlatok rendezését, ’s a’ folyvást sürgetendő adakozások gyűj
tését választmányra bízta, ’s e’ felszólít tások folytába Guotli Lajos úr Vas vrgye tábla bírája, előbb már köte
lezett sommájához 10 pftokat, K is Sándor Bobai lelkész úr most először 4 pengő ftokat ajánlottak.

Hogy a’ tanittói szék tömege gyarapítását a’ Kemenesi megye ily hathatós ’s czélt b iztosító  rendelet
tel pártolja, ’s rendelete foganatját tettíeg eszközli, a’ kerületi rendek  örömmel v e tté k , ’s főképen érdemdús 
esperesi főnök urak buzgó törekvéseit méltányolják; a’ többi esperesi m egyék’s városi gyülekezetek ismételve 
sürgettetnek ’s felszólíthatnak: hogy az evang. egyház egyik sarkalatos szabadságával szoros össze hangzásban 
álló nevelési ügyet hasonló szilárd rendeletekkel elöl m ozdítani, ’s különössen oUy egyéneket, k ik  eddig nem 
adakoztak összeírván, az elhúnyt a lap ítók  példájára buzdittani és ennek eredményéről évenkint tudósítást ten
ni igyekezzenek.

Többire a’ be adott jelentés Dorner Ede oskolai pénztárnok urnák haszon végett ki adatik.
77. Volmuth Lipót esperes úr a’ gyűlés szilién felkelvén, a’ negyedik tanittói szék tömegéhez már le 

fizetett ajánlásán kívül 100 vftokat készpénzben a’ tömeg javára ajándékozott.
Az adakozó bőkezűségét a' kerület köszönettel fogadván, a’ le fizetett 100 váltó ftokat Dorner Ede 

pénztárnok úr nyomban át vette , azokat jövő évi számadásaiba sorolandó.
78. A ’ Kemenesi megye Bersenyi Sigmond tábla biró ’s kerületi számvevő úr abbeli javallatát: hogy 

a’ kerületi közgyűlések évenkint más helyeken tartassanak, ’s kiki a’ maga költségén legyen, be adván, ezen 
javallat minden esperesi megyékkel 's városi gyülekezetekkel adandó vélemény végett közöltetik.

79. Gamaúf Jósef esperes úr jelen ti: hogy a’ Soproni felső megye 500 ftokat váltóban a’ Soproni ta
nittói székre öszsze szedvén, ezen tőkét gróf Festetics Lászlónak hatos kamatra ki adta, 's az adós levelet a 
Soproni gyülekezet ládájába le tette ; hogy továbbá ezen sommát a’ megye határozata szerint azért nem adja ál
tal a’ kerü letnek , mivel azt a’ megyebeli gyülekezetek olly formán gyűjtötték, ha a’ Soproni felső megye ko r
mánya alatt hagyatik.

A ’ Soproni felső megye írásbeli határozatát jelentő esperes úr be nem adván, mind ezt, mind a’ Sop
roni gyülekezet tértetvényét is azon adós levél átvételérőljbe adja, ’s további határozatig a’járandó hatos kama
tokat iskolai pénztárnok urnák le fizesse.

80. A ’ Soproni alsó megye a’ végett folyamodik: hogy mivel a’ protestáns eg) házi’s iskolai hírlapban 
a’ kerületi főnökök ’s különössen a’ köz tiszteletű superintendens némelly hivatalos e ljá rása  ellen alaptalan ki 
fogások’s rágalmak foglaltattak, a’ névtelenek czikkelyei kerületileg is rosszaltassanak, és Vimmer Ágoston 
a’ 1843ki 4dík számban ki adott rágalmakért kereset alá vonassák.

A ’ névtelen értekezők ’s Vimmer Ágoston czikkelyei ellen a’ kerületi rendek hivatalossan nem ren
delkezhetvén, és azok megczáfolását magok a’ sértett felek a’ szabad sajtó mezzején helyessebben eszközölhet
vén, a’ Soproni alsó megye kívánsága ily értelemben nem te ljesíte thetik ; miután azonban ezen tárgy itten sző
nyegre került ’s a’ megtámadt főnök magas állását ’s számos évek sorában országszerte szerzett nyilvános érde
meit a’kerületi rendek méltányolni tudják ’s akarják ; — miután a’ kerületi ügyek az eddigi egyházi törvények 
ingatagsága mellett is a’ kerület közmegelégedésére jelen korszakban szerencsés sikerrel korm ányoztattak, és 
ezen kerületben a’ jó  rend ’s egyetértés mind eddig fenn maradt; és ezeken kívül az egyházi ügyekbeni eljárást 
a’jelen átalakulási kor kiváltaihoz egésszen ’s egyszerre alkalmaztatni nem lehetne 's az esetbeli körülm ények 
is a’ hivatalnok eljárását gyakran meg akadályozzák; — a’ hírlapban meg rótt esetek is ezen szempontból te
kintendők lévén ’s a’ kerületi rendek Superintendens m ata ’ közbizodalom, tisztelet és szeretet érzelmivel ma
gokhoz kapcsolni óhajtván, tetteit nem gyanúsítják és nem hibásitják; és miután ezek tárgyalása alatt fő pász
tori hivataláról, az eddig tapasztalt bizodalom meg köszönése mellett le mondott, ’s öregségével együtt járó  fo
gyatkozása miatt terhes hivatala folytatásától magát felmentetni k é r te , ezen lemondást a’ kerület fájdalmassal! 
vévén, őtet számos éljenezések között főpásztori hivatala folytatására köz akarattal felhívta. Ezen kívánságnak 
engedvén, további hivataloskodása szabályai gyanánt k ije le n te tte : hogy a’ 1813ki gyűlés 13dik száma alatti 
határozat ’s az egyházi rendszer értelmében is a’ papi ki jelelést egyedül a’ felek akaratjával ’s illető esperes 
urak meghalgatásával ; és a’ felszentelendők megvisgálását kerületi törvényszéki birák előtt eszközlendi.

81. A ’ Soproni alsó megye nemes Kis Pál N agy Geresdi iskola tan ító  u rat, k i a’ beadott bizonyítvá
nyok szerint tanittói hivatalát 54 évektől fogva több gyülekezetekben je les erkölcsös élete mellett fáradhatatlan 
munkássággal folytatta, O Felsége kegyelmébe ajánltatni ’s érdempénzzel meg jutalmaztatni kéri.

A ’ folyamodáshoz csatolt bizonyítványok szerint n. K is Pál úr s’ N. M. M. K. II. Tanácsnak érdempénz 
el nyerése végett alázatos felirás mellett ajánltatik.

82. Szakouyi István esperesi felügyelő ú r, Gergelyiben kápláni hivatalt viselő Berke Imre úr miné- 
m üségeinek, ’s maga viseletének és igy alkalmaztathatásának megbirálása végett a’ rendel ’s méltányossággal 
megegyezőleg, egyházi törvényszéki el járást rendeltetni kíván.

A ’ vádolt fél jelenlegi alkalmazása egyébberánt is ideiglenesnek tekintetvén, annak megítélését a’ 
Veszprémi esperesi megye törvény széke előtt jelentő felügyelő úr eszközölje ’s a’ hozandó Ítéletet végrehajtás 
előtt a’ kerületi törvény székre adja.

83. Mivel Sakonyi István felügyelő úr szóbeli jelentése szerint Berke Mihály esperes úr el aggot t ko
ra ’s e’ miatti gyakori betegsége miatt, hivatala folytatásában akadályoztatik, ’s a’ számos gyülekezetekből álló 
Veszprémi egyházi megyének, a’ csaknem naponkint elöl forduló ügyek elintézése végett egyházi főnökre igen 
nagy szüksége volna; a’ kerületi rendek Berke Mihály esperes úr je les érdem eit, ’s az evang. egyház javára if
júságától fogva ki tünőképen tanúsított buzgó törekvéseit nyilván meg esmervén, noha őtet az egyházi tisztvise
lők díszes koszorújába tovább is óhajtanák, de miután e’ jelen gyűlés alatt is agg kora miatti el gyengüléséből 
származott akadályoztatását tapasztalni kéntelenek valának, ’s az esperesi megyét illető dolgok el intézése több 
évektől fogva hátra maradt, ily e n  okok miatt Berke Mihály esperes úr ezen hivatala folytatásától fel mentetik, 
’s czimje meg hagyatván, a’ Veszprémi megye új esperes választásra utasitatik.
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84. Fel olvastatott Gróf Zay Karoly fő felügyelő úr levele, melly szerint a’ kerületnek jelenti: hogy 
Bukva Lajos tábori káplán helyébe Taúbner Károly, a’ Pesti evang. iskolában a’ szónoklat ’s költészeti osztály 
oktatója választatott.

Tudományul vétetik:
85. A’ magyar nyelv elleni mozgalmak okai megvisgálása végett kiküldött egyetemes választmánynak 

1843 évi Martius 20án kelt jegyző könyve be mutattatott és ki kirdettetvén tudományul vétetik.
86. Sopron városi gyülekezet küldöttje szóval jelenti : hogy a’ Soproni fő iskolákban minden tudomá

nyok magyar nyelven taníttatnak ’s a’ kissebb osztálybeli idegen nyelvű növendékek számára egy különös ma
gyar tanittó is rendeltetett.

Örvendetes tudomásul szolgál:
87. A ’ Soproni fő iskolák számára k i dolgozott törvények tervét a’ Soproni gyülekezet be adván ezen 

terv az egyetemes köz gyűléshez megküldetik.
88. Kőszeg városi gyülekezet kebelbeli iskoláiról ’s a’ tanulók elölmeneteléről jelentését be adván, a’ 

végett is folyamodik: hogy most közelebb költséges épületekkel gyarapítóit iskolai intézete m a g y a r  d e á k  
n y i lv á n o s  iskolának k ije len tessék , ’s egy nyitott könyvet mutató iskolai pecsétje ily körül Írással: K ő s z e 
g i e v a n g . i s k o l a  p e c s é t j e  1843. k i hirdettessék; megemlítvén, hogy a’ gyülekezet pecsétje is ily körül 
Írással: K ő s z e g i  e v a n g . g y ü l e k e z e t  p e c s é t j e  1843. megmagyarosittatott.

Ezen tudósittásbul az iskolai intézet virágzása, a’ tanulók megszaporodott száma, a’ tudományok rend
szere ’s főképen a’ gyülekezet buzgó törekvése megtetszvén, a’ Kőszegi iskolai intézet M agyardeák iskolának 
ki jelen tetik , ’s a’ többi iskolai intézetek ezen iskolai tanítók által ki adandó iskolai bizonyítványok elfogadásá
ra utasittatnak ; a’ pecsétek meg magyarosittása is tudományul vétetik , és ezek jelen végzés mellett kihirdettet- 
vén , a’ N. M. M. K. II. Tanács alázatos felírás mellett megkéretik: hogy a’Kőszegi evangélikusok magyar-deák 
iskoláját, a’ nyilvános iskolai intézetek sorába számittani méltóztassék.

89. Komáromi evang. gyülekezet iskolai tudósittását beküldötte, és jelen ti: hogy N agy Pál nyugal
mazott lelkész úr a’ nyúg- és Soproni tápintézetekre évenkint ajánlott 10 ftokat fizetni megszűnik; hogy a’ Szá
kiak új templomára 7 ezüst ftokat; Prágaiakéra 6 ft. 13 kr. Lincziekére 17 ft. 30 krt. váltóban adott; és hogy 
a’ kerületi pénztárbeli 50 ftokat is lefizette.

Ezek tudományul vétetnek.
90. Turcsányi Lajos Kőszegi oktató ’s magyar hitszónok illy czimü könyvét "33ovfcí;uíe bér ungartfcfjen 

(Sprache// most már második megbővitett k i adásban maga költségén k i adni szándékozván, a’ kerületi rendeket 
ezen munkája pártolására megkérte.

Ezen könyv eránt Haúbner Máté könyvvisg^ló úr véleményét be adni fogja.
91. A ’ Tolnai esperesi megye Bergmann Tódor Szárazdi lelki tanittó urat, mint az érdemnek ’s köz- 

tiszteletnek ritka  példáját, k i ötven évekig fáradhatatlanul térj észté a’ hasznost ’s a’jó t; és kit a’ Szárazdiak is 
különös folyamodás mellett mint nemes lelkű emberbarátot jellem eznek, érdem pénz meg nyerése végett Ő csá
szári királyi Felségének kegyelmébe ajánltatni kéri.

A ’ Tolnai megye folyamodása a’ Szárazdiak könyörgő levelével a’ N .M .M .K .H . Tanácshoz felterjesz
te tik , ’s Bergman Tófor lelkész úr érdem pénz megnyerése végett Ö Felsége atyai kegyelmébe ajánltatik.

92. A ’ Tolnai esperesi megye az egyházi tisztviselők időnként megujjittását indítványozván, ez eránt 
minden gyülekezetek véleményt adjanak.

93. Még is a’ Tolnai megye kívánja: hogy a’ papválasztási vissza é lések’s kicsapongások hathatós ren
deletekkel gátoltassanak.

Esperesi főnök urak oda utasittattak, hogy ha papi változások alkalmával ilyen esetek elöl fordulnak, 
azokat halladék nélkül megvisgálják, ’s tapasztalásukról a’ kerülethez tudósittást adjanak.

94. Várallyai evangélikusok új templomuk fel épittésére segedelem szed hétési engedelmet kérnek.
A ’ folyamodók adózók lévén, kérésüknek hely adatik.
95. A ’ Tolnai erperesi megye a’ nyúgintézetre nézve némelly észrevételeket be nyújtván, ezek eránt 

Magasy Dávid, Kis János lelkész Bersenyi Sigmond ’s Vidos Imre világi urak véleményeket be adják.
96. A ’ Szucsáni evangélikusok elégett templomuk, pap ’s iskola házaik felépítésére segedelmet kérnek.
Minden esperesi megyék ’s városi gyülekezetek segedelem gyűjtésre fel szóllittatnak.
97. Kalós Mózes Váczi lelkész ’s a’ siket némák int ézete protestáns vallás tanittója a’ kerülettől járó  

20 ft. váltóban megfizettetni kéri.
Ezen fizetés járandóságról a’ kerület bizonyossat tudni akarván, Illés Pál levéltárnok úr a’ levéltári 

adatokat k i keresni ’s be adni fogja.
98. L aky  Jó sef A jkai volt lelkész úr örökösei néhai attyok halála utáni évnegyedre járó  papi fizetést 

megrendeltetni kívánják.
Az egyháziak fizetése haláluk utáni első év negyedre járandó lévén, Szakonyi István felügyelő ú r a’ 

folyamodók kívánságát Ajkai gyülekezetnél eszközölje.
99. Csemez Annának Dubovay Sámuel Bödögei volt lelkész úr özvegyének mostoha gyerm ekei elleni 

folyamodása Szakonyi István felügyelő úrhoz utasittatik.
100. Turcsányi Gyula lelkész úr 50 ftról kötelezvényt adván, ezen somma évenkinti ötös kamatját a’ 

kötelezvényben meg határozott jutalomra fordittatni kívánja, ’s 2 ft. 30 krokat egy évi kamat fejében kész pénz
ben le fizetett.

A ’ kötelezvényt ’s a’ lefizetett 2 ft. 30 krokat Szabó Jósef pénztárnok úr nyomban átvette.
101. Yecsei fiókgyülekezetbeliek templomuk építésére segedelem szedhetési engedelemért esedeztek.
K érésüknek hely adatik.
102. Mivel Tüskés István esperes úr tudósításából meg teiszik: hogy Tóth Keresztúri első osztályú 

anya gyülekezet Felső Petrócziak el válása miatt 1819dik esztendőtől fogva meg gyengült ’s második osztályba 
soroztatott, a’ Soproni tápintézetre kívánt évenkinti tartozásra nézve is a’második osztályú gyülekezetek sorába 
iratik , ’s ekképen a’ Felső Petrócziak elválásától fogva a’ múltra ’s jövőre évenkint ké t posonyi mérő búzát fizet
ni tartozik.

F eljegyzetté  M t r a b o v s z h y  S á m u e l ,
egyházkerületi világi fő jegyző.



1845-dik évi augustus hava 13-kán Veszprém kiváltságos püspöki városban 
nagyságos és főtisztelendő Kis János úrnak, királyi tanácsosnak, 
dunántúli evang. superintendensnek, Sopron városi evangélikus 
lelkésznek, a* sz. theologia tudorának, a‘ magyar tudós társaság 
rendes tagjának, több t. vármegyék táblabirájának egyházi elnök
lete alatt megkezdett közgyűlésében a‘ dunántúli evangelika egy
házkerületnek jelen voltak:

Hrabovai Ilrabovszky Sámuel, a’ dunántúli kerületi k. Tábla jegyzője, ’s több t. vármegyék tábla
birája, mint egyházkerületi világi főjegyző.

Domanoveczi és felső-lestinei Zmeskál István, t. n. Győr vármegye főjegyzője, mint egyházkerületi 
aljegyző.

Haubner Máté, N. Győri evangélikus lelkész, t. n. Győr vármegye táblabirája, mint kerületi egy
házi főjegyző, és a’ Győr városi evang. gyülekezet küldöttje.

Perlaki Perlaky Dávid, Mosony-Győrmcgyei esperes, Bezii lelkész, t. n. Győr és Mosony vármegyék 
táblabirája, mint egyházi aljegyző.

A z  egyházi ren d b ő l: Perlaky Dávid, Mosony-Győri esperes, ki följebb; — Szedenics György, Veszprém egyházme
gyei; — Pongrácz Fercncz Somogyi: —  Kutassy György Sopron alsó vidéki; — Wohlmuth Leopold Vas me
gyei felső vidéki, — Borbély József Tolnai, —  Illés Pál Kemenes ali esperes, és Lajpezig János kapolcsi lelkész 
és Zalavidéki esperesi képviselő, —  Wimmer Theofil Ágoston Felső-Lövői, —  Perlaki István Dabronvi, —  Sin- 
kovics Jónás Osklii, — Andorka János Véssei, — Lagler István Bikácsi, —  László Jónás Pápai, —  Horváth 
János Vadosfai, —  Karsay János Csákvári, —  Karsay Sándor Téti, — Pálfy József Geresdi, —  Csáfordi Chá- 
fordy János N. Alásonyi, —  Gáspár Dániel Hántai, — Balog Imre N. Szokoli, —  Tóth János Malomsoki, — 
Lostorfer Pál Borostyánkői, —  Kis János Ajkai, —  Szalay József Galsai. — Turcsányi Gábor Tési, — Kirch- 
knopf Mátyás Szalonaki. — Kirnbauer Mihály Hidegkúti, —  Fichtner Ferencz Lovászpatonai, — Hutter Zlsig- 
mond Körmendi, — Schleining Károly Köttsei, —  Roykó Károly Szárazdi segéd, — Turcsányi Gyula Súri, 
—  Turcsányi Lajos Kőszegi, —  Krizsán József Tahi, —  Marton Albert Vilonyai reform., — Kulcsár József 
Hagymáskéri reform., —  Ángyán Mihály Sz. Istváni reform., — Sipos Károly Felső-Eőrsi reform., —  Bán 
András Vörös-Berényi reform., — Fa István Veszprémi reform., —  Mozgay Sámuel Veszprémi, — Sztanó 
János Csernyei, — Lipot Mihály Mogyorósdi, —  László János N. Vásonyi, — Ács János Dörgicsei lelkész urak.

A világi ren d b ő l: T. Koltay Vidos József, több tts. vármegyék táblabirája Kemenesi felügyelő; Koltay Vidos Imre, t.
Vasvármegye táblabirája, Kemenesi egyházmegye küldöttje; Káldy Ferencz, cs. k. nyugalmazott kapitány; 
Artner Lajos, t. Sopron vármegye táblabirája, a’ Soproni felső vidéki egyházmegye felügyelője, a’ Sopron 
városi gyülekezet küldöttje; Szakonyi István, t. Veszprém vármegye táblabirája és a’ Veszprémi egyházmegye 
felügyelője: Bárány Pál, több t. vármegyék táblabirája, ’s a' Tolnai egyházmegye felügyelője; HrabovszkyJános, 
kerületi Táblai ügyvéd; több t. vármegyék táblabirája, és a' Vasi felső egyházmegye felügyelője; Fromm János, 
hites ügyvéd ’s a’ Palotai, Öskűi, Veszprémi gyülekezetek felügyelője; Mezriczkv Péter, táblabiró és a’ Zala 
egyházmegye felügyelője; Horváth István, táblabiró és Fejér-Komárom egyházmegyei felügyelő; Szigelhy József; 
Horváth Lajos Fejér-Komáromi egyházmegyei jegyző; Németh Péter, Győr-Mosonyi esperessé" küldöttje, ’s 
több t. vármegyék táblabirája; Hutter Sámuel, Kőszeg városi Convent küldöttje; Pallo Endre, Sopron városi 
Convent küldöttje; Laipczig Jónás, Somogyi külső esperesség küldöttje, ’s bites ügyvéd; NagySándor, Zalay 
esperesség küldöttje; Bodroghy József, több t. vármegyék táblabirája ’s a’ N. Győri gyülekezet küldöttje; 
Balogh József, több t. vármegyék táblabirája; Kelemen Sándor, ügyvéd; Doktorics Imre, Soproni alsó egyház
megye küldöttje; llász Imre, több t. vármegyék táblabirája; Hrabovszky Lajos, Kemenesi egyházmegye kül
döttje; Szabó József, professor és kerületi pénztárnok; Perlaky Gábor, t. Veszprém megye tiszti ügyésze; 
Horváth István, Veszprémi esperesség számvevője és küldöttje; Kiss Lajos, tek. királi Tábla bites jegyzője; 
László Dávid, hites ügyvéd, és több világi urak 's egyéb tisztességes személyek.

31 e 1 i y alkal ommal :

1. Mint evangélikus keresztényekhez illett, az ülés buzgó énekléssel és imádsággal nyittatott meg. Azután királyi tanácsos
és Superintendens Kis János úr ő Nagysága a’ szép számmal egybegyűlt egyházi és világi rendeket szíves atyai 
indulatból áradott megszóllítással üdvozlötte.

2. Minden jelenlévők nagy fájdalmára Matkovich István, hétszemélnök úr ő Méltósága, egyházkerületünk szeretve tisztelt
világi főfelügyelője, hivatalos elfoglaltatásai miatt nem jelenhetvén meg közöttünk: Főtisztelendő Superintendens 
úr a’ vele 1843-dik évben, a’ N. Győri kerületi közgyűlésen közmegelégedéssel elnökölt t. Koltai Vidos József 
urat a’ Kemenesi egyházmegye felügyelőjét és több tek. vármegyék táblabiráját ajánlotta fel helyettes elnöknek.

Az ajánlott köztiszteletben álló férjfiú az egész gyűlési közönség bizodalmának és szeretetének benne 
központosulását most is telyes mértékben tapasztalván, az üres elnöki széket élénk éljenezések közt elfoglalta.

3. A’ kerületi nyugintézet alapszabályainak átvizsgálásával és czélszerűbb terv kidolgozásával a’ tavali közgyűlésen meg
bízott választmány, — minthogy föladásában eddig el nem járhatott, nehogy az üdves ügy tovább is függő
ben maradjon, — fölszóllítatik, hogy még ma össze ülvén, tervét készítse cl, 's azt holnapi gyűlésre adja be.

4. Hrabovszky Sámuel úr, a’ dunántúli egyházkerület’ eddigi sem fáradságot sem áldozatokat nem kémélő világi főjegy
zője, előadván, hogy a’ kőszegi kerületi Táblánál jegyzői hivatala őtet annyira elfoglalja, hogy egyházi köz
gyűléseink’ sok időt és aggságot igénylő jegyzőkönyveit ezentúl a’ tőle előbb megszokott pontossággal nem 
vezetheti: szilárd eltokélését tudatá az egyházkerületi közgyűléssel, hogy ő ez alkalommal utószor fogja ren- 
dezni gyűlési ügyeink folyamát, azután pedig jegyzői tollát leteendi.

A’ derék férfiúnak -illy eltökélett visszalépése általános elszomorodással fogadtatott. Mindenek 
érezték, hogy az ügyes tollvivőnek helye nem könnyen lessz kitöltendő. Azonban minekutánna a’ legszívesebb
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kérések sem birhaták őt arra, hogy közöttünk több évek óta dicséretesen viselt hivatalát tovább is folytassa: 
neki egyházkerületünk’ mindennemű viszontagságai között erélyes magatartása által szerzett bokros érdemei
nek méltánylásául jegyzőkönyvileg kimondandó általános köszönet szavaztatott, ’s megkéretett, hogy szent 
vallásunk és egyházunk eránt már őseitől öröklött, de saját személyében tettleg is sokszor tanúsított buzgóságát 
ezentúl elhamvadni ne hagyja, ’s egyéb közös egyházi dolgainkban tovább is munkás részt venni szíveskedjék. 

Ezekután :
Zmeskál István egyházkerületi világi aljegyző úr előterjesztvén, mikép reménysége nem lehet arra, 

hogy a’ jegyzői hivatal jelenlegi szerkezete mellett az egyházkerület ügyeinek előmozdításában, úgy mint 
óhajtaná, munkálkodhatnék: kéri a’ főtisztelendő egyházkerületet, hogy ebbeli hivataltól őtet fölmenteni, 
’s eddigi bizodalmáért köszönetét elfogadni méltózlassék.

Nem sikerülvén e’ nagyon tisztelt urat is hivatalában megtartani, végre lemondása, ha fájdalom
mal is , elfogadtatott.

Igv mind a’ két világi jegyzőnek hivatala jövőre megürülvén, a’ jegyzőkönyv szerkezete az egyházi 
jegyzőkre Ilaubner Máté és Pcrlaky Dávid urakra bízatott, több élő szóvali és egy Írott indítvány következ
tében, azon meghagyással, hogy azt a’ holnapi ülésben hitelesítés végett fölolvasni tartozzanak.— Minthogy 
pedig a’ megürült kerületi világi jegyzői hivatalok szavazatok utján volnának betöltendők, felszóllítatnak az 
esperességi megyék, és királyi városi gyülekezetek, hogy a’ legközelébb bekövetkezendő Martius 10-dikén 
1846. midőn a’ jelen kerületi gyűlésünket Sopron városában folytatandjuk, oda világi fő- és al-jegyzőre 
a’ szokott modorban, lepecsételt levelek által, kijelelő szavazataikat beküldjék.

5. Bemutattak a’ kerületi közgyűlésnek egyfelől edvi Illés Pál úr, mint Kemenesali egyházmegyének, —  megboldogult
Magasy Dávid úr helyébe, kinek elhunytéban gyászolva érzi egész kerületi közgyűlés egy tiszta, evangeliom 
szellemű papnak és becsületes embernek vesztességét, — szavazat többséggel elválasztatott és meghiteztetett 
esperese; — másfelől pedig Mezriczky Péter, táblabiró úr, mint Zalavidéki egyházmegyének, — másvilágba köl
tözött néhai Diskay Ferencz űr helyett, — szótöbbséggel magáévá tett és föl is eskedtetett esperességi felügyelője.

Mind a’ két új tisztviselő, szives éljenezésekkel megtiszteltetve, a’ szokott tértetvények beadá
sára szóllítaüak.

6 . Fölolvastatott a’ N. M. M. K. II. Tanácsnak 1845-ben bőjtelő hó 18-kán 5331. szám alatt kelt intézvénye, mellv
szerint Baja mezővárosa ágostai hitvallást tartó községének, tűzvész által elpusztított iskola és imaháza fólépitésérc 
megkívántaié felebaráti segedelemnek az illető egyházkerületek utján eszközlendő szedhetése megengedtetik.

E’ királyi intézvény a’ megyékkel és király városi gyülekezetekkel már közölve lévén, Esperes urak 
jelentették, hogy a' begyűlt pénzek a’ kerületi pénzlárnok urnák átadvák.

7. Ugyan a' N. M. M. K. II. Tanács 1845-ben sz.-György hava 29-dikén 16,501. szám alatt kelt intézményében : Cseh
ország Chrudini kerületében kebelezett Leitomischel városához tartozó Jaroschani ágostai vallást követő közön
ségnek uj iskolaház fölépítésére megkivántató felebaráti segedelemnek az illető egyházkerületek utján eszköz- 
lendő szedhetése megengedtetik.

A’ kegyesen megengedett segedelem’ gyűjtésére a’ megyék és királyi városok felszóllítatván, — az 
Öszve gyűjtött pénzek Szabó József kerületi pénztárnok urnák kezéhez szolgáltatandók tovább küldés végett.

8 . Ugyan a’ N. M. M. K. II. Tanácsnak 1845-ben bőjtmás hava 26-kán 10,035. szám alatt kelt intézvényében megen
gedtetik, hogy Aradon meghalálozolt Vajda Péter által a’ Dézsi egyházmegyének hagyott és Óládi Gábor ügyvéd 
által elköltött Öszveg szabad adakozás útján kiegészitessék.

Köröztetve lévén az engedelmetadó királyi intézvény, az adakozásokat gyűjtött esperes urak és királyi 
városi Conventek a’ kerületi pénztárnok űrhoz utasitatnak.

9. Ugyan a’ N. M. M. K. II. Tanácsnak 1845-ben pünkösd hava 6-kán 16,516. szám alatt kelt intézvénye megengedi,
Vas vármegyében kebelezett Vágódi (^poljfd)íag) helység’ ágostai hitvallást követő községe részére uj templom 
felépítésére megkivántató felebaráti segedelemnek az egyházkerületek utján eszközlendő szedhetését.

Az összegyűlt, vagy Öszvegyűlendő segélypénzek az elébb kijelelt helyre szolgáltatandók.
10. Ugyan a’ N. M. M. K. II. Tanácsnak 1845-ben pünkösd hava 21-dikén 18,660. szám alatt kelt intézvényében meg

engedtetik, Hont vármegyében kebelezett Börzsöny helységbeli ágostai hitvallású község tűz által elpusztított egy
ház épületeinek felépítésére megkivántató költségek’ beszedésére az egyházkerületek’ utján gyűjtendő felebaráli 
segélynek szedhetése.

A’ segélypénzek tovább küldés végett pénztárnok úrnak adandók.
1 1. A’ papi kijelöltek vizsgálatainak czélszerűbb eszközlésére két rendbeli indítványok nyújtottak be, Haubner Máté egy

házi főjegyző és Illés Pál esperes urak által.
Indítványaik véleményezés végett köröztetni fognak.

12. Előterjesztvén a’ N. M. M. K. II. Tanácsnak folyó' évi 7034-dik szám alatt kelt gróf Zay Károly egyetemes főfel
ügyelő úrhoz, —  ez által pedig a’ múlt tavaszhó 2-dikáról szóló levelében Superintendens urunknak megkiildc- 
telt; azután pedig az esperességek és városi iskolák igazgatóival már ezelőtt közöltetett kegyes intézvénye, 
melly szerint nemcsak minden városi tanodák növendékeinek; hanem még a’ falusi iskolákba járó gyermekek 
számának Öszves jegyzéke és minden esztendőn a’ vizsgálatok után felküldetni rendeltetik.

Ennek következtében iskolákróli ezen idei jelentéseiket ez gyűlés színén beadták: a’ Győri, Tolnai, 
Kcmenesi, Felső-Vasi, Zalai, felső-és alsó Soproni, Fejér-Komáromi, Somogyi és Veszprémi esperességek: 
úgyszintén a’ Sopron, Győr, Kőszeg, Révkomárom városi, Sz.-Lőrinczi és Kővágó-Őrsi iskolák igazgatósága. 
Ezen jelentések a’ N. M. M. K. II. Tanácshoz felfognak terjesztetni.

13. Felolvasta tolt n. Veszprém vmegyének jelen évi télutó 10-kén kelt ’s ezen egyházkerülethez azon felszóllítással intézett
levele, hogy —  azon hiba elkerülése végett, melly tapasztalása szerint némelly kebelbéli lelkészek által az anya
könyvek körül elkövettetett, —  jövendőre minden lelkészek oda utasitassanak, hogy az anyakönyveket törvény- 
rendelte szabályok és modor szerint készítvén, a’ szülék rovatába necsak az atyák, hanem az anyáknak is mind 
kereszt, —  mind pedig vezeték neveiket rendesen beiktassák.

Az illető előjáróság által ezen törvényszerű kívánatnak elégtétetik.
14. A’ Hont vármegye közönségének a’ múlt 1844-dik évi télelő 2-kán Ipolyságon tartatott közgyűléséből egyházkerüle

tünkhöz intézett 's Matuska József Felső-Rakonczai lelkész, al-esperes és táblabirónak ,,A’ szederfa és selyembo
gár tenyésztésről“ —  azután ,,a’ gyümölcsfa tenyésztésről és nemesilésről“ irt két rendbéli gazdasági népköny
veinek iskolai növendékeink és tanitóink általi megszerzését ajánló levele már köröztetve lévén, ezúttal rendeltetett:
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Hogy minden esperes e’ tárgy körül eljárása sikeréről jelentését beadni kötelességének tartsa : a’ 
jegyzői hivatal pedig t. Hont megyét Superintendentiánk nevében arról tudósítsa, hogy lentebb említett köny
vekre nézve örömmel rendelkezett.

15. Kis Lajos udvari agens úr, a’ múlt 1844-dik esztendőben általa legfelsőbb helyen előmozdított tárgyakról, jelentését
az ezen évi január elsőjén kelt levelével beadván — ez — a’ gyűlés előtt felolvastatott ’s abból tisztelt agens úr 
buzgó szorgalma kitűnt és ugyanazért a’ jegyzőkönyvben is tisztelő érzéssel méltányoltalik.

16. Felvétetett Zala megyének ezen 1845-dik évi nyárhó 15-kén egyházkerületünkhöz a’ végett küldött levele, hogy —  ha
a’ Kővágó-Őrsi evang. lelkésznek a’ most nevezett helységben bizonyos Varga Fcrencznek és Csőkor György nője 
Kis Médinek agyonverésével nagy vétket elkövetett személyeknek felhevült kedélyeiket csillapítani nem igyekező 
hanyagsága és kötelességének illyképeni elmulasztása; —  az e’ végre rendelendő vizsgálatból kitűnnék; akkor az 
említett lelkész, Superintendentiánk feleletre vonni és megfenyíteni ne terheltessék.

Ezen levél az illető espercsi megyének oily utasítással átadatni rendelletik, hogy az esperesi felügyelő 
és Laipczig János lelkész urak a’ dolgot megvizsgálván, ejjárásukról tudósítást tegyenek, miről is a’ megkereső 
n. vármegye értesíttetni fog.

17. Illés Adám egyetemes jegyző úrnak Superintendens ő Nagyságához a’ Roth-Joannaféle alapítványból a’ Soproni főta-
nodabéli öt ifjaknak szorgalom dijjazlatásukról szóló levele kozoltetvén Superintendens úr megkéretett, hogy ezen 
főjegyző úrtól az említett díjak kiosztásáról vezetett jegyzőkönyvnek ezután Superintendenliánkkal egész terjedel
mében jegyzői olvasás alatt leendő közlését követelje.

18. Horváth Zsigmond Zalai esperes ú r, Kővágó-Őrsön 1845-dik évi augustus 12-kéről szóló levelével és az ehhez kap
csolt hitelesített okirati kivonattal ludósilást tévén, hogy néhai N. Mczriczky József úr özvegye n. Bárány Bor
bála asszony f. évi jan. 4-kén kelt végrendelete első pontjának tartalma szerint, —  két, —  Sopronban tanuló 
Zalamegyei ifjaknak évenkénti dijjazására 500 \ flkat óikképpen bágy, bogy ezen segélynyújtásra a’ most említett 
tőkének mindenkor csak kamatja fordítassék.

Egyházkerületünk ezen kegyes alapitványróli jelentést hálás örömmel vevén, e’ nemes tényt, másoknak 
is buzdításokra szolgálható például jegyzőkönyvileg köröztetni renddé, —  a’ bejelentő esperest, és ezzel együtt 
az esperesi felügyelőt pedig oda utasítja, hogy —  az alapitó akaratának végrehajtójánál, —  vagy a’ hagyott 
kész pénznek, vagy az erről szóló törvényes kötelezvénynek, Superintendentiánk kezéhezi átadását eszközöljék. 
A’ dijázandó ifjakra továbbá azt rendeli, bogy a’ Soproni főtanoda igazgatói és tanítói, —  a' Zala cgyházvidék- 
ből Sopronban tanuló jó erkölcsű ifjak közűi. a’ szegényebbséget és érdemesebbséget mindenkor tekintetbe 
vévén, és az illyeneket, ingyen kiadandó bizonyítványokkal ellátván a’ szorgalomdíj’ elnyerése végett, kerületi 
pénztárnok úrhoz utasítsa. Végre, az említett iskolai igazgatóság ezen alapítványról és végzésről tudósit- 
tatni rendeltetett.

19. Superintendens úr, előmutatott egy hozzá intézett méltóságos Szirmay Ádám hétszemélynök, mint a’ pesti protestáns
gyámintézet ideiglenes elnökének, Dr. Székács József mint ideiglenes levéltárnoknak, és Dr. Teichengraber Lajos’ 
mint szinte ideiglenes titoknoknak aláírásaikkal ellátott ezen protestáns gyámintézetéhez, és ennek nyomtatásban 
velünk közlött alapszabályai szerint szerkeztendő fiók intézetekhez járulásra buzditó, és Pesten febr. 24-dikén 
1845. kelt levelet, melly felolvastatván.

Minthogy ezen felebaráti szerétéiből eredt ügy társadalmi téren keletkezett 's a’ tavalyi egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyve 28-dik pontja alatt pedig magán válalkozásra bízatott és így e’ jelen kerületi gyűlés’ intéz
kedési körén túl esett, •— minden itteni rendelkezés nélkül gyülekezeteinknek buzgóságukban ajánltatik.

20. Felvétetett Sopron városa ágostai vallástételt követő egyházi Convcntjének folyamodása, mellyel a’ Lvceumban fenálló
magyar és német Társaságot a’ Superintendentia pártolásába ajánlván azt kéri, hogy ezen egyházkerület, legfel
sőbb helyeni közbenjárása által, a’ nevezett társaságoknak további épségben maradhatásukat eszközölje.

Tagadhatatlan, hogy ezen érintett társaságok régóta, nevezetesen a- magyar már 55 éveken át minden 
politicai célt mellőzvén az iskolai pálya mellett az ifjaknak lelki kiművelődésöket a’ legbékesebb és szelídebb 
téren nemes buzgalmat tápláló torekedéssel elősegítették; azért a’ N. M. M. K. II. Tanács általunk alázatosan 
megkérettetik, hogy az említett „Társaság“ nevet viselő üdvös célú képező intézeteket, egyetemben pedig az 
Egyházkerületet a’ tanító intézetek körül eddig gyakorlott törvényes hatósága körében meghagyni méltóztassék.

21. A’ Soproni Lyceumbéli iskolák igazgatósága Sopronban julius 10-dikén 1845. kelt levelével az 1844-diki iskolai év
második feléről szóló Öszves jegyzékeit beadván ezekből az illető példányok gróf Zay Károly főfelügyelő úrhoz, 
általa pedig a’ N. M. M. K. II. T anácshoz felküldetnek.

22. Cseh országi német Gabloncz városi hilsorsosink templomot építvén, segélyért folyamodnak: mire nézve felszólittatnak
esperesi megyéink, hogy a’ könyörgőket adakozásaikkal vigasztalni szíveskedjenek.

23. Ezen 1845. április 2. Sopronban tartott, — előbb kis, — utóbb pedig közgyűléssé alakított gyűlés’ jegyzőkönyve
bemutaltatván, felolvastatott a’ Tolnai esperességnek az említett gyűlés átváltoztatására nézve tett ellenmondása, 
mellynck következtében elhatároztatott, hogy ennekutárina kis-gyűlés magát nagy-gyűlésére ne alakíthassa.

24. Felolvastatván a’ N. M. M. K. II. Tanácsnak 1844-ki Sz.-Jakab hava 9-kén 25,539. szám alatt kelt, Somogy vár
megyéhez bocsátott intézvénye, mellyben a’ Helvet vallást tartó egyházkerületi lelkipásztoroknak és tanítóknak 
az iránti kérelme, hogy ezentúl a’ papi és iskolatanilói fizetések ezüst pénzben adassanak, azon hivatalnál fogva, 
mellyet viselnek, annál inkább méltányosnak mondatik, mivel ők jelenleg azon tartási ellátást nem kapják, melly 
részükre ezüst pénzben 1799-dik esztendő előtt úgy is elég szűkén s/abatott ki, és igy mostani papiros pénzre 
szállított csekély járandóságaikkal nem élhetnének, de különben is több Ilelvetiai vallású községek az 1799-dik 
esztendő előtt kiszabott fizetésüket ezüst pénzben fizetni nem annyira tehetetlenségből, mint inkább nem akarás 
és megátalkodottságból vonakodnak : — ’s azért a’ fentisztelt megye t. Karainak és Rendéinek meghagyatik, 
hogy megyéjekben Helvet vallású községeket, a’ mennyiben tehetségük megengedné, a’ lelkipásztori és tanítói 
fizetéseket az 1799-dik esztendőben megállapított szabály szerint ezüst pénzbeni megadására törvényes módokkal 
is kötelezzék.

E’ dunántúli evangélikus egyházkerület, noha lelkipásztorainak és iskolatanitóinak sanyarú szegény
séggel küzdő helyzetét igen elevenen érzi, —  azon enyhitni fölötte nagyon szeretne, —  ’s e’ tekintetben a’ N. 
Méltóságú kormányszéknek kegyes hajlamát, melly szerint ő is e’ bajon segíteni kívánna, mély hódolattal tiszteli; 
mindazáltal egyházi férfiainak cgyátaljában nem tanácsolhatja, hogy sorsuk megorvoslásál akár minémű erőtetés 
utján keressék. A’ Krisztus cvangelioma sáfárinak minden hatása egyedül a’ köztök és híveik közötti kölcsönös 
szeretet, bizodalom és egyetértés alapján épül, ezen alapnak szilárdítása pedig az egyháziak részéről csak hivatalbéli

1*
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Jankadhatatlan hűség és szent igénytelenség által lehetséges ellenben kéntető követelések által legfellebb viszálko- 
dásokat lebet éleszteni még ott is, hol azok nem léteznek; — a’ hol pedig a’ jónak nem akarása és inegátalkodottság 
már meg van, ott azok e’ rosszat csak nevelni képesek: Ugyan azért ez evangélikus Superintendentia lelkészei és 
iskolatanitói a’ világ megváltójának példájára, tovább is nemes kitűrés és nagylelkű nélkülözés fegyverének haszná
lására utasitatnak, melly eddig mindenkor a’ legszebb győzelmet vivta ki magának! •— Egyébbiránt a' kegyes 
intézvény minden gyülekezeteinknek figyelmébe ajánltatik, és különösen egyházi elöljáróinknak meghagyatik, 
hogy hivalalürülésekkor, és minden más kedvező alkalmakkal az egyházi személyek’ csekély jövedelmeinek 
lehető emelését szelidséggel szorgalmazzák.

A Tolnai esperesség hálás örömmel jelenti, hogy méltóságos báró Sina György a’ Varasdi ekklésiához csatolt udvari 
fiokgyülekezetnek uj imaház építésére 1000 pengő forintokat ajándékozni, másik ezerét pedig négyes kamatra 
ajánlani és még ezenfellűl szükséges épületfávali segedelmezésre kegyes kézségét nyilvánítani méltóztatott.

A’ Méltóságos Bárónak ezen nemes tette, hogy az utók előtt is dicsérettel emlegettelhessék, jegyző
könyvbe soroztaiéi, a’ méltóságos Bárónak pedig köszönőlevél Íratni rendeltetett.

20. Előadatván gr. Zay Károly főfelügyelő úrnak levelével a’ N. M. M. K. H. Tanácstól érkezett azon parancsolat, misze
rint a’ Pesten felállítandó ipartanodábani előkészítő osztály’ tanszékeit elnyerni kivánó egyének számára csőd 
rendeltetik, — kihirdettetett.

27. Jelen gyűlés alkalmával több hittani jeleltek lévén vizsgálandók, vizsgáló bíróság elnökéül: Kutasy György esperes és
Artncr Lajos esperesi felügyelő; kozbiráknak : Illés Pál esperes, Pongrácz Ferencz esperes és Lágler István 
lelkész; a’ világi rendből pedig Horváth István esperesi felügyelő, Yidos Imre, Mezriczky Péter, —  végre 
jegyzőül Hutter Samu urak kineveztetvén eljárásukról holnap a’ tudósitás béváratik.

28. Wimmer Ágoston Felső-Lövői lelkész úr élőszóval jelenti, hogy ő a’ közönség legkissebb terhelése nélkül Felső-Lövőn
iskolai intézetet állított, több osztályokból állót, melly intézetet ő ugyan az egyházkerület’ felügyelése alá bocsá
tani majd csak akkor szeretett volna, mikor ez tökélletesebb állapotra emelkedve közre munkálásának érettebb 
gyümölcseivel kedveskedhetne; de attól kelivén tartania, nehogy késedelmeskedése által jó szándéka félreértetvén 
a’ jó ügy’ csirájábóli kifejlődésének gátló akadályai keletkeznének, azt már most kisded korában fölajánlja a’ köz
gyűlésnek és könyörög, hogy egy vizsgáló választmányt küldvén ki, az intézet’ egész állapotjárói, szerkezetéről, 
szelleméről, irányáról, magának kellő tudományt szerezni, és azt azután pártfogásába venni méltóztassék.

A’ fentnevezett tisztelendő úrnak szent buzgalmát méltányolva, a’ kerületi gyűlés Kis János Syperin»- 
tendens és Koltai Vidos József esperességi felügyelő ’s táblabiró uraknak elnöklete alatt mint vizsgáló' választ
mányi tagokat: Perlaky Dávid, Wohlmuth Leopold, Illés Pál esperes, Hrabovszky Sámuel kerületi kir. táblai 
jegyző, Hrabovszky János esperességi felügyelő és Zmeskál István Győr vármegyei főjegyző urakat küldi ki, —  
tapasztalásukról teendő jelentésüket bevárván.

29. A’ nyugdíjjakat, Perlaky Dávid esperes úrnak elnöklete alatt, kiosztó választmány véleményes tudósításának átvizsgá
lása után következendők mutatkoznak:

A’ már segedelmezett papi személyeknek és azok’ Özvegyeiknek, a’ mennyiben azoknak külső körül
ményeik semmiben sem javultak, ítéltetett:

1. Kis Zsuzsánnának, özvegy Holéczynénak 30 vit.
2. Bachich Annának, Özvegy Benkőnének 25 „
3. Illés Zsófiának, özvegy Horváthnénak 30 „
4. Muth Máriának, özvegy Karsaynénak 30 „
6 . Kronekker Júliának, özvegy Tömbölnének 25 „
6 . Neudherr Máriának 35 „
7. Artner Katalinnak, Özvegy Waltersdorfernénak 25 „
8 . Balogh Rozinának, özvegy Kalmárnénak 50 „
9. Bergmann Zsuzsánnának, Özvegy Pecznének 50 „

10. Duchon Zsuzsánnának, Özvegy Lászlónénak 35 „
11. Németh Máriának, özvegy Erhardnénak 35 „
12. Balogh Zsuzsánnának, özvegy Kapcsándinének 45 „
13. Klement Zsuzsánnának 25
14. Buocz Juliannának, Özvegy Remeténének 30 „
15. Krebsz Krisztinának, özvegy Horváthnénak 30 „
16. Szeleczky Henriettének, özvegy Hutternénak 25 „
17. Hutter Karolinának, Özvegy Cziputnének 35 „
18. Bcnkő Katalinnak, özvegy Hollendonnernénak 20 „
19. Tatay Zsófiának, Özvegy Stollernénak 20 „
20. Márton Mihály tébolyodon szerencsétlen papi személynek 15 „

Ehret Éva, Özvegy Erhardné tavai kérelmétől elmozditatván , midőn
most bébizonyitaná, hogy férje egy évre fizetett, kegyelemből 20 „

Már előbb segedelmezett iskolatanitóknak, özvegyeiknek, ’s árváiknak :
1. Szabó Eszter árvának 12 ft. 30 kr. V .  p.
2. Sólyom János árvának 12 „ 30 55

3. Szelestey Eszter árvának 12 „ 30 ??
4. Varga István hivatalon kívüli iskola tanítónak 30 „ —

5. Bodács Sándor nyugalmazott iskola tanítónak 15 „ — *5
6 . Szűcs Anna özvegy Nagynénak Lébenyről 12 „ 30 55

7. Schöpf Erzsébetnek . . . . 12 „ 30 55

8 . Varjú Júliának . . . . 12 „ 30 55

9. Koczor Katalinnak . . . . 25 „ —

10. Trinkler Zsuzsánnának 12 „ 30 55

11. Rhim Margitnak . . . . 12 „ 30 5-5

12. Pracser Erzsébetnek 12 ,. 30
13. Vásonyi Erzsébetnek 25 „ — -

635 vft.
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14. Vásonyi Juditnak
15. Horváth Katalinnak
16. Zsirai Katalinnak
17. Csatári Júliának
18. Bach Márgitnak
19. Felde Erzsébetnek
20. Wallandt Annának

30 kr. 
30

12 ft.
12 „
15 „ —
15 „ — 
15 „ —

Y.

12
12

30
30

1.
Először folyamodott isk. tanitók, özvegyeik és árváik :

302 ft. 30 kr. v. p.

Kovács István N. Csói tanító nyugalmaztatva
2. Urszini László nyugalm. Akaii tanító
3. Porcsi Erzsébet . . . ^
4. Tompos Judit Özv. Szalavné Moviczhidáról
5. Seregély Anna Özvegy Vecseiné

Dedinszky Mária, Özvegy Váczlávné, mig he nem bizonyítja 
hogy férje rendesen fizetett, egyszer ’s mindenkorra kegyelemből

20 ft.
25 ,, 
15 „ 
12 „ 
15

—  kr.

30

V.

15 —

A’ választmány által egészen helyesen kimutatott Öszvct
102 ft. 30 kr. v. p. 

1040 ft. —  kr. v. p.
Azonban a’ gyűlés színe előtt kimutattatván, hogy az előbb 4-dik szám alatt 

nevezett Tompos Judit Özvegy Szalayné a’ tavali kiosztásnál az ő hibája nélkül 
bizonysági irományaival elkésvén semmit sem kapott, Ítéltetik: hogy az idén a’ 
tavalit is megkapja . . . . . 12 ft. 30 kr.

és nyugottabb figyelmet igényel, mint a’ mennyit a’ közgyűlés mozgalmai között arra fordítani 
gyakorlati életbe kibocsátandó műveknek pedig annál szükségesebb a’

Tehát lesz: 1052 ft. 30 kr. v. p.
A’ segedelmeztetésből kimaradlak: Kebelei Péter, mert hivatalba lépett; Mérnyi Sámuel, mert^már 

tavaly is csak kegyelemből részesült: Halb Terézia, özvegy Godináné, mert férje évi fizetésekkel az intézethez 
nem járult; Resell Rozina, mert férjhez ment; Haag Péter, mert nem folyamodott; Borbély Anna, Benkő Zsu
zsanna, Andorka István, Kálóczy Fercnczné, mert meghaltak.

30. A’ tegnapi jegyzőkönyv 3-dik pontja alatt a’ kerületi nyugintézet’ alapszabályainak átvizsgálásával, ’s célszerűbb terv
kidolgozásával megbizott választmány munkálatát a’ közgyűlés ítélete alá bocsátja.

A’ munka felolvastatván, mint egészben jeles, sok ügyismerettel, tapintattal, szorgalommal készült 
dolgozat, köztetszéssel fogadtatott. Azonban minthogy az itt előforduló kalkulusok’ megbirálása sokkal több

lehetne, — a’ 
lehető tökélyre emeltetniük, mennél 

bajosabb utóbb azoknak kijavítása: tehát a’ munkálatnak köröztetése határoztatik. De, hogy e' koröztetés 
annál serényebb és általánosabb lehessen, a' gyűlés akarja, hogy a’ terv minél előbb kinyomattassék a’ végre, 
hogy illy formán ne csak gyülekezeteinknek, hanem minél több egyéneknek is kezébe juthasson és a’ dolog
hoz szólhassanak még ollyan ahhoz értők is, kik egyébbkint az intézetnek részvényesei talán nem leendnek.
— Wimmer Ágoston lelkész úrnak a’béli ajánlata, hogy ő Bécsben tagosabb ismeretségénél fogva a’ terv 
fölött competens bírálók Ítéletét megkeresendi 's azonkül a' tervnek kinyomatását maga költségén eszközlendi, 
köszönettel fogadtatván néki kötelességül tétetik, hogy Ígéretét legfellebb két hónap alatt teljesítse, ’s az 
által Iehetségesitse, hogy a’ kinyomatott példányok minél előbb szét küldethessenek, ’s mindenek, de külö
nösen az esperes urak megyéik észrevételeit főtisztelendő Superintendens urunknak jövő Január végéig beklild- 
jék , a’ ki ezt az illető választmánnyal tüstént közölvén ezt képessé tegye, hogy ez úton keletkezhetendő javí
tásait Martius 10-kén mint szeretve tisztelt főpapunknak, Superintendens Kis János kir. tanácsos úr ő nagy
ságának evangélikus pappá lett felavattatásának ötvenedik évnapján, a’ mikor jelen egyházkerületi gyűlé
sünket Sopronban folytatni fogjuk, felterjeszthesse. —  A’ választmánynak Szedenics György esperes, és Vidos 
Imre táblahiró urak elnöklete alatt, döbbeni tagjaihoz, úgymint: Kis János, Pálfy József, Karsay Sándor 
lelkész és Hrabovszky Sámuel, Berzsenyi Zsigmond. Berzsenyi László táblahiró urakhoz, még hozzáadatnak: 
Artner Lajos esperességi felügyelő, Palló Endre hites ügyvéd, és Wimmer Ágoston, Kirchknopf Mátyás 
lelkész és Király József professor urak.

31. Az egyházkerülcli pénztárnok, Szabó József úr számadásait benyújtja, — Pálfy József kerületi számvevő úrnak
némelly észrevételeivel és indítványaival együtt.

A’ számadások és észrevételek a’ censurális székhez utasitatnak. — A’ számvevő úrnak indítvá
nyai pedig elfogadtatnak, hogy t. i. a’ számadások minden évről első Januártól December 31 -dikéig vezetes
senek; hogy a’ bevégzett számadások a' számvevőnek jóval a’ közgyűlés előtt, minthogy azoknak a’ gyűlés 
folytábani átvizsgálása felette bajos, átadattassanak ; hogy minden esperes urak készítsenek a’ számvevő számára 
mindennemű megyéjekhőli bevételi járandóságokat kitüntető, ’s általa clavis gyanánt használható rovat táblákat; 
hogy minden csperesség tartson magának egy bizonyos pénztárnokot, a’ ki a’ megyéből begyűlt pénzeket a’ 
főpénztárnoknak rendes ellennyugtatvány mellett fizesse be. —  A’ mi pedig általában a’ kerületi pénztőkéket 
illeti, határoztatik, hogy azok, mindenkor pupilláris biztosíték mellett adassanak ki; szemesen előkészitett inta- 
bulatio nélkül ne hiteleztessék semmi; ’s mihelyt valamelly adós egy egész évi kamatjával hátramarad, a’ tőke 
tüstént mondassék fel néki. Ennek következtében a’ Méltóságos gr. Fcstetich L.-nál lévő tőkék belaplazandók ;
—  a’ Szeniczeyféle pénzek pedig rendes felmondás utján, hátralévő kamatjaikkal együtt behajtandók.

Élő szóval ajánltatván, hogy pénzeinket könnyebb áttekinthetés végett jó volna egy általános minta 
szerint készült és nyomtatott adósság levelek mellett kiadni: egy illyen általános kötelező levél mintájának elké
szítésével Hrabovszky Sámuel kerületi k. táblai jegyző úr bizatik meg.

32. Dorner Ede iskolai pénztárnok úr, családi viszonyainál fogva jelen kerületi gyűlésünkre személyesen nem jelenhetvén
meg, hivataláról írásban leköszön. Leköszönésének indokát arra alapítja: ,,hogy pénztárnoknak pénzekkel és 
iromány-halommal évről évre más helyre kalandozni, és mindezekről a’ felelet terhét viselni nagyon terhes.“ — 
Perlaky Dávid esperes úr által az 1844/5-dik évről vezetett számadásait, az általvett irományokkal és 464 vft. 
14krnyi pénztári maradékkal együtt beküldvén: magának a’ számadásróli feloldozó levelet, nem különben 
hivatalba léptekor az általvett ’s ezennel visszaszolgáltatott irományokról adott térítvénynek visszaadatását kikéri.2



A’ fentisztelt úrnak hivataláróli lemondását sajnosa» vette az egész kerületi közgyűlés. A’ távollévőt 
hivatalának tovább folytatására nem is kérhetvén meg, kívánságának teljesítését határozta. —  Nyomban az a 
kérdés vettetett fel : minekutánna az iskolai pénztárnak világi uraknak kezében egyátalában szerencséje nincsen, 
—  kevés évek óta ma Ötödik pénztárnok mondván le annak sáfárlásáról, — ha ugyan nem volna e jobb annak 
kezelését valamelly egyházi személyre bízni ? Az e’ pontban némellyektől talált nehézséget a’ cautio végett, csak 
hamar eloszlatta Wimmer Ágoston lelkész úr, a’ ki magát minden itt kivántatható biztosítékra elégségesnek 
nyilványította, ’s azért tüstént iskolai pénztárnoknak közörömmel ki is kiáltatott. A minek következtében 
Zmeskál István Győr vmegyei főjegyző úr elnöklete alatt Szedenics György, Kutasy György esperes és Bodroghy 
József tábiabiró ’s ügyvéd urak nyomban kiküldettek a' resignált irományoknak megvizsgálására, átvételére és 
az uj pénztárnoknak kiadására, — egyszersmind Dorner Ede úrnak a' további felelőségtőli felmentésére, •— 
tapasztalásukról jelentést adandók.

33. Felolvastatoii az 1844-dik October 9-dikén Kőszegen tartatott kerületi kisgyülésnek jegyzőkönyve, mellynek 3-dik és
4-dik pontja szerint a’ kisgyülés, hogy kettős feladásának, u. m. egyfelől a’ kerületi iskolai pénztár állapotja 
megvizsgálásának: másfelől a’ magokat examináltalás végeit bejelentett papi jeleltek’ megkísérlésének illendően 
megfelelhessen, két részre oszlott, — ’s így működése is két egymástól elágozó térre hívja fel az intézkedő 
közgyűlés figyelmét. Melly szerint :

a) Az iskolai pénztárt vizsgáló szék jelentésének 2-dik számára, mcllybcn Káldy József előbb volt 
pénztárnok úr 627 ft. 2 kr. váltóban mcgmarasztaltatott, ez rendeltetik, hogy Soproni alsó esperesség e’ pénzt 
minél előbb hajtsa be. — A’ 6-dik pontra, mellyben a’ pénztárnok Szabó József és Dorner Ede uraknak meg
hagyatott, hogy némelly adósok ellen port mozdítsanak, —  midőn elnöklő Vidos József úr a’ gyűlés szine előtt 
azt nyilatkoztatná, hogy a’ Csibaféle 1000 váltó forint tőkéről, annak elmaradott kamatjairól és a’ por költsé
gekről ő kezeskedik, —  úgy szinte Ostfy Lajos tábiabiró urat illető adóságnak teljes biztosítását ugyan ő és 
Hrabovszky Lajos számvevő és Illés Pál esperes urak válalják magokra, — ebben tökéletesen megnyugszik a' 
kerületi gyűlés.

b) A’ papi jeleiteket vizsgáló törvényszéknek jelentése szerint hét egyének kívántak megvizsgáltatni; 
u. m. Bayer János, Pecz Gyula, Horváth Dániel, Hutter Fridiik, Gebhard Mátyás, Péterfy János és Fleisch
hacker Lajos. Ezek közűi tudományos előmentségükről, magokviseletéről 's eddigi holtartozkodásukról bizonyít
ványaikkal , mellyek tulajdonképpen a’ vizsgálat alábocsátathatás’ első föltételei volnának, csak ketten igazol
hatók magokat; öten azokat magokkal hozni clfeledék, melly felcdékenység miatt őket ezennel vissza utasítani 
nem lehetett, minthogy az illycn bizonyítványok’ nélkülözhetetlenségére előlegescn őket senkisem figyelmeztette. 
Azonban vizsgálat alá mégis csak azon kikötéssel bocsátattak, hogy az itt tapasztalt hiányt minél előbb Vidos 
József elnök úr előtt, a’ kit a’ törvényszék e’ célra kijelölni minden körülményeknél fogva legjobbnak Ítélt, 
pótolni fogják.

Minekutána az egyébbkint szigorú vizsgálat egyen kivűl mindnyájukra nézve kedvező lön , elnöklő 
Vidos József úr pedig e’ jelen gyűlés szine előtt szóval jelenti, hogy a’ hozzá utasított Candidatusok bizonyítvá
nyaikat néki felmutatták : e’ részben külső előmentségük többé gátokra találni nem fog. Jövendőre mindazáltal 
nyilványíttatik, hogy a' fönt megirt bizonyítványokkal a’ megvizsgáltatni akaró papi jeleiteknek magokat ellátni 
annál szükségesebb lessz, minthogy azok nélkül vizsgálat alá bocsáttatni nem fognak.

A’ 7-dik pontra, melly Hrabovszky Sámuel világi főjegyző urat azzal bízta meg, bogy a’ papi kijelei
tekkel megtörtént vizsgálatot kimutató bizonyítványnak kidolgozott mintáját nyomassa ki, —  és az illyen bizo
nyítványokra különösen használandó pecsétet, mellyen egy kitárt könyv legyen e’ körirattal : „ A ’ dunántúli 
evany. cyyházkeruleti törvényszék pecsétje“ készítessen : a’ feladásaiban pontosan eljárt főjegyző úr a’ 
kinyomatolt mintákból 12 példányt és az elkészült pecsétet előadván , mindezeket Haubner Máté egyházi főjegyző 
a’ gyűlés szine előtt átvette.

34. A’ tegnapi jegyzőkönyv 27-dik pontja alatt a’ papi jeleltek vizsgálásával megbízott választmány munkálódásának ered
ményéről jelentést tesz.

A’ megvizsgáltatásra hárman jelentek meg : Berecz Lajos, Leitgeb János és Takács József, — kik 
héber és görög nyelvekből, a’ sz. Írások’ magyarázásából, dogmatikából, a’ dogmák’- és egyház’-torténeteiből, 
erkölcstanból, homiletikából, catechelikából, egyházi jogtanból és a’ gyakorlati szónoklatból megkisértetvén : 
mindnyájan kellően felkészülteknek és arra, hogy meghivattatásuk esetében a’ lelkészi hivatalra felavattassanak, 
alkalmatosaknak találtattak; minél fogva nekik, —  mindazáltal Berecz Lajosnak és Takács Józsefnek csak akkor, 
ha amaz 1844-dik évben holtartózkodása, emez pedig az 1845-dik év’ Aug. 10-dikén kelt oklevél az illető 
lelkész úrnál eszkozlendő hiteles aláírásának hiánya iránt feltűnt nehézséget megszüntetendik, —  az illető bizo- 
nyitvány kiadathatik.

Személyesen meg nem jelent Fleischhacker Lajos úr, a’ Kőszegen neki meghagyott pontra nézve a’ 
legközelebb tartandó vizsgára utasítatik.

Előfordulható igen sürgető esetekben, a’ midőn rendes törvényszéki examinátorokat egybegyüj- 
teni nem lehetne, főtisztelendő Superintendens úr a’ körülötte legközelebb lévő egyházi és világi férjfiakból — 
maga elnöklete alatt — alakítandó Consistorium által is examináltathat.

35. Szabó József professor és a’ kerületi néptanítókat képző intézet’ igazgatója a’ legkozelébb múlt 184y5. iskola évben*
működéseiről értesíti a’ kerületi közgyűlést, melly szerint: a’ paedagogiát tanulták 6 rhetorok, 8 syntaxisták; 
sz. énekeket és zenét 19 syntaxisták, 14 grammatisták; az egyházi hangászatot 1 primanus, 2 rhetor, 3 syn- 
taxista. —  Maga az igazgató hetenkint kétszer tanította az oktant (didactica), tanmódot (methodica), fegyelem
tant (disciplinaria) magában foglaló népszerű neveléstant (paedagogica popularis) ; Itzés Ferencz hetenkint a’ 
sz. énekekre egyszer, a’ zenére kétszer tanított. — Schneeberger János hetenkint 6 óráig tanította az intézet
bélieket a’ zongorálásban. — A’ szemle Julius 22-dikén délután tartatott.

Fáradozásuk díjáúl Itzésnek 50: Schneebergernek 60 v. ftk rendeltetnek, a’ kerületi pénztár 
kiadásaiba számítandók.

36. Gróf Zay Károly főfelügyelő úr ő méltósága, a’ Zay-Ugróczon 1845. Jul. 16-dikán és következő napjaiban tartott
oktatói gyűlés’ eredményét magokban foglaló irományokat, Bucsányon Julius 24-kén 1845-ben hivatalosan kelt 
levele mellett a’ végre küldi át egyházkerületünknek, hogy azok a’ múlt évi egyetemes gyűlés határzata szerint, 
mi előtt az idei egyetemes közgyűlés elébe terjesztetnének, a’ mi közgyűlésünkön is tárgyaltassanak, ’s ne talán 
fölöttük keletkező észrevételek még az ez évi egyetemes gyűléssel közöltessenek.
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Minekutánna mi jelen kerületi gyűlésünknek megkésése miatt az ugyan e' napokban tartandó egye
temi gyűléstől elmaradtunk; az irományok átvizsgálás és magunknak ezúton tudomás szerzés végett: Hrabovszky 
János esperességi felügyelő, Wohlmuth Leopold esperes, Kirchknopf Mátyás, Loschtorfer Pál lelkész, és 
Turcsányi Lajos oktató es prédikátor uraknak kiadatni rendelteinek, ’s jelentésük béváratik.

37. A’ Kőszeg szabad királyi városi evang. Convent arra kéri föl a’ főtisztelendő egyházkerületet, hogy a’ bibliai
Apokryphus könyveknek magyar nyelvem megszerezhetéséről gondoskodni méltóztassék, vagy úgy, hogy ezek 
a’ kerületünkben nagy számmal terjedő bibliákhoz mindjárt hozzá nyomattatnának, vagy pedig, ha ez nem 
történhetnék, külön, de a’ Kőszegen nyomtatott bibliáknak formájában adatnának ki, hogy a’ kinek tetzenék 
azokat ezekhez köttethetné, minthogy véleménye szerint c’ könyvek a’ sz. bibliának kiegészítő részei volnának.

Minthogy a’ bibliának tisztább magyarsággal megkezdett fordítása reményűidéképpen nem fog igen 
soká elmaradni: annak egészbeni elkészülését a’ kerületi gyűlés annál inkább szükségesnek tartja bévárni, 
mivel épen az apokryphus könyveknek régi fordítása szembetünőkép tökéletlen. — Egyébbkint a’ mint némellyek 
által erősítetett, Trattner-Károlyinál Pesten egész bibliák az apokryphusokkal együtt is, külön is kaphatók; 
tehát az azokat bírni szeretők oda utasítatnak.

38. 1844-dik évi Sept. 2-dikán folyt. Pesten tartott egyetemes közgyűlésnek jegyzőkönyve olvastatván, annak 3-dik
pontjára, mellyben, a’ múlt évben tett óvás megújítása mellett, a’ dunántúli egyházkerület felszóllíttatik, 
hogy egyetemes jegyző járandóságához önként megajánlott 100 v. fthoz még 8, és igy Összesen 108 v. ftot, 
mint keblebeli gyülekezetek számához a’ jegyzői öszvés járandóságból aránylag esendő szabályszerű sommát $ 
évenkint fizesse meg: nyíltan kimondjuk, hogy mi az önként megajánlott 100 váltó ftnak feleslegét, mint 
rólunk nélkülünk intézkedve kivetett terhet, mindaddig mig velünk az arány melly szerint az illyen szabály- 
szerű sommák kivettetnek, nem kozöltctik, és mi a’ kivetésbe előlegcsen bele nem egyezünk, nem fizetjük. 
A’ mi, a’ kerületi főjegyző által, az egyetemi főjegyzőnek személyéhezi ragaszkodásunk nyilvánítása mellett 
megiratni rendeltetik. —

A’ 10-di-k pontban indítványozott mind a’ két evang. hitsorsosok állal buzgó könyörgésekkel 's 
szent emlék beszédek tartásával országszerte ugyan azon egy vasárnapon megünneplendő, jelen nyomasztó 
helyzetünkben a’ vallásos súrlódások és bajok között enyhítést, férfias kitörésre és polgári kötelességeink’ hiv 
gyakorlására buzdítást eszközlendő protestáns ima-ünnep megrendelését, azon oknál fogva, hogy az 
ünnepeknek szaporítását vallásos szükségeink kielégítésére elegendő sátoros szent ünnepeinken kívül áltál
jában jónak nem látja; de különösen az efféle uj ima-ünnepet ott, hol a' Krisztus egyházában az üdvözítőnek 
sz. szellemétől áthatott lelkészek működnek egészen szükségtelennek, ellenben ott, hol illyen lelkészek nem 
volnának, egyenesen veszedelmesnek tartja, minthogy az imádság ott igazi üdvös irányát tévesztve, a’ helyett, 
hogy enyhülést, szeretetet, türelmet, tiszta vallási buzgalmat szerezne, igen könnyen olly eszközzé fajulhatna, 
melly híveinket vakbuzgólkodásra, gyülölségre, ellenségeskedésre tüzelhetné, —  ezen dunántúli evang. egy
házkerület a’ Veszprémi esperesi megye indítványához hajolva, a' Tolnait pedig mellőzve, nem pártolhatja.

39. A’ Tolnai egyházmegye a’bcli indítványozó kérelme, hogy a’ harangozás kötelessége, mint az iskola tanítónak állását
lealacsonyító, ennek hivatalától kerületileg távolítassék el : azon okoknál fogva nem pártoltatik, hogy az isko
lamesterektől senkisem követeli, hogy a’ harangozást tettleg saját személyükben hajtsák végre, hanem csak, 
hogy a’ harangokra és harangozásra ők ügyeljenek föl; már pedig ha szemügyre vétetik, hogy a’ harangok 
egyfelől általában tiszteletesebb célokra szoktak használtatni, másfelől pedig a’ harangokkal igen könnyen 
bolránkoztató visszaélések történhetnének: nem lehet nem kívánni, hogy azokra mindenütt a’ helységekben, a’ 
hol harangok vágynak, a’ tekintélyesebbek és mivcltebbek közűi valaki, miilyennek az iskolamester általában 
tartatik, vigyázzon.

40. Ugyan a’ Tolnai esperesség’ egyházi törvényszékének óvástétele a’ kerületi törvényszék’ ítélete ellen —  felolvastatott.
41. Masonlókép a’ Tolnai esperesség folyó évi Junius 25-kén gyülésileg hozott határzatának következtében azon kívánságot

nyilványitja, hogy az egyházmegyei ’s kerületi törvényszéki ítéletek fellebbvitetésük előtt az illető törvényszéki 
bírák előtt felolvasztván ezek saját neveik aláírásával meghitelesítessenek.

Indítványkép jegyzőkönyvbe vétetni, véleményezés végett köröztetni rendeltetett.
42. Fölolvastatott a’ Veszprémi evang. gyülekezetnek azérti folyamodása, hogy újonnan építendő iskolaházának felállítására

a’ már megengedett segély gyűjtés, az esperes és megyei lelkész urak által egész egyházkerületünkben megté
tetvén, az Összejövendő pénzmennyiséget a' megyei esperes urak Veszprémbe szálitani sziveskedjenek.

Minden esperes és lelkész uraknak meghagyatik, hogy a’ kívánságot kitelhető buzgósággal pártolván, 
 ̂ a’ bejövendő pénzeket a' folyamodó gyülekezetnek kezeihez küldeni igyekezzenek.

43. Fölvétetett Ns. Hajas Zsuzsánnának, Stettner József táblabiró nejének panasza, miszerint az ő édes annyának testvére
boldogult Illés Juliánná 6000 v. ftkat alapítványkép a’ Soproni Convent kezelése alá olly feltétellel rendelt 
ugyan, ő mint örököse által letétetni, hogy ezen öszvegnek évenkinti kamatja, —  valamikor csak az ő roko
ninak Sopronban tanuló gyermekeik leendnek, mindenkor ezeknek; ’s ha illyenek nem találtatnának, akkor 
három Kemenesi, három Répcze melléki, Öszvescn hat ifjaknak legyen kiosztandó: mindemellett — az ő * 
Soproni iskolában járó, mint az említett alapítványhóli segélyhez legtörvényesebb jogú, jó erkölcsű és iparko- 
dású fija, az érintett tömeg’ kczellői által elmellőztetvén, sejdíteni kénytelen, hogy a’ végrendelet iránti tisztelet 
aligha pontosan teljesittetik.

E ’ panaszos vád’ megvizsgálása és az illetőkkeli elintézése Superintendens és Martony György 
urakra bizatik. 1

44. A’ N. Kanizsai fiók gyülekezetnek imaház épitési szándékát nyilvánító 's ebben segedelmeztetésért folyamodó esede-*
zése előterjesztetvén, határoztatolt: hogy az általa czélba vett templom építésére indító okokat megyei esperes 
és esperességi felügyelő urak megvizsgálván ’s az eredményeket kerületünk elébe terjesztvén, ha méltóknak 
találtatandnak, a’ segedelmeztetésre és e’ végetti ajánlásra nézve rendelés fog tétetni.

45. A’ Torvaji fiók gyülekezet, kicsinded és romladozott imaházának nagyobb alakbani újra építését igen szükségesnek
állítván — erőtelenségét felfedezve, segedelmeztetésért könyörög.

Ezen egyházkerületbeni segélyszedhetés megengedése mellett az ügy mindeneknek szívességébe
ajánltatik.

46. Iczés József, Sz. Lászlói volt iskolatanitó, érintett hivatalából történt elmozdítását, — 's egy negyed évre esendő
ottani fizetésének az ideig is kinem szolgáltatását, és ezek eránt már a’ Veszprémi esperesség és esperes úrhoz 
nyújtott, de állítása szerint hallatlanult vett könyörgésének méltányoltatásáért esedezvén, — folyamodása Szede- 
nics György esperes úrral közöltetik. 2 *
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A Győri, Tolnai, Somogyi és Vasi-Fölső esperességekből kötelesség szerüleg a’ jótékony intézetekre szedett adakozá-

sokróli jelentés béadatván, kitetszett, hogy adott:
a’ Győri egyházmegye : a’ gyámintézet alaptőkéjéhez . 52 ft. 20 kr. váltópz.

»? »» a’ Váczi siket-némák intézetére 1  5, 30 „ 79

»> »? a’ vakok számára ° »? »? 97

51 55 az őrültek részére 3 „ 45 „ »9

a’ Tolnai „ a’ gyámintézetre . 180 „ 3 „ 99

a’ Somogyi „ a’ Soproni tápintézetro 10 p. m. rozs helyett 40 „ " ?» 99

99 99 a’ gyámintézetre 24 „ 25 „ 97

a' Vasi-Fölső ,, a’ kerületi pénztárba 120 „ »? 99

»? a’ Soproni tápintézetre 70 „ 5? 9 9.
,, ,. a’ gyámintézethez 75 „ 55 99

,, ,. az őrültek részére H  ,5 50 „ 99

5? 5? a’ vakok intézetére 12 „ 20 „ 99

55 ?? a’ siket-némákra 14 „ 20 „ 99

Horváth Zsigmond Zala vidéki esperes nr jelenti, hogy megyéjéből Összejött és be fog szolgáltatni :
a’ Soproni tápintézetre . . . . 44 ft. —  kr. váltópz.
a’ kerületi gvámintézetre 40 „ 40 „ 5»
a’ siket-némák-, vakok- és őrültekére U  ,5 40 „ »5

Az itt említett pénzek beváratnak.
Egyébiránt ezen ’s a’ 47-dik czikkelyekben jelentett ’s kötelességüket teljesített egyházmegyék példá

ját követni ’s a’ mai többször ismételt meghagyás szerint illy féle jelentéseiket kerületi gyűléseinkre beadni a’ 
többi esperességek ezennel újólag felszólittatnak.

40. A' Vasi-Fölső vidéki esperes és esperesi fölügyelő úrnak, a’ Német-Szent-Mihályi leány-gyülekezet törvényt rontó, a’ 
papválasztásban rendet zavaró 's illetlen tettét ennek következtében az esperességi eljárást előterjesztő hivatalos 
tudósításuk mellette lévő A, B, C, D, E, F, G okiratokkal a’ tegnap kijelelt választmány által megvizsgáltatván, 
ez által pedig az egész dolog a’ gyűlés színén világosan előadatván :

Az esperességi jelen eljárás mindenekben helyesnek és törvényesnek találtatván, Ritter Sámuel előbb 
Felső-Lövői segéd lelkész, most Német-Szent-Mihályi leány-gyülekezet által ön hatalmából meghívott 's tulajdon 
világi előjárói által eddigi szabályaink ellenére beiktatott lelkész, rendes lelkésznek el nem esmértetvén, sőt —  
a' hivatalt elválaló ezen egyén föntebbi tette, valamint szinte a’ gyülekezetnek is önkénykedése szigorúan 
helyleleníttctvén : —  ha mindazonáltal a’ gyülekezet, eddig szabályszerű egyházi intézkedéseink mezzejére visz- 
szatérend, az evangeliomi szeretet ösvényén indulva a’ Superintendentia nem ellenzi, hogy nevezett Ritter Sá
muel úr —  előbb minden esetre mostani helyéről eltávozván —  a' kijelelendők sorába Superintendens úr által 
felvétessék ’s esperes úr előtt rendesen elválasztalván, általa be is iktassék. Ha azonban ezen végzésnek a’ hívek 
vagy Ritter úr engedni vonakodnának, azon esetre mind ő, mind a’ gyülekezet rendes pörbe fogatni és az ügy 
esperesi ilélőszék által meghaladtatni határoztatik. —  Egyetemben a’ Német-Szent-Mihályiaknak azon tettük, 
hogy az esperesi küldöttség előtt meg nem jelentek, szinte vétkeseknek jeleltetvén, jövőre Folsőségeik eránti 
kötelességeiknek teljesítésére és tiszteletadására a’ gyűlés színén utasiltatnak.

A’ föntebbi ítélet végrehajtására illető esperes és esperességi fölügyelő urak kiküldetnek, jelentéseik
béváratván.

50. Az 1845-dik évi Aprilis 2-kán Sopronban tartott kerületi törvényszék jegyzőkönyve beadatván, az a’ kerületi levéltárba
betétetni rendeltetik.

51. A’ jelen ülés jegyzőkönyve 32-dik pontjában iskolai pénztárnokságáról lemondott Enessei Dorner Ede táblabiró úr
számadásának, és az általa visszaadott irományoknak átvizsgálására, átvételére ’s a’ hivatal változás által szüksé
gessé lett egyéb teendők végrehajtására kiküldött választmány föladásában eljárván, jelenti: hogy lelkiisméretes 
vizsgálás után a’ számadást dicséretes pontossággal vezetettnek, a’ sáfárolt többi irományokat és kötelezvényeket * 
lehető jó rendben találta, ’s e’ szerint a’ leköszönt tisztviselő urat hivatalától föloldozván, —- a’ 464 vftokból és 
14 krból álló pénztári maradékot a’ szükséges irományokkal egy ült az újonnan választott pénztárnoknak Wim
mer Ágoston úrnak kezéhez szolgáltatta légyen : a’ többi Írásokat pedig, nevezetesen az eredeti kötelezvényeket, 
mint a’ levéltárba teendőket, a’ gyűlésnek benyújtja.

Mindezek tudomásul vétetvén, az új pénztárnok a’ gyűlés színe elölt esküjének letétele által hivata
lába ünnepélyesen fölavattatott.

Pálfy Jó’sef számvevő úrnak indítványa, hogy az iskolai pénztárnok is számadásúit évenkint Január 
1-jétől December 3 1-dikéig vezetni, 's azokat mindenkor jóval a’ közgyűlés előtt megvizsgálás végett neki ki
adni tartozzék, elfogadtatott.

52. A’ Vasi-Fölső vidéki esperes és fölügyelő úrnak, a’ Pinkafői anya- és Rödöni fiók gyülekezetekben törvény ellenesen
történt mesterválasztásról szólló jelentésük, ’s folyamodásuk fölolvastatván, az az említett esperességi törvény
székhez visszautasíttatik.

Jegyzetlék Ilaubner Máté m. k. és Perlaky  Dávid m. k.>
kerületi egyházi jegyzők.



Az 1846-ik évi Martius iO-én Sz. kir. Sopron városában az 
Ágostai hitvallású Evangélikusok’ Dunántúli Egyházke
rülete részéről tartatott Köz-Gyülésén jelen voltak :

A z  e g y h á z i  r e n d b ő l :  WolmuthLipót, Vasmegyei felső vidéki; — Dorbély Jósef, Tolnai; — Illés Pál, Ke- 
menesali; — Kutásy György, Soproni-Alsó; Gamauf Jósef, Soproni felső ; — Lájpczig János, Zalai es
peres; — Wimmer Theofil Ágoston, Felső-Lövői; — Pálfy Jósef, N. Geresdi Lelkész és Kér. 
Számvevő; — Szánthó András, Szent Andrási; — Kiss Sámuel, Szil-Sárkányi; Poszvék Keresz- 
tely, Soproni; — Renner Endre, Álhói; — Kiss János, N. Magasi ; — Király Jósef; Kóvágó-fíörsi;
— Matisz Sámuel, Beledi ; — Perlaky István, Dabroni; — Magasy Dániel, K. Somlyai ; — Tur- 
tsányi Lajos, Kőszegi; — Csáfordy János, N. Alásonyi; — László Jónás, Pápai; — Unger János, 
Kaboldi; — Hering János, Hőgyészi; — Tóth János, Meszleni ; — Horváth Dávid, Farádi; — 
Lostorfer P á l, Borostyánkői lelkész; — Straner György, Soproni segéd-lelkész; — Ivrausz > 
Theophil, Harkai ; — Payr Sámuel, Balfi; — Gradt János, Csávái; — Ritter Sámuel, N. Szent 
Mihályi; — Hutter Sámuel, Körmendi lelkész; — Lágler I s tv á n , Tolnai esperesség követé; — 
Hammerschmidt János, Locsmándi; — Kirchknopf M átyás, Szalonaki; — lláhner M áté, Sárvári 
lelkész és Vasi közép esperesség képviselője; — Térpián Sándor, Pucziuczi és Mendel Sámuel, N.
Csói segéd lelkész urak.

A’ v i l á g i  r e n d b ő l :  Koltai Vidos Jósef, több Megyék Táblabirája és Kemenesi Felügyelő; Marton György 
a’ Soproni kir. Váltó-Törvényszék Ülnöke ’s több megyei Táblabiró; Hrabovszky Sámuel Dunántúli 
kér. táblai Jegyző, ’s több megyei Táblabiró; Artncr Lajos, a’ Soproni felső egyház inegye 
felügyelője; Szakonyi István , több megyék Táblabirája ’s Veszprémi felügyelő; Mecséry Dániel, 
a’ Kőszegi gyülekezet felügyelője; Hrabovszky János, Vasi felső egyház megyei felügyelő; 
Mczritzky P é ter, Zalai esperesi felügyelő; Mártinv' Fridrik, a’ Soproni Gyülekezet követe 
Schreiber Gusztáv, Táblabiró; Káldy Jósef, a* soproni alsó egyház megye felügyelője; Vidos 
Im re, Kemenesali esperesség küldöttje; Itadó Dániel, Büki felügyelő; Remete Sándor, kér. Táblai 
ügyvéd; Torkos Ferencz, N. Csói felügyelő ’s a* Vasi közép esperesség küldöttje; Kiss Sándor, 
ügyvéd; Tóth Sámuel, Szil-Sárkányi felügyelő; Pálló Endre, a’ Soproni Gyülekezet küldöttje ; 
Hutter Sámuel, a* Kőszegi Gyülekezet küldöttje; Krenosz István, Csávái felügyelő ; Horváth Károly, 
Vadosfai Gyülekezet tagja; Hetyésy László, Szabó József, Halasy K ároly, Müllner Mátyás, So
proni oktató; Berzsenyi László, Szakonyi felügyelő; Seybold Károly, Schneider Jakab , Thicring 
Károly, Mészáros Gusztáv, ügyvéd; Ihász Rudolf, Sopron megyei A l-Jegyzó; Szarka Károly, So
pron megyei tiszti Ügyész ’s Váltó Jegyző, és Kuzma Sámuel urak.

M e l l )  a S k a l o i u i u a l  *

1. Indítványoztatok, hogy a’ múlt 1045-ik évi Augusztus 13-án Veszprémben tartatott Közgyűlés Jegyző 
Könyvének 30-ik száma alatt az érintett Közgyűlésnek mái napon és helyeni folytatása, több füg
gőben maradott fontos tárgyak elintézése tekintetéből is elhatároztatott, időközben azonban Nagy
ságos és Főtisztelendő I 4 is  J á n o s  kir. Tanácsos és Superintendens Ur meghalálozván, ez által 
az Egyházi Elnökség megürült, I f l a tk o v ic l i  I s t v á n  Hétszemélyes Táblai ülnök ur ő Méltósága és 
Egyház-Kerületi Felügyelő pedig az Esperességekhez és városi Conventekhez intézett, f. e. Februar
26-án Pesten kelt hivatalos Levelében a’ Közgyűlésnek folytatását, a’ megürült főpapságra a’ Gyü
lekezetek kijelölési szavazata beadása tekintetéből f. e. Május 6-ra  Sopronba, tűzte k i, ’s igy a ’ 
világi Elnöki szék is üres lévén, váljon mái napon Közgyűlést tartani kellene e?

Melly indítvány folytában, minekutánna a’ Veszprémi Közgyűlés folytatása mái napra és 
helyre elhatároztatott, de Egyházkerületi Felügyelő urnák hivatalos levele legtöbb Esperességek
hez, a’ posták hiányos járása miatt meg nem érkezett, ’s igy majd minden Esperességek és városi 
Conventek képviselvék, és külömben is ,  habár a’ Veszprémi Gyűlés a’ folytatást mái napra meg 
nem rendelte volna i s , az Egyházkerületnek árvaságra jutása ’s több fontos tárgyak elintézése, 
végre a’ főpap’ egyházi köréhez tartozó eljárások ideiglenes átruházása Közgyűlésnek haladék nél
küli tartását igényelnék, mái napon a’ Közgyűlés tartása közakarattal elhatároztatott, ’s az egy
házi Elnökségre V P o lm u tli L i p ó t  Vas felső vidéki Esperes, a’ világi Elnökségre pedig a’ ren
des világi Elnök ur akadályoztatása esetében eddig is az Egyházkerület lökéllctcs megelégedésé-
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\'el elnökösködő Koltai VlrBoa J ó s o l  Kemcnesi egyház megyei Felügyelő ur egy hangul fi g elvá
lasztattak, ’s ez utóbbi egy Választmány által szőkének elfoglalására megkérettetvén, közös szé
küket élénk éljenzések közt elfoglalták.

2. A’ jegyzői (oil vitelre Hrnbovszky Sámuel az Egyházkerület fájdalmára leköszönt eddigi Fű Jegyző ur meg-
kéreitctett, ki az t, bár bokros foglalatosságai gátolnák is , ezen egy esetre, elfogadta, — segéd’ 
(ollvivőnek pedig Szarka Károly Váltó-Jegyző kéretett meg.

3. Yidos Jóscf világi Elnök ur lelkes szónoklattal előterjesztette, miszerint, jóllehet öröm ünnepre valánk mái
nap össze gyiilekezendők , mindazonáltal gyász tisztelkedés az, mit mindegyikünk szomorú szívvel 
nyilvánultam kíván, Főtisztelendő és Nagyságos B4is J á n o s  Superintendens és kir. tanácsos Ur’, 
azon nagy férj fiú elhunyta felett, kinek megürült Elnöki székére mindenki könnyes szemekkel te 
kint, kiben Egyházunk lelkes Főnökét, vallásunk buzgó Tagját, Hazánk pedig egyik nevezetes fér
fiját elvesztő,’s kinek halála által megszűnt azon szellemdus viszony, mellyel össze fűzve valánk, el
szakítva a’ munkás életnek folyama, melly sok üdvöst és hasznost áraszta Testületünk ’s az egész 
szeretett Honnak közös javára. — Elénk színekkel festő továbbá a’ dicsöültnek Egyházunk ’s az 
Irodalom mezején ifjú korától szerzett bokros érdemeit, és jegyzőkönyvileg az utókornak átadatni 
indítványozó, hogy leginkább fiatalabb korú egyházi férfiak az ö dicső példája által serkentetve, 
időnként Testületünk’ apostoli szelédségü lelki taníttókat, buzgó erkölcsi oktatókat ’s kitűnő elöl
járókat találhasson ön kebelében, kik által a’ keresztén tudomány ’s ezereket megnyugtató vallás 
terjesztetvén, az egész emberiség’ erköltsi jólléte hathatósan eszközöltessék.

A* dicsőültnek kitűnő erényeit méltólag hirdető felyebbi szónoklat kivonatban a’ Jegyző
könyvbe iktattatni rendeltetett, egyszersmind boldog emlékezetű Superintendens Ur’ emlékére a’ ke
rületben Egyházakban f. e. Aprilis 19-én méltó egyházi gyász ünnep tartása olly móddal határoztatott 
c l, hogy a’ mellyik Lelkész Ur egyébb elmulaszthatatlan kötelességei miatt a’ felyebbi napon az 
ünnepet netalán meg nem tarthatná, azt vagy Aprilis 19-él megelőző, vagy azt követő vasárnap meg
ölni szives kötelességének ismerje.

4. A’ Soproni Gyülekezet részéről jelentetett, hogy f. c. Február 19-én Sopronban boldogabb létre átszenderiilt
Superintendens Ur’ hamvai felett ugyan azon hó 22-én a’ Szentegyházban Poszvék Keresztel)’ Lel
kész, a’ temetőben pedig Kutassy György és Periaky Dávid Esperes Urak szónoklatlak, 's a’ bol
dogultunk hideg tetemei a’ Sírboltba díszesen eltakaríttattnk légyen. — Artner Lajos Soproni felső 
megyei felügyelő Ur’ szóval jelentette továbbá, hogy Matkovich István kerületi felügyelő Ur’ hiva
talos meghagyása következtében néhai Superintendens urnái lévő hivatalos irományokat pecsét alá 
vette , a’ Pecsétet Camauf Jósef Esperes Urnák által ad ta , a’ kultsot pedig magánál tartotta, bé- 
adván egyúttal a* N. M. M. kir. Helytartó Tanácsnak 3934. szám alatti k. Intézményét ’s egyébb 
időközben érkezett ’s alább tárgyalandó hivatalos leveleket 4 darabban,

A’ beadott Irományok felöl Espercsi felügyelő Ur’ ezennel megnyugtatik, a’ lepecsételt 
hivatalos Irományok tovább f. e. Május C-iki Közgyűlésig pecsét alatt tartatni, az ezután érkezen
dő felsőbb Ilendeletcknek ’s hivatalos Leveleknek Egyházkerületi Felügyelő Úrhoz leendő utasíttá- 
sok elhatároztatván.

5 Boldog emlékezetű Superintendens Urnák gyászos elhunyta következtében, az egyházi és világi foglala
tosságoknak, ’s némelly halasztást nem szenvedhető ügyeknek kik által ’s mi módoni vitele iránt 
rendelkezés tétetni inditványoztatván.

Az Egyházkerületet illető ’s világi dolgokat tárgyazó foglalatosságok’ tellyesíttése az Egy
házkerületi felügyelőt, mint rendes világi Elnököt, illetvén, azok minden m egszorítás nélkül nála 
meghagyatnak, az egyházi foglalatosságoknak a' legnagyobb szükség esetébeni vitelére, jelesül a’ 
házassági felmentés elnyerése végett kivenni szokott egyházi Bizonyítványok’ kiadására, a’ hittant 
jelöltek felavatására és felszentelésére, úgy a’ megürülendő lelkészi hivataloknál a’ kijelölésre az 
illető megyei Esperest Urak olly formán hatalmaztatnak fel, hogy mind ezeket az eddig fennálló 
rendszabályokhoz képest tellyesittsék ’s eljárásokról mindenkor a’ legközelebbi Közgyűlésnek jelen
tést legyenek.

G. Egyházkerületünknek Superintendens Ur’ halála által árvaságra jutása a’ N. M. Magyar Kir. Helytartó Ta
nácsnak azon okból tisztelettel béjelentettni elhatároztatott, hogy az uj Superintendens’ választásáig 
Egyházkerületünkhez lebocsáttandó k. Rendelvényeit Matkovich István Felügyelő Úrhoz, mint világi 
Elnökhez, Pestre utasítani méltóztassék.

7. Az újonnan választandó Superintendens iránt a’ Gyülekezetek kijelölési szavazatának beadása végett kerületi 
Felügyelő Ur’ által az 1-só pontban említett hivatalos Levelében, f. e. Május G-ra Sopronba Köz
gyűlés lévén kitűzve.

A’ kerületbeli Gyülekezetek oda utasíttatnak, hogy kebelekben a’ kijelelés határnapját a’ 
híveknek a’ szóuokszékről jó előre tudtokra adják, a’ választást tellyesitsék , ’s Jegyzőkönyvi kivo
natokat, annak rende szerint hitelyesítve’s a’ Gyülekezet pecsétjével ellátva, mellyben legfelyebb 
három kijelölt neve foglaltassák, Pecsét alatt a’ Május G-iki Közgyűlésre béküldjék.

». Az eddig fennálló Superintendensi utasítások’a’ korkivánatához képesti átdolgozása szükségesnek találtatván.
Wolmuth Lipót Esperes és Hrabovszky Sámuel kerületi Táblai Jegyző Urak Elnöklete alatt, 

Kutassy György, Illés Pál Esperes, Wimmer Ágoston, Kiss Sámuel, Poszvék Iveresztely és Pálfy 
Jósef Lelkész, Hetyésy László és Turcsányi Lajos oktató, — végre Artner Lajos, Bersenyi László, 
Radó Dániel, Tóth Sámuel, Róth Sándor és Martiny Fridiik Urak az érintett u tasításnak átdolgo
zásával megbízóinak, Tudósíttások a’ Május G-iki Közgyűlésre bévárattatván, — egyszersmind má
sok is ,  kik magokat felhiva érzik Írásbeli véleményeiket a’ választmányi Elnök Urakhoz béküldhctik, 
Illés Pál Esperes Ur* által béadott Előrajz Hrabovszky Sámuel Elnök Urnák a* Gyűlés színe előtt, 
úgy a’ Zalai Esperesség’ erre vonatkozó inódosítváuya is néki átadatván.

9. Lágler György, Schmidágh Ede, Nagy Károly, Lubig Jósef és Fleischhakker Lajos hittani jeleltek a’ 
fennálló rendeleiek szerint magokat megvizsgáltatni kérvén.



Ilorbély Jósef Esperes és Marton György Váltó Törvényszéki Ülnök Urak Elnöklete alatt, 
Gamauf Jósef, Lájpczig János Esperes, Wimmer Ágoston és Kiss Sámuel Lelkész, Mczritzky Péter, 
Mccséry Dániel, Hrabovszky János Esperesi felügyelő és Hetyésy László Oktató U rak, mint egy
házkerületi Tanácsosok a’ visgálat tellyesitésére megkérettek.

10. A’ N. M. Magyar Kir. Helytartó Tanácsnak f. e. böjtelő hava 10-én a’ 3034 szám alatt kelt k. Intézménye
felvétetett, mellyben tuiltul adatik, hogy a’ Pesten felállittandó ipar iskolák’ képző osztályzatabeli tan
székei közül a’ királyi Tudomány Egyetem előtt múlt évi November 20-án tartott pályázat alkalmá
val azon tanszékek egyikére csupán egy pályázó jelentkezett, ’s igy ezen, úgy a’ többi még hátra
lévő miiipari tanszékre való pályázat végett kitűzött Május 14-iki határidő, a’ múlt évi 26239 számú 
Intézményben kitett feltételek mellett a’ szokott módon köröztetni elrendeltetett.

A’ kegyes Intézmény az egész kerületben annak rende szerint köröztetni elhatároztatott.
11. Kristófly Sámuel békési Esperes Urnák néhai Kis János Superintendens Úrhoz intézett, f. e. Februar 22-én

kelt Levele, mellyben Vajda Péter Ur’halála állal a’Szarvasi espercsségi oskolákba megürült böltseleti 
Tanszékre az Esperesség megbízása következtében , kimivelt ’s alkalmas egyéneket kér ajánltatni.

Az érintett Levél eredetben, az Egyházkerületi Felügyelő U rnák, kinek köréhez tartozik, 
megküldetni határoztatik , Jogainak mcgcsonkittása nélkül azonban Felügyelő Urnák figyelmébe Ta- 
tay István , Borbély Lajos és Payr János Urak ajánltatnak, miről a’ békési Esperes Ur is érte- 
sittetni fog.

12. Prevarek György Szendi B. Katolikus Plébános Ur f. c. Február 18-án kelt Levelében panaszolja, hogy ö
Polgár János Száki Lakost, ki özvegy Körmendi Mihálynét, ’s azó fiók egyházába tartozó Száki La
kost állíttólag terhbe ejtette, Fúrnak Dávid Esperes Ur által maga eleibe rendeltelni kérvén, ebbeli 

hivatalos felszámításának semmi sikere nem lett, miért is Esperes Urat mcgfeddelni ’s rendre uta- 
sittatai kéri.

Kerületi Felügyelő Urnák hivatalos intézkedés véget az eredeti Levél elküldetni ren
deltetik.

13. A’ Soproni Convent pártfogása alatt lévő Lyceumbeli oktatók és tanulókról szálló, ’s az 1845/6-ik iskolai év
első felét illető Tudósítlásokat három példányban f. c. Februarius 15-én kelt Levele mellett megküldvén.

Két példány Méltóságos Gróf ZayKároly Főfelügyelő Urnák megküldetni, egyik példány 
pedig a’ Levéltár számára megtartatni rendeltetik.

14. A’ nyugintézet’ alapszabályai kidolgozása véget kiküldött Választmány béadván munkálatát.
Ezen Vál/sztmányi munkálat a’ legközelebbi Közgyűlés alkalmával tárgyaltatni rendeltetik, 

addig a’ Somogyi külső megyének béadott Észrevételeivel a’ Jegyző könyv mellett megtartatni ha- 
tároztatott.

15. Pálfy Jósef és Hrabovszky Lajos kér. Számvevő Urak, Szabó Jósef, kér. Pénzlárnok Urnák az 1045-ik
évi Augusztus 1—jótól ugyan azon évi December végéig a’ közpénztár, nyugpénztár, és néptanitló- 
kat képező Intézet alapítványáról vezetett szám adásait, úgy Wimmer Ágoston oskolai Pénztárnok 
Urnák ugyan ezen alapítványról az 1045-ik évi Augusztus 13-ról December végéig vezetett ’s meg
vizsgált számadását, az illető nehézségekre adott feleletekkel béadták.

Ugyan azon alkalommal Pálfy Jósef kér. Számvevő Ur a’ kerületi Pénztáraknak az Espe- 
rességek és városi Conventekncl kint lévő követelőikről jelen tését, úgy a’ pénztárak’ czélszerii ke
zeléséről, valamint a’ számadások vezetéséről , az állandó Száiuvevőiszék alakittásáról, nagy szorga
lommal és ügyességgel készített terjedelmes javallatát beadta.

A’ megvizsgált számadások a’ f. e. Május 6 -án Sopronban összeülendő számvevóiszéknek 
kiadatni rendeltetnek.

Pálfy Jósef Számvevő Urnák a’ Pénztárak követelését kimutató munkája az általa pótolólag 
héadni ajánlott kivonatban minden Espercsségekkcl és városi Gyülekezetekkel közölletni, a’ pénz
tárak kezelését ’s egyébb javíttások behozatalát tárgyazó jeles tervezete pedig Kulassy György és 
Hrabovszky Sámuel Urak Elnöklete alatt, Wimmer Ágoston, Pálfy Jósef, Lostorfer Pál és Ham- 
merschmidt János lelkész, úgy Mccséry Dániel, Hrabovszky János felügyelő, Torkos Ferencz, Ku- 
bovich Lajos és Remete Sándor Urak közül alakulandó választmányra bizattatván, véleményes Tu
dósittások béváratik.

16. Mczritzky Péter egyházmegyei Felügyelő Ur jelenti, miszerint a’ Zalai Esperesi Közgyűlésben Esperesi
hivatalnokaik minden 3 vagy 6 évben a’ Gyülekezetek szabad választása utján megujíttatni elha
tároztatván, f. e. Januarius 19-én Lájpczig János Ur esperesnek három évre elválasztatott, közli 
egyúttal az újonnan választott többi hivatalnokok neveit i s , *s Esperes Urat az Egyházi Rendek
nek ajánlja.

A’ Zalai Esperességeknck a’ régiebb Közgyűlési végzésekkel ellenkező jelen tette nem 
hclycseltclhetik, — miután je len te te tt, hogy Lájpczig János Ur esperesi hitét már letette, illő ba
rátsággal fogadtatván, oda u tasíttato tt, hogy szabályszerű Térétvényél a’ legközelebbi Közgyűlésre 
beadja.

17. Mczritzky Péter Zala egyházmegyei felügyelő és Lájpczig János Esperes Urak, Zala megyének 1045. évi Nyár
hó 15-én kelt hivatalos levelére, mellyben HorváthSigmond Kővágóeörsi lelkész Ur, azért, mivel az 
ottan elkövelet közbotránya gyilkosság alkalmával hivei közt a’ felzudult kedélyeket csillapittani, 
hivatalos kötelessége ellenére elmulasztotta, megfenyíttetni kéretik, a’ múlt évi .Veszprémi Köz
gyűlés Jegyzőkönyvének 16-ik száma alatti kiküldetések következtében béadott Tudósíttásokban je
lentik, hogy a’ végzés vételével a’ panaszlott lelkész Ur meghalálozott, ’s igy a’ vizsgálatot nem 
teljesíthe tték .

A’ béadott Tudósíttásnak hiteles másolatban? megküldése mellett a’ fennforgó körülmények
ről Nemes Zala Megye, oIly hozzá adással, hogy néhai Horváth Sigmond Kővágóeörsi lelkész és 
esperes Urnák külömben hivatalbeli buzgósága a’ Gyűlés színe előtt tanúsíttatott, érlessittetní ren
deltetett.



18. Mezritzky Péter Esperest felügyelő Ur a’ Veszprémi Közgyűlés Jegyzőkönyvének 10—ik száma alatt, néhai
Mezritzky Jósefnő, született Bárány Borbálya Asszony által a’ Soproni Főiskolában tanuló Zab. 
megyei két szorgalmas ifjúnak évenkinti dijjazására ’végrendeletilcg hagyott 500 vtft, bevételével 
’s biztos helyréi kiadásával lévén megbízva, beadott Tudósításában jelenti, hogy azon hagyományt 
a’ boldogult tömegétől általvettc ’s Nagy Sándor Táblabiró ’s Szepezdi* Ns. Zala Megyei Közbir
tokos Urnák kamatra kiadta, egyszersmind az arról szólló eredeti Kötelezvényt benyújtotta.

A’ béadott Kötelezvény bétáblázás eszközlése véget Mezritzky Péter felügyelő Urnák a 
Gyűlés szine előtt vissza adato tt, ’s tőle annak idejében ismét béváratik.

19. Kis Lajos Udvari Ügynök Ur f. e. Januar 1-jén kelt Levele mellett az általa előmozdított egyházi ügyek
sikeréről az egyetemes Közgyűléshez tett Jelentésének másolatát megküldi.

Tudomásul vétetik, ’s a’ Jegyzőkönyv mellett megtartatni határoztatik.

Jegyzetté S z a r k a  K á r o l y ,
Ügyvéd ’s világi helyettes Jegyző.



Az 1846-ik évi October 6-án Pápa mezővárosban tartatott az ágostai 
vallástételt követő evangélikusok dunántúli egyházkerületének köz
gyűlése : Méltóságos H a l l t «  v i e i l  I s t v á n  liétszemélynök, mint 
egyházkerületi felügyelő, és B o r b é l y  J ó s e f  esperes, mint ez 
alkalomra felhívott egyházi elnök uraknak elnöksége alatt, —  
jelenlévén:

h

»

Haubncr M áté, győri lelkész, egyházi fő- és Perlaky Dávid, esperes, aljegyző; — Zineskál István , világi fő- 
és Ihász Rudolf, a ljegyző ; — továbbá: Wohlmuth L ipót, vasi felsővidéki; — Borbély Jósef, somogyi 
belső; — Szedenics G yörgy, veszprémi; — T öskés István, vasi-közép; — Pongrácz F erencz , külső 
somogyi esperes; — Manhardt Mihály, ruszti; — Cháfordy János, nagyalásoni; — Szabados Pál, orosz
lányi; — Horváth Ján o s, vadosfai; —Tóth Já n o s , uj malomsoki; — Kis János, réti; — Turcsányi Gá
bor, tési; — N agy  Jó se f , fel-péczi; — Gáncs János, kis-péczi; — Tóth János, m érgesi; — Matis 
Sám uel, beledi; — H utter Zsigm ond, körmendi; — M ozgay Sámuel, veszprém i; — Remete Márton, 
nagyszőlősi; — K utasy György, szakonyi; — Wimmer Theophil, felső-lövői; — Pálfy Jó sef, nagy- 
geresdi; — Szakonyi M átyás, bakonytamási; — K is Sám uel, sikátori; — Sinkovícs Jó n á s , ösküi; — 
Simon Jó se f , puszta-szentlászlói; — Guotth F erencz , csengei; — K is P á l , vünöczki; K arsay  Sándor, 
téthi; — Turcsányi G yula, suri; — Hencz Ján o s, csikvándi; — Balogh Imre, n. szokoli; — L aki Mi
hály , báboni; — Jletyey L ász ló , bakon-szombathelyi; — Kirnbauer M ihály, hidegkúti; — K arsay  J á 
nos, csákvári; — Fichtner F erencz , lovászpatonai; — Beliczay János, vanyolai; — Schleining Károly, 
tolnai; — L agler István, bikácsi; — K is Já n o s , a jkai; — T akács István, ns. petrói; — Dubovay J á 
nos, h. bödögei; — Blajsza Já n o s , mencshelyi; — Kis István , zala-istvándi; — Horváth D ávid, fará- 
d i; — Perlaki István , dabronyi; — Udvardy Jósef, hőnyi; — Kis Sám uel, sz ilsárkány t — Mód Mi
hály , simouyi lelkész urak. — Vidos Jó sef, kemenesi; — Artner L a jo s , soproni felső; — Mezriczki 
P é te r, zalavidéki; — Bárány P á l ,  belső somogyi; — Hrabovszky Já n o s , vasi felső; — Szakonyi I s t
ván , Veszprém egyházmegyei felügyelő; — Hrabovszky Sámuel, — Palló E n d re , — Armpruszter J á 
nos, — Berzsenyi Zsigm ond, — Gömbös Boldizsár, — Matkovich Jó sef, — Tóth Sámuel, — Radó 
Ignácz, — Kleinrath K ároly , — Matkovich Zsigmond, — Matkovich Gábor, — K is Sándor, — N agy 
M ihály, — Bodroghy Jó sef, — From János, — Szakonyi Jó sef, — Zm eskál Sándor, — Horváth Mi
há ly , — Jó sa  Zsigm ond, — Vidos Lajos, — Szabó Já n o s , — Kubovieh L a jo s , — E őry  Sándor, — 
Csemez M ihály, — Csemez P é te r, —  Illés P á l ,  — Barcza Zsigmond, — K oczor D ániel, — Bárány 
A ndrás, — Barcza István , — Balogh Jó se f , — Doktorics Im re, — Barcza K áro ly , — Szakonyi L a 
jo s ,  — Fördős G yörgy, —  Geyer Sámuel és B arcza István u rak , részint esperességi, részint városi 
gyülekezetbeli küldöttek, ’s számos egyházi és világi hívek.

Melly alkalommal:

I. Üszvegyülekezvén az egyházkerületi rendek az urnák házában, egyházi éneklés, és Karsay Sándor téti lel
kész ur által tartott, ’s alkalmilag a’ Superintendens választásra vonatkozó egyházi szónoklat után: ö 
méltósága kerületi felügyelő ur előterjesztette, hogy a’ mai nap az, melly a’ legutóbb tartatott egyház
kerületi gyűlés által a Superintendenst választó szavazatok beadására, felbontására és az igy választott 
Superintendensnek, a’ meghatározott módoni felavatására kitűzetett, egyszersmind figyelmeztette az egy
házkerületi rendeket, hogy bevett szokás szerint, az egyházi elnökség a’ bekövetkezendő választásig, 
betöltendő volna. Melly előterjesztés következtében, nt. Borbély Jósef esperes ur, az ideiglenes egy
házi elnökségre felhivatván, e’ helyet elfoglalta. Ezekután pedig a’ választó szavazatok az esperessé- 
gek és városi gyülekezetek részérül a’ gyűlés színén beadatván.

A ’ beadott szavazatok felbontására, és jegyzékbe vételére, Töskés István esp. és Ber- 
senyi ’Siginond, táblabiró urak elnökségével, Pongrácz Ferencz esperes, Kutasy György, 
Lajpczig János, Wimmer Ágoston, Kis János, Szabados Pál, Takács Mihál, Karsay 
Sándor, Schneller Vilmos lelkész; — Szakonyi István, Mezriczky Péter, Hrabovszky 
János, Bárány Pál, Artner Lajos, Kis Mihál, Bodroghy Jósef és Radó Ignácz tábla
biró, Ihász Rudolf aljegyző urak kiküldettek. A z eredinényrül szóló jelentésük még 
a’ mai napi gyűlésre beváratván.

II. Mig az eltávozott küldöttség megbízatásában foglalatoskodott, addig az együtt maradt egyházkerületi rendek 
a’ megálapitott superintendensi utasítást Haubner Máté egyházkerületi főjegyző, és Wohlmuth Lipót es
peres, mint Superintendensségre kijelelt lelkész urak előtt a’ szabályok értelmében felolvastatván; a’ ne
vezettek ennek meghallgatása után, a’ gyülésbül eltávoztak.

Az eltávozottaknak a’ választás megtörténtével leendő értesítése, ’s meghívására, neve
zetesen a’Superintendensségre megválasztotthoz Szedenics György esperes, és Vidos Jó
sef esperesifelügyelő, Szakonyi Mátyás, Lagler István és László János lelkész. Dorner 
Ede felügyelő, Szakonyi Lajos főbíró és Tóth Ferencz táblabiró urak; — a’ másik ki- 
jelelthez pedig: Kutasy György és Gáncs János lelkész; Radó Ignácz táblabiró, és



III.

IV.

Folyó évi Augustus 6-án tartatott eg'yházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 8 -ik  száma szerint keríile 
aljegyzőnek elválasztott Ihász Rudolf ur a’ szokott jegyző  hitet létévé», hivatalos helyét elfoglalta.

Mi is feljegyeztetni rendeltetett.

A ' folyó jegyzőkönyv 1-ső  száma a la tt, a’ szavazatok felbontására rendelt küldöttség megbízatásában el
já rv án , jelen tését beadta; melly szerin t, minden kerületbeli gyülekezetek, — Puczinczi, Légrádi és 
Kölesdi szavazataikat be nem küldött gyülekezeteken kívül — szavazataikat rendesen és a’ szükséges 
kellékekkel ellátva beadván: Haubner Máté nagy-győri le lkész, és egyházkerületi főjegyző ur nyolcz- 
vannégy, — Wohlmuth Lipót esperes és rohonczi lelkész ur ötvenkilencz szavazatot nyertek.

Melly jelentéshez képest a ’ szavazattöbbséget nyert Haubner Máté lelkész ur a’ már 
föntebb rendelt küldöttség meghívására, a’ kerületi gyűlésben megjelenvén, bevett szo
kás szerint az elnökség által, abéli szándékának élő szóvali nyilvánítására; hogy kí
vánja e ’ hivatalát elfogadni? felszólitatott. Mire ő igenlő akaratát, a’ reá ruházott szent 
hivatalhoz méltó beszédben jelentvén k i, a’ választás befejezettnek végzésileg kijelen
te te tt, ’s a’ megválasztottnak főpásztori elveit nyiltan bevalló, ’s az  egyházkerüleli 
gyűlés folytonos helyeslésével késért beszéde egész terjedelmében jegyzőkönyvbe ig- 
tátlátni, ’s  igy abban kinyomatni rendeltetett, a’ mint az  szorul szóra következik.

„Főtisztelendő tekintetes egyházkerület! Mikor a’ superintendensi hivatalra ki
je lö lte ttem , koczka vettetett ki életem hátralévő napjainak sorsa fölött. — Jövőin bé
k é jé n e k , nyugalmának nem maradhatván többé egyedül ura, az nagy bizonytalanságnak 
„lett kitéve. Mert akár tőlem, akár felém volt a’ választásnak előre nem láthatott ered
m é n y e  fordulandó: eddigi csendes körömben állásomnak lehetetlen volt meg nem vál
to z n ia . A ’ koczka fordult, a’ változás m egtörtént, ’s  én nyertes vagyok. É n  olly 
„valamit nyertem, a ’ minél becsesebbet, édesebbet ember e ’ földön nyerni nem reményl- 
„het. Megnyertem kerületiegyházaink többségének bizalmát. — Ha a ’ valódi érdemnek, 
„dicsőségnek, méltóságnak biztosabb mértéke nincsen annál a’ nagyobb vagy kissebb 
„szolgálatnál, mellyet valaki az  emberiség közügyének tenni képes: akkor én e ’ nagy 
„elsőségnek elérhetésére ez órától fogva a ’ leghatalmasabb eszközzel birok.

„A ’ mi e’ nagy szerencsét illeti, őszintén meg kell vallanom, hogy nekem arra 
„érdemeim nem lévén, reá igényeim sem lehettek. — Ollyan tehetségekkel, mellyekkel 
„a’ világ előtt ragyogni lehetne, nem dicsekedhetein; ollyan tudóssággal, mellyel az 
„irodalom terén nagy h irt, ’s  nevet lehetne kivívni, nem vetélkedhetek, — olly ügyes
s é g g e l ,  melly mindeneket bámulásra ragadhatna, nem birok ; olly kitűnő tetteket, mely- 
„lyekkel százezreket hálára lehetne kötelezni, nem gyakorolhattam. Minden bölcsesége- 
„met eddig abban kerestem, hogy minél tisztábban felfogjam szellemét ama felségesnek, 
„ki azért jö tt a’ világra, hogy felkeresse és megtartsa, a ’ mi elveszett volt; — minden 
„jelességem et abban helyeztettem, hogy minél pontosabban teljesítsem kötelességeimet, 
„mellyeket szent hivatalom előmbe szabott; — minden büszkeségemet abban találtam, 
„hogy minél jobban kilültsem azt a’ kis k ö rt, mellybe az isteni gondviselés mind eddig 
„állított. E ' szerint őszintén megvallom, hogy eddigi életem sokkal kisszerűbb volt, 
»hogysem illy nagy és kitüntető szerencsére lehetett volna számolnom. — Mindazáltal 
„annyi érvényességet érzek magamban, mellynél fogva kimondani bátor vagyok , hogy 
„az  eráutam nyilvánult nagy becsű bizodalmát ajándéknak épen nem tartom. Nem tar- 
„tom sem magamat, sem egyházkerületünket tekintve. Ön magamat tekintve nem; mert, 
„nem tehetek ró la , — én gyáva , nyomorék, koldus lelkűnek nézek mindenkit, a ’ ki 
„akármit, akárkitül elfogad a’ nélkül, hogy az t minden utón módon megérdemelni, és 
,,a’ lehetőségig vissza szolgáltatni törekednék. A ’ becsületes ember nem marad senki
n e k  semmivel adós, mint méltatlanságok visszatolásával. Adós én is egyedül csak 
„ezzel akarok maradni! Szent kötelességemnek vallom egyébkint mindent elkövetni, 
„hogy jó  véleményüket meg ne szégyenitsein mindazoknak, kik erántain hajlandóságu
k a t  olly fényesen kimutatni szíveskedtek. Már pedig nem hiszem, hogy ajándékról le
k é s s e n  szó ott, a ' hol kötelesség ösztöne mutatkozik! De egyházkerületünket tekintve, 
„sem mondhatok egyebet; mert egy  áltáljában nem hihetem, hogy e’ nagy tekintetű tes
t ü l e t  valami szükségtelent akart volna tenni akkor, mikor magának Snperintendenst vá
la sz to tt . Úgy de, ha Superintendensre szüksége van, akkor neki szükségképen kell 
„valamit várnia, követelnie. A ’ hol pedig követelések vannak, lehet-e ott szó az aján
d é k ró l  ? Nekem tehát egyházkerületi gyülekezeteink erántam nyilvánult bizodalmát úgy 
„kell tekintenem, mint ollyan foglalót, mellyel azok  erőm et, időmet, életemet anya- 
„szentegyházunk szo lgá latá ra  lekötni kívánják.

,,E ’ leköttetéstől, illy mindenikünk előtt szent ügyben vonakodni, valamint ál
tá ljá b a n  senkinek, úgy nekem sem szabad, azért itt mindjárt elölegesen kimondom, 
»hogy attól vonakodni legtávolabbról sincs szándékom. Azomban mielőtt szövetséget 
„kötnénk egymással, —  nekünk itt az  élő Istennek szent színe előtt egyenes lélekkel 
„szerződnünk kell. Szerződnünk; mert eddig csak egyedül én vagyok a z ,  a’ kién á  
„megtörtént elválasztás által követelések tétetnek; már pedig igaseágos szövetkezésnek 
„nem lehet mondani a z t, melly egyoldalú kötelezésen alapul. Előttem  felolvastattak a’ 
„superintendensi utasítások. E n  azokban temérdek kötelességeket Iátok és roppant fe-



„perinfendens itt ollyan személynek mondatik ugyan, kire egereknek szemei néznek; de 
„egy  szóval sincs kimondva, mi legyen tulajdonképen ez a’ Superintendens? Minek 
„kelljen neki ön magát tekinteni, ’s minek mindenek által tekintetnie? pedig azt itt 
„nyíltan kimondani annál szükségesebb, minél inkább tudva van mindenek e lő tt, hogy 
„evangeliomi anyaszentegyházunkban a’ szolgai alárendeltségnek helye nincsen, ’s kö
r ö t tü n k  egyedül önkéntes okos engedelmességnek szabad léteznie. —  Jó l tudom én 
„az t, hogy ezzel oily tárgyat pendítek meg, melly hosszas vitatkozásokra adhatna al
k a lm a t ,  mindazáltal azoknak könnyen elejét veendem, ha némü irányadásul szabad 
„lesz igen röviden kimondanom nézetem et.—  E n az evang. Superintendenst mint illyent 
„háromféle összefüggésben látom. Összefüggésben az Istennel, kinek lelki javainak 
„sáfárlására hivatalos, — a ’ honnal, mellynek javait élvezi, — az egyházkerülettel, 
„melly tisztviselőjének választotta. Istennel való viszonyában nem lehet természetesbb 
„feladása, mint az isteni törvényeket, a’ mint azok  a’ szentirásban foglaltatnak, megtar
t a n i ,  ’s mind azok által m egtartatni, k ik  felügyclésére bizattattak; — a’ honnali vi
sz o n y áb a n  engedelmeskedni a’ hazai törvényeknek, ’s engedelmességet szerezni min
d e n e k n é l ,  kik hatáskörébe tartoznak; — az egyházkerületteli viszonyában végrehaj
t a n i ,  ’s végrehajtatni ennek végzéseit. Eképen a ’ Superintendens az egyházkerület
b e n  m egtartója, és végrehajtója az isteni, polgári és egyháztestületi törvényeknek. — 
„ I la  a’ főtisztelendő tekintetes kerületi gyűlés velem megegyez, hogy a' Superintendens 
„m agát illyennek tartsa , ’s mindenkitől illyennek tartassék : akkor én ezennel ünnepé- 
„lyesen nyilvánitom, hogy e’ főpásztori díszes hivatalt igen is elválalni kész vagyok.“

V. A ’ választási eljárás eképen befejeztetvén: a’ meghatározott rend szerint Superintendens ur — Borbély Jó sef
esperes urnák az oltár előtt tartott szónoklata, és áhitatoskodás után, az úrvacsorájával élt, hitét letette, 
áldást nyert és áldást adott.

Melly egyházi szertartások bevégeztével Superintendens ur az egyházkerületi rendek , és a’ 
nagy számmal egybe sereglett kivek éljenezései között, ’s az elnökség idvezletével főpásztori hivatalába, 
az egyházi elnöki szék  átvételével belépett, ’s neki az egyházkerület ujabbi magyar köriratu pecsété — 
a ’ régi latin köriratu a’ levéltárba eltétetni rendeltetvén — általadatott. A ’ superintendensi u tasításnak  
szokott aláírása pedig — az még két példányban leirandó lévén — holnapra hagyatott.

Melly eképen történt Superintendens választás és beigtatás ő császári királyi Felségé
nek, hazai törvényeinkben alapuló felügyelési jo g a , ’s a’ szükséges- hivatalos összeköt
tetés tekintetéből a’ nagy méltóságú H elytartótanács utján alázattal feljelentetni rendel
tetik. Többnyire K arsay Sándor lelkész urnák a ’ választás elő tt, Borbély Jósef espe
res urnák pedig az oltárnál mondott je les egyházi beszédeik kiuyomatni; a ’ választó 
szavazatokat magokban foglaló levelek végre , a ’ kijelelésre beadottakkal együtt meg- 
semmisittetni katároztatnak.

VI. Ulber M átyás, Márton M ihály és F leischhacker K ároly , hittanjeleitek m egvisgáltatásért folyamodván.
A ’ vizsgálat véghezvitelére Szedenics György esperes, és Hrabovszky Sámuel tábla- 
biró urak elnökségével Wimmer Ágoston, Horváth János, Kis Sámuel és Király Jósef 
lelkész; — Hrabovszky Já n o s , M ezriczky Péter és Zm eskál Sándor táblabiró [urak 
kiküldettek; jelen tésük  beváratván.

VII. Inditványoztatván, hogy országunk N ádorának, Jó se f  ő cs. kir. F őherczegségének , az  ország hatóságai
által is megünneplendő félszázados nádori ünnepéhez, az egyházkerület részéről, azon magas pártfogás
é rt , mellyet egyházunk eránt hosszas és dicső hivataloskodása a la tt, mindenkor tanusitni kegyeskedett, 
idvezlő felírással járulni kellenék.

M elly indítvány az egyház kerületi rendek osztatlan érzelmének lévén tolmácslója: a ’ 
tisztelgő felírás általános részvéttel elhatároztatott.

October 7-én folytattatott a’ közgyűlés, melly alkalommal:

VIII. A ’ megtörtént Superintendens választás következtében az egyházi főjegyzői hivatal megürülvén.
Miután Perlaky Dávid esperes és egyházi aljegyző ur, már ezen hivatalára annak ide
jén  a ’ kerület által elválasztatott, ’s mind ez előtt, mind pedig az ólta egyházi ügyeink
ben kitűnő buzgóságának, ’s munkásságának számos tanú jele it a d ta , miért is a’ S u - 
periutendensségre lett kijelelésuél az egyházkerület bizalmában részesült: méltónak ta
lálták az egyházkerületi rendek őtet egyházi főj egyzőségre, mint már megválasztva volt 
jeg y z ő t közfelkiáltással előmozdítani. A z igy megüresült egyházi aljegyzői hivatalnak 
betöltése tekintetébül pedig oda utasittatnak az  egyházmegyék, és városi gyülekezetek, 
hogy a’ gyülekezeti ajánló szavazatokat főtisztelendő Superintendens úrhoz, ez által 
az  alább kinevezendő választmány elnökéhez átteendőket 1847-ik évi Martius 1-ső nap
já ig  szokott módon lepecsételve beküldjék. A z igy beérkezett szavazatok felbontására, 
és jegyzékbe vételére: Vidos Jó se f , Berzsenyi Zsigmond és Radó Ignácz táblabiró; 
K is János magasi, Pálfi Jó se f  geresdi és Perlaky  István dabronyi lelkész urak  oliv



intendens urnák jí It al küldjék, a‘ ki ismét a’ három többséget nyert egyént, a’ választó 
szavazatoknak 1847-ik évi rendszeres közgyűlésre beki vállasával, az egyházkerületben 
köröztetni fogja. A z egész eljárásrul szóló jelentése annak idején beváratván.

1X= Főtisztelendő Superintendens urnák megválasztatásával az általa viselt könyvvisgálói hivatal is megürülvén, 
de feljelentetvéu az is, hogy a’ kerületbeli könyvvisgálók közül már többen elhaltak.

Mi előtt a’ kerületi rendek uj választáshoz fognának, szükségesnek lá tták , a’ kerületi 
könyvvisgálói hivataloknak, mind elhelyezés, mind hatáskör tekintetibül újabb rendezé
sét elhatározni; minél fogva Wohlmuth Lipót esperes, és Hrabovszky Sámuel táblabiró 
urak elnöksége a la tt, Wimmer Ágoston és Kutasy György lelkész; Bognár L ajos és 
Torkos Ferencz táblabiró urak olly u tasítássa l kiküldetnek, hogy mind az eddigi ala
po t, mind pedig a’ jövendőrei szerkezet, ’s illetőleg egyházkerületi könyvvisgálói uta
sítás erán t, véleményes jelentést adjanak.

X. A z 1844-ik évi Aug. 13-án tartatott kerületi közgyülésbül kelt végzéseknek még függőben maradt pontjai
vétetvén tárgyalás a lá : a ’ 34-ik számra az egyetemes gyűlésre küldendő követeknek szám át, ’s dijjaz- 
tatását illetőleg.

A nnak, hogy az egyetemes gyűlésre küldendő követek száma m eghatároztassék, ’s 
napi dijjakkal elláttassanak., szükséges és méltányos volta már a ’ jelesitett kerületigyü- 
lésben kimondatván, egyedül a’ mennyiség lett volna elhatározandó; azomban az espe- 

* rességi ’s városi gyülekezetek részérül történt kijelentésekből ez úttal határozott vég
zést alkotni nem lehetvén, ’s némellyeknek azon nyilatkozata, melly szerint a ’ dijjaz- 
tatást csak akkor óhajtják életbe léptetni, ha egyházi szerkezetünk újabban elintézve 
leend, — bővebb tárgyalásnak szükségét idézvén elő: jónak  látták a' kerületi rendek 
a’ gyülekezeteknek figyelmébe ajánlani az t, hogy ha ezen kerület egyházi alkotmá
nyunknak elintézésére őtet illető befolyást gyakorolni kíván, ’s az eránt, hogy a’ leg
lényegesebb kérdések illő befolyásával vagy a’ nélkül intéztetnek-e e l?  közömbös lenni 
nem ak ar, főleg addig, a ’ meddig, ’s azon egyetemes gyűléseken, mellyeken egyházi 
szerkezetünk tá rg y a lta ik , kell olly kr»vetek által, kik egyházi ügyeinkben já r ta sa k , ’s 
kerületi gyűléseinken is tettleges részt vesznek, folytonosan és komolyan képviseltetve 
lennie; azt pedig hogy illy követek az egyetemes gyűlésre ön kölcségükön menjenek, 
’s ott több napokig tisztükben eljárva költségeskedjenek, — méltányossággal kívánni 
sem lehet. Mindezeknél fogva illő, sőt szükséges lévén, hogy Superintendens és ke
rületi felügyelő urakon kivül, kik hivataluknál fogva jelennek meg az egyetemes gyű
lésen, legalább két egyházi és két világi egyénekbül álló követség által legyen az egy
házkerület képviselve, ezen követek mindegyikének pedig utazásuk ’s követségük ide
jé re  naponkint fizettessék a’ kerületi pénztárból négy ezüst forint: az esperességek és 
városi gyülekezetek a ’ fentebbiekre olly u tasítássa l figyelmeztetnek, hogy a’ fenforgú 
körülm ényeket, és okokat méltó figyelembe véve, a ’ jövő évi rendszeres kerületi köz
gyűlésre küldendő követeiket olly határozott utasittással lássák e l, hogy kívánt végha
tározatot hozni lehessen.

XI. Ugyan azon jegyzőkönyv 39. 54. és 64-ik számai alatt az egyetemes és kerületi gyűlési jegyzőkönyvek, —
egyházi állomány, — és nyugintézeti szabályok — példányait illetőleg.

Miután a’ jó  rend az t kívánná, hogy külön pontokban foglalt, 's külömböző tárgyakra 
nézve pontonkint külön külön jelentés, ’s olly kim erítőleg ’s határozottan terjesztessék 
gyűlés eleibe, hogy azokra nézve kétség fen ne m aradjon: Szabó Jósef, kerületi pénz
tárnok ur oda utasittatik: hogy az illető esperes urak tu l, ’s illetőleg gyülekezetektől 
és  egyházi tisztviselőktül a’ fenforgó kérdésekre nézve elégséges tudomást szerezzen, 
’s az érintett 39. 54. és 64-ik pontokra, úgy jelen alkalommal beadott jelentésében ösz- 
vefoglalt egyéb tárgyakra nézve is, pontonkint és tárgyankint, külön külön kimerítő 
jelen tését a’ legközelebbi közgyűlésre Írásba foglalva beadja.

XII. T üskés István vasi közép megyei esperes és K artsay  István felügyelői helyettes u rak , ugyan azon jegy
zőkönyv 48-ik számára jelentvén : hogy a’ Puczinczi papválasztás ügyben az egyházkerületi törvényszék 
Ítéletét végrehajtották, — a ’ pert ellenben gondviselés v é g e tt , az  egyházmegye levéltárába helykeztették, 
onnan ha kivántatni fog a’ kerületi levéltárba általszálitandót.

A ’ jelentésbül az : hogy az egyházkerülethez beadandó megítélt pénz mennyiség is be
hajtatott, ki nem derülvén: jelentő urak oda utasittatnak, hogy a’ végrehajtásrul, ennek 
miként történt eszközlését részletesen magában foglaló végrehajtási irományt készítse
n ek , ’s a ’ perrel együ tt, a ’ közelebbi egyházkerületi közgyűlésre beadják.

X III. Ugyan azon jegyzőkönyv 49-ik  számára Borbély Jósef, Tolna- Baranya- Somogy-megyei esperes ur je 
lentvén, hogy Ritter Jó se f  majosi lelkitauitónak Mengész János elleni ügye, az egyházi törvényszék Íté
lete értelmében végképen befejeztetett. h

Tudomásul szolgál.

an ott az 52-ik pont alatt az oskolai rendszer eránt rendelt választmányt illetőleg.



XV Ugyan ott az 59-ik pont alatt néhai Kamondi Ferencz elleni adóssági pert illetőleg.
Szakonyi István felügyelő ur tovább is kiküldetik, bogy a’ per folyamára, 's a’ kereset 
biztosítására ügyelvén, az eredinényriili jelentését annak idején beadja.

XVI. Ugyan ott a’ 62-ik pontra a ’ nyugintézetet illető Csibaféle alapítványi irományok átvisgálása eránt.
Hrabovszky Sámuel és Ádám F erencz  táblabiró uraktól a ’ jelen tés tovább is beváratik.

XVII. Ugyan ott a ’ 66 . kés 67-ik  szám okra a’ tápintézeti tartozásoknak, úgy annak is, bogy a’ veszprémi gyü
lekezetek , milly részben G yőré, és milly részben Sopronba tartoznak fizetni? kidolgozását illetőleg

H rabovszky Sámuel táblabiró ur tovább is kiküldetik, bogy a’ szükséges adatokat a  
levéltáriu l is m egszerezvén, körülményes je len tésé t, a’ közelebbi egybázkerületi köz
gyűlésre beadja.

XVIII. Ugyan ott a’ 69-ik szám ra: Pongrácz F erencz esperes ur az inkei reform, lelkész által az evangéliku
sokon követelt fizetések eránt keletkezett kérdéseket illetőleg, jelen tését beadván.

A ’ beadott jelentéssel a ’ fenforgó kérdés kívánt világosságra bozva még nem lévén: 
jelentő esperes ur az  illető esperesi felügyelő úrral együtt, tovább is olly utasítással ki
küldetnek, bogy a ’ követelésnek eredeté t, ’s jelenlegi mibenlétét, a ’ reformata egyház
megye küldötteivel vegyesen m egvisgálják, ’s a ’ tapasztaltakrul szóló körülményes j e 
lentésüket ide beadják. A ’ főtisztelendő dunántúli reformata egyházkerület pedig, meg
kerestetni rendeltetik , hogy részérül is az illető esperességi előjárókat küldötteinkkel 
együtt leendő vegyes visgálatra utasítani, ’s igy a’ kérdésnek atyafiságos és törvény- 
szerű  elintézéséhez kezet nyújtani szíveskedjék.

XIX. Ugyan ott a’ 77-ik számú végzés folytában az oskolai pénztár gyarapítására nézve.
E zen  ügy az esperesi megyék ’s városi gyülekezeteknek tovább is buzgóságába ajánl - 
tatván ; az eredinényrüli jelentések beváratnak.

XX. Ugyan ott a ’ 92-ik  szám alatt az urai ujfalusi tagosztály alkalmával az ottani egyház, lelkész és oskola- 
tanitó javának  előmozdítását illetőleg.

Berzsenyi Miklós megyei főügyész urtul az eredményrüli jelen tés beváratik. Többnyire 
miután az országszerte munkában lévő tagosztályoknál általában ügyelni szükséges 
a rra , hogy egyházaink világi java  is mindinkább előm ozdittassék: Superintendens, es
peres , esperesi felügyelő, ’s az illető lelkész uraknak ez érdembeni gondoskodás kü
lönösen ügyeletükbe ajánl tátik ; egyszersmind pedig lelkész urak oda utasitatnak, hogy 
mihelyest az illető helységben a ’ tagosztályi intézkedés kele tkezik , erről mind az es
peresi felügyelőt közvetlen befolyás, mind pedig Superintendens u ra t, általános fel— 
ügyelés végett haladék nélkül tudósittani, hivatalukkal járó  kötelességüknek tartsák.

XXI. A z 1845-ik  évi Aug. 13-án tartatott kerületi közgyülésbül kelt végzéseknek még függőben maradt pont
ja i  vétetvén ezek  után tárgyalás a lá : a’ 11-ik  szám ra, a ’ papi kijeleltek visgálatainak czélszerübb esz
közlése eránt köröztetett indítványok érdemében némelly egyházm egyék, ’s  városi gyülekezet Írásbeli 
nyilatkozatokat adván be.

Miután hasonló tárgyak köztanácskozás utján lévén elintézendők: az egyházmegyék 
és városi gyülekezetek oda utasittatnak, hogy a’ közelebbi egyházkerületi közgyűlésre 
küldendő követeiket elégséges utasítással e llássák , hogy igy az alkotandó végzés a ’ 
tanácskozási nyilatkozatok nyomán további fenakadás nélkül eszközöltethessék.

XXII. Ugyan azon jegyzőkönyv 28-ik száma alatt rendelt küldöttség a ’ felső-lövői oskolai intézetről szóló j e 
lentését beadván.

M inek következtében főtisztelendő Superintendens ur az igy bejelentett felső-lövői ele
mi oskolára nézve i s ,  a’ kerületbeli többi elemi oskolákkal egyetemben, felügyelői, ’s 
betekintési figyelmét kiterjeszteni fogja. Többnyire Wimmer Ágoston lelkész urnák a’ 
népnevelés előmozdítása körüli buzgalma jegyzőkönyvileg is inéltányoltatni rendeltetett.

X X III. Ugyan azon jegyzőkönyv 31-ik  száma alatti végzés folytán, egy általános adóslevél mintának szerkez- 
tése lévén eszközlendő.

A ’ szerkezet Hrabovszky Sámuel táblabiró urtul beváratik.

XXIV. Ugyan ott a’ 36—ik számra a ’ Zayugróczi oktatói gyűlés munkálatának m egvisgálását illetőleg, a’ vá
lasztmányi jelentés beadatván.

E ’ tárgy már meghaladva lévén , e ’ helyen tudomásul szolgál.

XXV. Ugyan ott 47—48-ik  számokra Andorka János lelkész esperességi pénztárnok u r , abbeli jelentését ad
ván b e , melly szerint kerületi pénztárnok urnái a’ somogyi esperesség részérü l f. é. Aug. 6 -án 114 vft. 
és 25 krokat, tisztelet díjul, nyomor in tézetekre , soproni alumneumra és gyámpénztárra — befizetett.

Melly je len tés tudomásul vétetvén $ a’ többi esperességek is  jelentéseik beadására uta-



XXVI. VVoIilimilli Lipót esperes és Hrabovszky János egyházmegyei felügyelő u rak , ugyan azon jegyzőkönyv 
49-ik  szám ára, a’ hozott ítéletnek mikinti végrehajtásárul, ’s Német-Szentmihálynak anyagyülekezetté 
alakulásárul szóló jelentésüket beadván.

Ahozképest Néinet-Szentmihály másod rendű anyagyülekezetek közé a ’ soproni tápin
tézethez soroztatván: jelentő esperes ur oda utasittatik, hogy a’ szokásos tartozásokra 
uévze reája a’ kivetést m egtegye, — a’ számvevői hivatal pedig, hogy előforduló ese
tekben a’ mikénti beszolgáltatásokra ügyeljen.

XXVII. Leirattatván a’ inegálapitott superintendensi utasittás két példányban, az mind főtisztelendő Superinten
dens u r , mind pedig számos egyházi és világi tagok által a’ gyűlés szilién aláirattatott, ’s az egyház- 
kerület pecsétével is elláttatott.

Melly eképen aláirt példányok egyike Superintendens urnák nyomban általadatván, má
sika a’ levéltárba té te tn i, egyszersmind pedig a ’ hívek közértesitése végett jegyző
könyvbe igtattatni, 's  igy kinyomatui rendeltetik, a ’ mint szorul szóra következik:

Utasiliís a' dunántúli ágostai vallásu evangélikusok Superintendcnse számára:
A z evangelica anyaszentegyház a ’ bécsi és linczi békekötések törvényesített 

czikkelyei, ’s  ezeken alapuló 17 9 M k  26-ik törvény által nyilvános örökös főnállást 
nyervén, vallási ügyeit maga által szabadon választott egyházi felsősége által a’ felsé
ges koronás Fejedelem  legfelsőbb belátási jogának fentartása mellett maga igazgatja, 
’s  egyházi főnökeinek hatáskörét kimutatni joggal ’s szabadsággal bir. M elly jogát ezen 
dunántúli evang. egyházkerület is mindeddig gyakorolta, szabadon választván valamint 
minden egyházi elöljáróit, úgy különösen Superintendensét is ,  ’s  annak hatáskörét ál
tala szabadon hozott, ’s inegálapitott rendszabások által kimutatván ’s meghatározván. 
Mire nézve, hogy most megválasztott Superintendense is hatáskörét ismerhesse, ’s an
nak megfelelhessen, a’ következőkben határozta meg ezen dunántúli ágostai evang. 
egyházkerület annak jogait és kötelességeit. E zen  jogok és kötelességek pedig ré
szint a’ felügyelésre, részint egyházi fenyítékre, részint a’ gyülekezetek meglátogatá
sá ra , részint a ’ papjeleltek megvisgálására ’s felavatására, részint végre a ’ Superinten- 
densnek az anyaszentegyház, ’s  ennek előljáróivali viszonyaira vonatkoznak.

E lsd  f e je z e t .
Ä  Superintendensneh felügyelői joga ‘s kötelességei.

1) Valamint magának a ’ Superintendensnek, mint oily személynek, kire ezerek 
szemei néznek , úgy kell a’ világ előtt tündökölnie, hogy isteni félelme, evangeliomi 
hitünk eránti buzgósága, a ’ magyar haza eránti szeretete, a’ köztörvények eránti enge
delmessége, ’s felséges koronás Fejedelm ünk eránti tántorithatlan hűsége mindeneknek 
példány gyanánt szolgálhasson; — úgy szent kötelessége arra szorosan felügyeli», 
hogy ugyan ezen érzemények minden alája  rendeltetett lelki tanítókban, felsőbb és 
alsóbb oskolák oktatóiban is feltaláltassanak, *s mind a’ tanuló ifjúság , ’s mind az 
egész  közönség kebelében úgy m eggyökerezzenek, hogy üdvös gyümölcseik kedvező 
világot árasszanak az egész világ előtt evangeliomi anyaszentegyházunkra.

2) Ügyeljen a’ Superintendens a rra , hogy a ’ lelkitanitók az isten igéjét, a' | 
mint az a ’ szeutirásban foglaltatik, tisztán és igazán hirdessék, hallgatóikat mind inté
se ik , ’s  oktatásaik, mind különösen példájok által a’ szent és fedhetetlen keresztényi 
életre buzdítsák, ’s egyházi szónoklataikat szorgalmatosán kidolgozzák, ’s úgy elké
szítsék , hogy azokért mindenkor felelősek lehessenek, — hogy a ’ szent Sacramento- j 
mok illő m éltósággal, ’s a’ hívek lelki épületére szolgáltassanak k i, — hogy Katechi- 
satiók szorgosan tartassanak , ’s azokban az oskolából kimaradt ifjúság is rész t ve
gyen, — hogy a’ nyilvános isteni tiszteletnél ’s az oskolákban csak az egyházi felső
ség  által jóváhagyott, ’s hitünk elveivel megegyező vallásos könyvek használtassanak, 
— hogy az egyházi szertartások a’ közáhitatosságot előmozdítók legyenek, ’s azokban 
semmi meggondolatlanul, ’s önkényesen meg ne változtattassék, hogy az isteni tisztelet 
mindenkor rendes meghatározott órákban tartassék , szóval hogy a’ lelkitanitók a ’ reá- 
jo k  bízatott szent hivatalban a’ legnagyobb pontossággal ’s lelkiismeretességgel eljárja
nak; — ügyeljen arra is , hogy a’ lelkészek confÉmált növendékeikről küjön jegyző
könyvet vezessenek.

3) Ügyeljen továbbá a’ Superintendens a rra  i s ,  hogy különösen a ’ felsők!) 
oskolákban alkalmatos tanítók alkalm aztassanak, ’s azokban az egyházi felsöség által 
meghatározott tanulmányok Szorgalmatosán taníttassanak, különösen pedig azon ifjak, | 
kik a ’ hittudományi pályára készülnek, azon tanulmányokban, m ellyekre, hogy kitűzöl! 
czéljokat elérhessék, legnagyobb szükségük leend ’s főképen a ’ honi nyelven kívül, »' 
görög , héber és német nyelvben, az anyaszentegyház történetéiben, ’s mind az eszme- 
le ti, mind gyakorlati bölcsészeiben szorgalmatosai! gyakoroltassanak.



melly által az fel világosodott, ’s istenfélő keresztényekké, hasznos emberekké, bu pol
gárokká ’s hazafiakká képeztessék , ’s így általok az utókornak java  és boldogsága 
eszközöltessék.

5)  Ügyeljen a ’ Superintendens az egyházi ügyek vezetésével ’s igazgatásával 
megbízott bár mi néven nevezendő elöljárókra is ,  hogy mindegyik a’ reá ja  bízottakban 
híven és lelkiismeretesen eljárjon, ’s anyaszentegyház jav á t előmozdítani hathatósan tö
rekedjék, — ügyeljen mint föpásztor az egész felügyelése alá bizattatott nyájra, hogy 
mindenki isten , vallás, anyaszentegyház eránti kötelességeinek híven m egfeleljen, üd
vözítő urunk tudománya és példája szerint jámbor, fedhetetlen életet éljen, egymásközt 
szere te te t, ’s egyetértést gyakoroljon, ’s fökép hogy a’ szülők gyermekeiket az isteni 
félelemben, jámbor keresztényi életben szorgalmatosai! neveljék , ’s neveltessék.

6) S zükség  v é g re , hogy az egyházi jav ak ra  is kiterjessze a’ Superintendens 
figyelmét, ’s gondosan ügyeljen a rra , hogy az egyházi épületek, u. m. templomok, os
kolák , paplakok, tem etők, ’s  bár melly épületek , szent edények ’s a’ templomnak bár 
mi néven nevezendő kincsei, ’s alapítványai jó  karban tartassanak, ’s a ’ megbatározott 
czélokra fordittassanak, az egyház bármelly jövedelmei lelkiismeretesen kezeltessenek, 
’s  belőlük semmi el ne idegenittessék. A ’ templomok felszentelését a’ Superintendens 
maga vigye véghez, és az egyházi hivatalnokok rendes járandóságait csonkitain ne 
hagyja.

Második fejezet.1
Az egyházi fenyíték kezdése.

Minthogy nem mindenki viseltetik hivatala eránt egyenlő buzgósággal, 's nem | 
cgycnlökép serény kötelességeinek teljesítésében , e’ szerint oily hatalommal szükség r 
a ’ Superintendensnek felruháztatva lennie, mellynél fogva a’ hanyagabbakat kötelessé
geiknek pontosabb teljesítésére serkenthesse, a ’ vétkeseket megfenyíthesse, szükség, 
hogy felügyelői jogával kapcsolatban legyen az egyházi fenyíték kezelése is. E z  alá 
esnek pedig, a’ kik  a’ tudomány tisztaságától eltérnek, a’ kik botránkoztató életet élnek, 
vagy az egyházi rendszabásokat áthágják. M indezekre nézve

1) ha az t tapasztalná a’ Superintendens, hogy valaki a’ szentirással ’s  idvezitő i 
urunk tudományának leikével ellenkező tudományt terjesztene, visgálja meg, ha valljon :í 
ez t tudatlanságból vagy meggondolatlanságból, vagy pedig szándékos makacsságból 
cselekszi-e?  A z  első esetben a tévelygőt ok tassa , a ’ kétkedőt világosítsa fel, a’ meg
gondolatlant szeliden dorgálja meg, az utolsó esetben pedig ha a ’ vétkesnek találtatott, 
makacsságában tovább is m egátalkodnék, ’s magát szelíd eszközök által jobb uíra té 
rhetni nem engedné, az ügyet terjessze az egyházi törvényszék eleibe.

2) ha valakit kötelességeinek teljesítésében hanyagnak vagy restnek , vagy 
rendetlen életűnek tapasztal, először intse meg, ’s ha ez nem használna komolyan dor
gálja meg, az olly esetekben pedig , a ’ midőn valaki nyilvános botrány nélkül egyházi 
hivatalát többé nem folytathatja, a’ vétkest hivatalától azonnal függessze fel, de ezen 
eljárása felöl a’ kerületi felügyelőt azonnal tudósítsa, a’ kivel egyetértve kétszer 15 
napok alatt az ügy megbirálása végett egyházi törvényszéket tartson.

3) ha akár egy és ugyan azon gyülekezet lelkészei, akár a’ lelkész és os- 
kolatanitó, vagy gyülekezetbeli elöljárók ’s hallgatók közt zsurlódásokat, viszálkodá- 
soka t, vagy épen botrányos ellenségeskedéseket tapasztalna, törekedjék mindent minél 
hamarább kiegyenlíteni ’s minden innen eredhető botrányokat szorgalmatosán elhárítani.

4) midőn valaki nála bevádoltatik, a’ vádlottal a ’ vádat Írásban közölje az il
lető esperesség u tján , ’s tegyen neki határidőt a’ maga védelmezésére.

5) át aljában minden illy nemű eljárásaiban szelídséggel párosult komolyságot 
gyakoroljon, az illető esperesek ’s egyházi elöljárók tanácsával éljen , ’s minden fon
tosabb ügyeket, mellyeket szelídség ’s főpapi tekintélye által el nem intézhet, a ’ kerü
leti gyűlés, ’s illetőleg egyházi törvényszék eleibe terjesszen.

6) a’ házassági ügyekben midőn véleménye kívántatik , azt egyedül vallásunk 
elveiből és honunk törvényeiből merítse.

Harmadik f e j e z e t .
Egyházlátogatás.

Hogy a’ Superintendens felügyelői hivatalában rendesen eljárhasson, ’s az egy
házi fenyítéket kezelhesse, legfőbb kötelességének tartsa az egyházlátogatást, erre 
nézve :

1) H ányszor és mikor tartozzék  ez t teljesíteni, az t buzgósága ’s a* körülmé
nyek határozhatják meg. Méltán feltevén azonban felőle ezen egyházkerület, hogy hi
vataloskodása kezdetével azonnal meglátogatandja minden gyülekezeteit, hogy magának, 
azoknak minden körülményei felől



illető esperes és esperesi felfigyelő urak által tartozik minden három esztendőben meg- 
látogattatni a’ gyülekezeteket, azonban sz. kir. Sopron, G yőr, Kőszeg és Komáromi 
gyülekezetek látogatását egyedül maga teljesítse.

2) Látogatásait pedig úgy in tézze, hogy azok felül az illető gyülekezeteket 
előre értesítse, ’s az illető esperest, ’s világi felügyelőt ’s elöljárókat maga mellé ve
gye, azt egész közönség jelenlétében vigye végbe, egyéberánt pedig minden külső 
pompát eltávoztasson.

3) A ’ látogatások alkalmával a’ következőket szükség megvisgálnia :
a )  mikor alapult a’ gyülekezet, ha rég i, vannak eredetit tanúsító oklevelei? 

a’ gyülekezet rövid történeteit adassa ki magának az illető lelkész által Írásban.
f t )  vannak e’ filiái? ’s minő távolságban az anyától, ’s minő erányban viselik 

az egyházi terheket.
c) mennyi a’ lélekszám az anyában, ’s a’ filiákban? közbirtokosok-e vagy 

adózók? kik a ’ nevezetesebb birtokosok?
ti)  ki a’ gyülekezet lelkésze, mennyi éves, hol tanult, hol és ki által avatta

tott föl, miólta szolgál a ’ gyülekezetben, szolgált e’ már máshol is ,  hol és meddig, 
melly nyelveket é r t ,  kik legközelebbi tiszti társa i, kiknek szükség esetében segitsé- 
gökkel él?

e)  ki az oskolatanitó, mennyi év es, hol tanu lt, miólta szolgál a’ gyülekezet
be, hol ’s mennyi ideig .szolgált ez e lő tt?

f )  van-e a’ gyülekezetnek felügyelője és k i ,  k ik  a’ gyülekezet egyéb tiszt
viselői.

(j) minő a’ templom, mikor épült, minő anyagból, jó  karban van-e, nincs-e 
szüksége tatarozásra, minő belsejére nézve, elég tágas-e  a ’ hallgatóság befogadására.

h) V an-e torony, vagy harangláb, hány harang van , ’s  mennyit nyom körül 
belül mindegyike, használhatók-e?

i )  minő a’ pap- és mesterlak, ’s  az  oskola ház elég alkalm atosak-e? jó  karban 
ta rta tn ak -e , minő más épületei vannak a ’ gyülezetnek?

/,)  van-e a’ gyülekezetnek fekvő birtoka, ’s  mennyi, vannak-e tőkéi ’s  ala
pítványai ?

/ )  V an-e temető külön, vagy más vallás felekezetbeliekkel közös, be van-e 
jó l  kerítve, van-e benne sírbolt, valljon a’ legfelsőbb királyi rendelésekkel megegyező
i g  van-e elrendezve?

m )  van-e a ’ gyülekezetnek rendes agendája , vannak-e anyakönyvei mind a’ 
keresz te lte ttek , mind a ’ megholtak, mind az uj házasok szám ára, miólta vezettetnek 
vannak-e más jegyzőkönyvei, van-e levéltára, ’s eléggé biztositott-e tűzi veszélyek1 
ellen ?

n )  vannak-e az oskolának is valamelly ingó jav a i, van-e könyvtára, vannak-e 
a ’ tanításhoz szükséges eszközei, földabroszai, ’s effélék.

o)  a ’ fiók gyülekezeteknek vannak-e különösen valamelly ingó, vagy ingatlan 
jav a i, ’s mellyek? van-e valam elyiknek temploma, vagy oskolája, ’s minő, van-e os- 
kolatanitója, ’s k i?

p )  hogyan igazgattatik a’ gyülekezet, van-e rendszerezett conventje, vagy 
praesbiteriuma?

q)  mennyi a’ gyülekezet jövedelme, ’s honnan e red , hogyan kezeltetik , a' 
számadások megvisgáltatnak-e évenkint rendesen? a’ számadásokba maga is tekintsen bele,

r )  mennyi kívántatik meg évenkint a’ gyülekezet fen tartására, mennyi a’ lel
k é s z , az oskolatanitó, ’s az egyházi más tisztviselők fizetése? minő egyéb különös ki
adásai vannak a’ gyülekezetnek?

s )  a’ nyilvános isteni tisztelet minő rendel ta rta tik , vannak-e a’ szokottakon 
kívül valamelly különös ünnepek, vagy ünnepélyes szertartások , minő agendák, imád- 
ságos és énekes könyvek használtatnak a ’ nyilvános isteni tiszteletnél.

t )  az anyakönyvek ’s gyülekezet jegyzőkönyvei rendesen vezette tnek-e , a 
legfelsőbb helyről érkezett kegyes intézvények, egyházi gyűlési határozatok , superin- 
tendensi és esperesi körlevelek rendesen beirattatnak-e? mind ezen ’s ezekhez kasonlá 
esetekben a’ Superintendens, a’ hol szükségesnek látja  intsen, fed jen , jav ítson , ser
kentsen, ’s minden hatalmában lévő módokat használjon, hogy a’ felügyelése alá rendel
tetett gyülekezetekben, a’ szép rend és egyetértés fentartassék, ’s anyaszentegyház jó
léte előmozdittassék.

4) H a látogatásai alkalmával olly visszaéléseket fedezne fel, vagy oily baj okrí 
találna, mellyeket maga elintézni nem képes, azokat terjessze a’ kerületi gyűlés eleibe-

5) A z egyház látogatásairól szóló jegyzőkönyvet hiteles formában készítse éli 
’s  azokat ne csak maga aláírja, hanem a’ látogatáson jelen volt esperessel ’s felügye' 
lökkel, úgy az illető gyülekezet előjáróival is aláírassa, ’s a ’ kerületi levéltárba beadja

6) A ’ szerint a’ mint magának egyházi látogatásai alkalmával a ’ gyülekezetei1 
körülményeiről tudomást szerze tt, készítsen magának egy jegyzőkönyvet, inellybe porc



szerint, a’ mint a ’ gyülekezetek körülményei változnak, hogy mindenkor szeme előtt le
gyen a' felügyelése alá bízottaknak egész lielylieztetése, ’s a’ szükség eseteiben lépé
seit a’ szerint alkalmaztathassa. Ugyan erre nézve

7) A ’ midőn körülményei nem engedik, hogy egyház látogatásokat maga te 
gyen, ezzel az illető esperes és felügyelő urakat bízza meg, ezekkel egészen a ’ fel
jebb leirt módon teljesittesse azokat, ’s az általuk készített hiteles jegyzőkönyveket 
tőlök bekivánja, mind a ’ maga használatára, mind pedig hogy azokat a ’ kerületi levél
tárba beadhassa.

8) A ’ Superintendens az egyházlátogatásokért a’ meglátogatott gyülekezetektől 
semmi fizetést nem követelhet, csak fuvarral ’s élelemmel tartoznak azok őtet ellátni.

Negyedik fejezet.
A3 papjelcltek megvisgálása és felavatása.

Kötelessége a’ Superintendensnek arra  is ügyelni, Iiogy az egyházi hivatalba 
csak oda alkalmas egyének vétessenek fel ; erre nézve

1) a’ mennyire lehet tartsa mindenkor szemmel azon ifjakat, k ik  a’ soproni fő
iskolában a’ hittudományi pályára készülnek, ’s hogy ha köztök ollyanokra találna, a ’ 
kiket egyházi hivatal viselésére egyáltaljában alkalmatlanoknak ta r t, azokat jókor fi
gyelm eztesse, hogy más pályát válaszszanak magoknak.

2) azokat, kik a’ soproni iskolákban pályájokat végeztek , ’s felsőbb iskolai
intézetekbe szándékoznak magok további kimivelése végett átmenni, általa meghívandó 
néhány egyházi ’s világi urak ’s professorok jelenlétében visgálja ’s visgáltassa meg, 
lia valljon alkalmatosok-e felsőbb tudományoknak haszonnal leendő hallgatására, csak 
ha alkalmatosuknak találtattak, adjon nékik bizonyítványt.

3) a’ felsőbb intézetekről visszajött ifjak megvisgáltatása felől nem rég ren
delkezett az egyházkerület. E z e k  t. i. visszajövetelek után a’ legelső kerületi gyűlés 
előtt tartoznak magokat bejelenteni, a ’ midőn a’ kerületi törvényszék, mellynek illyen- 
kor mindég a’ Superintendens az elnöke, megvisgáltatásuk végett kiküldetik. Itt tar
toznak előmutatni keresztelő levelüket, oskolai bizonyítványaikat, úgy szinte a’ felsőbb 
oskolai intézetben vagy akadémián kimutatott szorgalm uk, ’s maguk viseletét tanúsító, 
s végre azon gyülekezet vagy helység elöljáróitól, mellyben ez ideig tartózkodtak, 

n yert, ’s az ott mulatott erkölcsi magukviseletéröl szóló bizonyítványaikat is. Megvis- 
gállatnak pedig különösen a ’ görög és héber nyelvből, ’s altaljában mind azon tudo
mányokból, mellyekben egy  jövendőbeli lelki tanítónak beavatottnak kell lenni. E zen
kívül pedig egyházi szentbeszédek készítésében, ’s azok elszavalásábani képességük
nek is bizonyítványait kell adniuk. Azok, kik az illy szigorú visgálat után lelki tanítói 
hivatal viselésére egészen alkalmatlanoknak találtatnak, egyenesen elmozditandók, a’ 
kevéssé elkészültek tanulmányaik folytatására utasitandók, a’ kik végre alkalmatosok- 
nak találtainak, erről rendes oklevelet nyernek, melly állal papjeleitekké tétetnek.

4) a’ Superintendensnek szorgosan ügyelni kell a rra , hogy csak az illy  pap- 
jelelteknek adassék engedelem az illető lelkészek által a’ gyülekezet előtt nyilvánosán 
felléphetni ’s predikálhalni, ’s az oskola tanítók is pedig, kik  ezen szabadsággal élni 
akarnak , elébb szorosan m egvisgáltassanak, ’s csak ha alkalmatosoknak találtatlak , ’s 
erről magától a ’ Superintendenstöl, ’s a’ visgáló választmánytól bizonyitmányt nyertek, 
prédikálhassanak, ’s még illyenkor is előbb mintsem fellépnek szent beszédjeiket az il
lető lelkész előtt felolvassák, ez lévén mindenért felelős.

5) ha a ’ papjelelt megvisgáltatása után azonnal vagy utána fél év múlva hiva
tást nyer, felavathatja öt a ’ Superintendens, minden előre bocsátott uj visgálat nélkül, 
de ha visgálat után hosszabb idő múlva nyer csak hivatást, szükség azt újra szigorú 
visgálat alá vetni. Illyenkor a' Superintendens egypár esperes vagy lelkész és világi 
urakat is maga mellé vévén, megvisgálja mivel töltötte a ’ papjelölt utolsó megvisgálta
tása óta id e jé t, ha tökéletesitette-e magát a ’ tudományokban és erkölcsökben, ha a’ 
szentirást a ’ maga forrásaiban é rti-e , vagy legalább az uj szövetség könyveit görög 
nyelvből tudja mindenütt fordítani, a ’ symbolicus könyveink tartalmát esm eri-e, valljon 
a ’ keresztény hit és erkölcs tudományba be van-e jó l avatva. Azután készíttessen vele 
egy szent beszédet, vagy ha nehezebben dolgoznék, olvastassa föl vele beköszöntő be
szédét, mellyet azon gyülekezetben, hova meghivatva van — elmondani szándékozik, 
’s ezen beszéd rostáltassék meg. E zen  visgálatnak a ’ mennyire lehet nyilvánosnak kell 
lenni, itt azonban a’ Superintendensnek ügyelni kell arra, ne hogy a ’ különben jó l elké
szült ’s eléggé ügyes, de félénk természetű ifjat megzavarja.

6) ha az igy megvisgált egyén papi hivatal viselésére alkalmasnak találtatik, 
a  Superintendens által felavattatik, ’s hitét leteszi a’ felöl, hogy az isteni igét a’ szent- 
irás és symbolicus könyveink tartalma szerin t, a’ mennyiben ezek a ’ szentirással meg
egyeznek, tisztán ’s igazán hirdetendi.

7) az illy papavatásért a’ Superintendens semmi fizetést nem v esz , három se^i



nek , nevezetesen az első osztálybeli 3 ,  a  második osztálybeli 2, a’ harmadik osztály
beli 1 aranyat.

8) az általa felavattakról rendes anyakönyvet vezessen a’ Superintendens.
9) lelki tanítóját minden gyülekezet szabadon választja magának, de minden

kor a’ Superintendens ellenőrködése mellett, oily formán, hogy a’ választó gyülekezet 
előbbi lelkitanitója halála, vagy elköltözése után lehető legrövidebb idő alatt azoknak 
neveit, kik közül magának papot választani kíván, az illető esperes á lta l, sz. kir. So
pron, G yőr, K őszeg és Komáromi gyülekezetek pedig közvetlen magok — a ’ Superin
tendens elejbe terjesztik ; a ’ Superintendens ezen felterjesztést helybenhagyni tartozik 
ha a ’ felterjesztettek megválaszthatok, de azokon kivül joga  van másokat is ajánlhatni. 
M egválasztható pedig minden a ’ lelkitanitói hivatalba felavatott egyén, kivéve ha ka
nonikus hibában volna, ’s minden papjelölt, k i azomban mielőtt a’ meghívást elfogadná, 
tartozik magát a’ feljebb leirt módon felavattatni ; — meg nem egyezése esetében pe
d ig , és ha elintézni nem tudná, a’ kérés elhatározása egyházkerüli törvényszék eleibe 
terjesztessék.

10) minden paphivó levél csak úgy lehet érvényes, ha az a’ Superintendensi 
által irtegerősittetik.

Ö tödik  f e j e z e t .
.1 Snperiníendcnsnek az anyaszenteyyház, 's annak elő/járóivali viszonyai.

1) A ’ Superintendens az egyházkerület által választatik , következőleg ennek 
minden hivatalos eljárásáért felelős, ’s azokról minden esztendőben a’ kerületi gyűlések 
alkalmával hivatalos tudósítást tenni tartozik.

2) Hogy ezen kötelességének annál rendesebben megfelelhessen, tartozik min
den hivatalos eljárásairól, levelezéseiről, az eleibe terjesz te tt, ’s általa elintézett vagy 
elintézendő ügybajokról rendes jegyzőkönyvet vezetni.

3) A ’ már feljebb megemlített jegyzőkönyveken kivül tartson bekötött jegyző
könyvet, mellybe a ' felsőbb helyekről érkezett és érkezendő rendszabályoknak szol
gáló intézvényeket, ’s másik szinte bekötött jegyzőkönyvet, mellyben ezen egyházke
rület által hozott és hozandó rendszabályokat azonnali lajstromozás mellett szorgalma
tosán beírasson.

4) A ’ hivatalos irományokat, mellyeket eldődjétől által veend, azonnal visgálja 
át, a ’ befejezett tárgyakat a ’ folyóktül válassza el, azokat lajstrom mellett a ’ levéltárba 
té tesse , emezeknek befejezését pedig minden kitelhető módon sürgölje. — Általában 
minden már befejezett ügyekről vezetett, ’s hivatalos eljárásaihoz többé nem szükséges 
irományokat azonnal a ’ levéltárba beküldjön.

5) Minden hivatalos levelezéseiben az egyházkerület pecsétjével é ljen , követ
kezőleg a’ jegyzői hivatal által fogalmazott feliratokat is ő terjeszti fel.

6) A z egyházkerület felügyelőjével mindenkor kölcsönös szoros egyetértésben 
legyen , minden nevezetesebb ügyeket vele közöljen, ’s vele egyetértve intézzen el, az 
igy el nein intézhetöket az egyházkerület eleibe terjeszt' én, vele egyetértve hívja öszve 
a ’ kerületi gyűléseket, ’s egyházi törvényszékeket, vele egyetértve ügyeljen fel a’ gyü
lekezetekre ’s oskolákra, azoknak javaira ’s alapítványaira, ’s igazgassa azokat a ’ hazai 
törvények névszerint az 1608. 1647. 1791: 26. és 1844: 3. t. e z ., úgy nem különben 
a ’ zsinati kánonok, ’s ezen dunántúli evang. egyházkerület által hozott rendszabályok 
szerin t; vele egyetértve védje anyaszentegyház jogait ’s szabadságait, szóval azon le
gyen, hogy mindenek a’ legjobb renddel folyjanak, ezen a’ felügyelésök alá bizattatott 
egyházkerületben, ’s ennek minden egyes gyülekezeteiben.

7) Kölcsönös összeköttetésben legyen a ’ megyei esperes és felügyelő urakkal 
úgy a’ magyarhoni többi 3 ágostai vallásu Superintendensekkel, nem különben ezen diiJ 
nántuli kerületbeli helvet hitvallásuak Superintendensével is ,  ’s azokkal szorgalmad) 
levelezést folytasson, általában minden vallásbeliekkel minél testvériebb viszonyba legye11'

8) A ’ Superintendens az egyházkerülettől évenkint 600 pft. tiszteletdijt hu* 
mellékes jövedelmei pedig a’ már feljebb meghatározottakon kiviil, minden általa aj 
egyházkerület pecsétje alatt kiadandó bizonyítványért 2 pftba h a tá ro z ta la k  meg, : 
midőn az egyházkerület ügyeiben hivatalos utazásokat te s z , a’ fuvarral együtt 6 plj 
diurnum fizettetik néki a’ kerületi pénztárból, olly megjegyzéssel ; hogy a’6 pft. napi ‘I 
csak akkor j á r ,  mikor a ’ kerületen kivül kiküldetés következtében utaz.

Egyéberánt ezen egyházkerület azon férfiú felöl, kit közbizalmával megajárt 
dékoz, ’s a’ superintendensi hivatallal megtisztel, méltán felteszi, hogy szüntelen szd  
előtt tartván az apostolok intéseit (1. Pét. 5, 1—4. 1. Tini. 3, 2 —5.) je le s  hivatalaid 
minden illendőséggel ’s méltósággal megfog felelni, minden a ’ mi akár házi, akár 
g á ri, akár főpapi életébe botrányt szülhetne, szorgalmatosán kerülni, ’s lávoztatui, 
különösen arra ügyelni fog , hogy fösvénység, vagy nagyravágyás gyanújába ne ess^ 
külső maga alkalmazásában sem fényűző, sem magát elhanyagoló nem leend , az »ife

led



nézve ártalmas hibáik eránt engedékeny Jeune, — az egyházi ügyek igazgatásában a 
világiakkal kölcsönös egyetértéssel Jog munkálódni, szóval azon fog lenni, hogy sze- 
rctetet, tiszteletet ’s engedelmességet nem hivatalbeli tekintélyénél fogva fog követelni 
másoktól, hanem azt é le te , ’s maga alkalmazása mellett fogja megérdemleni.

E sk ü  fo rm u la .

É n N . N. ezen dunántúli ágostai vallásu evang. egyházkerületnek m egválasz
tott Superintendense, esküszöm az élő Is ten re , ki a ty a , fiú és szent lélek, hogy ko
ronás Fejedelmünk eránt hiv leszek , és minden törvényes rendeléseknek engedelmes
kedni fogok, soha más tudományt nem hirdetek ’s nem terjesztek, mint a’ melly a’ pró
féták és apostolok Írásaiban, ’s az V. K ároly császárnak benyújtott, ’s meg nem vál
toztatott ágostai vallástétben, ’s áltáljában az evang. anyaszentegyháznak symbolikus 
könyveiben, — a’ mennyiben azok a’ szentirással megegyeznek —■ foglaltatik, a ’ melly 
tudományt hogy a’ felvigyázásom alá bízatott lelkitanitók is tisztán és igazán hirdesse
nek és terjesszenek , szorgalmatosán ügyelni fogok, ’s mindeuképen azon leszek, hogy 
az egész nyájnak, melly felvigyázásom alá adatott, hű és gondos pásztora lehessek, 
magamat az elembe adatott, ’s előttem élőszóval felolvastatott utasításhoz pontosan al
kalmaztatom, a ’ törvényeket ’s egyházi rendszabásokat híven megtartom, hogy azok 
mindenek á lta l, kik felügyelésem alá bízattak, hiven m egtartassanak, minden erőmből 
igyekezni fogok. Isten engemet úgy segéljen! K ölt Pápán October 7-én 1846.

E zen  utasítás nékem a ’ mai napon felolvastatván, az esküt is letévén, annak 
m egtartására magamat hivatalosan és ünnepélyesen lekötelezem. Haubner Máté s. k. mint 
megválasztott Superintendens. — Előttünk xMatkovich István s. k . , a ’ főméltóságu hét- 
személyes tábla ülnöke, mint a ’ dunántúli ágostai hitvallású Superintendentiának kerületi 
felügyelője (p. h.). Enesei Dorner E d e  s. k ., a’ moson-györi esperesség felügyelője. 
Hrabovszky Sámuel s. k . , a ' kemenesi megye képviselője. Artner Lajos s. k . , a ’ so
proni felső megye felügyelője. Hrabovszky János s. k .,  vasi felső egyházmegye fel
ügyelője. Szakonyi István s. k ., veszprémi esperességi felügyelő. Dedinai Zsuífa-K u- 
bovich Lajos s. k .,  K őszeg városi gyülekezet képviselője. Zm eskál István s. k ., egy
házkerületi főjegyző. Palló Endre s. k ., mint a ’ Sopron városi Conventnek küldöttje. 
Borbély Jó se f  s. k ., az egyesült tolna-baranya-somogyi evang. egyházi megye esperese, 
mint ez úttal a’ Superintendens felavatója. Perlaky Dávid s. k .,  kerületi egyházi fő
jegyző , Győr megyei esperes. Szedenics György s. k ., Veszprém megyei esperes. 
Wohlmuth Lipót s. k ., vas megyei felső vidéki esperes. L ájpczig János s. k . , zalavi- 
déki esperes. Gáncs János s. k ., kispéczi lelkész, ’s a’ dunántúli evang. egyházkerü
let gyámoldai pénztárnoka. K arsay Sándor s. k., téthi evang. lelkész, és a’ győri egy
házmegye küldöttje. Schneller Vilmos s. k .,  a ’ kőszegi evang. gyülekezet küldöttje ’s 
lelkésze. László Jónás s. k . , lelkész.“

Többnyire: miután azon óhajtás nyilváníttatott, hogy a ’ magyarul nem értő német 
ajkú  hívek tekintetéből ezen utasítás német nyelvem kinyomatását is eszközölni kelle- 
n ék , ’s ennek nyoinatási költségét Wimmer Theophil lelkész ur magára válalta: Ritter 
Jó se f  máj ősi lelkész' ur a’ német fordítás elkészítésére m egkéretett; Wohlmuth Lipót 
esperes és Hrabovszky Sámuel táblabiró urak elnöksége a la tt, Wimmer Ágoston és 
K utasy György le lkész , Bognár L ajos és Torkos Ferencz táblabiró urak pedig kikül
detnek a’ vége tt, hogy az úgy készült fordítást kinyomatás előtt m egvisgálják, ’s 
csak az általuk helyesnek talált forditás nyomattassék ki. — Végre a ’ ké t aláirt pél
dány leírásáért a ’ foglalkozott leírók mindegyikének k é t, ’s így öszvesen négy ezüst 
forint, a ’ kerületi péuztárbul, Szabó Jó sef pénztárnok ur által kifizettetni reudeltetik.

XXVIII. Egyetem es gyűlési főjegyző Illés Ádáin ur folyó évi September 29-én k e lt, kerületi felügyelő úrhoz 
intézett levele mellett a ’ folyó évi A ugustus 15-én tartatott egyetemes gyűlés jegyzőkönyvébül 200 pél
dányt, olly m egkéréssel, hogy az érte já ró  12 ezüst forintot a’ kerületi péuztárbul, az egyetemes pénz
tárnak megtérhetni m éltóztassék, — továbbá: ugyan azon egyetemes gyűlésen módosított, ’s közköltsé
gen kinyomatott oskolai rendszerbül is 200 példányt, — végre néhai Jeszenák János végrendelete m ás- 
s á t ,  az  egyházkerület levéltára számára megküldvén.

A z egyetemes gyűlési jegyzőkönyvi példányok, úgy az oskolai rendszer példányai is 
a ’ kerületi gyülekezeteknek olly utasítással szétküldetni rendeltetnek, hogy valamint a ’ 
kerületi gyűlés folyó jegyzőkönyvéért ivenkint já ró  egy ezüst garast úgy az egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvéért általában járó  két ezüst garast is Szabó Jó se f  pénztárnok ur
nák esperességi utón kezéhez szolgáltassák. Szabó Jó sef péuztárnok ur pedig oda 
utasittatik , hogy a ’ kitett 12 ezüst forintokat az egyetemes gyűlés pénztárába minél- 
előbb befizesse.

CX1X. Folyó évi M ajus 6-án tartatott kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 4-ik  száma alatt rendelt küldöttség,
néhai Ki*



Melly jegyzékekben foglalt könyvek és irományok a ’ kerületi levéltárba tétetni rendel
tetnek , ’s Illés Pál kerületi levéltárnok ur oda utasittatik, bogy az  átvételről szóló 
írásbeli jelentését annak idején a’ kerületi közgyűlésre beadja. A ’ föntebbi jegyzék 
egyik példánya pedig jelenlegi főtisztelendő Superintendens urnák a’ végetti kellő tu
domás végett kiadatni rendeltetik, hogy a ’ ne talán hivataloskodásához szükséges ira
tok eránt utasítást nyerjen.

XXX. Az 1847-ik évi egyházkerületi rendszeres közgyűlés helyét illetőleg.
Szabad királyi K őszeg városa tűzetett ki.

Jegyzetté  Z m cskál István  s. k .,  egyházkerületi főjegyző.



A z l847-ik  évi April hó 14-ik napján Győr szab. kir. városban 1 
dunántúli ág. evang. egyházkerületnek közgyűlése tartatott fi 
tisztelendő H a u b n e r  M at é  Superintendens mint egyházi- ( 
tekintetes K á l d y  J ó s e f  táblabiró mint ez alkalomra helyetti 
sitett világi elnök uraknak elnökletük alatt, —  jelenlé vén:

Perlaky  D ávid, Győr egyházmegyei esperes mint egyházi főjegyző; — E őri Sándor, mint helyettesített viM 
jeg y ző ; — Szedenics G yörgy, veszprémi; — K utassy György, alsó soproni; — Borbély Jó sef, beli 
tolnai esperesek; — Szakonyi István, veszprémi; — Dorner E d e , győri; — Artner L a jo s , felső sí 
proni egyházmegyei fölügyelők; — továbbá Pálfy Jó se f , geresdi; — Kis Ján o s, réti; — Gradt Jáne 
csávái; — Kis P á l , vönöczki; — Tóth János, meszlenyi; — Guotli F erencz , csengei; — Udvardy Jí 
sé f, hőnyi; — Fadgyas János, nagybaráti; —  Hencz Ján o s, csikvándi; — Kis János, nemes magas 
— Sztano János, csernyei; — K arsay Sándor, téti; — Iletyey L ász ló , bakony-szombathelyi; — G< 
dör Jó se f , szendi; — Gáncs Ján o s, kispéczi; — Horváth Ján o s, vadosfai; — Kolbenheyer Móric1 
soproni; — Badics István, sz. lőrinczi; — Kis Sámuel, szilsárkányi; — N agy Jó sef, fölpéczi; — Ki) 
Sám uel, sikátori; — Tóth Ján o s, ujmalomsoki; — Turcsányi Gábor, té s i; — László Jó n ás , pápai; - 
Fichtner F erencz , lovászpatonai; — Szántó István, sz. andrási; — Molnár Gábor, rév-kom áromi; -! 
Horváth Dávid, farádi; — Zathureczky Jó se f , móriczhidai; — Tóth János, mérgesi; —  Gáspár Dánió 
hántai; — Kis Já n o s , gyór-szemerei lelkészek ; — Hering Ján o s, hőgyészi; —  Mendel Sámuel, neme 
csói; — Dienes Gábor, sz. Lászlói helyettes lelkészek; — Kápli L a jo s , kisbabothi segéd le lkész; 
Ihász Imre, — K esztlér János, — Ostífy Pál, — N agy Mihály, — Lekner András, — Both Sámuel, - 
Németh Péter, — Podroghy Jósef, — Matkovich Zsigmond, — Tulok Antal, — E őri András, — Ki 
Mihály, — Csemez Mihály urak részint egyházmegyei, vagy városi ’s egyéb gyülekezetekben küldöttek 
és több hívek.

Melly alkalommal:

I. A ’ szokott kezdő egyházi ének és ima után főtisztelendő Superintendens ur a* N. győri evang. temi»lombai 
egybegyült egyházi rendeket üdvözölvén a gyűlést megnyitotta; egyszersmind — miután sem méltóságod 
M atkovics István , hétszemélynök egyházkerületi fölügyelő u r, sem világi jegyző  urak részint hivatalod 
elfoglaltság, részint betegség miatt meg nem jelenhettek — a’ rendeket világi elnök és jegyzőnek he-j 
lyettesitésére felszólította.

Tek. Káldy Jósef, alsó soproni egyházmegye felügyelője az elnöki szék elfoglalásán 
egyhangúlag fölkéretvén, Eőri Sándor pedig a’ jegyzői toll vitelére fölszólitatván| 
ezek helyeiket elfoglalták.

II. Jó llehet ezen gyűlés a’ Pápán 1846-ik évi October 6-án tartott kerületi gyűlés folytatásaképen tűzetett ki 
még is a’ többség kivánatára a’ közérdekiibb ügyeknek szemelvényileg tárgyalása megállapitatván, föl
olvastatott a ’ nagy méltóságú helytartótanácsnak 1846-ik évi 38413. szám alatt kelt intézvéuyc; misze
rint Yimmer Ágoston felső lövői lelkész szentirást terjesztő külföldi társulatok által kiadott egyházi mun
kák  közzé tételétől eltiltatni, ’s az egyházi könyvbirálók a’ fönálló k. k. szabály rendeletek szigorú 
m egtartására fölsőbb névben utasitatni rendeltetnek.

E zen intézvény az illetővel már előlegesen közöltetvén, ez iránti nyilatkozata legköze
lebb tartandó közgyűlésre beváratik.

III. Nyomban Szedenics György esperes ur jelentvén; hogy tudomására esett az , hogy Yimmer Ágoston lelkész 
ur az egyházkerület által eltiltott ó graduálokat újonnan nyomatni, ’s terjeszteni szándékozik, ’s külö
nösen Bakony-Tamásiban illyen kijelentett czéllal egy illy könyvet k é rt, — erre nézve visgálat és rög*— | 
tűni letiltás kéretett.

A z egyházkerületi rendek által méltó nehezteléssel vétetvén a z , hogy Vimmer Ágoston 
lelkész ur az előhaladott műveltebb kor igényeinek semmiképen meg nem felelő, ’s ezen 
egyházkerület által közáhitatossági könyvül az 1808-ik évi Julius 12-én kelt nagy mél
tóságú helytartó tanácsi intézvény erős helybenhagyása mellett megszüntetett ó graduá
lokat föléleszteni, ’s ezen egyházkerületnek e’ szerint nyilatkozott akaratjával ellenke
zőleg szétteijeszteni törekszik, — az előadottak inegvisgálására Szedenics György es
peres és Szakonyi István felügyelő urak kiküldetnek, jelentésük legközelebbi gyűlésre 
beváratván; — egyszersmind pedig az illető felső vasi esperesség — a’ mennyire a’ 
dolgok igy állanának — Yimmer Ágoston lelkész urat ezen az egyházkerület rendel
kezése alá tartozó könyveknek nyomatásáíól eltiltani, ha pedig netalán már nyomva vol
nának a’ kerületi esperességek azoknak elterjesztését akadályozni utasitatnak.

IV. A ’ nagy méltóságú helytartó tanács 1846-ik évi 40374. számú k. intézvényébeu a ’ külhoni egyetemektől 
nyert tudori okleveleknek fölsőbb helyre nyújtandó folyamodás nélküli elfogadhatása iránti kérelem éi-



vetésével az egyházkerületet múlt évi kisasszony hó 15-én kelt jelentése folytán a’ k. k. parancs hű telje
sítésére utasítja.

Tudomásul vétetik.

A ’ nagy méltóságú helytartó tanács 1846-ik évi 39840. számú k. intézvényében Mazin János szárm azása ’s 
keresztelése iránti jelen tést mi előbb fölterjesztetni újólag sürgeti.

A ’ fölterjesztés in. 1846-ik évben Győrött tartott kerületi gyűlés 6. számú határozatá
nak nyomán elnökileg megtörténvén, ezen ügy megszűntnek nyilvánilatik.

j|. A ’ nagy méltóságú helytartó tanács 1846-ik évi 38629. számú k. intézvényében Bars megyei Nagy-Lóth 
helységbeli ágostai hitvallású község templomának, pap és oskola házának, — továbbá

ÎJ. Ugyan a’ nagy méltóságú helytartó tanács 1846. évi 48913. számú k. intézvényében 1846. évi Május 6-án 
Sopronban tartott gyűlésünk 20-ik száma nyomán Veszprém megyei Oskii helységbeli ágostai hitvallású 
község templomának és tanodájának, — úgy szinte

i III. Ugyan a’ nagy méltóságú helytartó tanács 1847. évi 2845. számú k. intézvényében Tolna megyei Szedres 
helységbeli egyesült evang. község templomának — fölépítéséhez megkívántaié költségek fedezésére az 
illető egyház kerületek utján felebaráti segedelem gyűjtése megengedtetvén, az egyházkerület híveit ada
kozásra fölszólítani, ’s a' begyűjtött pénznek a‘ legközelebbi kir. pénztárba átszállítására utasítani inéi— 
tóztatik.

A ’ megengedett segedelem gyűjtésre az egyházm egyék, ’s kir. városi gyülekezetek 
felszólitatnak, a’ begyűjtött segedelem pénzek Szabó Jó sef kerületi pénztárnok úrhoz 
a ’ kijelelt átszállításnak eszközlése végett beadandók.

IX. A ’ nagy méltóságú helytartó tanács 1846. évi 44839. számú k. intézvényében az egyházkerületet a ’ felül é r
tesíti: hogy V ajda Péter által décsi egyházmegyének véghagyományozott tömegnek 1845. 10035. számú 
intézvénnyel elrendelt kiegészítésének szüksége megszűnvén, e ’ tárgyban adakozás iránt netalán tett 
intézkedéseit szüntesse meg.

Tudomásul vétetik.

Fölolvastatott a ’ nagy méltóságú helytartó tanácsnak f. e. 2817. szám alatt kelt fönséges cs. kir. főherczeg 
Jó se f  M agyarország nádorának ’s királyi helytartónak f. e. Januar 13-ik napján történt halálát tudató k. 
intézvénye, mellyben az egyházkerület legkegyelmesebb királyi parancs értelmében ájtatos szertartások 
irán t, hogy in tézkedjék , utasitatik; — egyszersmind fölolvastatott méltóságos gróf Z ay  Károly főföl— 
ügyelő urnák fönséges nádorunk emlékezetére gyász ünnepet rendelő — főtisztelendő Superintendens úr
hoz intézett levele is.

Egyházkerületünk rendei megértvén gyászos elhunytat azon nagy férfiúnak, kinek ma
gas jelleme erős szikla volt közéletünknek vésszel zajgó tengerén, mellyre bizodalmink 
’s reményűik gyenge épületét bizton rakhatók, ’s kinek igazság szeretete biztos pai’s 
volt, melly ármány ’s erőszak zaklatásai ellen az igaz ügynek ’s különösen egyházunk 
ügyének is mindég oltalmul vala, — azon mélly fájdalommal, ’s azon köz illetődéssel, 
—  melly az emberiség szent ügyéért kiküzdött erény bajnoknak legszebb koszorúja — 
gyülekezőnek öszve f. e. Febr. 28-án kerületünkben rendelt általános gyászünnep al
kalmakor a’ megboldogultnak ravatalánál áldást mondani poraira; —  úgy most is hálás 
érzettel készek lerakni szeretetüknek és tiszteletüknek zálogit — fönséges nádorunk 
elhunyta fölötti mély fájdalmukat fönséges cs. k. herczegasszony nőjével úgy fönséges 
fiával István főkerczeggel egy alázatos föliratban tudatni, egyszersmind utóbbinak fölr 
séges királyunk kegyelméből királyi helytartóvá lett kinevezése fölölti örömünket — 
szavunkat az egész hon öröm kiáltásához csatolva üdvözlő föliratban kijelenteni el- 
határozák.

XI. A ’ nagy méltóságú helytartó tanács f. e. 4116. szám alatt kelt k. intézvényében az 1793-ban 36. szám alatt 
kibocsátott intézvénye folytán oda utasítani m él tóztatik az egyházkerületet, hogy kerületbeli minden lel
készt aggkatonáknak illető katonai felsőbbségük engedelme nélküli öszveesketésétől szigorúan eltiltsa, ’s 
e’ beli kir. k. rendeleíek szoros megtartására utasítsa.

Az illető lelkészek ez intézvény értelmében az aggkatonáknak katonai fölsőbbségük 
engedelme nélküli öszveadásától eltiltatván, erre nézve a’ fölügyelet esperes uraknak 
szoros figyelmébe ajánltatik , m egjegyeztetvén, hogy illyen aggkatonáknak csak a’ 
nyugpénzzel ellátottak, ’s katonai fölsőbbség alá tartozók, nem pedig végképen el
bocsátottak tartandók. >

X II. Főtisztelendő Superintendens ur félévi hivatalviselésérőli jelentését beadván, ez fölolvastatott.
Ezen jelentés főtisztelendő Superintendens ur hivatali buzgósága leghívebb, bizonyité- 
kául vétetvén, szives örömmel fogadtatott, ’s e’ beli hű eljárásáért neki jegyzőkönyvileg 
köszönet szavaztatott.



X li l .  Ar hier Lajos, soproni felső egyházmegyei fölfigyelő u r , szóval jelenté: hogy ottani esperes Gamauf Jósl 
ágfalvi lelkész f. e. Januar 18-án meghalálozott, helyébe periig Hammerschmidt János, locsmáudi Ielkéj 
Martius 22-én esperessé választatott.

Tudomásul vételik.

X IV . Fölolvastatott főtisztelendő Superintendens urnák a' nagyméllóságu helytartó tanácshoz a vegyes házasuló! 
nak evangelicus lelkészek általi öszveesketése tárgyában intézett fö lterjesztése, mellyben a ’ romai k: 
tholikus papságnak túlnyomó hatalmával hitfeleinken a ’ reversalisoknak mindennemű erkölcsi ’s egye 
kényszerítések és zaklatások általi kicsikarása körül vallás szabadságunkat biztosító törvényeinkne 
megvetésével elkövetett bántalmakat több eseteket elszámlálva följelenti, ’s e’ beli sérelmeink sikeres 01 
voslását k é ri; egyszersmind pedig kijelenti, hogy magunknak törvényes jogainkban! megoltalinazására a 
illető lelkészeknek következő utasítást volt kénytelen adni: „ha a’ mind két részről rendesen kihirdető 
vegyes házasok méltányos okoknál fogva az evang. lelkész által kívánnak öszveadatni, a’ katholikus \e. 
kész  pedig a megtörtént háromszoros kihirdetésről bizonyítványát kiadni csupa szeszélyből nem akarjj 
vegyen a' rendes kihirdetésről Írásbeli hizouyitványt a ’ násznagyoktól, ’s e’ bizonyítvány erejénél fogv 
eskettesse a' jegyeseket össze.“ — 'Továbbá : „ha a’ vegyes házasulóknak minden külső dolgaik törvény 
szerű rendben vágynak és kihirdetetni kívánnak, a’ katholikus lelkész pedig csupán azért, mert a ’ vő 
legény reversalist adni nem akar, m egtagadja, akkor küldjön a' menyasszonnyal együtt két hiteles tanút 
ká t az illető lelkészhez és adasson magának a’ történt megtagadásról Írásbeli bizonyítványt, ’s maga ré ! 
szóról lélekismeretesen eljárván a' kihirdetés kötelességében adja öszve a’ jegyeseket rendesen. Az ill
ésetekről azután tüstént tegyen Superintendens urnái hivatalos följelentést, hogy ő is azt minél előbb a 
nagy méltóságú helytartó tanácsnak följelenthesse.“

Az egyházkerületi rendek egyházunk ellenei által vallási szabadságunkon mind jobba:1 
szaporodva elkövetni gyakorlatba vett méltatlan bántalmakat keserűen tapasztalván, föJ 
pásztoruknak e' beli őrfigyelmiért köszönetét mondanak, panaszát, kérését magukévá te-| 
sz ik , úgy a' házassági kihirdetések, ’s azokról szóló bizonyítványoknak megtagadása 
esetére adott utasítását helyeslik, ’s az illető lelkészek által íigjelemben tartatni k í
vánják, egyszersmind pedig törvénynyel biztosított vallás szabadságukba^ megtartatá- 
sukért ő Felsége kegyelmes királyunk széke eleibe saját nevükben is alázatos fölirás- 
sal járulni elhatározák.

XV. Főtisztelendő Superintendens ur fájdalommal jelentvén : hogy a’ Sopron sz. kir. városi gyülekezet W agner
F rigyes eddig Karinthiában hivatalosködott lelkészt megürült papi székébe megválasztván, ez alkalom
mal a’ in. e. October 6-án Pápán tarto tt kerületi gyűlésben elfogadott, ’s mindnyájunkat, ’s igy a so -’ 
proni gyülekezetét is kötelező törvényi erőre emelt superintendensi utasítás 4-ik  fejezete 9-ik pontjánakj 
ellenére fölszólitása után is a’ kijeleiteknek hozzá teendő fölterjesztését gyakorlatukra hivatkozva meg
tagad ta , sőt megválasztott papját hivatalos letiltása ellenére is meghívta; — *s igy miután minden békés 
utakat m egkísértvén, hivatala által neki nyújtott hatalmával még is ezen törvény sértést el nem távoz- 
tathatía , ’s ezen ügyet el nem intézhette, azt további intézkedés végett a ’ kerületi gyűlésnek följelenti, 
beadván egyszersmind ez ügyben a' fő mélt. m. k. udv. kanczellariához intézett fölterjesztését is.

A z egyházkerületi rendek fájdalommal tapasztalván : hogy a’ soproni gyülekezetnek 
testületi méltányos tiszteletet, és saját önkényén túl törvényes korlátot elismerni nem 
akaró szelleme, minden nyiIt eljárás és keresztyéni szellemű intézkedések mellett is ,  
gyanakvó elzárkozási és ellenszegülési rendszerével a' bennünket egy erkölcsi szabad 
testületté egyesitő Iánczokat mint egy szándékosan szétpattantam igyekszik — kétségbe . 
vonhatlan önhatósági jogunkkal vallásunk szellemében hozott törvényeinknek e' beli mel- ,í 
lőzésiért, ’s megvetésiért rosszallásukat komolyan kijelentik; — még is egyházi tör
vényeinknek tiszteletben föntartatását eszközölni bár ki ellenében is kötelességüknek 
tartván, a’ soproni gyülekezetnek — saját elismerése szerint is szabályaink ellenére 
tett papválasztását mind addig inig, e ’ beli netaláni panasza ugyan a’ múlt évi October
6-án Pápán tartott kerületi gyűlés X X V II. czikke 4-ik  fejezete 9-ik  pontjában egyház
törvényszéki utón elintézve nem leszen, érvénytelennek nyilatkoztatják , ’s őt semmi 
nemű hivatalos eljárásaiban soproni evang. lelkésznek el nem ismerik; — egyszersmind 
pedig a’ soproni gyülekezetét legközelebbi gyűlés alkalmával tartandó egyházkerületi 
törvényszék előtt törvényes idézés utján feleletre vonatni, 's ezen ügyet, miután minden 
megkísértett békés utak sikert szerezni képesek nem valának , — bírói ítélet által el- 
intéztetni határozák; meghagyatván egyszersmind főtisztelendő Superintendens urnák, 
hogy ezen törvényszékhez megkivántató biróiagokat elő legesen értesítve meghívja. — 
Többnyire pedig a’ szükséges irományok tek. Zmeskál Sándor t. b. urnák mint a’ gyű
lés által ez ügyben megkért és megbízott ügyésznek kiadatni rendeltetnek.

XVI. Fölolvastatott méltóságos Matkovich István hétszemélynök urnák mint egyházkerületi felügyelőnek Mező
sz. Györgyön April 10-én kell a’ gyűlésben fölbontott levele, mellyben sajnálatát jelentvén, hogy ezen 
gyűlésen szándéka szerint meg nem jelenhetett, egyszersmind számos hivatalos és családi ügyekkeli el- 
foglaltatásai miatt, ’s agg korának tekintéből is az általa eddig viselt kerületi felügyelői hivatalról le
mond, ’s e’ beli lemondását elfogadtatni kéri.

1 *



Az egyházkerületi rendek örömmel emlékezvén viasza azon időre, mellyben ő méltósá
gának példás kormánya által egyházi ügyeikben vezettetni szerencsések valának, ’s 
melly buzgó és sikerdus fáradozásaiért legszívesebb köszönötüket e’ helyen is kijelen
teni legédesb kötelességüknek tartják , — ugyanazért mély sajnálattal vevék ö méltó
ságának ezen levelét; azonban iránta viseltető bizodalmuk és tiszteletük által ösztö- 
nöztetve a’ legjobb reménynyel sietnek ö méltóságához Írandó levélben azon kérelem
mel járulni: hogy — miután hosszas tapasztalásból tapintat teljes kormányzói ügyessé
g é t mint egyházunk ügyeire üdvös befolyását, ’s továbbra is igen kívánatost ismerni 
megtanulták — fölügyelői hivatalát továbbra is megtartani méltóztassék.

VII. Főtisztelendő Superintendens ur jelentvén: hogy több kerületi törvényszéki tagok hiányoznak ’s ezek pó- 
tolandók volnának.

Az egyháztörvényszéki megürült helyek betöltése rendszabályaink értelmében gyüleke- 
zetenkinti szavazatok utjáni választással elrendeltetvén, a’ megholtaknak nevei, ’s a 
választandóknak száma főtisztelendő Superintendens ur által köröztetni fognak, a’ sza
vazatok a ’ jövő gyűlésig beküldendők lévén.

!|lVIII. Nyomban D regály Dániel Győr városi lelkész ur mint ezen kerületi törvényszék érdemteljes tiszteletbeli 
egyházi ülnöke ezen hivatalt leköszönvén.

Eddigi buzgó fáradozásainak elismerése mellett, e’ beli közremunkálásának továbbrai 
megtagadása közsajnálattal fogadtatott.

XIX. Nemes Somogy vármegye 1846. November 2-án és 1847. Februar 1-sö napjáról kelt leveleiben m egyéjük
ben tapasztalt hiányok következtében az iránt keresi meg az egyházkerületet, hogy főpásztorsága alatti 
lelkészeit az 1825: 23. t. czikkhez képest az anyakönyveknek két párbani rendes vezetésére, esztendő 
végével bezárására, ’s az egyik példánynak következő év első havában náluk megjelenendő szolgabiró 
kezéhez rendesen aláírva leendő tüsténti általadására utasitsa.

Az illető lelkész urak ezen törvényszerű követeléshez képest hivatalos kötelességük 
pontos teljesítését e’ tekintetben is el nem mulasztani utasitatuak, — ugyan erről a ’ 
fölszólító nemes megye is értesítendő lévén.

k x . A ’ helvét hitvallású dunántúli egyházkerület Rév-Komárombau 1846. October 23-án tartott közgyűléséből 
arról értesíti ezen kerületet; hogy a’ nagy méltóságú helytartó tanács 1846. 19237. sz. a. intézvényére, — 
mellyben az 184%. évi 3-ik törvénynek átmenetről szóló czikkelyeit csak a’ 18 évet meghaladottakra 
kívánja az evangélikus lelkészek által alkalmaztatni, — miután a' törvény az átmenetet korhoz nem kö
tö tte , a’ rom. katholikusok által folytatott gyakorlat pedig a ’ viszonosság eszméjénél fogva bennünket 
ellenkezőre utasítana, — határozatul kijelentette : „hogy a’ törvény világos szavaihoz szorosan ragasz
kodván, a’ nagy méltóságú helytartó tanácsnak törvény magyarázati jogát el nem ismervén, valamint ed
d ig , úgy ennekutána is mindenkor egyedül a’ törvényhez fogja rendeletéit alkalmazni, és e’ nézeteinél 
fogva a ’ k. intézményben foglalt utasítást el nem fogadván, erről a nagy méltóságú helytartó tanácsot 
értesíteni határozta.“

Az 1846-ik évi Augustus 15-én Pesten tartott ág. ev. egyetemes közgyűlés 29. pontja 
szerint e ’ tekintetben már intézkedvén helvét testvéreinknek rokon érzettel fogadott le
velét kedves tudósításul vesszük, miről értesítvén, azon jegyzőkönyvnek egy példányát 
nekik megküldeni fogjuk.

X X I. E lőterjesztetett a’ helvét hitvallású tiszáninneni egyház kerület rendeletéből készült, ’s az által helybenha
gyott ’sinat ta r ta tá sá n a k  megengedéséért legfelsőbb helyre fölterjesztendő folyamodást tárgyazó választ
mányi jav a s la t, és erre vonatkozó, ’s bennünket hozzájárulásra fölszólító határozat.

Melly megismertetés ’s adandó vélemény végett köröztetni rendeltetett.

X X II. G róf Z ay  K ároly főfelügyelő ur ö méltósága az egyetemes gyűlés által kinevezett választmánynak uj
egyházi rendszert tervező munkálatát, most ujabbau saját költségén német nyelven is kinyomatva 150 
példányokban megküldvén.

Azok köszönettel fogadtatván, azokat használhatók között a’ gyűlés színe előtt kiosz
ta ttak ; egy úttal —  minthogy ugyan azon munkálat magyar nyelven már előbb köröz
te te tt, az iránt adandó vélemény jövő gyűlésre beváratik.

X X III. A ’ pesti protestáns főiskola létrehozásában munkállodó választmány Szönyi Pál nevelő urnák a ’ ÍP e s te i i  
f e l á l l í t a n d ó  p r o t e s t á n s  p r a e i m r a n d i a  t e r v e “  czimü és saját költségén kiadott munkájából 
egy példányt egyházkerületünknek, egy másikat pedig a’ soproni lyceum részére ismertetés végett meg
küldeni szíveskedvén, kerületünket arra k é ri, hogy ezen könyv megszerzésére másokat is buzdítson.

A ’ két példány egyikét kerületünk köszönettel fogadván, másikát pedig a’ nevezett fő
tanoda részére elküldvén, e’ munkát kebelbeli iskoláink elöljáróságainak és egyéb ér
dekelteknek figyelmébe a’ tárgy fontosságához képest jegyzőkönyvileg ajánlja.

X X IV . Gayer Sámuel N. győri evang. tanár ur által készített egyházkerületünk térképe bemutattatván, ’s ennek
nek találtatván — kiadatása inditványoztatván.



Artner Lajos táblabiró urnák elnöklete alatt Kolbenheyer Móricz soproni lelkész, 
tyéssy László, Szabó Jó sef soproni tanár és Badicz Imre mérnök urak ennek az ej 
házkerületi névtárral és más pontos térképekkel öszvehasonlitva megvisgálására kik 
dctnek, jelentésük jövő gyűlésre beváratván; egyszersmind ezen munkának sikeresit 
tekintetéből esperes urak oda utasitatnak, bogy a ’ névtárban netalán létező hiánj 
pótlására megyéjük állományát, megnevezvén a tanodával bíró fiók gyülekezeteket 
hibátlan öszveirásban a’ fönkinevezett bizottmánynak Junius hó végéig használhatás 1 
gett okvetetlenül megküldjék.

X X  YT. Edvi Illés Pál esperes, dömölki lelkész és kerületi levéltárnok ur főtisztelendő Superintendens úrhoz 
tézett levelében, 1-ör azon okból, mivel a’ levéltár a ’ Superintendens közelébe való, 2-or mivel a’ 
véltár mostani helye vizenyős, és 3-or mivel haladó kora miatt levéltárnoki hivatalát más valakire i 
háztatni kívánná — a’ levéltárnak Győrbe áttételét indítványozván.

A ’ kérdés tárgyalásába bocsátkozás e lő tt, a ’ helybeli körülmények' megvisgálására \  
dós Jó sef táblabiró, esperességi felügyelő és K is János magasi lelkész urak kiküldi 
nek , jelentésük jövő gyűlésre beváratván.

X X V I. Alsó Baranyában létező előbb Konyhádhoz tartozott, de 1845-ik év óla önálló magyar bolli 3-ik osztáf
beli anyagyülekezet egyház állományának bejelentése mellett önállóságának jegyzőkönyvileg leendő 1 
jelentésiért könyörögvén.

Kívánsága ezennel teljesítetik, és a’ kiadandó egyházállományban e’ szerint följegye1 
tetni rendeltetik.

|j
X X V II. Zsarnoviczky György hittan je le lt, ’s jelenleg csetneki intézet oktatója m agyar, német és tót nyelv! 

ken cotta szerint kidolgozott egyházi lyturgiat szándékozván kiadni, főtisztelendő Superintendens urun 
hoz intézett levele szerint e ’ munkájára előfizetőket kíván szereztetni.

Kerületünkben a' lyturgiak nem énekeltetvén a’ kívánt köröztetés nem teljesíte tik .

X X V III. Fölvétetett a ’ lévai gyülekezetnek fölállítandó nemzeti magyar iskolájára segedelem nyújtásért kerül 
tünkhez intézett folyamodása.

Egyházmegyéink és gyülekezeteinknek nemzetiségi tekintetből figyelmükbe ’s szivessf 
gükbe ajánl tátik.

X X IX . Tapolczafői fiók gyülekezet és homokbödögei lelkész Dubovay Jánosnak ugyan tapolczaföi tanító Göre 
Dániel elleni, s a ’ veszprémi esperesség törvényszék előtt elitéit pőre felebbvitel utján egyházkerületüli 
elébe hozatván.

E zen ügy minél előbbi megvisgálása ü o rner E de  egyházmegyei felügyelő és Perlak 
David esperes urak mint ezen esetben kinevezett elnökök — elnöklete alatt tartand 
egyházkerületi törvényszékre bizatik olly formán: hogy a’ nevezett elnökök a’ hozza 
ju k  közelebb lévő kerületi törvényszéki ülnökökből a’ törvényszékhez szükséges köz 
bírák számát kiegészítsék.

X X X . K utassy György esperes ur kérőleg fölhivá a’ kerületet, hogy már ötven éveken túl dicséretes szorga
lommal működött nagy geresdi iskolatanitó Kis Pál részére — már az 1843-ik évi közgyűlésből ke 
határozat nyomán — a’ megérdemlett érdempénzért legfelsőbb helyre nyújtandó folyamodást megujjitaiu 

A ’ nevezett tanító ismert érdemeivel az ajánlásra magát méltóvá tévén , kérelme telje 
sittetni rendeltetik.

April 15-én a’ gyűlés folytattatván :

X X X I. Szedenics György esperes ur az 1846-ik évi Martius 10-én Sopronban tartott egyházkerületi gyűlés l f  
jegyzőkönyvi számára hivatalosan jelentvén: hogy Pálfy Jó sef számvevő urnák a’ veszprémi egyházme 
gyével közlött pénztári követeléseket kimutató munkáját előbbi számadási kivonatokkal egy e’ véget 
különösen kinevezett választmány összehasonlította, — ezen választmányi munkát — mint a’ Yeszprér 
megyei tartozásokról kimerítő feleletet adó okiratot másolatban bemutatja.

A ’ számvevői széknek átvisgálás végett kiadatik, véleményes jelentése beváratván.

X X X II. Ugyan Szedenics György esperes ur egy úttal ajkai és gergelyi gyülekezetek részéről fölterjeszti: hog; 
az ajkai gyülekezet a’ soproni tápintézetnél 1844-ik évig 180 ft. 30 kr. — a’ kerületi nyugintézetnél pe j 
dig 54 ft. hátramaradását —  mint nem kötelező tartozást — a ’ múltra nézve határozottan megtagadja j 
jövőre nézve azonban ezen tartozás fejében annak tőkéjét a’ tápintézetre 100, — ’s a ’ nyugintézetre 5lj 
váltó forintokkal egyszer mindenkorra letenni ajánlkozik; — a ’ gergelyi gyülekezet pedig — töbl 
rendű pénztárhozi tartozása összesen 339 ft. 45 kr. terjedvén, — a’ nyug- és tápintézeti tartozásainál 
elengedését kéri.

Szinte a ’ számvevői széknek megvisgálás végett k iadatik , véleményes jelentése be
váratván.



IfjXIIÏ. Fotisztelendo Superintendens ui* jelen ti: hogy az 1846. Martius 10 én Sopronban tartott gyűlés 18-ik 
száma következtében Bárány Borbála alapítványhoz tartozó Németh Sándor ur 500 váltó ftos kötelezvé
nye irán t, melly M ezericzky Péter esperességi fölügyelő urnák betábláztatás végett kiadatott, ugyan 
ez t megszólította, de tőle még választ nem kapott.

Pálfy Jósef ur pedig ennek folytán jelenté: hogy azon pénzt zalai egyházmegye önmaga ke
zelvén, a’ tőle já ró  30 ft. kamatot Szabó Jó sef pénztárnok urnák átad ta, ’s az ez idén már Szófogadó 
L ajos és E ösze ’Sigmond Z a la  megyei ifjaknak ki is adatott.

Az illető egyházmegyei fölfigyelő urnák jelentése minden esetre beváratván, Pálfy J ó 
sef urnák jelentése tudomásul vétetik.

'X IV . Az 1846. Majus 6-án Sopronban tartott gyűlés 20-ik pontjában előadott ösküi helység kérelme.
E zen gyűlés 7-is száma szerint teljesítve vagyon.

'X V . A’ Veszprém megyei esperesség részéről jelen tetik : az 1846. Majus 6-án Sopronban tartott kerületi 
gyűlési 23-ik szám ra: hogy az esperességi vegyes küldöttségnek nem sikerült a ’ Homok-Bödögéhez tar
tozó nagy gyimóthi evang. gyülekezet, ’s a’ szövetséges helvét hitvallású felek közt fönforgó békéte- 
lenségeket elegyenliteni; — ’s igy az ügy minden illető iratokkal együtt netalán még sikerülhető elinté
zés végett a ’ kerületi gyűlés elébe terjesztetik.

E zen ügynek a’ helvét hitvallásuak részéről kiküldendőkkel egyetértőleg netalán lehető 
elintézésére Szedenics György esperes, Szakonyi István fölügyelő, Perlak v Dávid es
peres és Zmeskál Sándor táblabiró urak kiküldetnek, az illető helvét hitvallású egyház- 
kerület pedig hasonló küldöttség nevezése iránt megkerestetni rendeltetik ; egyszersmind

! Szakonyi István ur az öszvejövetel felöli előleges é rtekezésre , ’s intézkedésre meg-
bizatik, a’ küldöttségnek jelentése beváratván.

XXVI. Borbély Jó sef esperes ur az 1846. Majus 6-iki soproni gyűlés 25. száma folytán jelen ti: hogy Lagler 
György segédlelkésznek élet leírását, — nem különben Borbély L ajos és Ritter F rigyes — általa szinte 
az 1846-ik Martius 10-iki 5 -ik  számú meghatalmazás mellett Ielkészi hivatalra ünnepélyesen fölszentelt 
egyéneknek életirásaikat is főtisztelendő Superintendens urnák beadta.

Úgy szinte Perlaky Dávid esperes ur jelen ti: hogy N agy Károly és Kapli Lajos,
K utassy György esperes ur pedig: hogy Csapli István — segédlelkészeket ugyanazon megha

talmazás mellett ünnepélyesen felszentelték, erről szóló jelentéseik főtisztelendő Superintendens urnák 
beadva lévén.

Tudomásul vétetik; N agy K ároly, Kapli Lajos és Csapli Istvánnak életleirásaik pedig 
az illetők által főtisztelendő Superintendens úrhoz szinte beadatni rendeltetnek.

X X V II. Az 1846. Majus 6-iki gyűlés 26-ik pontja szerint Marton György váltótörvényszéki ülnök ur Hajas 
Susanna — Stettnernö panaszának megvisgálására kiküldve lévén, jelentése azonban mind eddig be nem 
érkezvén.

Jelentése tovább is váratik.

150 ft. 
150 ft. 
100 ft. 
108 ft.

X X V III. Pálfy Jó sef számvevő ur az 1846. Aug. 6-án Győrött tartott kerületi gyűlésből 3-ik szám 6. pontja 
szerint a'’ superintendendi 600 pengő forint tisztelet dij kivetésére kulcsot készíteni kiküldve lévén, az 
eddigi járandóságnak kétszeres fizetését ajánlja kulcsul. Melly esetben ez utón bejövendő 2400 vftból 
főtisztelendő Superintendens urnák . . . .  1500 ft.
superintendensi írnoknak 
a’ jegyzői Írnoknak 
a’ bécsi udvari agens urnák 
az egyetemes gyűlési jegyzőnek .

öszvesen 2008 ft.
kifizettetvén, maradna még egyéb költségekre 392 ft. váltó.

E zen indítvány elfogadtatván, az eddigi kivetett járandóság megkettőztetve jövendőre 
az öszves fizetésre nézve fizetési kulcsul megállapitatik.

ÉXXIX. A z  1846. Aug. 6-iki gyűlés 9-ik számára nézve Masin János ügyében folyó gyűlés V-ik száma sze
rint intézkedés történt.

ÍL. A ’ soproni iskolai rovatos öszveirások 1845/e iskolai évről Superintendens nem léte miatt a’ jegyzőséguél 
lévén, most pedig Superintendens urnák által adatván.

Gróf Z ay  K ároly főfelügyelő urnák megküldendők.

£L I. E nnek folytában, miután az évenkint beadandó iskolai rovatos jelentések átvisgálása több időt kívánna, ’s 
sürgetöleg eszközlendő volna, inditványoztatott; hogy egy kerületi állandó iskolai választmány ren-sürgetöleg
deztessék.

A ’ fölemlített szükség tekintetéből a’ rendek elkatározák ; hogy főtisztelendő Superin
tendens ur — kihez az iskolai rovatos jelentések beadandók — maga mellé veendő két

illyen iskolai választmányt alakítson,



melly összeülvén elnöksége alatt az iskolai jelentéseket átvisgálja, átvisgálván illető Ii 
lyükre átküldje, eljárásáról jegyzőkönyvet vigyen, ’s annak idejében a ’ gyűlésre j' 
lentést tegyen.

X L II. Borbély Jósef esperes ur az 184«. Aug. 6-iki gyűlés 18-ik számára hivatalosan jelen ti: hogy a kalazn 
lelkészi fizetésre, ’s papválasztásra nézve fönforgott nehézségek Holndonner Rudolf urnák kalaznói le 
keszsze lett megválasztatása által barátságos egvesseg utján megszüntetlek.

Tudomásul vétetik.

X L III . Az 1846-ik évi Augustus 6-án Győrött tartott kerületi gyűlés 22-ik száma alatt a’ múlt évi egyetemi 
gyűlésre kinevezett követektől jelentésük beváratván.

Miután jelentésüket közsajnálatra mindeddig be nem ad ták , az jövendőre a’ gyülé 
jegyzőkönyvek megjelenése után szükségtelenné vált.

X LIV . Főtisztelendő Superintendens ur az 1846-ik évi Aug. 6-án Győrött tartott kér. gyűlés 24-ik számána 
folytában Kis János Superintendens jubileumát örökítő alapítvány tekintetében nyilatkozatát az e ’ tár g) 
báni levelezésekkel együtt beadta: Miszerint ő a’ kerületbeli esperes urakkal e g y e té rtő ig  a' tisztelt fér 
(innak dicsünnepét maradandóbb s áldásdusabb emlékűvé nevelni óhajtván, szabad adakozások utján ne. 
vezetes tőkét gyűjteni, s azt 79§ i ip e r i ia tc i i f l l c i i s  I 4 i s  J á n o s  i e l s x á z a < lo s  p a p i  örÖBiaiasaBie 
p é n c k  e m l é k é t  ö r ö k í t ő  a l a p i t  v á n y " 0 névvel az egyházi defíciensek, és papi ’s mesteri özve 
gyek és árvák javára  kamatozandót, az alakítandó gyámintézetbe letenni elhatározák. Melly terv annal 
idején néhai Kis János volt Superintendens úrral is közöltetvén, ez .j||- alatt a ’ jelentéshez eredetibe 
melléklett levelében ezen alapítványhoz kijelentése szerint a  gyámintézet gyarapítására 3000 v. forinté 
ajánlott. S  ámbár a  tervezett ünnep előtt a' tisztelt férfiú meghalt, mégis a’ nevének inegtisztelésér 
czélba vett alapítvány, a  czél szentségének tekintetéből is m egtartatván, jelentő a’ begyült pénzekne 
beszedetését, az adakozók neveinek jegyzőkönyvbe vételét, az ajánlott 3000 v. forintoknak az örökö 
söktőli bekéretését, az alapítvány illő alakijai öntését, ’s  rendeltetési helyére — ezen egyházkerület 
gyámoldához áttételét eszközöltetni kéri.

Nyomban Szedenics György esperes ur egyházm egyéje részéről jelenté: hogy az általa besze■ 
dett pénzt csak úgy kívánja átadni, ha az mindenkor a megtisztelni czélzott K is János név alatt külön 
és nem egyéb pénzekkel összekeverte!!, ’s igy neve veszve fog kezeltetni; melly esetben azt inkábl 
maga az egyház megye kívánná kezelni.

A gyámoldai igazgatóság ezen adakozásoknak beszedésére, különleges jegyzékbe vé
telére , K is János ur örököseitől a' hagyományozott pénznek, vagy arról szóló köte
lezvénynek átvételére, ’s mindezek iránt jövő gyűlésen az adakozások névszerinti jeg y 
zékével együtt jelentésének beadására utasitatik; egyszersmind a’ veszprémi egyházme
gye aggodalmára megjegyeztetik : hogy azon alapítványi adakozmányokat eredetileg k i
je le lt , a’ megboldogult megtiszteleudönek szellemével egyező, ’s általa világos szavak
ban is kitűzött czéljuktól elvonni nem lehetvén, az egyházkerület azoknak a’ megtisz
telni szándéklott név alatti megtartásáról gondoskodni, az iránta tartozó kegyeletnél 
fogva is kötelességének érzendi.

X L V . Fölolvastatott az egyházkerületi gyámolda állapotjáról 1846-ik évről szóló beadott hivatalos je len tés , mi
szerint azon év végéig 166 lelkész és tanító urak kötelezték magukat elhatározölag az egyházkerületi 
gyámoldához járu ln i, —  ’s ugyan ez év végén tészen a’ gyámolda értéke készpénz és kötelezvények
ben öszvesen 11586 ft. 6 krt pengő pénzben.

Tudomásul vétetett.

X LV I. A ’ tolnai esperesség részéről a ’ gyámolda elrendezése iránt némi modositó terv adatván be.
A z a ’ gyáinoldai igazgatóságnak megvisgálás ’s vélemény adás végett kiadatik, je len 
tése be váratván.

X L Y IÍ. Borbély Jó sef esperes ur az 1846. évi Augustus 6-án Győrött tartott kerületi gyűlés 30-ik számára hi
vatalosan jelenti : hogy felső nánai gyülekezet híveit segédlelkészük megtarthatása iránti folyamodásukra 
nézve kihallgatván, ezek ismételve kinyilatkoztaták: hogy a’ gyülekezet Bognár János segédlelkész urat 
csak azon esetre kívánja jövendőbeli rendes lelkészéül megtartani, ha az eddiginél csekélyebb fizetésért 
fogna szolgálni, ellenkező esetben föntartja magának annak idejére szabad választási jogát.

A ’ folyamodvány kitételei a’ visgálalról szóló jelentés szerint igazolva nem lév én , a’ 
papi javadalm akat pedig csorbitni nem lehetvén, a’ kérelem nem teljesittetik.

X L V H Í. A z 1846-ik évi Aug. 6-án Győrött tartott kerületi gyűlés 30-ik száma alatt m egnevezett, s a' szám- 
visgáló székhez utasított számadások a’ jegyző  irományok között nem találtatván.

A z illető jegyző  urak azon számadásoknak megkeresésére utasitatnak, jelentésük be
váratván. Meg nem találás esetére Pálfy Jó se f  számvevő ur — a’ mennyiben lehet azon 
iratok kipótoltatásának eszközlésével megbizatik.

X L IX . Pálfy Jó se f  számvevő ur figyelmeztetvén a’ gyűlést, hogy az 1843-ik évi jegyzőkönyv 73-ik pontjára 
Bárány Borbála, Német Istvánnönek 300 ftos hagyománya iránt mind cd/]'



Z ala  egyházmegyei esperes Laipczig János ur oda utasittatik: hogy nevezett Bárány 
Borbála alapítványa iránt a’ fölhívott szám alatt hozott határozatban kitett teljesitendő- 
k e t teljesítse.

Ulber M átyás, Marton Mihály és Fleischhacker Károly hittanjeleltek megvisgálására 1846—ik évi Octob. 6-án 
Pápán tartott gyűlés Y I. pontja szerint kinevezett választmány jelentése 

Beváratik.

í. Főtisztelendö Superintendens ur az 1846. évi Octob. 6-án Pápán tartott gyűlés 8-ik számára nézve előter
je sz ti:  hogy a ’ tolna-baranya-somogyi esperesség körlevele következtében az aljegyző választásra be- 
kivánt szavazatok hozzá mind eddig csak gyéren érkezvén be, ő azokat Vidos Jó sef kinevezett választ
mányi elnök úrhoz a ’ kitett határidőre el nem küldhette.

Nyomban az egyesült Tolna-Baranya-Somogy egyházmegyének tagjai 1846-ik évi Dec. 16-án 
tartott esperességi közgyűlésük 5-ik számú határozatának nyomán beadott folyamodványukban kijelen
té k : hogy nt. P erlaky  Dávid esperes urnák — (kinek tisztelt személye ellen különben semmi kifogásuk 
nincsen) — főjegyzői hivatalra Pápán 1846. évi Octob. 7-én tartott közgyűlésen elnöki kinevezés által — 
’s igy a ’ fönálló rendszabályok és gyakorlattal összeütközőleg, ’s Ritter Jó sef követüknek tüstént közbe 
vetett óvása figyelembe nem vételével — sérelmesen történt előléptetését fájdalmasan fogadták ; ’s miután 
sem az elnökségnek jegyzőt kinevezni, sem az ez iránt meg nem hatalmazott képviselőknek ehez hoz
zájárulni, — sem a’ kinevezettnek is a’ tisztséget elfogadni — egyházi szabad választási jogaink meg
sértése nélkül nem lehetett, — egyházaik nevében — szabad választási joguk föntartására — ezen elő
léptetésnek ünnepélyesen ellenmondanak*, egyszersmind ezen a ’ kerületbeli testvér megyékkel és kir. vá
rosi gyülekezetekkel is közlött, ’s pártolásukba ajánlott sérelmet orvoslás végett oda, hol az történt, 
a’ kerületi gyűlésre terjesztvén, a' kiirott aljegyzői választást fölfüggeszteni, ’s a ’ főjegyzőre nézve az 
egyes egyházak választó vagy helybenhagyó szavazatát beváratni kérik.

Perlaky  Dávid esperes ur pedig ezek következtében kinyilatkoztatá : hogy akkor midőn múlt 
gyűlésen köz fölkiáltással az egyházi főjegyzőség mint aljegyzőre reá Hibáztatott, azon hivatalt nem 
mint kitüntetést, hanem mint terhet elfogadta, mert az t — miután már a’ jegyzői hivatalban benne v o l t -  
minden jogsértésen  kívül becsülettel elfogadhatónak, — sőt a ’ közfölhivás iránt tartozó hódolathoz képest 
kötelesség szerint is elfogadandónak vélte, — miután azonban sajnosait tapasztalja, hogy előléptetésé
nek modora többeknek jo g  őrző aggodalmát fölköltötte, — jóllehet a ’ rendek személye és érdemei iránti 
tiszteletből székének a’ szavazatok eldültéig megtartására szívesen kérék  — ő megköszönve azon bizo
dalmát, mellyel a’ kerület mind eddig iránta viseltetett, ezen reá nézve már különben is terhessé vált 
hivatalról leköszönt.

A ’ rendek méltó sajnálattal vevén érdemekkel megőszült tisztelt jegyzőjüknek a ’ sze
mélyével érzékeny viszonyban lévő fölhozott elvkérdés miatt történt leköszönését: ed
digi buzgó fáradozásaiért neki méltó köszönetét szavaznak; többire megürülvén ekké- 
pen mindkét egyházi jegyzői szék , ’s megzavarodván a’ megkezdett választásnak fo
lyam a, — miután az aljegyzőre csak félig meddig beküldött, ’s jövő gyűlésen az ille
tőknek visszaadandó szavazatok a’ gyűlés szine előtt lepecsételve főtisztelendő Super
intendens urnák megőrzés végett általadattak, — a’ gyülekezetek oda utasítatnak: 
hogy az egyházi fő- úgy az aljegyzői hivatalra is újra — ’s mindenikre külön, csak 
egy személyt kijelelve, ’s külön szokott modorban hitelesítve és bepecsételve szavaz
zanak , ’s szavazataikat legközelebbi gyűlésre beküldjék, — a’ hol is azok fölbontat- 
ván, ha valamellyik hivatalra általános többség kitűnne, az az ezen többséget nyert 
egyén által tüstént elfoglalandó, ha pedig nem, a ’ k é t legtöbb szavazatot nyertek kö
zött újra szavazatra bocsátandó leend.

Jegyzetté  K ö r i  S á n d o r  s. k., 
ez alkalomra helyettesített világi jegyző.



Az l847-ik  évi Augustus 4-ik ’s több napjain Kőszeg szab. kir. vá
rosban tartatott az ágostai vallástételt követő evangélikusok du
nántúli egyházkerületének ez évi második közgyűlése: főtiszte
lendő H a u b n e r  M á t é  Superintendens és tekintetes K á l d y  Jó- 
s e f  egyházmegyei felügyelő, —  mint ez alkalomra helyettesített
világi elnök uraknak elnöksége alatt; jelenlé vén:

Zm eskál István, világi fő-, és Ihász Rudolf, aljegyző.
Szedenics György, papi fő-, és K arsay Sándor, a l-  helyettesített jegyző .

Perlaky Dávid, — Borbély Jósef, — Wolmuth Leopold, — Laipczig János, — Pongrácz Ferencz, — Illés Pál,
— Kutasy György, — Tüskés István és Hammerschmidt János, esperes; — Pálfy Jósef, lelkész és 
kerületi számvevő; — Gáncs János, lelkész és gyámoldai pénztáritok; — Wimmer Ágoston, — Andorka 
János, — Magasy Dániel, — Schöpf János, — Cháfordy János, — Lostorfer Pál, — Kis János, — 
Schleining Károly, — Krausz Theophil, — Schmidág Vilmos, — Lágler Mátyás, — Jakab László, — 
Kiss János, — Berke János, — Unger János, — Huber András, — Terplán Sándor, — Ritter Sámuel,
— Gradt Ján o s, — Guoth F erencz , — Balogh Imre, — E rdélyszky  M ihály, — Turcsányi Lajos, — 
Tomka Jósef, — Michaelis Fridrik , — H utter ’Sigmond, — Prinner András, — Matiss Sámuel, — N agy 
Jósef, — E rdős Márton, — László Jónás, — Turcsányi Gábor, — Horváth Ján o s, — Renner Endre,
— Tóth Ján o s, — Bakk János, — Ráhner Máté, — Tóth János, — T akács Mihály, — Zathureczky 
Jó se f , — Kirchknopf Mátyás, lelkész; — Ulber Mátyás istenészet je le ltje ; — W idt E ndre , oktató; — 
Bárány Pál, — Hrabovszky Ján o s, — D'orner E d e , — M ezriczky Péter, — Artner L a jo s , — Radó 
Lajos, — Radó Ignácz, egyházmegyei felügyelő ; — Zmeskál Sándor, — Szabó Jósef, közpénztárnok,— 
Hencz Károly, — Balogh Jósef, — Körmendy István, — Patthy István, — Ádám F erencz , — Radó 
D ániel, — Matkovich Jósef, — Tulok Antal, — Kis Mihály, — Kubovich Lajos, — Berzsenyi László,
— E őri Sándor, — Mülner Mátyás, — T atay  István, — Ihász János, — Varga János, — Barcza Ist
ván, — K iss L a jo s , — Polster András, — Pecz Gyula, — Palló Endre, részint egyházmegyei, részint 
városi gyülekezeti küldöttek, ’s több ev. keresztény hivek.

Melly alkalommal:

LII. A z egyházkerületi rendek a ’ helybéli evang. templomban öszvegyülekezvén, szokott egyházi ének és ima 
után főtisztelendő Superintendens ur idvezlő beszédében, a ’ gyűlést megnyitottnak kijelentve, egyszer
smind figyelmeztette a’ rendeket, hogy Matkovich István hétszemélynök ur, a ’ viselt egyházkerületi fel
ügyelői hivatalrul, a’ kerület felszólítása után is — határozottan lemondván, ’s ezen gyűlésen meg nem 
jelenvén , jelen alkalomra világi elnököt, a ’ bevett szokás szerint helyettesíteni kellene.

Minek következtében a ’ kerületi rendek Káldy Jó sef esperesi felügyelő urat az elnökösködésre 
felszólították. Ki is a ’ közóhajtásnak engedve az elnöki széket elfoglalta-

L ili. A’ jegyzői hivatal papi egyéneire nézve is betöltve még nem lévén: ezen gyűlésre Szedenics György es
peres ur fő-, és Karsay Sándor lelkész ur aljegyzőnek helyettesittettek.

LIV. A z egyetemes gyűlés által közlőit, ’s folyó évi 22-ik jegyző  szám alatt is sürgetett uj egyházi rendszert 
illetőleg: tolna-baranyai-, felső-soproni-, alsó-soproni-, kemenesalli-, zalai egyházmegyék, — komáromi 
gyülekezet és ftdő Superintendens ur javalatukat írásban beadván.

Wolmuth Leopold esperes és Hrabovszky Sámuel K őszeg városi gyülekezeti felügyelő 
urak elnöksége a la tt, Borbély Jósef, Kutasy György, Szedenics György, Laipczig J á 
nos, Illés Pál, Hammerschmidt János, esperes; — Michaelis F rigyes, Vimmer Ágos
ton és Turcsányi Ján o s, lelkész; — H etyésy L ász ló , tanító; — Hrabovszky János, 
Radó Ignácz, Artner Lajos, Radó Lajos, Szakonyi István, Bárány Pál, V ésey Lajos, 
felügyelő; — Torkos Ferencz, Zm eskál Sándor és K urcz György tbiró urak választ
mányképen olly utasítással kiküldetnek, hogy a’ már beadott és még netalán 1848-dik 
év 1-ső napjáig Hrabovszky Sámuel elnök úrhoz beérkezendő esperességi és kir. vá
rosi véleményeket szám ba, a’ beadott vagy még a’ kitűzött időig beadandó magán vé
leményeket pedig figyelembe véve, a’ jövő évi kerületi gyűlésre rendszeres véleményes 
je len tésé t, a ’ hozzá utasított vagy érkezett vélemények vissza, s illetőleg hozzácsato
lásával beadja. Az esperességek és kir. városi gyülekezetek pedig oda utasittatnak, 
hogy a’ jövő 1848-dik évi kér. gyűlésre küldendő követeiket, olly módon lássák el 
u tasítással, miképen e’ tárgyban, az ugyan azon évi egyetemes gyűlésre, az egyház- 
kerületnek véleménye, — mindazonáltal az egyes véleményeknek tudomás végetti fel
terjesztése mellett beadathassék.

LVr. Fldő Superintendens ur a’ f. e. Apr. a ’ jelen közgyűlésig, hivataloskodásárul szóló jelen tését beadván.



Az e. k. rendek Superintendens ur Iélekismerctes hivatali buzgóságánait ezen úja 
tanúbizonyságát kedves tudomásul ve tték , ’s köszönetüket, jegyzőkönyvileg nyilvánítani 
határozták.

LV I. Felolvastatván inlsgos Matkovich István hétszemélynök urnák f. é. Julius 22-én kelt levele, mellyben az i 
egyházkerületnek f.: é. 16-ik jegyző szám alatt tett felkérő levelére válaszolóiig, annak kijelentése mel
le tt, hogy az egyházkerület őszinte bizodalma élni fog szivében elhuny Iáig, újabban és tovább is nyil
vánítja, miképen az egyházkerületi felügyelői hivatalrul lett lemondásánál tovább is megmarad.

K özsajnálkozással vévén, az e. k. rendek kérésüknek siker nélkül maradtát: ő mlsgá- 
nak eddigi fáradozásáért köszönetüket nyilvánítani, ’s egyszersmind megkérni rendelték 
a’ végett, hogy egyházi ügyeinket hathatós befolyásával, adandó alkalmakkal ezután 
is tapasztalt evangéliumi buzgóságánál fogva előmozdítani méltóztassék. Melly érzel
meik küldöttségilegi tolmácsolásával a’ f. é. egyetemes gyűlésre küldendő követ urak 
megbizatnak.

L V ÍI. Megürülvén ezek szerint az e. k. felügyelői hivatal, 's annak betöltése szükségessé válván
Az egyházkerületi gyülekezetek oda utasitatnak, hogy választandó e. k. felügyelőre, 
még pedig mindegyik csak egy egyénre szavazzanak, ’s szavazataikat, a ’ jövő évi 
kerületi gyűlésre, szokott hiteles alakban, s pecsét a la tt, az egyházmegyei gyüleke
zetek az esperességek utján, a' kir. városiak közvetlen beadják; m elly szavazatok sze
rint, ha általános többség nyilvánul, az illy többséggel biró, e lvá lasz to ttak  nyilvánita- 
tik , ’s csak azon esetben leend újabb szavazásnak helye, ha általános többség nem 
lenne, melly esetben, a' két több szavazattal biró fog kijeleltetni. — Az e. k. felügyelő 
számára szolgáló utasítás kidolgozásával pedig , a' fentebbi L1V. jegyző  szám alatt 
Wolmuth Leopold esperes és Hrabovszky Sámuel felügyelő urak elnökségével kineve
zett választmány megbizatik; jelentése beváratván.

I
L V III. Cs. k. főherczeg István k. helytartó f. é. 197-ik számú levelében az egyházkerületnek hozzá intézet rész- 

véttanusitó felírására következőképen válaszolni méltóztalváu : „Azo:i őszinte részvétért, mellyet tisztelt 
uraságtok felejthetetlen atyám elhunyta fölött f. é. Apr. 14-én kelt felírásuk által tanúsítottak, meghatott 
szívvel köszönetét mondok, ’s valóban bánatom enyhítésére szolgál láthatnom, hogy a boldogult, kinek 
érdemeiről annyi elismeréssel nyilatkoznak, tisztelt uraságtoknál felejtve nem lesz. Fogadják egyszersmind 
köszönetemet azon bizalomért, mellyel királyi helytartói pályámon üdvözöltek, s mellynek atyám dicső 
nyomdokait hiven követni iparkodván, leginkább megfelelhetni hiszek.“

L IX . Nyomban: cs. kir. főherczegasszony Mária D orottya, elhunyt cs. kir. főherczeg Jó se f  nádor özvegyének, 
hozzá intézett részvéttanusitó felírásra érkezett következő tartalmú levele olvastatván fel: „Felejthetetlen 
emlékű féljem elhunyta által sajgó bánattal telt szivemnek, az isteni gondviselésben való megnyugvás L 
mellett, mi sem képes nagyobb enyhülést szerezni, mint azon őszinte részvét, melly ama nagy veszteség 
fölött minden felül mutatkozik. Feltalálom ennek nyilvános bizonyságát a' tisztelt egyházkerületnek e' 
szomorú csapásra vonatkozó hozzám intézett becses soraiban is , ’s el nem mulaszthatom ezért hálás kö
szönetemet kijelenteni.“

Melly magas válaszok emlékül, mint föntebb jegyzőkönyvbe igtattatni rendeltettek.

LX . A ’ nagy méltóságú helytartó tanács f. é. 14392. számú k. iutézvényével, a ’ tavai Pápán tartatott e. k. köz
gyűlésnek felleijesztett jegyzőkönyvét, minden észrevétel nélkül visszaküldvéu. j.

Tudomásul szolgál.

LX I. A ’ nagy méltóságú helytartó tanács f. é. 28955. számú k. körlevelében felszólítván az egyházkerületet arra, 
hogy kormánya alatti lelkipásztorok által a’ köznépet azon szomorú következményekre figyelmeztesse, 
mellyek őket érhetnék, ha a ’ lábon álló termést könyelmüen áruba bocsátanák, vagy a' meg nem érett 
gabonát learatnák és élelemre, úgy szinte, ha az élelemre szükséges gabonát szeszes italokra fordítanák.

Ezen k. körlevél már elnökileg köröztetve, ’s lelkész urak utasítva lévén, e’ helyen 
tudomásul vétetik.

LX1I. A ’ nagy méltóságú helytartó tanács f. é. 23889. számú k. intézvényében, — hivatalos utón bejelentetvén, 
mikint Roykó Károly magyar bolli ágostai vallásu hitszónok braunschweigi herczegség fővárosábul Braun- 
schvveigbul származott Samkopf Vilmost, ág. vall. lakatos legényt, ki Pécsett munkában áll, katholika 
Szalay Borbálával a’ szükséges bizonyítványok nélkül öszveeskette : meghagyni méltózíatik, hogy azj 
érintett hitszónok a’ tény eránt kihallgattatván, annak Írásbeli igazoló nyilatkozata felterjesztessék.

A ’ fenforgó ténynek, a ’ bepanaszlott lelkész ur meghallgatásával ’s nyilatkozatának 
bekivánásával leendő megvisgálására Borbély Jó se f  esperes és Bárány Pál felügyelő 
urak kiküldetnek, jelentésük beváratváu.

LXI1I. A ’ nagy méltóságú helytartó tanács f. é. 25703. számú k. intézvényében, — hivatalosan bejelentetvén, hogy 
Bors János Dunaföldvári ág. vall. le lkész, helv. vall. nyugdíjas kapitány Halász ’Sigmondnak, katholika 
nejétül származott leányát, a ’ törvény ellenére m egkeresztelte, — meghagyni méltóztatik, hogy ezeránt,,^ 
a ’ hitszónok kihallgattatván, annak irásbéli igazoló nyilatkozata felterjesztessék.



A ' fen forgó lénynek a bepanaszlolt lelkész ur meghallgatásával, ’s nyilatkozatának be- 
kiváltásával leendő megvisgálására Borbély Jó sef esperes és Bárány Pál esperesi fel
ügyelő urak kiküldetnek, jelentésük bejáratván.

LXIV. Nemes Veszprém vármegye f. é. 174. számú levelével, a’ népnevelés előmozdítására kirendelt választ
mányának jelentését olly m egkereséssel közölvén, hogy az egyházkerület a’ kitűzött nemes czélt előmoz
dítani ’s a’ kijelelt akadályok elhárításában közre munkálni szíveskedjék.

A ' jelentésben mint kitűnő szorgalmú oskola tanítók m egnevezettek, u. m.: Laitsek J á 
nos, vetsei; — Satten István, csékuti; — Sebestyén Mihály, nagy-vásonyi ; — Szilvá
gyi Károly, ajkai; — Bereczki János, dobronyi; — K arner Mihály, alásonyi; — Nosz- 
lopy János, nagy-szőlősi ; —  Varga György, puszta-m iskei; — Kis Sámuel, vanyolai; 
— Szabó Adám, nagy-dém i; — Csányi Mátyás, tam ási; — K is Ádárn, suuri; — ér
demük méltánylásául ezen jegyzőkönyvben is megneveztetni rendeltettek. Többnyire: 
Tapolczafői tanító Görög Dánielnek ügye a ’ törvényes utón egyházkerületi törvényszék 
előtt fölebbvitel utján lévén; — a’ mi a ’ külső-vati gyülekezet által a’ tanitótul elfog
lalt rétet illeti: Szedenics György esperes és Szakonyi István felügyelő urak oda uta
sitatnak, hogy a’ tárgy érdemét felvilágosító adatokat m egszerezni, ’s nemes Veszprém 
vármegye által kirendelt tiszti pártfogó Fodor L ajos urnák kézhez szolgáltatni ipar
kodjanak, ’s a’ tapasztaltakról és eszközlöltekrül szóló jelen tésüket, az e. k. közgyű
lésre is beadják; végre: a  b.-szombathelyi roszkarban lévőnek nyilváuitott oskola hi- 
jányát illetőleg: szinte föntebb nevezett esperes és felügyelő u rak , a szükséges jav í
tás létrehozásán munkáljanak. — Mindezekrül pedig nemes Veszprém vármegye a’ köz
lésérti köszönet nyilvánítás mellett tudósitatni, ’s egyszersmind megkerestetni rendelte
lik , hogy az egyházkerület közreinunkálhatása tekintetéből, népnevelési választmányá
nak jelentését jövőben is közölni méltóztassék.

LXV. G róf Z ay  K ároly egyetemes felügyelő ur ő mlga f. é. 136. szám ú, Superintendens úrhoz intézett levelé
ben arrul értesítvén, hogy az egyetemes gyűlés f. é. A ug .‘15-én meg fog tartatni, ftdő Superintendens 
urat az illetőkkel meghívja.

Melly egyetemes gyűlésre követekül, Perlaky Dávid, Borbély Jósef, esperes; — K ar- 
say Sándor, lelkész; — K áldy Jó sef, esperesi felügyelő; Zmeskál István, főjegyző; 
és Ádám Ferencz táblabiró urak olly utasítással küldetnek, hogy a 'je le n  közgyűlés ha
tározatai szerin t, 's az előbbi végzések nyomán, az egyházkerületet képviseljék, egy
szersmind pedig gróf Z ay  Károly egyetemes felügyelő ő migát megkérjék, hogy meg
hívó levelét ezentúl az egyházkerülethez is, — nem pedig csak ennek elnökéhez — 
intézni méltóztassék. — Jelentésük annak idején beváratván.

LXVI. Ősze István, Hau Ja k ab , Szigethy Dániel és Tatay Sándor papnövendékek nyilvános niegvisgáltatásért 
folyamodván.

A ’ visgálatnak eszközlésére Ilaubner Máté Superintendens és Káldy Jó se f  felügyelő 
urak elnöksége alatt e. k. törvényszékileg kiküldetnek: Perlaky Dávid, Illés Pál, Bor
bély Jósef, Wolinuth Leopold, esperes; T a tay  István, soproni tanító; — Artner Lajos, 
Radó Ignácz, Hrabovszky János, M ezriczky Péter felügyelő és Adám Ferencz tbiró 
u ra k , jelentésük beváratván.

LXVII. A z egyházi fő- és aljegyzőre, úgy szinte az egyházkerületi törvényszéki ülnökökre szóló választó sza
vazatok — a’ fejér-komáromi e. megyét kivéve — beadalván.

Ezen szavazatok felbontására és számbavételére, Kutasy György esperes és Hrabovsz- 
ky Sámuel felügyelő urak elnöksége alatt: Gáncs János gyámoldai pénztárnok és Ham
merschmidt János, esperes; — Bárány P á l, felügyelő és Palló Endre követ urak ki
küldetnek, jelentésük beváratván. Egyszersm ind pedig fejér-komáromi e. megye, azért, 
hogy sem szavazatát be nem küldötte, sem képviselője által ezen e. k. gyűlésen meg 
nem jelent, jegyzőkönyvileg megrovatni rendeltetett.

Augustus 5-én folytattatott a* közgyűlés.

jXVIII. A ’ tavali Oct. 6-án tartatott közgyűlés jegyzőkönyvének 9-ik  pontjára Hrabovszky Sámuel és Wolmuth 
Leopold urak a’ könyvvisgálóknak adandó utasítás eránt szóló véleihényes jelentésüket beadván.

Melly vélemény elfogadtatván, az e. k. könyvvisgálóknak utasításul kiadatni rendeltetik. 
Többnyire a ’ hiányzó könyvvisgálók helyére Borbély Jó sef és Illés P ál esperes, W im
mer Ágoston és Szabados Pál lelkész, úgy szinte Hrabovszky Sámuel táblabiró urak 
kineveztetnek. Melly kinevezés a’ nagy méltóságú helytartó tanácsnak bejelenteni ren
deltetik.

kXIX. Ugyanazon jegyzőkönyv 10-ik pontja alatt 
veteket illetőleg.

tett javallathoz képest az egyetemes gyűlésre küldendő kö-



Addigis inig az egyház rendezés egészben létesülne, határoztatok : hogy Superintendens 
és kerületi felügyelő urakon kívül, kik hivataluknál fogva jelennek meg az egyetemes 
gyűlésen, legalább két egyházi és két világi egyénekből álló követség által legyen az
e. k. képviselve, ezen követek mindegyikének pedig utazásuk ’s követségük idejére 
naponként fizettessék a ’ kerületi pénztárból 4 ezüst forint. M ellj végzés mihez alkal
mazás végett kerületi pénztárnok urnák kiadatni fog. Többnyire a’ f. é. egyetemes 
gyűlésre választott követ urak a ’ napi dijakról lemondván, ez köszönettel jegyzőkönyvbe 
igtattatni rendeltetett.

L X X . Szabó Jó se f  kerületi pénztárnok ur u. a. jegyzőkönyv 11-ik számára az egyetemes és kerületi gyűlések 
jegyzőkönyvéiért járó  ’s hátramaradásban lévő dijak eránt szóló jelen tését beadván.

Jelentő pénztárnok ur oda utasitatik, hogy az illető esperes urakkal magát értekezésbe 
téve, a’ hátramaradások béhajtását szorgalmazza. Többnyire pedig hogy a ’ különböző 
jegyzőkönyvekért csekély részletekben kívánt dijak behajtásábul elkerülhetetlenül eredő 
nehézségek megszíintettessenek, czélszerübbnek tartják az e. k. rendek, hogy illy fize
tések határozott sommában éveukint rendszeresen szolgáltassanak be; ’s miután a’ 
nyomtatási költségek mintegy 50 ezüst forintra terjednének: ezen sommât megállapí
tani, a ’ bevett kulcs szerint kivetni ’s a’ gyülekezetek egyéb fizetéseivel együtt beszol
gáltatni kellették. — Hogy pedig ezen, ámbár nem uj teher, eránt a’ jövő gyűlés minél 
biztosabban határozhasson: a’ gyülekezetek e’ helyen figyelmeztetni rendeltettek.

L X X I. Szabó Jó sef kerületi pénztárnok ur ugyan a ' 1 ! -ik pontra az egyházi állományért bevett sommáról szóló 
jelentését beadván.

Tudomásul szolgál

L X X II. Szabó Jó sef kerületi pénztárnok urnák a* nyugintézet alapszabályaiért bevett sommáról szóló jelentése.
Tudomásul szolgál.

L X X H I. Töskés István esperes és K artsai István felügyelői helyettes urak a' IS—ik számra, a ’ pucziuczi papvá
lasztás ügyében hozott Ítéletek végrehajtásárul szóló részletes jelen tést beadván.

Az e. k. levéltárba tétetni rendeltetik.

L X X IV . Ugyauazon jegyzőkönyv 11-ik pontja folytán néhai Kamaudy Ferencz elleni adóssági pert illetőleg.
Szakonyi István felügyelő úrtól a’ jelentés tovább is beváratik.

LX X V . Ugyanazon jegyzőkönyv 16-ik pontjára Iirabovszky Sámuel ur szóval jelen tvén , hogy Csiba alapítványt 
illető iratokat még mind ez ideig meg nem kaphatván el nem járhatott

Hrabovszky Sámuel felügyelő ur az e ljárásra  tovább is kiküldetik, jelentése beváratván,

L X X V I. A ’ 17-ik pont folytán, a- tápintézeti tartozásokat illetőleg.
Hrabovszky Sámuel úrtól a! jelentés tovább is beváratik.

L X X V II. A ’ 18-ik pont folytán az inkei reformátusok és evangélikusok között fönforgó ügyre nézve.
Pongrácz Ferencz esperes és Vésey Lajos felügyelő uraktól a’ jelentés beváratik.

L X X  V ili. A ’ 19—ik pont folytán, az oskolai pénztár gyarapítása
Az egyházmegyék és városi gyülekezetek buzgóságába ajánltatik.

LXX1X. A ’ 20-ik pont alatt az urai uj falusi tagosztályt illetőleg hozott végzés.
Általános intézkedés következtében feleslegessé válván, megszüutettetik.

LX X X . A ’ 21—ik pont alatti a’ papi kijelöltek visgálata eránt hozott végzés folytán
Borbély Jó se f  esperes és Bárány P ál felügyelő urak elnöksége alatt Badits Istvái 
Schneider K ároly és L ágler István le lkész , Fördös István, Kurcz György és Tóti 
Ferencz táblábiró urak a’ végett kiküldetnek, hogy a’ tavali 21—ik szám alatt beadó 
véleményeket figyelembe véve, e’ tárgyban véleményes javalatot adjanak.

i

LX X X I. A ’ 23-ik pont alatt kívánt adóslevél minta eráüti kiküldés
A ’ gyámoldai igazgatóság intézkedvén e’ tárgyban; e’ helyen megszüli tettetik.

L X X X II. A ’ 25-ik pont folytán
Az egyházm egyék és kir. városi gyülekezetek felhivatnak tovább is , hogy a felebaiá 
segedelmet igénylő intézetekre adakozzanak, ’s illetőleg tartozásaikat befizessék. í

L X X X III. A ’ 27-ik pont következtében Wolmuth Leopold esperes és Hrabovszky Sámuel felügyelő urak, a  sí 
perintendensi utasítás német nyelvre lett leforditási szerkezetét azon szóbeli jelentésük mellett beadvái 

[omatás még nem eszközöltethetett.



A ’ beadott fordítási szerkezet a ! levéltárba tétetni, másolatban pedig kinyomatás végett, 
Vimmer Ágoston lelkész urnák általadatni rendeltetik.

LXXXIV. A ’ 29-ik számú végzés következtében, fido Superintendens urnák általadotl irományokrul és köny
vekről szóló átvételijegyzék beadatván.

A ’ levéltárba tétetni rendeltetik.

LXXXV. A ’ folyó évi jegyzőkönyv 2-ik pontjára, a nagy méltóságú helytartó tanácsnak tavali 38413-ik számú 
azon k. intézvénye következtében, melly szerint meghagyni méltóztatik, hogy Vimmer Ágoston felső-lö- 
vöi lelkész szentirást terjesztő külföldi társulatok által kiadott egyházi munkák közzé tételétül eltiltatik. 
— Vimmer Ágoston ur nyilatkozatát beadván.

Melly nyilatkozat a  nagy méltóságú helytartó tanácsnak olly alázatos tudósítással, mi
képen nevezett lelkész ur az egyházkerület tudomására tiltott könyveket nem terjesz
tett — felküldetni rendeltetik.

LXXXVI. Ugyanazon jegyzőkönyv 3-ik számára Szedenics György esperes ur jelen tvén , hogy Vimmer Ágos
ton lelkész ur Bakony-tamásiban m egjelent, onnan az ó graduálokbul egy példányt magával olly nyilat
kozás mellett elvitt, hogy ő ezeket újra kinyomatni fogja, de a’ dolognak még eddig más eredménye 
nem tapasztaltatott.

E zek  szerint komolyabb intézkedésnek szüksége jelenleg fen nem forogván: esperes 
és kir. városi lelügyelő urak oda utasitatnak, miképen ügyeljenek arra, hogy az ó gra- 
duálok újabban ne terjesztessenek, a hol pedig még az ó graduálok használtatnának, 
iparkodjanak a' híveket, az újabb énekes könyv bevételére, felvilágosítva reá bírni.

LXXXVIl. A ’ 15-ik számra Zm eskál Sándor tbiró, mint a  soproni gyülekezet ellen, törvényellenesen tett pap
választás miatt indítandó perre nézve e. kerületileg megbízott ügyész szóval jelen tvén , hogy a’ megha
gyott idézést azon oknál fogva nem eszközölhette, mivel egyházkerületi világi elnök — mlgos Matkovich 
István ur lemondása után nem lévén, Superintendens ur pedig jelen esetben nem elnökösködhetvén, — 
az idézőlevelet alá nem írathatta.

M ihezképest Illés Pál esperes és Vidos Jó sef láblabiró urak megbizatnak, hogy a ’ kér
déses idéző levelet aláírják és az e. k. törvényszéket a’ szükséges eljárás végett ösz- 
vehivják. Zm eskál Sándor ügyész ur pedig az eszközlendők eszközlése végett tovább 
is kiküldetik, jelentése beváratván.

LXXXVIII. A ’ 17-ik pontra az egyházi fő- és aljegyzőre, úgy az e. kerületi törvényszéki ülnökökre nézve 
beadott szavazatok felbontása és számbavétele érdemében Kutasy György esperes és Hrabovszky S á
muel felügyelő urak elnöksége alatt működött választmány jelentését beadván.

Miután a' beadott jelentés szerint a’ jegyzőkre  nézve általános többség nem alakult: 
Főjegyzöségre Szedenics György és Borbély Jó se f  esperes, aljegyzóségre pedig K ar- 
say Sándor és Pálfy Jó sef sorban következő lelkész ur számvevői hivatalt viselvén — 
Badits István lelkész urak mint több szavazattal bírók k ijeleltelek  ; — kikre nézve a ’ 
gyülekezetek választó szavazata a' legközelebbi e. k. közgyűlésre beváratik. A ’ mi 
pedig a’ törvényszéki ülnököket illeti; a ’ rendes és számfeletti nevezet megszüntettetvén; 
's a számfelettiek is rendesekké válván ; az öszves szám szinte a’ szavazat többség figye
lembe vételével, s annak m egjegyzésével, hogy Vimmer Ágoston és Pálfy Jó sef lel
kész urak leköszöntek — következő tagokkal egészétett k i, u. m. Hammerschmidt J á 
nos esperes, —  K arsay Sándor, Király Jósef, Lagler István, Kis János ajkai, N agy 
Jósef, Bergmann L ajos lelkész; Dorner E de  felügyelő, — Kurcz György, Radó Lajos, 
Martiny Frigyes és Torkos Ferencz láblabiró urakkal.

jX X X IX . A ’ 21-ik pont folytán, a  zsinat tartás eránt.
A ’ vélemények beváratnak.

KC. A ’ 24-ik  pontra, Geyer Sámuel tanár ur által készített egyházkerületi térképet illetőleg.
A rtner Lajos tbiró urnák elnöklete alatt kinevezett választmánytul a’ jelentés beváratik.

ÏCI. A ’ 25-ik pontra Kis János lelkész ur a’ kér. levéltár eránt szóló jelen tését beadván.
Miután a ’ levéltár körüli szükséges javítások megtételét Radó Ignácz felügyelő ur a’ 
kemenesallai esperesség részérül megajánlotta: a’ levéltár tovább is Dömölkön hagyatni 
rendeltetett. A ’ mi továbbá a’ levéltárnok fizetését illeti: a ’ gyülekezetek felszólitat- 
nak, hogy a’ szokott módon a ’ legközelebbi kér. közgyűlésen nyilatkozzanak.

\tC II. A ’ 29-ik  pontra: Dorner E de  felügyelő ur szóval jelentvén, hogy a ’ tapolezafői gyülekezetnek Görög 
Dániel elleni ügye még eddig meg nem visgáltathatott.

•i A ’ kérdéses per kellő eljárás végett az e. k. törvényszéknek kiadatni rendeltetik.
KC1II. A ’ 31 és 32-ik pontok alatt körülirt számadások eránt.

Ezeknek uiegvisgálása a’ gyámoldai igazgató választmányra bizatik, jelentése beváratván.



XCV. Eősze ’Sigmond első évi bölcsészettant tanuló a’ föntebbi alapítványbul dijpénzért folyamodván.
A ’ beadott 30 vftok Szabó Jó sef pénztárnok urnák, az adóslevél pedig Vimmer Ágos
ton lelkész urnák , további kezelés végett általadattak. Eösze ’Sigmondnak pedig a’ 
30 vft. mint ösztöndíj kifizettetni rendeltetik.

Augustus 6-án folytattatott a’ közgyűlés.

X C V I. A ’ 35-ik pontra: a ’ nagy-gyimóti evang. gyülekezet ’s a’ belvet hitvallású felek közt fenforgó békétlen
ségeket illetőleg.

Perlaky Dávid esperes és Szakonyi István felügyelő uraktól a’ jelentés tovább is 
beváratik.

X C V II. A’ 37-ik pontra: Marton György mint közkiküldött ur jelenti, hogy Hajas Zsuzsánna Stedtnerné fia á  
véle együtt folyamodó, ugyanaz alapitó asszonyhoz atyafiságban álló Illés Gusztávnál a’ tanulásban alább 
állo tt, ’s azért nyerte el ez utóbbi a’ segéd pénzt.

Tudomásul szolgál.

X C V III. Felem litettvén, miképen a’ 38-dik pont alatt foglalt kivetési kulcs, ’s ezen kulcsszerinti mennyiség 
eránt több észrevételek forognának fenn, különösen pedig a’ kettőztetett fizetés mellett nem 2400 hanem 
2500 vforint — és igy a’ kivántatóságnál több jönne be; továbbá, hogy a’ jegyzői Írnokok járandósága 
nem 150 hanem csak 100 vftrintokat tenne. — Inditványoztatván egyszersmind, hogy az egyházmegyék 
közötti eddigi kulcsot megvisgáltatni, ’s igazságosabb arányt kidolgozni kellenék.

A ’ folyó évi fizetésekre nézve a ' megálapitott kulcs még most fenntartatván: többnyire 
Pálfy  Jó sef számvevő ur oda utasitatik, hogy az egyház kerület szükséges kiadásait 
részletes jelentésbe foglalva Superintendens urnák minél előbb á lta lad ja , a’ ki is min
den esperes és városi gyülekezeti felügyelő urakkal értekezve mind a ’ kivetendő meny- 
nyiség, mind pedig az igazságosabb kulcs eránt a’ legközelebbi közgyűlésre vélerné- 
nyes jelentést adand.

X C IX . Szabó Jó sef pénztárnok ur írásban azon javalatát adván be, hogy az egyház kerület anyagi szükségei
nek fedezésére, minden ágostai hitvallású evangélikus, ki már az ur vacsorájával élt, fizessen éveukint 
a’ kerületi pénztárba egy ezüst k ra jczá rt, illy módon mind a’ kerületi hivatalnokok fizetése kikerülne, 
mind egy közpénztári tőkének alapítására szolgálna.

Melly uj fizetésmód eránti javalatra nézve az egyházmegyék és városi gyülekezetek 
nyilatkozata a ’ legközelebbi közgyűlésre béváratik.

C. A’ gyámoldai igazgatóság a’ 44-ik pont következtében: a ’ Kis János féle alapítványt illetőleg azon ideiglenes 
intézkedését jelentvén be , melly szerint pénztárnokát oda utasította, hogy az esperességek és városi 
gyülekezetekkel magát érintkezésbe téve, azoktól a’ gyülekezetenként adakozások sorozatát bekérje, 
hogy azokból a’ kívánt alapítvány levelet elkészíteni lehessen.

Melly alapítványi levél eránt kívánt részletes jelentése a ’ gyámoldai igazgatóságnak" 
beváratik.

C l. A ’ gyámolda igazgatósága a’ 46-ik pont következtében, a ’ gyámolda elrendezése eránt, véleményes jelentését 
beadván.

Melly véleményes jelentés a’ gyámolda költségén kinyomatni, ’s Pálfy Jó sef számvevő 
urnák már kinyomatott véleményével együtt az egyházkerületben köröztetni rendeltetnek. 
Az egyházmegyék és városi gyülekezetek pedig oda utasitatnak, hogy a’ legközelebbi] 
kerületi gyűlésen erántuk nyilatkozzanak.

CII. A ’ 48-ik pont folytán a’ számvevőszékhez már utasított számadások eránt.
Pálfy Jó se f  számvevő urnák jelentése beváratik. 3

C ili. A ’ 49-ik  pontra: M ezriczky Péter felügyelő ur Bárány Borbála, Németh Istvánné 300 ftos hagyománya 
eránt jelentését béadván.

E zen  jelentés kapcsolataival együtt Hrabovszky Sámuel felügyelő urnák a’ végett ki-'] 
adatni rendeltetik, hogy az e’ tárgyban történtek figyelembe vételével, véleményes je
lentést adjon.

CIV. A z 50-ik pontra: Ulber M átyás, Márton Mihály és Fleischhakker Károly hittan jeleltek megvisgálásárólj 
szóló jelentését az illető választmány beadván. ^  r  j  (  <32 -  ' «• .f c



CV. Folyó jegyzőkönyv 66-ik szám ára, Ősze István , Hau Ja k a b , Szigetin Dániel és Tatai Samu papjelöltek 
visgálatárul szóló jelentését az illető választmány beadván.

A  nevezettek részére a szokott bizonyít vány hiteles alakban kiadatni rendeltetik.

CVI. Inditványoztatván, hogy a ’ papjeleltek visgálatánál az eddig gyakorlott osztályozati különböztetést meg
szüntetni, ’s azon két kitételt „elégséges vagy visszavetendő,“ annyival is inkább használni keltenék, 
mert a' ki tudományának ’s erkölcsének elégséges je lé t adni nem tudja, azt bár melly nevezet alatt is 
a ’ lelkészek sorába bevenni nem lehet.

Melly indítvány helyeseltetvén, a ’ visgáló választmányoknak utasításul szolgáland.

CVII. Illés Pál esperes ur bejelentvén, miképen a ’ keinenesallai egyházmegye felügyelőjévé — Vidos Jó sef tbiró 
ur lemondván — Radó Ignácz tbiró ur választatott, ’s esküjét is letette.

Tudomásul szolgál.

CVIII. Gyámoldai igazgatóság az 1846-ik évi October 5 és 7-ik napjain tartott üléseiről szóló jegyzőkönyvét 
beadván.

A ’ gyámoldai szabályok kinyomatása, miután ezek  iránt módosítások vannak munkában 
— jelen leg  felfüggesztetik; többnyire a ’ jegyzőkönyv tudomásul szolgálván.

CIX. Gyámoldai igazgatóság folyó évi Junius 20-án tartott üléséről szóló jegyzőkönyvet beadván, abban úgy 
vélekedik, hogy az iskola tanítókkal bíró leány gyülekezetek által a ’ gyámoldához fizetendő járandóságot 
20 ezüst krkban kellene megállapítani.

E zen vélemény eránt az egyházmegyék és városi gyülekezetek nyilatkozata beváratik.

CX. A ’ gyámolda igazgatóság f. e. Augustus 5-én tartott üléséről szóló jegyzőkönyvet beadván.
Miután azok között, kiknek segély dijak rendeltettek, Marton Mihály segéd lelkész, ki 
a ’ tett bejelentés szerint elme háborodott nem foglaltatnék, ennek részére 25 vfrint se
gély díjul kifizetettül ez úttal rendeltetik.

3X1. Főtisztelendő Superintendens ur az eránt adván b e je le n té sé t, hogy midőn a’ mosony-győri esperességet 
hivatalosan látogatta, a’ bodonhelyi leánygyülekezet azért könyörgött, hogy tek. Sopron vármegyének 
részükre hozott ’s bekapcsolt azon Ítéletét, melly szerint ők az ottani r. catholicus atyafiak által a ’ hely
ség  közjövedelmeiből egyházi szükségeikre évenkint forditalni szokott 100 vftoknak ötödében, mint a’ 
helység népességének ötödrésze részeltetni rendeltetnek, miután még eddig jó  eredménye nem volt, si
keréhez közelebb vezetné; egyszersmind az e’ tárgyban esperességileg tett visgálatról szóló iratot is 
beadván. Továbbá ugyanezen visgálatkor Tétben azt tapasztalta, hogy ezen helységhez tartozó Szeutkuti 
pusztán ujhold-vasárnapi búcsúk alkalmakor vásárok tartatván, a’ hívek az isteni tisztelettől elvonatnak.

Bodonhelyt illetőleg nemes Sopron vármegye, Szentkutot illetőleg pedig nemes Győr 
vármegye az irományok közlésével megkéretni rendeltetik.

'X II. Pálfy Jó se f  számvevő ur, néhai Jeszenák  János oskolai alapítványa eránt szóló jelentésében az 1773-ik 
évi Aprilis 20-án Posonban kelt alapítványi levelet beadván.

Szükséges lévén, hogy az egyházkerület ezen alapítványról részletes tudomással bír
jon : a’ soproni gyülekezet felhivatik, hogy az e. k. gyűlésre az alapítvány történetét 
kimerítő jelen tést adjon.

'X III. Sopron városi gyülekezet, az ottani tápintézethez tartozással hátra lévők jegyzékét oily kéréssel adván 
be , hogy az e. k. a’ beszolgáltatásokat eszközölni méltóztassék.

A ’ hátra maradások a ’ tápintézetnek tetemes kárára  lévén: a’ beadott jegyzék  Super
intendens urnák a’ végett kiadatni rendelteltetik, hogy a’ beszolgáltatásokat folyó év 
végéig elnökileg szorgalm azza, ezen idő elteltével a ’ behajtás törvényes utón is esz- 
közlendő lévén. Az eljárás iránti jelentés beváratik.

i!XIV. Szabó Jó sef tanító ur a ’ néptanítókat képző intézetről 184%. évre szóló jelentését beadván.
K luge Samu és Schueberger János foglalatoskodott tanítóknak, az intézet pénztárából 
mindegyiknek 60 és igy öszvessen 120 ezüst forintok díjul kifizettetni rendeltetnek.

'XV. Külső somogyi egyházmegye a ’ kerületi gyűlések tartásának ideje eránt azon Írásbeli indítványt adván be, hogy 
a gyűlések napja állandóan meghatároztassék, vagy Augustus elejére vagy ennek közepére tétessék.

Melly indítvány eránt az egyházmegyék és városi gyülekezetek nyilatkozata beváratik.

vXVI. Szabó Jó se f  pénztáritok ur e’ hivatalróli lemondását írásban beadván, azonban a’ kerületi rendek kérésé-
I nek engedve attól elálván, a’ hivataloskodást tovább is elválolta.

Mi is fáradhatatlan buzgóságának elesmérésével jegyzőkönyvbe igtatatni rendeltetett.

tXVH. Tolnai egyházmegye az érin ti indítványát adván be , hogy a' harangozói kötelesség alul a’ tanitók fel- 
mentessenek.



C X V III. A ’ győri úgy szinte a’ veszprémi egyházmegyék részéről a’ váczi siketnémák, pesti vakok, őrültek és 
nyomorékok számára 1846-ik évben tett adakozásról szóló jegyzékek  beadatván.

A ’ beadott jegyzékek  tudomásul vétetnek; többnyire Illés Pál levéltárnok ur oda uta- 
s ita tik , hogy az eddigi iratokat kikeresvén az eránt, hogy miólta ezen intézetekre fize
tések történnek, mennyi küldetett el az illető helyre? jelentést adjon, a’ végett, hogy 
igy kitudni lehessen, ha az egy alapítványhoz szükséges somma kikerült-e már 
vagy nem.

CX1X. A ’ veszprémi egyházmegye azt jelentvén be, hogy az ajkai gyülekezet a’ kerületi tartozásokra nézve tete-;
mes hátramaradását megfizetni vonakodik, a ’ gergeli gyülekezet tartozásai eránt pedig több rendbeli 
kérdések támasztatnak.

A ’ jelentő esperesség oda utasitatik, hogy az ajkai tartozásoknak egyházmegyei tör- 
venyszékileg leendő behajtását eszközölje; a' gergeli tartozásokra nézve pedig körül
ményes visgálatot rendeljen. Véleményes jelentése beváratván.

CX X. Wolmuth Leopold esperes ur jelentvén, hogy f. é. Majus 15-én Holleudonner György és a’ vele a’ so- 
gorság második izében álló Freiszlinger Anna szám ára, a’ szükséges bizonyítványt, az öszvekelési kir. 
engedelem m egnyeréséhez, a ’ tavali soproni gyűlés 5-ik pontja értelmében kiadta.

Tudomásul szolgál.

C X X I. Soproni alsó egyházmegye beadott jegyzőkönyvében arra kéri az egyházkerületet, hogy nemes Sopron 
megyét arra kérje  meg, utasítaná tisztviselőit oda, miként azok (elsőbb rendelet elleni büntetés modortól 
ezután óvakodjanak; továbbá hogy az e. k. Kis Pál nagy-geresdi iskola tanítót félszázadon túli buzgal
máért érdempénz megnyerésre 0  Felségénél újabban ajánlani méltóztassék.

A’ Sopron megyei tisztviselők eránt felhozottra nézve oda utasitatik a’ kérő egyház
megye, hogy kérelmét esetre vonatkozólag, és ok adatolva adja elő; Kis Pál tanítót 
illetőleg pedig lévén 1843-ik évben végzés, e’ helyen tudomásul vétetik.

CXXII. V as megyei felső vidéki esperességbéli több lelkész urak Viuimer Ágoston felső-lövői lelkész ur elleti 
több pontbul álló panaszos folyamodást adván be. Nyomban:

C X X III. A’ Vas megyei felső vidéki esperes és esperesi felügyelő urak beadott jelentésükben előterjesztvén, 
hogy f. é. múlt Julius 7-éu körtvélyesi gyülekezetben tartott esperességi gyűlés alkalmával az előfordult 
köz tanácskozási tárgyak folyamában, a’ midőn a' indít győri gyűlés 3-ik száma abbéli végzése , misze
rint Vimmer Ágoston felső-lői lelkész ur az egyházkerület rendelkezése alá tartozó könyvek nyomtatá- 
sátul az esperesség által eltiltassék — irt lelkész urnák tudtára adatott — volna, ennek folytában egyik 
lelkész ur észrevételeit kívánta előterjeszteni, mellyek azombau sértőleg hatván Vimmer u rra , ez azon 
szomorú következést szü lte , hogy most irt lelkész ur nem csak az észrevételező, hanem több lelkész 
urakat is sértő kifejezésekkel illette úgy annyira, hogy azok nagyobb része, az illető gyülekezetek elöl
járóival az ülést elhagyta, ’s bár illy megtáinodások elnökileg megrovattak, több felszólításra sem idéz
tethetett vissza. Mellyek után Vimmer ur maga ’s a  felső-lői gyülekezet nevében kijelentette, hogy 
ezen gyülekezet különben is megváltott szabadtestület lévén , ’s egyházilag is azt igényleni kívánván, az 
egyházmegyétől elválni ’s a’ gyülekezet a’ sz. kir. városi gyülekezetek állásába fogja magát helyhezui. 
— Melly tárgy feletti intézkedést a ’ jelenlévő gyülekezeti képviselők zúgolódása közben, tanácskozó 
egyének és gyülekezeti tagok hiányában lehetségesnek nem látván, ’s ekként a ’ gyűlést sem folytathat
ván, az ülést illy körülményekben feloszlottnak jelentették. E zek  folytán:

CX X IV . Superintendens ur szóval előterjesztvén, hogy a’ fentebbi folyainodásbeli panaszokat, a’ panaszolkodók 
és pauaszlott között barátságos utón eliutézni megkésértette, azonban közben já rása  siker nélkül maradt.'

A ’ támasztott panaszok közvisgálatot ’s a’ panaszlottnak meghallgatását igényelvén : 
K utasy György esperes és Káldy Jó sef esperesi felügyelő urak elnökségével Páli) 
Jósef és Karsay Sándor lelkész, Szakonyi István és Börsönyi László táblabiró urak 
olly utasítással kiküldetnek, hogy a’ panaszokat pauaszlott Vimmer Ágoston lelkész ur" 
ral annak idején előre közölvén, és igy — mind őtet, mind pedig a’ panaszolkodókal 
’s ha kivántatnék másokat is meghallgatván, az illető esperesség hozzá járu ltával, a! 
folyamodás érdemét — mellőzvén mindazonáltal olly kérdéseket, mellyek egyházkerü* 
letileg már meghaladvák — megvisgálják. Jelentésük beváratván. Többnyire Felso-^ 
Lövőnek az egyházmegyétől elszakadási szándéka helytelenítetvén: az illető esperesség- 
oda utasitatik, hogy Felső-Lövőre nézve mind azon jogokat és kötelességeket, mellyek 
őt rendszerünk szerint illetik, tovább is gyakorolni jogának és kötelességének tartsa. .

CXXV. Wolmuth Leopold esperes és Hrabovszky János felügyelő urak jelentvén, hogy a’ karasztosi leánygyü
lekezet őriszigettől elválni és német Sz.-M ikályhoz csatlakozni kíván.



A’ nevezett leánygyülekezet az illető vasi felső egyházmegye törvényszékéhez uta- 
sitatik.

X X V I. Roykó K ároly lelkész ur a  pécsi r. catholicus lelkésznek a ’ vegyes házassági öszvekeléseknél gya
korlott öukénytes eljárása ellen panaszolkodván.

A ’ beadott folyamodás a’ folyó jegyzőkönyv 62-ik száma alatti végzés folytán Borbély 
Jó sef esperes és Bárány Pál felügyelő uraknak visgálat végett kiadatik; a’ folyamodás 
érdeme eráuti jelentésük beváratván.

CXXVII. Seybold Jáuos az eránt panaszolkodván, hogy Pállisch Sámuel hagyományábuli részesülésből, Kálmán 
fiát, ámbár az csak maga van a’ Pállisch Sámuel vérrokonságból, a ’ kőszegi gyülekezet, mint végren
deleti végrehajtó, ez idén is kizárta.

i Jelen  folyamodás a’ kőszegi gyülekezettel adandó nyilatkozat végett közöltetni ren
deltetik.

. CXXVIII. Mogyorosdi gyülekezet azért folyamodván, hogy templom építésre az egész hazában segély szedhetés 
végett a ’ nagy méltóságú helytartó tanácsnál ajálani inéltóztassék.

Töskés István esperes és Radó Lajos felügyelő urak az eránti visgálatra kiküldetnek 
hogy szükséges-e a’ folyamodóknak illy segedelmezés. Jelentésük beváratván.

/XXIX. Bokodi gyülekezet több tagjai lelkészük ellen panaszolkodó folyamodást nyújtván be.
E zen folyamodás Fárnek Dávid esperes és Horváth István felügyelő uraknak , a ’ pa- 
naszlott lelkész ur meghallgatásával teendő visgálat végett kiadatni rendeltetik. Je len
tésük beváratván.

. CXXX. Sopron városi gyülekezet folyamodásában a’ papválasztás eráut, nevezetesen a’ kijelelésre nézve hozott 
egyházkerületi végzés ellen, részéről óvást adván be.

A’ hozott végzés ellen óvásnak hely nem adathatik.

X X X I. A ’ mosou-gyóri egyházmegye részéről bejelentetvén, hogy m agát, adakozásaival az egyházunkbeli 
szűkölködő gyülekezetek kölcsönös segélyezésére alakult országos gyámintézethez csatolta, a’ segedel- 
mezendóket oda utasitatui kéri, mert adományát oda küldeni kiváuváu, egyes segély gyűjtőknek ada
kozni nem fog.

Mire is a ’ gyülekezetek ezennel figyelmeztetnek.

Ij CXXXII. M osony-gyon egyházmegye, az eránt könyörögvén, méltóztassék az e. k. a’ győr-szeinerei gyüleke
zetnek néhai mlgos Matkovich Pál ur által hagyományozott 10000 vft alaptőkéjét, melly a’ mondott gyü
lekezet által az illető örökösöknél a' kellő számadások mulasztásával rendetlenségben lenni pauaszolta-

j. tik — kegyes figyelmével ingatag helyzetéből biztos állásra segitni.
A ’ jelentő egyházmegye oda utasitatik , hogy a ’ kitett alapítvány biztosítása eránt, — 
ha szükséges lenne, törvényes utón is — a’ kellő intézkedéseket eszközölje.

X X X III . A ’ soproni gyülekezet annak közhírré tételéért könyörögvén, hogy azon ifjak, kik a’ tápintézetbe fel
vétetni kívánnak, magukat szegénységükről szóló, az illető lelkész vagy tanítótól kiadott bizouyságle- 
véllel lássák el, külöuben fel nem vétetnek.

Mi is ezennel közhírré tétel végett feljegyeztetik.

X X X IV . Csikos-tötési leánygyülekezet leégett egyházi épületeire segély szedhetés végett ajánlásért könyörögvén.
Jelen  folyamodás érdeme az illető egyházmegye által bizonyítva lévén, nagy méltóságú 
helytartó tanácsnál ajáltatni rendeltetik.

X X X V . Pécsi leánygyülekezet templom épitbetésére segedelem szedhetési engedelemért folyamodván.
A ’ folyamodás érdeme egyházmegyei!eg elismerve lévén: a’ nagy méltóságú helytartó

 ̂ tanácsnál ajáltatui rendeltetik.
jj
JX X X V I. Magyar-boIIi leánygyülekezet templom építésre segély szedhetési engedelemért folyamodván.
^  Jelen  folyamodás esperességileg tárgyalva nem lévén : annak megvisgálása végett szük

s é g e s -e  a’ folyamodók részére a’ segedelem, a ’ somogyi belső esperességhez utasita- 
} tik ; jeleutése beváratván.

2XXXVII. Bikáii leánygyülekezet oskola és imaház építésre segedelem szedhetési engedelemért könyörögvén.
Vélemény adás végett az illető esperességhez utasitatik; jeleutése be váratván.

X X X V III. Dunaföldvári leánygyülekezet imaház építésére segedelem szedhetési engedelemért könyörögvén.
.1 Véleményadás végett az illető esperességhez utasitatik; jelentése beváratván.



A ’ folyamodás érdeme egyházmegyeileg elismerve lévén, a’ nagy méltóságú helytartó 
tanácsnál ajáltatni rendeltetik.

C X L. Bándi Endre meszleni oskolatanitó azért könyörögvén, hogy az általa készített abczés könyvet pártolni 
méltóztassék.

Illés Pál esperes ur megbizatik; hogy eránta véleményes jelentését beadja.

C X L I. Takács János kis dörgicsei iskolatanitó a’ közte ’s a’ gyülekezet között az illető egyházmegyei törvény- \ 
székeu lefolyt pörre nézve pártfogásért könyörögvén. Nyomban:

»
CX LII. A’ fentebb felhívott per beadatván.

A z egyházkerületi törvényszéknek eljárás végett kiadatni rendeltetik.

C X LIII. Obál István előadván folyamodásában, hogy néhai Lülik István puczinczi oskolatanitót ez előtt 29 évek- í 
kel Rajkárul a’ hol az tanító volt Puczinczra fuvarozta, inelly fuvarért 140 vftból álló követelését sem ' 
a’ már elholt tanítónak özvegye, sem pedig a’ gyülekezet megfizetni nem akarja: pártfogásért könyörög. 

Folyamodó kérésével az illető esperességhez utasitatik.

C X LIV . Báthory Gábor a’ dunaraelléki helvét hitvallású e. k. főjegyzője, a  f. é. Majus hónapban tartatott kerü
leti gyűlés jegyzőkönyvét fldő Superintendens úrhoz szóló levelével atyafiságosan közölvén.

Melly közlés kedves tudomásul vétetvén, Superintendens ur megbizatik, hogy ezen e.
k. jegyzőkönyveiből időukiut a’ helvét hitvallású Superiuteudeus uraknak hasonló barát
ságos közlésképeu példányokat küldjön.

CXLV. A z 1846-ik évi Aug. 15-ik ’s több napjain tartatott egyetemes gyűlés jegyzőkönyve felvétetvén.
Annak 2-ik pontjára vonatkozólag, az egyetemes gyűlés jegyzőjének fizetését illető
leg: miután az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 2-ik pontjában elismertetik az, hogy 
ezen dunántúli egyházkerület csak 40 ezüst fttal tartozik: az ezen felüli követelést 
törvényesnek tovább is el nem ismertetik.

C X L V I. Ugyanazon jegyzőkönyv 9-ik pontja következtében, ezen e. kerületbeu szokásos protestáns ünnepek 
eráut több reudü tudósítások adatván be.

A zok az egyetemes gyűlésre béküldetni rendeltetnek.
I

CX LV II. Ugyanott a’ 13-ik pont folytán néhai Jészenák Jáuos agens fizetési alapítványát illetőleg.
Egyetem es gyűlésre menendő követ urak mind a’ végrendelet végrehajtásárul szóló je -   ̂
leütésnek, mind pedig a ’ kezelő posouyi gyülekezet jelentésének kiadatását szorgal
mazzák.

C X LV III. A’ 14-ik pont folytán az agensi járandóság hátramaradását illetőleg.
A ’ fentebbi 147-ik pontban kívánt irományok közlése egyetemes gyűlési követ urak 
által itt is szorgalmaztassék.

C X LIX . Ugyauazon jegyzőkönyv 23-ik pontja alatt az iskolai felügyelésre nézve.
Superintendens és esperes urak oda utasitatnak, hogy a’ hivatkozott pontban mégha- j 
gyott felügyelői tisztükben azon szerint eljárjanak.

J CL. Ugyanazon jegyzőkönyv 39-ik pontjánál Hrabovszky Sámuel felügyelő ur azon megjegyzést tévén, hogy 
az egyetemes jegyzőkönyvekért ezen kerület részérül nem aránylagos fizetés, hanem rendszeresen egy
szer mindenkorra 10 ezüst ftok ajáltattak évenkiut.

Egyetem es gyűlési követ urak ez eránti észrevételüket az egyetemes gyűlésen meg
tenni fogják.

C L I. A ’ jövő évi kerületi gyűlés tartása eránt.
A z e. k. rendek sz. kir. Győr várost tüszték ki helyül, idejéül pedig, figyelembe vé- 

/. vén az t, hogy a’ nyári időszak, mind a’ mezei gazdák elfoglaltsága, mind pedig a’ fu
varoknak ezen időbeni drágasága miatt, öszvej öve leire kevésbé alkalmatos: Pünkösd 
utáni szerda határoztatott. t

t

I4 *  .. Jegyzetté Z m esk á l Istv á n  m. k.,
egyházkerületi főjegyző.
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Az 1853-lk évi September lió 30-án Sopron sz.kir. városban, a’ Dunántúli ágosthitv.evang. 
egyházkerület részéről Főtiszt. Wohlmuth Leopold Superint. Administrator Ur elnöklete 
alatt, Sztankovics Károly Ur, cs. kir. tanácsnok ’s Ilelytartósági titkár ő Nagyságának, 

mint országfejedelmi biztosnak,jelenlétében közgyűlés tartatván,jelenvoltak:
A’ soproni felső esperesség részéről: Krausz Teöphil esperes, Artner Lajos felügyelő, Krenosz István 

urak, mint képviselők,
A’ soproni alsó esperesség részéről: Kutasy György esperes ’s Pálfy József lelkész urak, mint képviselők.
A’ vasi felső esperesség részéről: Kirchknopf Mátyás esperes és Kühne Ferdinánd lelkész urak, mint 

képviselők.
A’ vasi közép esperességi részéről: Radó Lajos esperességi felügyelő ur.
A’ kemenesallyi esperesség részéről: Tóth János esperes, Radó lgnácz felügyelő, és Berzsenyi Miklós 

urak, mint képviselők.
A’ mosony-győri esperesség részéről: Perlaky Dávid esperes, Eőry Sándor felügyelői helyettes, Kar- 

esay Sándor lelkész mák, mint képviselők.
A’ veszprémi megye részéről : Szedenics György esperes és László Jónás lelkész urak, mint képviselők.
A’ tolnai esperesség részéről: Borbély József esperes és Badics István lelkész mák, mint képviselők.
A’ somogyi esperesség részéről : Véssey Lajos felügyelő és Andorka János lelkész mák, mint képviselők.
A’ soproni Convent részéről : Poszvék Keresztély és Kolbenkeyer Mór lelkész, Pálló Sándor cs. kir. 

.helytartósági titkár, Bertók Sándor, Sopron sz. kir. városi jegyző urak, mint képviselők.
A’ kőszegi gyülekezet részéről : Schneller Vilmos lelkész és Berzsenyi László felügyelő urak.
A’ rusti gyülekezet részéről : Manhardt Mihály lelkész és Bauer János képviselő mák.

IfleM iy n lh a lo m tn u l :
1. A’ szent lélek segítségül hivása után elnök Administrator Ur az egyházkerület képviselőit szives 

üdvözlő szavakkal fogadván, azon közörömnek tolmácslása mellett, miszerint az eddigi ernyedetlen törekvések 
nyomán, a’ jelen közgyűlés számára volna azon szerencse fenntartva, hogy a’ mindnyájunk által olly hőn fel
karolt iskolai ügynek részünkrőli befejeztetése foganatba vetethetik, a’ gyűlést megnyitotta.

2. Felolvastatott a’ soj)roni cs. le. helytartósági osztály elnökségének September 20-án kelt 2150/pr. 
szám alatti leirata, mellyszerint főtiszt. Administrator Ur felterjesztése következtében a’ jelen gyűlésnek tartása 
megengedtetik, ennek hatásköre kijelöltetik, ’s erre országfejedelmi biztosul Sztankovich Károly cs. k. tanács
iok ’s helytartósági titkár Ur Ő Nagysága vagyon kiküldve.

Mi is a’ gyűlés által szükséges köztudomásul vetetik.
Ennek nyomán kihirdettettek :

3. A  Magyarországi cs. k. helytartóságnak Budán folyó 1853-ik évi April 30-árol 11,354 szám alatt 
kelt leirata, mellyben az 1852-iki év Julius 24-én 14,863 szám alatti bocsátványra vonatkozólag, a’ Bajor
honi magas kir. kormány azon nyilatkozata adatik tudomásul, miszerint jövőre, bajor hatóság alatti Nősze
mélyeknek külországiakkali féijesíilésök esetében nem leend többé kivándorolhatási engedélyre szükségök, illy- 
nemü féijesülésők már magában a’ kivándorlás önálló törvényes neméül fogván tekintetni.

4. A’ Soproni cs. k* kerületi iskolahatóságnak folyó évi April 25-éről 525/@d). Szám alatti leirata, melly 
szerint cs. k. főherczeg . magyarországi katonai és polgári főkormányzó Ur 0  Magasságának folyó évi April 
22-iki 69 ’7/2010 szám alatti nyilvános rendelete nyomán, minden iskolai és nevelőintézetek igazgatóinak ’s taní
tóinak meghagyatik, hogy az ujjabb időkben elterjedett, úgynevezett asztalmozgatási kísérletekből, az egészség- 
rei ártalmas behatása tekinteténélfogva, a serdülő fiú és leánytanulókat eltiltsák ’s arra szoros felelet terhe 
alatt alkalmazni ne bátorkodjanak.

5. Ugyan a Soproni cs. k. kerületi iskolahatóság folyó évi Junius 22-éről 642/@d). szám alatti leirata, 
mellyben a’ cs. k. közoktatási magas Ministerimn ez évi Majus 6-árol kelt l782/229 számú bocsátványa követ
keztében emlékezetbe hivatnak az 1797-ki Aug. 18-ki, az 1798 Nov. 10-ki udvari parancsok, ’s a’ magyar 
Helytartóságnak ezek nyomán keletkezett 1797-ik év Sept. 12-én 18132, ’s az 1798-évi Dec. 5-én 28643 szám 
alatti rendeletéi, mellyek szerint katholikus inaknak protestáns nép- és gymnasiális iskolákbai felvétele ismételten 
tilalmaztatik, ’s ezek folytán újra meghagyatik, hogy katholikus ifjak felsőbb engedelem nélkül protestáns tan
intézetekbe fel ne vétessenek.

6. Mégis a’ Soproni cs. k. helytartósági osztály 1853-ik év Junius 25-ről 7089 szám alatti bocsát
ványa, melly szerint Moraviai Nemeczki lielv. hitv. egyház számára, temploma és iskolája nagyobithatása tekinte
téből keresztény, felebaráti segély gyűjtés rendeltetik.

7. A’ Soproni cs. kir. helytartósági osztály Aug. 10-ki 1853 évi 9261 számú leirata, mellyben a Bécsi 
evang. theologiai tanintézetben az 18 53/54-diki első iskolai félévbeni olvasandó tantárgyak közöltéinek.
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Leopold Superint. Administrator Ur elnöklete 

icsnok ’s Ilclytartésági titkár ö Nagyságának, 
liléiében közgyűlés tartatván, jelenvoltak:
sz Teophil esperes, Artner Lajos felügyelő, Krenosz István
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y György esperes ’s Pálfy József lelkész urak, mint képviselők. 
)pf Mátyás esperes és Kühne Ferdinánd lelkész urak, mint

Lajos esperességi felügyelő ur.
János esperes, Radó Ignácz felügyelő, és Berzsenyi Miklós

iky David esperes, Eőry Sándor felügyelői helyettes, Kar-

yörgy esperes és László Jónás lelkész urak, mint képviselők. 
*ef esperes és Badics István lelkész írnak, mint képviselők, 
jós felügyelő és Andorka János lelkész mák, mint képviselők, 
esztély és Kolbenheyer Mór lelkész, Pálló Sándor cs. kir. 
városi jegyző urak, mint képviselők.
Vilmos lelkész és Berzsenyi László felügyelő urak. 
ály lelkész és Bauer János képviselő mák.

kalotn inu i :
ök Administrator Ur az egyházkerület képviselőit szives 
sslása mellett, miszerint az eddigi ernyedetlen törekvések 
encse fenntartva, hogy a’ mindnyájunk által olly hőn fel- 
,tba vetethetik, a’ gyűlést megnyitotta, 
sági osztály elnökségének September 20-án kelt 2150/pr. 
Ur felterjesztése következtében a’ jelen gyűlésnek tartása 
■szágfejedelmi biztosul Sztankovich Károly cs. k. tanács- 
iküldve. 
il vetetik.

Budán folyó 1853-ik évi April 30-árol 11,354 szám alatt 
4,863 szám alatti bocsátványra vonatkozólag, a’ Bajor- 
domásul, miszerint jövőre., bajor hatóság alatti Nősze- 
leend többé kivándorolhatási engedélyre szükségük, illy- 
törvényes neméül fogván tekintetni, 
folyó évi April 25-éről 525/@d). szám alatti leirata, melly 

gári főkonnányzó Ur 0  Magasságának folyó évi April 
n, minden iskolai és nevelőintézetek igazgatóinak ’s tani- 
t, úgynevezett asztalmozgatási kísérletekből, az egészség- 
és leánytanulókat eltiltsák ’s arra szoros felelet terhe

5ság folyó évi Junius 22-éről 642/@d). szám alatti leirata, 
vi Majus 6-ái’ol kelt 178%29 számú bocsátványa követ- 
, az 1798 Nov. 10-ki udvari parancsok, ’s á’ magyar 
Sept. 12-én 18132, ’s az 1798-014 Dec. 5-én 28643 szám 
testáns nép- és gymnasiális iskolákbai felvétele ismételten 
latholikus ifjak felsőbb engedelem nélkül protestáns tan-

íly 1853-ik év Junius 25-ről 7089 szám alatti bocsát- 
íáz számára, temploma és iskolája nagyobithatása tekinte-

ig. 10-ki 1853 évi 9261 számú leirata, mellyben a Bécsi 
.. ______ai félévbeni olvasandó tantárgyak közöltéinek.
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Az 1853-Ik évi September lió 30-án Sopron sz. kir. városban, a’ Dunántúli ágosthitv. evang. 
egyházkerület részéről Főtiszt. YVohlniuth Leopold Superint. Administrator Ur elnöklete 
alatt, Sztankovics Károly Ur, cs. kir. tanácsnok ’s Ilelytartósági titkár ö Nagyságának, 

mint országfejedelmi biztosnak, jelenlétében közgyűlés tartatván, jelenvoltak:
A’ soproni felső esperesség részéről: Krausz Teopliil esperes, Artner Lajos felügyelő, Krenosz István 

urak, mint képviselők,
A’ soproni alsó esperesség részéről: Kutasy György esperes’s Pálfy József lelkész urak, mint képviselők.
A’ vasi felső esperesség részéről : Kircliknopf Mátyás esperes és Kíílme Ferdinánd lelkész urak, mint 

képviselők.
A’ vasi közép esperességi részéről: Radó Lajos esperességi felügyelő ur.
A’ kemenesallyi esperesség részéről: Tóth János esperes, Radó lgnácz felügyelő, és Berzsenyi Miklós 

urak, mint képviselők.
A  mosony-győri esperesség részéről: Perlaky David esperes, Eőry Sándor felügyelői helyettes, Kar- 

csay Sándor lelkész urak, mint képviselők.
A’ veszprémi megye részéről : Szedenics György esperes és László Jónás lelkész urak, mint képviselők.
A’ tolnai esperesség részéről : Borbély József esperes és Badics István lelkész urak, mint képviselők.
A’ somogyi esperesség részéről : Véssey Lajos felügyelő és Andorka János lelkész urak, mint képviselők.
A’ soproni Convent részéről : Poszvék Keresztély és Kolbenheyer Mór lelkész, Pálló Sándor cs. kir, 

.helytartósági titkár, Bertók Sándor, Sopron sz. kir. városi jegyző mák, mint képviselők.
A’ kőszegi gyülekezet részéről : Schneller Vilmos lelkész és Berzsenyi László felügyelő urak.
A’ rusti gyülekezet részéről : Manhardt Mihály lelkész és Bauer János képviselő urak.

W letiy iith a lom m a t  .•
1. A  szent lélek segítségül hívása után elnök Administrator* Ur az egyházkerület képviselőit szives 

üdvözlő szavakkal fogadván, azon közörömnek toknácslása mellett, miszerint az eddigi ernyedetlen törekvések 
nyomán, a’ jelen közgyűlés számára volna azon szerencse fenntartva, hogy a’ mindnyájunk által olly hőn fel
karolt iskolai ügynek részünkrőli befejeztetése foganatba vetethetik, a’ gyűlést megnyitotta.

2. Felolvastatott a’ soproni cs. k. kelytartósági osztály elnökségének September 20-án kelt 2150/pr. 
szám alatti leirata, mellyszerint főtiszt. Administrator Ur felterjesztése következtében a’ jelen gyűlésnek tartása 
megengedtetik, ennek hatásköre kijelöltetik, ’s erre országfejedelmi biztosiú Sztankovicli Károly cs. k. tanács
iok ’s helytartósági titkár Ur Ő Nagysága vagyon kiküldve.

Mi is a’ gyűlés által szükséges köztudomásul vetetik.
Ennek nyomán kihirdettettek :

3. A  Magyarországi cs. k. helytartóságnak Budán folyó 1853-ik évi April 30-árol 11,354 szám alatt 
kelt leirata, mellyben az 1852-iki év Julius 24-én 14,863 szám alatti bocsátványra vonatkozólag, a’ Bajor
honi magas kir. kormány azon nyilatkozata adatik tudomásul, miszerint jövőre, bajor hatóság alatti Nősze
mélyeknek külországiakkali férjesülésök esetében nem leend többé kivándorolhatási engedélyre szükségük, illy- 
nemü féijesülésők mái’ magában a’ kivándorlás önálló törvényes neméül fogván tekintetni.

4. A  Soproni cs. kv kerületi iskolahatóságnak folyó évi April 2 5-érői 5 2 5/<Srf;. szám alatti leirata, melly 
szerint cs. k. főherczeg . magyarországi katonai és polgári főkormányzó Ur 0  Magasságának folyó évi April 
22-iki 89;,7/2ü10 szám alatti nyilvános rendelete nyomán, minden iskolai és nevelőintézetek igazgatóinak ’s taní
tóinak meghagyatik, hogy az ujjabb időkben elterjedett, úgynevezett asztalmozgatási kísérletekből, az egészség- 
rei ártalmas behatása tekinteténélfogva, a serdülő fiú és leánytanulókat eltiltsák ’s arra szoros felelet terhe 
alatt alkalmazni ne bátorkodjanak.

5. Ugyan a Soproni cs. k. kerületi iskolahatóság folyó évi Junius 22-éről 642/@d). szám alatti leirata, 
mellyben a’ cs. k. közoktatási magas Ministerium ez évi Majus 6-árol kelt 178%.,9 számú bocsátványa követ
keztében emlékezetbe hivatnak az 1797-ki Aug. 18-ki, az 1798 Nov. 10-ki udvari parancsok, ’s a’ magyar 
Helytartóságnak ezek nyomán keletkezett 1797-ik év Sept. 12-én 18132, ’s az 1798-évi Dec. 5-én 28643 szám 
alatti rendeletéi, mellyek szerint katholikus ifjaknak protestáns nép- és gymnasiális iskolákba! felvétele ismételten 
tilahnaztatik, ’s ezek folytán újra meghagyatik, hogy katholikus ifjak felsőbb engedelem nélkül protestáns tan
intézetekbe fel ne vétessenek.

6. Mégis a’ Soproni cs. k. helytartósági osztály 1853-ik év Junius 25-ről 7089 szám alatti bocsát
ványa, melly szerint Moraviai Nemeczki lielv. hitv. egyház számára, temploma és iskolája nagyobithatása tekinte
téből keresztény felebaráti segély gyűjtés rendeltetik.

7. A  Soproni cs, kir. helytartósági osztály Aug. 10-ki 1853 évi 9261 számú leirata, mellyben a Bécsi 
evang. theologiai tanintézetben az 1853/54-diki első iskolai félévbeni olvasandó tantárgyak közöltéinek.
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Melly magas leiratok főtiszt. Administrator Ur által annak idejében nyomban hivatalosan köröz
tetve lévén, ezennel ezek szerinti alkalmazkodás végett újra tudomásul vetetnek.

8. Olvastatott a’ Soproni cs. k. iskolahatóság Jul. 11-iki 1853-ik 857 szám alatti leirata, mellyben azon 
használatban lévő iskolai tankönyvek felterjesztése, mellyek eddigelé még a cs. kir. közoktatási magas ministe
rium jóváhagyását nem bírják, azon oknál fogva rendeltetik, minthogy ezeknek semmi ollyast tartalmazni nem 
szabad, mi vallási, erkölcsi vagy politikai tekintetben méltó aggodalomra okot szolgáltatna.

Melly magas rendelésnek hogy annál gyorsabban elég tetethessék, főtiszt. Administrator Ur ezennel 
megbizatik, hogy a kérdés alatti iskola könyvek szükségelt példányait az egyházkerület költségén megszerezze 
’s azokat az illető helyre felterjessze.

9. Olvastatott a’ folyó 1853-ik év Junius hava 21 és 22-ik najjjain Sopron szabad királyi városban 
tartatott evang. egyházkerületi iskola bizottmányi ülésnek jegyzőkönyve.

10. Ugyan azon bizottmány folyó 1853-ik év Aug. 24-én tartott ülésének jegyzőkönyve..
Mellyek egyelőre tudomásul vetetnek.

11. Olvastatott mégis folyó 1853-ik év Septemberliava 28 és 29-ik napjaiban tartatott egyházkerületi 
iskola bizottmányi ülés jegyzőkönyve, a’ hozzá mellékelt iskolai albizottmányi ülés jegyzőkönyvét ’s az ez által 
kidolgozott tanodái szervezetet, újabb kivetési kulcsot, közalapítványi tőkék jegyzékét, iskolai tankönyveket ’s 
tanrendszert tartalmazó csatolványaival együtt, melly jegyzőkönyvnek, nevezetesen 34-ik pontjára, hol az iskolai 
törvényekben annak is megérintése kívántatik, hogy az ollyan tanulóknak, kik a’ tanév folytában akarnak az 
intézetbe felvetetni, felvételűk minő feltételek alatt történhetik meg :

Ezen egyház kerületi gyűlés azon utasítást adja, hogy a’ tanév kezdeténél netán későbben érkező 
tanulók betegség, vagy más véletlen esetek miatt közbejött legyőzlietlen akadályoztatásuk bebizonyításával az 
igazgató tanárnál magokat igazolni tartozzanak.

12. Ugyan azon jegyzőkönyv 35-ik pontja alatt az albizottmány által ajánlott kivetési kulcs iránti 
rendelkezésre lévén ezen egyházkerületi gyűlés felliíva : —

Bár ugyan az ezen kivetési kulcs alapjául felvett elveket a’ jelen gyűlés helyeseknek elismeri, 
hogy azonban ennek gyakorlatbai kivitele megkönnyittessék ’s a netán felmerülhető ellenvetéseknek elejek ve
tessék ’s minden méltányos igényeknek kellőleg megfelelve legyen, — ez, eleve minden ' egyes gyülekezetekkel 
közöltetni rendeltetik, úgymint mellyek legfellyebb jövő évi sz. György napjáig mulhatlanul tartozzanak észre
vételeiket, ’s illetőleg véleményüket Pálfy József egyházkerületi számvevő úrhoz beküldeni, ki is azokat kellő
kép rendezve, egy, Sopronban, Marton György cs. k. főtörvényszéki ülnök ur Ő nagysága elnöklete alatt össze
ülendő, Kirchknopf Mátyás esperes, Pálfy József, Kolbenheyer Mór, Badics István, Andorka János lelkész, — 
Palló Sándor helytartósági titkár, Artner Lajos felügyelő, Patthy István, Bertok Sándor Urakból ezennel kine
vezett választmány elé terjesztendő, a’ bejött vélemények kellő felhasználásával leendő tárgyalás végett, mely- 
lyekliez nevezetesen a’ Tolnai esperesi megye részéről ez úttal már beadottak eleve csatoltattak, — tartozván a’ 
nevezett választmány munkálatát, a’ jövő évben, illy időtajban tartandó egyházkerületi gyűlésre beadni.

13. Mégis az azon jegyzőkönyv 37-ik pontja az albizottmány tudósításának 4-ik pontja értelmében 
a’ soproni nemes Convent által nyilvánított azon óhajtást érintvén ’m eg, miszerint ez az 1851-ik évi Május 
21-ki szerződés nyomán, a’ nagyobb iskolai-bizottmányhoz nem öt, hanem hét tagokat kíván a’ maga részé
ről választani.

Ezen egyházkerületi gyűlés is méltányosnak, ’s az emlitett szerződésből világosán folyónak is
mervén el a’ Soproni nemes Convent kivánatát, ahoz készséggel járul, ’s minthogy ezen megszorittás eddig is 
csak számítási hibából történt, a’ nemes Conventet oda utasítja, hogy a jelenleg ürességben levő helyre, illetéke 
kiegészítéséül bizottmányi tagot válasszon.

14. Azon jegyzőkönyv 48-ik pontja következtében.
Pálfy József N. Geresdi lelkész ur, engedve a’ nyilványult közkívánatnak, mellyszerint a’ sop

roni kerületi tanintézetben tanári széket foglalni egy értelemmel felhivatott, anyagi érdekeinek is háttérbe szo
rításával, az intézet érdekében eddig is tanúsított buzgalmánál fogva, a’ neki ajánlott vallástánitói szék elfo
gadására késznek nyilatkozott, ennélfogva az idézett jegyzőkönyvi pont értelmében a’ számára készítendő hi- 
vány innét kiadatni rendeltetett.

15. Az egyházkerületi iskolabizottmányi üléseknek igy, a’ közgyűlésen felolvasott ’s ennek tárgyalá
sán keresztül ment jegyzőkönyvét már ezen egyházkerület tellyesen helybe hagyja, magáévá teszi, ’s az ebben 
előadott ’s kidolgozott tanoda szervezetet elfogadja, főtiszt. Administrator Urat ezennel felhatalmazza, hogy ezt, 
mihelyt a’ tanári testület tellyes megérkeztével a’ tanrendszer is befejezőleg tökéletesen elkészítve leend, felsőbb 
helyre az egyházkerület nevében felteijessze, elrendelve egyszersmind az igy újjá szervezett kerületi tanintézet
nek a’ holnapi napon Isten segítségével leendő ünnepélyes megnyitását. Többire, az iskolabizottmány ezen 
utóbbi ülésének jegyzőkönyve is, minden csatolványaival, nevezetesen, az albizottmányi ülés jegyzőkönyvével, 
tanodái szervezettel, tanodái alapitványok jegyzékével, kivetési kulcs tervével, iskolatörvényekkel együtt kinyo
matni ’s köröztetni rendeltettek.

16. A’ Tolnai egyházmegye, a’ kebelében létező sz. Lőrinczi iskolájának további fenntarthatási tekin
tetéből arra hívja fel az egyházkerületet, hogy méltányolva ennek fontosságát, vagy ezt is pártfogása alá vegye, 
vagy pedig a’ soproni főtanodára részéről évenkint fizetni kellő mennyiségből az algymnásiumra eső járulatot ; 
arra fordithatás végett, nekie elengedje.

Azomban, bármelly szívesen óhajtana is az egyházkerület mindent megtenni a’ sz. Lőrinczi iskola 
pártolására, fenforgó körülményeihez képest, a’ Tolnai egyházmegye megnyugtatására- egyelőre csak azt teheti, 
hogy ezen ügyet, a’ kivetési kulcsot készítő választmány lehető figyelmébe ajánlja.



17. Gamauf Samuel tanuló azért folyamodik, hogy a soproni tanintézetben az iskolatanitó hivatalra 
készüléknek zongorázásban ’s éneklésben! tanittása, tovább is néki engedtessék.

Minthogy azomban az intézetnek választott rendes tanárai közül fogja egyik ezen tanittást ma
gára válalni, kérelmezd kívánságának hely nem adathatik, a’ tanintézet igazgatójára lévén külömben is az erröli 
gondoskodás bízva.

18. Főtiszt. Administrator Ur jelenti, hogy a’ folyó évi April 14-én tartatott egyházkerületi gyűlés jegyző
könyve 28-ik pontjában vizsgálattétel végett jelentkezett hitjelöltek, azon vizsgát dicséretesen kiállották. —

Jegyzetté

Szeilen ics G y ö r g y ,
egyházkerületi főjegyző.



A z  1853 évi September 28 és 29 napjain folytatólag tartotta a dunántúli ág. vall. evang. egyházkerlilet oskolai 
bizottmánya a’ Soproni lyceum átalakítása ügyébeni gyűlését főtiszt. Wohlmutli Leopold administrator Ur elnöklete 
és Stankovícs Károly cs. kir. tanácsos és helytartósági titkár Ő Nga., mint országfejedelmi biztos jelenlétében, je- 
lenlévén : Artner, Lajos, Berzsenyi Miklós, Eőri Sándor, Hrabovszky János, Karsay Sándor, Király József igaz
gató, Kolbenlieyer Mór, Krausz Teofil, Krenosz István, Kutassy György, Kühne Ferdinánd, Marton György, 
Miillner Mátyás, Pálfy József, Perlaky Dávid, Radó Ignácz, Radó Lajos, Schneller Vilmos, Szedenics György, 
Tóth János és Véssey Lajos Urak, mint bizottmányi tagok.

25. Felolvastatott a’ Soproni cs. k. helytartósági osztály elnökségének a’ f. 1853 évi Sept. 20-án 2150 
sz. alatti leirata, melly szerint ezen bizottmányi gyűlés megtarthatása megengedtetik, ’s ország fejedelmi biztosul 
Stankovics Károly cs. k. tanácsos és helytartósági titkár O Nga. küldeték ki. — Tudomásul vétetik.

26. Felolvastattak Pecz Gyula és Terray Károly uraknak levelei, mellyek szerint, az ezen oskolai bi
zottmány által nekik szánt tanári állomást el nem fogadják.

A’ tisztelt uraknak ebbeli nyilatkozatait annál nagyobb fájdalommal veszi ezen egyházkerületi bizott
mány ; minél nagyobb bizodalommal volt ismert tudományos képzettségek ’s tanári ügyességek iránt.

27. Felolvastattak Lehr András és Zsarnovicky György újonnan megválasztott tanáruraknak levelei, 
mellyekben kinyilatkoztatják, hogy a nekik szánt tanári állomásokat hajlandók elfogadni. Örvendetes tudomásul 
vétetik.

28. Felvétetett a’ f. évi Aug. 24-én tartatott oskolai bizottmány gyűlésének jegyzőkönyve 22 pontja 
szerint kiküldött alválasztmány tudósítása, mellynek 1 pontja alatt beadja ezen választmány az általa szerkesztett 
oskolai szervezetet. •

Ezen oskolai szervezet minden ponljaiban helyeseltetvén, az :/: alatt ide csatoltatik, és ezen oskolai 
bizottmány által a’ főtiszt, tek. egyházkerületi gyűlésnek helybenhagyás végett ajánltatik.

29. A’ csak most említett oskolai szervezet 4 §-ra nézve szükségesnek látja ezen oskolai bizottmány, 
hogy a’ könyvtár ’s muzeum lelettára minél hamarább két példányban elkészíttetvén e mellett adassék át az egy
házkerületnek, a’ lelettári példányok egyike a’ soproni Conventnél maradván, a’ másik pedig az egyházkerületnek 
adassék át.

30. Ugyan ezen oskolai szervezet 12 §-ának következtében szükségesnek látja ezen oskolai bizottmány 
a’ főtiszt, tek. egyházkerületet felhívni, méltóztassék olly határozatot hozni, hogy azon ifjak,kik leikézi liivatalra 
készülnek, vagy Sopronban vagy máshoni tanintézetben a’ bölcsézet istenészeti tanfolyamat bevégezni, ’s ezenkí
vül legalább egy évet valamelly egyetemen tölteni, vagy a’ gymnasiumi osztályok bevégzése után három évet 
valamelly egyetemen tölteni s ott a’ bölcsészet istenészeti tudományokat tanulni tartozzanak, ’s csak úgy alkalmaz
tassanak lelkészi hivatalra, ha bizonyítványt tudnak elő mutatni a’ felől, hogy ezen tudományokat kellő szorga
lommal tanulták.

31. Mégis ezen oskolai szervezet 13—18 §-nak nyomán oda bátorkodik ezen osk. bizottmány a’ főtiszt, 
’s tek. egyházkerületi gyűlést felhívni, hogy az oskolai tanítókra nézve úgy rendelkezni méltóztassék, hogy jöven
dőben, midőn már az oskolatanitói seminarium elegendő számmal leszen képes kiképzett tanítókat adni az egy
házkerületi gyülekezeteknek, csak olly egyének alkalmaztassanak rendes oskola tanítói hivatalra, kik Sopron
ban vagy más tanintézetben kellően kiképeztettek.

32. Az osk. szervezet mellé csatolt tanodái alapítványok jegyzékét szükségesnek látja ezen osk. bizott
mány kinyomatni ’s minden gyülekezeteknek megküldeni.

33. Felolvastatván a’ tanodái igazgató által ezen bizottmány elé terjesztett tanrendszer az 185s/4 tanévre; 
erre nézve megjegyeztetik, hogy a’ mikor a tanárurak elegendő számmal jelen fognak lenni, akkor készítessék 
az el tökélyetesen ’s jegyeztessenek fel egyszersmind a’ tankönyvek is , mellyek szerint minden egyes tudomá
nyok előadandók lesznek.

34. A’ tanári kar által ezen oskolai bizottmány elé teijesztett ^skolai törvényekre nézve csak azt kívánja 
ezen oskolai bizottmány, hogy ezekben egyszersmind érintés legyen az ollyanoknak minő feltételek alatt leendő 
felvétetésök felől, kik a’ tanév folytában akarnak az intézetbe felvétetni.

35. A’ fellebb már említett osk. alválasztmány tudósításának 2 pontja alatt ajánlott kivetési kulcs iránti 
rendelkezést ezen oskolai bizottmány a’ maga köréhez tartozónak nem vélvén, az egyházkerületi gyűlésre utasítja.

36. Mégis az oskolai albizottmány tudósításának 3 pontjára nézve szükségesnek látja ezen osk. bizott
mány a’ főtiszt, és tek. egyházkerületet felhivni, méltóztassék úgy intézkedni, hogy addig is , mig a’ tápintézetre 
nézve czélszerübb rendeletek tétethetnek, az ez ideig beszolgáltatni kötelezett gabona mennyiség rendessen beszol
gáltassák, ’s azt csak a’ szent Mihály nap tájban folyó legközelebbi piaczár szerint lehessen megváltani. — Úgy 
szinte a’ hátramaradások behajtása iránt méltóztassék á  főtiszt, tek. egyházkerület intézkedni. —

37. Ugyan az osk. albizottmány tudósításának 4-ik pontja alatt kifejezett kívánságát a’ Soproni Con- 
ventnek, ezen oskolai bizottmány is méltányosnak ’s igazságon alapultnak elismeri, s mint illyent az egyházk. 
gyűlésnek ajánlja, ’s csak számítási hibának tulajdonítja, hogy e’ részben tévedés történhetett.

38. Ugyan az osk. albizottmány jelentésének 5. pontja szerint a’ szükséges tantermek felszerelését ezen 
osk. bizottmány is szükségesnek látja ’s azt ezennel meg is rendeli.



39. Még- is azon albizottmány jelentésének 6 pontjára nézve, a’ tanár urak oda utasítatnak, hogy 
az ápoldai tőkének minél czélszerlibb kezelése, ’s haszonra fordítása felöl gondoskodjanak ; a’ megszüntetett 
magyar és német társaságok pénzeit pedig tőkésítvén, azok kamatjain ifjúsági könyveket szerezzenek a’ tanu
lók számára.

40. Ugyan azon osk. alválasztmány jelentésének 7-dik pontjára nézve a’ főtiszt. Administrator ur 
megkéretik, hogy azt kitudni igyekezzék, mennyi pénzek folytak be egyházkerületünkből a* pesti prot. egye
temre ’s azokat a’ soproni tanodánk részére visszaszerezni igyekezzék.

41. Ugyan az osk. alválasztmány jelentése 8. pontját is, a’ nádori emlékpénzeknek a’ tanodái múze
umba tétetése tekintetében, czélszerünek látja ezen osk. Bizottmány. —

42. Végül ugyan azon osk. alválasztmány abbeli kívánságához, hogy az újonnan szervezett tanodában 
némelly tanulmányok német nyelvben adassanak elő, nem járulhat ezen osk. bizottmány, miután az egyház- 
kerülettől olly utasítást vett, hogy csak a magyar nyelvet ismerje el tannyelvül.

Arra azonban kitelhetőképen ügyelni kíván, hogy a’ német nyelv minél tökéletesebben tanítassék.
43. A’ tanodái igazgató ur ezen osk. bizottmány elé terjesztett beadványában azon óhajtását fejezi 

ki, hogy neki a’ tanintézetben hivatalos szoba rendeltessék.
Ezen kívánságát a’ tisztelt igazgató umak, mint méltányosát, a’ Soproni Convent kellő figyel

mébe ajánlja ezen osk. bizottmány. ;
44. Ugyan a’ tanodái igazgató ur jelenti, hogy a’ természettani műszerekre az 185 V* oskolai évre 

legalább 300 ezüst irt. úgy physikai ’s chemiai késérietekre 40 ezüst frt. volna szükséges.
Ezen kettős czélra nézve az 185% oskolai évre utalványoz ezen oskolai bizottmány 300 ezüst írt.

45. Mégis a’ tanodái igazgatónak írószerekül évenkint egy rizma papirost és 2 font. spanyolviaszkt, 
a’ szükséges jegyzőkönyvekre pedig 2 rizma papirost rendel meg ezennel az oskolai bizottmány, a’ szükséges 
jegyzőkönyvek’ beköttetését is utalványozván.

46. A’ tanári kar jelenti, hogy az osk. bizottmányhoz részéről t. Király Jósef igazgató úrral együtt 
Miillner Mátyás tanár urat választotta meg. Tudomásul vétetik.

47. - Pecz Gyula ur helyébe tanárul a görög nyelvészetre Haberern Jonathan szarvasi tanár ur válasz
tatott meg általános szavazattöbbséggel. —

Jegyzetté
Pálfy  József ni. p.,

osk. bizottmányi Jegyző.

48. Úgy szinte Terrai Káról ur is a’ hiványt el nem fogadván ’s helye betöltendő lévén, kinyilvání- 
tatott, miszerint a’ tanintézet érdekében igen kívánatos volna, hogy miután Pálfy József nagy Geresdi lelkész 
ur buzgalmának ’s fáradhatlan munkásságának a tanoda szervezése körül már is sokat köszönhetni ’s tőle az 
intézetre nézve jövőre is csak üdvösét várhatni, szinte tanszéket foglalna el. Melly óhajtásban az egész bizott
mány osztozván, őt erre egyhangúlag felkérte és elválasztotta. Mire nézve Pálfy József lelkész ur úgy nyilat
kozott, hogy ezt csak úgy tehetné, ha a vallástanitásra, mellyre leginkább érzi magát hivatottnak, alkalmaztat
nék, és tekintetéből annak, hogy ő néki e’ miatt, nem kis áldozattal jövedelmezőbb lelkészi állomását kellene 
elhagynia, tanári fizetése emeltetnék.

Ezek folytán saját személye jővén kérdésbe, a gyűlésből eltávozott, ’s jelen nem létében a’ tollvi- 
vésre Karsay Sándor bizottmányi tag kéretett fel. Folytatván a’ tárgyalás, miután a’ vallástanitásra nézve azon 
nehézség lett volna, miszerint azon tanszék, két kijelelt, ’s egyik részről már meg is erősített tanár uraknak 
már elígérve vagyon ’s igy a bizottmány saját tettét nem változtathatja, Müllner Mátyás tanár ur, hogy ez 
Pálfy József ur általánoson kívánt belépésének akadályul ne szolgáljon, ámbár magának is a’ vallástanitásban 
lett volna leginkább kedve működni, arról lemondott és a’ latin irodalomra válalkozott. A’ tanári fizetés emelé
sére nézve azonban az oskolai bizottmány, bár mennyire óhajtaná,

Pálfy József lelkész ur eddigi érdemeinek ’s jövendőben várható működéseinek megfelelő díja
zását; mégis korlátozva lévén egy részben a’ tanári fizetéseket illetőleg már megállapított határozata, de még 
inkább a’ rendelkezése alatti anyagi eszközök szüle volta által, most még a’ szervezés kezdetén tanári fizetésül 
900 pfrtoknál többet megajánlhatni czélszerünek nem gondol. — Többnyire nehogy azon esetre, ha valamellyik 
a’ most megválasztott urak közül a’ hiványt el nem fogadná, a bizottmánynak ismét összejönnie kelljen, kellő 
szavazás szerint Petrik Jakab alsó szeli lelkész és Rimler N. urak jelöltettek ki meghivandókul. —

Jegyzetté

K a r s a y  Nándor m. p.,
hellyetesített jegyző.



A’ dunántúli ág. vall. evang. egyházkerület! oskolai nagy Bizottmányhoz alázatos jelentése
az albizottinányi tagoknak.

-A folyó 1853-dik övi Augustus hava 24-dikin tartatott oskolai bizottmánya gyűlés jegyzőkönyvének 22-dik 
pontja szerint a’ Soproni ujonan szervezett Lyceum ügyeiben még szükséges határozatok tervezése ’s általában 
az egész oskolai szervezet rendszeres kidolgozása végett alválasztmányilag kiküldetve lévén, alulírottak az 1853-dik 
évi September hava 21 -dikétol folytatólag ugyan azon hó 27-dikéig az élőnkbe kitűzött fontos tárgy felett érte
keztünk, érintkezésbe tévén magunkat egy részről a’ Soproni Conventel, más részről pedig a’ tanári karral, az 
ezeket különössen érdeklő pontokra nézve, s fáradozásaik eredményeit a’ következőkben vagyunk szerencsések 
a’ főtiszt, és tekint, kerül, oskolai bizottmány elé terjeszteni:

1. Az általunk szerkeztett oskolai szervezetet az egyes vessző */. alatt vagyunk szerencsések ide mellékelni.
2. Az oskolai, úgy minden egyébb, bár mi néven nevezendő egyházkerületi tartozások kivetésére a’ 

•//• alatt ide mellékelt tervet vagyunk bátrak a főtiszt, és tekint, kerül. Osk. bizottmánynak ajánlani, olly vég
ből, hogy ezt megvisgálván, sajátjává tenni, ’s az egyházkerületi közgyűlésnek ajánlani méltóztassék, olly formán, 
hogy ez külön kinyomatván, minden gyülekezeteknek megküldessék, kik észrevételeiket eránta bizonyos kitűzendő 
határnapig beküldjék ’s lia elfogadhatónak találtatik, közgyülésileg megállapittassék.

3. A’ tápintézet egyik legkitűnőbb jótéteménye lévén a' tanintézetnek, bátorkodunk a’ főtiszt, és tek. 
kerül. osk. Bizottmányt tisztelettel felhívni, méltóztassék ennek ügyeit a’ lehető' legczélszerübben rendezni, ’s e te
kintetből nem csak a’ 2 pont alatt ajánlott tervnek e tárgyra vonatkozó pontját elfogadni, ’s az egyházkerülettel 
is elfogadtatni, hanem ezen felly ül is olly czélszerü intézkedéseket tenni, miknél fogva ezen intézet jótékonysága minél 
több tanulókra ’s minél nagyobb mértékben kiterjedhessen.

Addig is pedig, inig a’ főtiszt, és tekint, kerül. osk. Bizottmány által teendő intézkedések ezen intézet
nek gyümölcsöznének, tisztelettel felhívjuk a Bizottmányt, méltóztassék az egyházkerületnél oda munkálkodni, 
hogy az 1810-dik évi Farádi gyűlésen megajánlott gabona járandóság a kerületbeli gyülekezetek részéről rendesen 
beszolgáltassék ’s a’ hátramaradások is, mellyeknek jegyzékét a' •//. alatt ide mellékeljük, a’ lehető legrövidebb 
idő alatt befizettessenek.

4. A' Soproni Conventnek a' f. é. Jun. 21. 22-dikén tartatott bizottmányi gyűlés elé terjesztett, ’s ezen 
gyűlés jegyzőkönyvének 9-dik pontja alatt érintett a’ beli követelését hogy a bizottmányi tagok számához ötnél 
több tagot választhasson, mint a’ nevezett Soproni Convent — ’s az egyházkerület közt Május 21-dikén 1851 kö
tött szerződés 3-dik pontjának elég világos szavain alapulót, újólag bátorkodunk a’ főtiszt, és tekint, kerül. osk. 
Bizottmány figyelmébe ajánlani, olly kéréssel, méltóztassék a legközelebb tartandó egyházker. gyűlésnél oda mun
kálkodni, hogy, már csak azért is, hogy a’ többszer érintett Soproni Convent ’s az egyházkerület közt, — mint a’ 
mellyeknek mindenkor szoros egyetértésben kell működni, hogy tanintézetünk virágozhassák, — minden legkissebb 
bizodalmatlanság megszüntethessék, — de az igazság ’s méltányosság tekintetéből is — ezen Conventnek megen
gedtessék az általa kinevezett öt taghoz még kettőt kinevezni, — a' mi jelenleg annál könnyebben megtörténhetik, 
minthogy épen egy bizotmányi tag hijányzik.

5. Két, vagy a’ szükség igényletei ’s a’ körülményeknél fogva több tantermek uj felszerelése kivántatván, 
bátorkodunk a’ főtiszt, és tekint, kér. oskolai Bizottmányt megkérni, méltóztassék úgy intézkedni, hogy ez a lehető 
legrövidebb idő alatt megtörténjék, ne hogy e miatt a’ tanítás dolgában hátramaradás legyen.

6. Az alapítványi jegyzékben előforduló ápoldai tőke, úgy nem külömben a  megszüntetett magyar ’s 
német társaságok megmaradt pénzei jövendőben hova fordittassanak ? az eránt méltóztassék a’ főtiszt, ’s tekint, 
kér. osk. Bizotmány intézkedni.

7. Czélszerűnek vélnénk, ha a’ több évekkel ezelőtt a’ Pesten felállítandó protest, egyetemre egyházke
rületünkben gyűjtött ’s Petre leküldött pénzek onnan visszaköveteltettnének, ’s addig is mig a’ tervezett Egyetem 
felállittatliatnék, Soproni tanintézetünknek jövedelmeznének.

8. A hajdan m. k. Helytartó Tanács által egyházkerületünknek ajándékozott, ’s jelenleg a’ főtiszt. N. Su
perintendens Ur gondviselése alatt lévő Nádori emlékpénzek eránt legczélszerübbnek vélnénk, ha azok a’ tanodái 
museumban őriztetnének.

9. A’ Soproni Convent sürgelő kívánsága következtében, de azon okból is , minthogy a’ nélkül alig re- 
méllliető, hogy tanintézetünk valaha a nyilványossági jogot megnyerhesse, ’s ez ideig is gyakorlatban volt, bátor
kodunk a’ főtiszt, és tekint, oskolai Bizottmányt tisztelettel felkérni, méltóztassék a’ legközelebb tartandó egyház
kerületi közgyűlésnél komolyan oda munkálkodni, hogy a’ német nyelv ne csak mind rendes tannyelv tárgyal- 
tassék, hanem mind egyik osztályban egyik vagy másik tantárgy is német nyelven adassék elő, a’ mi által még 
nem fogna azon elv veszélyeztetni, miszerint a’ tannyelv az intézetben a’ magyar.

Kelt Sopronban Sept. 27-dikén 1853.
A rtn er  L aj«§ m. p. Elnök. 
I to lh e n lie y c r  M ór m.p. evang. lelkész. 
P á lfy  J ó z s e f  m. p. «
M ttlln er M á ty á s m. p. tanár.



A’ dunáutuli ág. Jiítv. evang. Egyházkerület Soproni Fölaiiodájának Szervezete.

A’ magas kormány a’ tanodák uj szervezését szükségesnek látván, az 1850-dik évi Aprilis 17-dikén 
kelt leiratában a Soproni evang. Gyülekezet Conventjét felszóllitotta, hogy nyilatkoznék az eránt, váljon akarja — 
’s képes e a’ pártfogása alatt álló Lyceumot saját pénz erejével olly intézetté átalakittani, melly a’ Gymnasiu- 
mok szervezése ügyében a’ cs. kir. közoktatási Ministerium által kibocsátott tervezet igényeinek meg felelve, 
ezen tanintézet részére jövőre is az eddig élvezett nyilványossági jogot biztositsa, ezen átalakítás íokellékei 
abban állván, hogy a’ felállítandó nyolcz osztályú nagy Gymnasiumban"; mind azon tanulmányok, mellyek a’ 
szervezési tervezet szerint ennek körébe tartoznak, előadassanak, ’s a’ tanárok száma 12-re emeltessék, kiknek 
egyike egyszersmind az intézet igazgatója legyen.

A’ Soproni evang. gyülekezet Convenue az 1851-dik évi Apr. 27-dikén kelt nyilatkozatában bevallja, 
hogy bármelly igen szükségesnek látja is a’ pártfogása alatt lévő Lyceumnak a’ magas kormány igényei sze
rinti átalakítását, erre saját erejéből elégtelennek érzi magát, ’s felhívja az egyházkerületet, hogy ezen tanin
tézet ujonani — szervezéséhez ’s fentartásához a’ szükség igényietekhez képest járuljon. (L. a’ Sopr. Conv. 1851 
Apr. 27-kén, kelt, ’s az Egyházkerülethez intézett nyilatkozatát).

Ezen Egyházkerület az oskolák szabad rendezésében látván a’ legdrágább kincs gyanánt Őrizett, ’s 
számos törvények, — különösen az 179°/, : 26 t. czikkben biztosított önkormányzati jogának legéletbevágóbb 
nyilatkozványát, a' Soproni Lyceumot nem csak minden áron fenntartani, hanem minden lehető módon emelni 
is kívánja, ’s miután a’ magas kormány által kibocsátott szervezési rendszert a’ nevelés ügyére nézve üdvös
nek elismeri, más részről pedig fiait a' nyilványos tanintézeteknek kizárólag engedett előnyökben részesíteni 
óhajtja, — kijelenti, hogy a’ S o p r o n i  L y c e u m o t ,  p r o t e s t á n s  E g y h á z k e r ü l e t ü n k  k e z e l é s e  a l a t t  
m i n d e n  á r o n  m e g t a r t a n i  ’s e g y s z e r s m i n d  a z t  t ő l e  k i t e l h e t ő  l e g e z  él s z e r  l i bbe n ,  de e g y 
ú t t a l  a’ m a g a s  k o r m á n y  k i v á n a t a i n a k  is l e h e t ő  k ép  en m e g  fel  elő l eg ,  — ö n k o r m á n y z á s i  
j o g á n a k  é p s é g b e n  t a r t á s a  m e l l e t t ,  — r e n d e z n i  ’s i l l e t ő l e g  á t a l a k í t a n i  k í v á n j a  ’s a z é r t  a’ 
czé l  s l i k e r e s i t é s é r e  a’ k e l l ő  k ö l t s é g e t  m e g a j á n l j a  (L. az 1851-dik évi Máj. 21-diki gyűlés f. 15 p.)

Ezek következtében a’ Soproni Conventel, mint a’ Lyceum ez ideig volt pártfogójával, különös szer
ződésre lépvén (L. az 1851-dik évi Máj. 21 -diki gyűlés f. 17 p.) következőképen szervezi ezen tanintézetet:

Á I i a  I á  íi ö s ni e g  Ii a t á  r o z á  s.
§. 1. Az ez ideig fennállott Soproni Lyceum ezentúl e g y h á z k e r ü l e t i  f ő t a n o d a  név alatt ezen 

dunántúli ág. vall. egyházkerület pártfogása ’s kormányzása alatt’ álland.
§. 2. Az egyházkerület kötelezi magát ezen tanintézetnek örök időkre leendő fenntartására ’s minden 

kitelhető módon gondoskodni fog annak emelése ’s virágoztatása felöl. (L. 1851 Máj. 21. p).
§. 3. A’ Soproni ev. Convent ezen tanintézet használatára átengedi, valamig ezen intézet fennállani 

fog, az oskolai épületet, ’s annak mindenkori épségben ’s j óltarban tartását. úgy a' még netalán szükséges uj 
épületek íelállil tusát magára válalja. a' tulajdonosi jogot magának fenntartván. (Ti. szerződés 3 p. ugyanott).

§. 4. Hasonlókép átengedi Soproni Öonvent a' tanintézetnek mindenkori ’használatra a’ Lyceum 
könyvtárát, museumat, természettani csarnokát ’s minden más tanszereit.

§. 5. Az épületnek belső felszerelése, úgy a’ könyvtár ’s museum fenntartása ’s gyarapítása jövendő
ben az egyházkerületnek leend kötelessége.

A’ F ő t a n o d  a o s z t á l y a i .
§. 6. Az egyházkerületi Főtanoda fog állani egy nyolcz osztályú nagy gynmasiumból, melly liez járul 

egy külön bölcsézet — isztenészeti osztály ’s egy oskola tanítókat képező intézet.

G y m ii a  s I ii ni.
§. 7. A’ Gymnasium egészen a’ magas kormány által kiadott rendeletek, névszerint pedig az „Gsnb 

uutrf ber D r g a n i f  a ti on" meghatározásai szerint fog szerveztetni ’s igazgattatok

A’ b ö l c s é s z e t - i s t e n  e s z e  t i  o z s t á l y .
§. 8. A’ bölcsészet-istenészeti osztály két évi folyamra oszlik.
§. 9. Ezen osztályba olly ifjak vetetnek fel leginkább, kik lelkészi ’s tanítói hivatalra készülnek ’s 

a gymnasiumi nyolcz osztályokat bevégezték.
§. 10. Az oskolai igazgatóság ügyelni fog, hogy ezen osztályokba kiválólag ollyanok vétessenek fel, 

kik nem csak a’ gymnasiumi tanfolyamokban kellő szorgalmat tanúsítottak ’s erkölcsi tekintetben is kitüntették 
magokat, hanem egésséges testei ’s ép érzékekkel bírnak.

§. 11. Az illy ifjak, a’ mennyire a’ körülmények engedni fogják, az intézet kitünŐbb jótéteményei
ben fognak részesittetni.
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§. 12. Köteleztetnek azonban, ha lelkészi hivatalra kívánnak alkalmaztatni, a’ tanfolyam két éveit 
itt kitölteni, ha csak egyetemen nem szándékoznak a’ bölcsészet-istenészeti tanulmányokkal h á r o m  évekig 
foglalkozni.

A z  o s k o l a t a n l t ó I  h e m i n a r i u m .
§. 13. Az oskolatanitói Seminarium czélja az egyházkerület számára ügyes oskolatanitókat nevelni.
§. 14. Ide olly ifjak vetetnek fel, kik a’ négy algymnasiumi osztályokat végezték ’s oskolatanitói 

pályára készülnek.
§. 15. A’ Seminarium három évi tanfolyamra oszlik.
§. 16. Ezen intézet növendékei meghatározott számmal igyen vetetnek fel a’ tápintézetbe, ’s a’ harmadik 

évi tanfolyamban tandijjat sem fizetnek, — ezért azonban köteleztetnek a magyar isteni szolgálat alkalmával a’ 
karénekben részt venni, ’s az ügyesebbek közülök az algymnasiumbeli nevendékeket a’ szépírásban ’s gymnasti- 
kában gyakorolni.

§. 17. Az oskolatanitói Seminárium egy rendes tanár külön felügyelete alatt áll.
§. 18. Ezen intézet zongora és karének tanítójának évenkinti külön 100 frt. fizetés rendeltetik.

T a n á r o k .

§. 19. A’ főtanodában 12 rendes és 2 rendkívüli tanár fog működni.
§. 20. A’ rendes tanárok egyike az igazgató, egy pedig a’vallástanitó, ki egyszersmind a’tanintézet lelkésze.
§. 21. Minden rendes tanár bizonyos tanszakra hivatik meg, ugy azonban, hogy kijelelt szakán kívül a’ 

szükség igény létéi szerint más szakokban is tartozik működni.
§. 22. Addig, mig az egyházkerületnek hatalmában álland, több tanárokat is alkalmazhatni, tartozik 

minden tanár a’ gvmnasiumi osztályokon kívül a’ bölcsézet-istenészeti osztályban ’s az oskola tanítókat képező inté
zetben is tehetségei szerint tanítani.

§. 23. A’ rendes tanárok egész életükre választatnak.

I g a z g a t ó .
§. 24. Az igazgató az egész [tanintézetnek, tehát mind a’ fel- mind az algymnasiumnak, mind pedig az 

ezekkel kapcsolatban lévő bölcsészet-isteniszeti osztálynak ’s az oskolatanitói Semináriumnak kormányzója.
§. 25. Mint illyen felelős egy részről a’ magas kormány irányában, mellynek legfelsőbb felügyelési jogát 

tisztelni, ’s a’ tanodákat illető rendeletéit pontosan tellyesíteni tartozik ; más részről felelős ezen dunántúli ev. egy
házkerület irányában, mellynek határozatait bár minemü intézkedéseiben mindenkor szeme előtt tartandja.

§. 26. Az igazgató a' tanári karral égyetértoleg 's a’ kerül, oskolai Bizottmány jóváhagyása mellett 
intézkedni tartozik, hogy nem csak a’ rendes és kötelezett tantárgyak, hanem az egyetemes emberi miveltség 
köréhez tartozó egyébb esmeretek ’s képességek is kellően tanitassanak az intézetben.

§. 27. Általyában oda intézze az Igazgató minden törekvéseit, hogy ezen tanintézetben az emberiség 
’s vallás számára alapos tudoínányu, miveit lelkű férjfiak, a’ hazának hasznos polgárok 's a’ törvényes felsöség 
eránt hü alattvalók neveltessenek.

§. 28. Teendői egyébberánt részletesen meghatározvák az „(Sntttnirf ber Drganifation" czimii m. kor
mány rendeletben, mellynek, szintúgy mint az egyházkerületnek ez ideig hozott, ’s ezentúl hozandó, — ő reája 
vonatkozó határozatait pontosan tellyesíteni köteles.

§. 29. Az Igazgató egész életére választatik, azon esetre azonban, ha az igazgatói hivatalra alkal
matlannak találtatnék, — valamint magának van joga mindenkor a’ tanév végével ezen hivataláról lemondani, — 
ugy az egyházkerület is fenntartja magának, őtet ezen hivatalától felfüggeszthetni, a’ nélkül azonban, hogy ta
nán hivatalától is megfosztaná, kivéve ha erre is alkalmatlan volna.

§. 30. Az igazgatót a’ tanodái épületben hivatalszoba illeti.

V a l l á s t a n i t ó .
§. 31. Egy a’ rendes tanárok közül az intézet vallástanitója és rendes lelkésze, kinek feladata az ifjú

ság vallásos nevelésére felügyelni.
§. 32. Ez tanítja a’ vallást a’ gymnasiumnak ha nem minden osztályain át is, de legalább a’ felsőbb 

osztályokban, ’s azonkívül az istenészeti osztályban a’ gyakorlati istenészetet ő adja elő ’s az egyházi szónok
lati gyakorlatok az ő felügyelése alatt tartatnak.

§. 33. Mint az intézet lelkésze az isteni szolgálatot a’ tanintézetnél ő vezeti.
§. 34. Az egyházkerület azon fog lenni hogy ezen hivatalra, a’ mennyire lehetséges, mindenkor gya

korlott lelkész alkalmaztassák, ki feladatának leginkább képes megfelelni.

O s z t á l y t a u á r o k .
§. 35. Az Igazgató a’ tanán karral egyetértőleg minden osztálynak rendel osztály tanárokat, kiknek 

kötelességeik az ((Snitt), b. Drg). 97-ik §-ban megvannak határozva.

R e n d k í v ü l i  T a n á r o k .
§. 36. A’ rendes tanárokon kivid; két rendkívüli tanár is fog az intézetben alkalmaztatni.
§ .37.  Ide olly ifja k  választatnak, kik tanán pályára készülnek, ’s ha ezen hivatalra elegendő képes

séget tanúsítanak, az egyházkerület gondoskodni fog további kiképeztetésők ’s egykori alkalmaztatások felől.
§. 38. A’ rendkívüli tanárok az igazgatótól függenek ’s csak meghatározott időre választatnak.



S e g é d -  é s  h e l y e t t e s  ’T a n á r o k .
§. 39. Ha valamelly tanár időközben megbetegszik vagy meghal vagy az intézetből elköltözködik, az 

Igazgatónak joga van, sőt kötelessége, annak helyét ideiglenesen segéd- vagy hellyettes tanító vagy illyennek 
nem létében a’ rendes tanárok által pótolni.

F i z e t é s .
§. 40. A’ rendes tanárok közül hat 800,- kettő 700 négy pedig 600 ezüst forinttal dijjaztatik. Addig 

is pedig inig az egyházkerületnek hatalmában állana ezen fizetést fellyebb emelni, azon öszveg, melly a’ tan- 
dijjakból általában 1800 frton fellyül befolyand, a’ tizenkét rendes tanárok közt egyenlő kép lesz évenkint felosztandó. 

§. 41. Az Igazgatónak rendes tanári fizetésén fellyül még 200 ezüst forint rendeltetik.
§. 42. A’ rendkívüli tanárok évi díja 400 ez. írt.
§. 43. A’ segéd és helyettes tanítók fizetése minden egyes esetben külön fog az] egyház kerületi bizott

mány által meghatároztatni.
§. 44. Rendes fizetéseiket a’ tanárok évnegyedenkét mindenkor előlegesen fogják az intézet pénztárából

felvenni.
G y á in o 1 il a  I k  ft t e  1 e z c 11 s é g.

§. 45. Minden rendestanár köteles magát az egyházkerületi gyámoldába az első osztály szerint beváltani, 
a’ miért neki, ha hivatala viselésére alkalmatlanná lenne, halála esetén pedig özvegyének ’s kiskorú árváinak az 
alapszabályokban meghatározott nyugdíj biztosítatik.

T a n o d a !  s z o l g a .
§. 46. A’ tantermekre leendő felügyelés 's azoknak fűtése ’s tisztán tartására ’s egyébb a’ tanoda kö

rüli szolgálatokra választ a’ kerületi oskolai bizottmány egy tanoda-szolgát.
§. 47. Ennek évi fizetése 100 frt., ’s a’ mikor a’ körülmények engedni fogják-, a’ tanodái épületben 

szabad lakást nyer.
T a n í t  v á n y o k.  -

§. 48. A" tanítványok felvetetése, elhelyezése megvisgálása ’s elbotsátása körülményesen meghatároz- 
tatik az, „Gsntumvf bér Sürganifation" 59— 65 és 72—90-ik §-aiban, a’ mellyekhez az igazgató ’s általában a’ tanári 
kar magát alkalmazni tartozik.

O s k o l a i  f c g y e l e  in.
§. 49. A’ tanintézetben gyakorlahdó fegyelem eránt szinte megtartandók az „OvgamfatienS fénhuurf" 66-69-ik 

§-ban meghatározott szabályok.
§. 50. Az ezen fegyelmi szabályokkal öszliangzólag szerkezteit oskolai törvények minden tanév kezde

tével felolvastatnak a’ tanulók előtt, ’s azonkívül minden tanteremben kifüggesztetnek, —- ’s hogy pontosan megtar
tassanak az igazgató 's a’ tanári kar szigorun felügyelni fognak.

A z  i f j ú s á g  c r k ö l t s t t s  é s  v a l l á s o s  n e v e l é s e .
§. 51. A’ tanári kar főfeladatául tekintse azt, hogy a’ tanuló ifjúság, melly egykor nagyobb képzett

ségénél fogva az emberi társaságra nevezetes befolyást gyakorland, ne csak tudományos tekintetben miveltessék 
ki, hanem józan vallásos és erköltsös nevelésben is részesüljön.

§. 52. Ennélfogva mindegyik tanárnak lelkiesméretessen ügyelni kell arra mind előadásaiban mind 
maga viseletében, hogy az igaz vallásosság csirája az ifjúi kebelben soha el ne fojtassék, hanem inkább a’ lehe
tőségig kifejlődjék ’s erősitessék.

§. 53. Különösen ügyelni kell arra is, hogy a’ tanuló ifjúság necsak vasárnaponként szorgalmatosán 
részt vegyen a’ nyilvános isteni tiszteletben, hanem hétköznapokon is különösen minden rendkívüli alkalmakkal 
részesüljön vallásos oktatásban, melly úgy alkalmazandó, hogy a’ vallásos gyakorlások az ifjúsággal megkedvel- 

, tessenek, ’s általuk az igaz kegyesség terjesztessék, melly távol a’ babonától ’s vallásos túlbuzgóságtól szintúgy, 
mint a’ vallás eránti hidegségtől ’s hitetlenségtől, a’ szív ártatlanságában alapuljon.

. T a n t é r  v.
§. 54. A’ gymnasiumban mindazon tantárgyak élőadatnak, mellyek a’ magas kormány rendeleténél fogva 

rendezett gymnasimnokban előadandók, névszerint mind rendes kötelezett tanulmányok :
1. Vallás.
2. Nyelvek és pedig:

a) Latin.
b) Görög.
c) A’ magyai’ mint anyanyelv.
d) A’ német mint 2-dik] előnyelv.
e) A’ héber a’ leendő theologusoknak.

3. Földirat és történelem.
4. Mennyiségtan.
5. Természetrajz.
6. Természettan.
7. Bölcsézet.
8. Szépírás.
9. Ének.
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Mint nem kötelezett tanulmányok rendkívüli órákban a’ francia és angol ’s a’ mennyire lehetséges az 
olasz nyelv is, rajz, zene (a’ leendő oskolatanitókra nézve kötelezőleg) és testgyarkorlatok.

§. 55. A’ bölcsézet istenészeti osztályban a’ következő tanulmányok lesznek előadandók : ismerettan (me- 
taphysica) természetjog és bölcsézeti erkölcstan (ethica); — bevezetés az ó és uj szövetség könyveibe (isagoge) 
szentirási régiségtan (archeológia biblica), szentirás magyarázattan (hermeneutica), az ó és uj szövetség magyarázata 
(exegesis), a i  anyaszentegyház történetei, magyar protestáns egyházi jog, hittan (dogmatica), keresztény erkölcstan 
(moral), homiletica, katechetica, lithurgica és lelkészettan (pastoralis), végül homileticai gyakorlatok fognak tartatni.

§. 56. Az oskolaiamtól seminariumban tanitatik a’ neveléstan (paedagogica), katechetica, methodica, 
szónoklattan, zongora és karének ’s e mellett tanfüzetek szerkeztésében ’s magában a’ tanításban fognak az ifjak 
gyakoroltatni.

§. 57. Az igazgató a’ tanári karral egyetértőleg minden oskolai év végével a’ jövő oskolai évre a’ tan
tervet lehetőleg a’ magas kormány által kiadott tanterv szerint alkalmazottai! elkészíti, ’s helyben hagyás végett 
az oskolai bizottmány elé terjeszti, világosan kitéve a’ tantárgyaknak a’külön tanárok közti felosztását ’s a’ tanórák 
miképi elrendezését, megnevezve egyúttal minden tantárgynál a’ használandó tankönyvet is.

T a n n y e l v *
§. 58. A' tannyelv az egész intézetben általában a’ magyar, az olly ifjaknak azonban, kik a’ magyar 

nyelvben kevesebbé jártasak, főkép az algymnasiumi osztályokban anyanyelvökön is megmagyaráztatnak a’ tanul
mányok. Arra pedig különös gondal tartoznak ügyelni a' tanárok, hogy a’ német nyelvet is általában sajátjokká 
tegyék az ifjak.

T a n d í j a k ,
§. 59. Blinden tanuló ki ezen tanintézetben oktatásban részesül, tartozik évenkint meghatározott tandíjat 

fizetni, kivéve ha az, az oskolai bizottmány által különösen elengedtetik neki. Fizet pedig mindegyük az algym
nasiumi osztályokban 8 írt., a’ fel-gymnasiumban, ideértve az oskolatanitói seminariumot is, 10 frtot., a’ bölcsézet 
istenészeti osztályban 12 frtot ezüstben. Éhez járul egy for. fapénz.

§. 60. A’ tandíjak félévenkint fizettetnek az intézet pénztárnokánál olly formán, hogy az igazgató, midőn 
osztályonként elhelyezi az ifjúságot, mindegyiknek egy nyomtatott levélkét-ád, mellyre feljegyzi, ki mellyik osz
tályba tétetett. Ezen levélkével az illető ifjú a’ pénztárnokhoz megy, tartozását lefizeti, a’ pénztárnok pedig leve
lére a’ fizetést felírja. ’S az illető osztályba csak akkor vetetik fel az ifjú, ha a’ pénz tárnok által aláirt levelét elő
mutatja az osztálytanárnál.

§. 61. Egyébb aprólékos járulékok :
a) A’ beírásért fizet minden tanuló? mikor a’ tanintézetbe felvétetik, egy fortot.
b) Ugyan akkor fizet a’ könyvtárra egy frtot.
c) Oskolai bizonyítványokért fizettetik egy for.
d) Az éretségi visgáltatásért a’ más nyilvános tanodáknál bevett szokás szerint.

§. 62. A’ beirási díj az igazgatót illeti ; a könyvtárra fizetendő egy for. a’ könyvtárnok veszi által, ki 
arról számol; — a’ bizonyítványokért évenkint bejövendő öszveg egy harmadrésze az oskolai pénztárba fizetendő, 
melly ezen bizonyítványok nyomatási költségét viseli ’s azokat billyeggel ellátatja, — egy harmadrésze az igazgatóé, 
egy harmadrésze pedig a’ többi 12 rendes tanárok közt egyenlőképen felosztandó.

§. 68. A’ nem kötelezett tanulmányokért az illető tanulók bizonyos meghatározandó mérsékelt díjat
fizetnek.

A » i n t é z e t  j ö v e d e l m e .
§. 64. Az intézet jövedelme áll:

a) Az egyházkerületi gyülekezetekre évenként kivetendő öszvegből.
d) A’ kerületi oskolai alapítvány jövedelméből.
c) A’ soproni Convent kezelése alatt lévő oskolai alapítványok jövedelméből.
d) Ugyan a’ soproni Convent kezelése alatt lévő díjpénz alapítványok jövedelmének ide fordítandó bizonyos

százalékaiból.
e) Mégis a’ soproni Convent által saját pénztárából évenként kötelezett öszvegből.
f) Tandíjakból.
g) Előre meg nem határozható rendkívüli bevételekből.

§. 65. Blind ezen jövedelmek a’ kerületi oskolai pénztárnok által kezeltetnek, kinek 200 írt. évi díj 
rendeltetik.

A z  i n t é z e t  k i a d á s a i .
§. 66. Az intézet rendes kiadásai : a’ tanárok, az oskolai pénztárnok és a’ tanodái szolga fizetése.
§. 67. A’ rendkívüli kiadások, nevezetesen, a’ mellyek az intézet felszereléséhez tartoznak, az igazgató 

által összeirandók ’s a’ minden tanév végével tartandó nagy bizottmány i gyűlés elé térj esztendők, melly a szük
séges költségeket az oskolai pénztárból utalványozza, az igazgató pedig azok hova fordításáról számol.

T a n é p i i l e  t.
§. 68. Az intézet épülete jelenleg egy nagy, — 19 közönséges és három kissebb termeket foglal magá

ban. Ezek közül a’ nagy terem az isteni szolgálat ’s a’ közvisgálatok tartása ’s általában az ifjúság ünnepies 
összejövetele helyéül, a’ többiek közül 9 tanteremül 8 lakószobáéi szolgál, ötöt pedig az intézet könyvtára ’s mu- 
seuma foglal el.

T a n  e s  z k  ö z  ö h.
§. 69. Az intézet taneszközei :

a) A’ könyvtár, melly a’ Soproni Conventnek 4000 kötetnyi könyvtárával, úgy a’ megszüntetett magyar é3



német társaságok könyvtáraival együtt több mint lfÖOO kötetből áll, mellyek közt sok nagy becsű ’s ritka 
munkák találtatnak.

b) A’ muzeum, melly 2000 darabnál több ásványok#, mintegy 400 kagylót, 1200 darab részint régi, részint 
• újabb pénzeket, néhány darab romai régiségeket, ’s 450 példányból álló növény gyűjteményt, ’s más nevezetes
ségeket foglal magában. .

e) Különféle tanszerek, mind fóldabroszok, föld és égtekék, igen nevezetes mérnöki eszközök, ’s mint egy 
100 darabból álló természettani szerek gyűjteménye.

§. 70 A’ könyvtár és muzeum az igazgató felügyelése alatt áll közvetve, kinek beleegyeztével az os
kolai bizottmány a’ Soproni Conventel egyetértőleg a’ rendes tanárok közül egy könyvtárnokot rendel, kinek 
az intézet épületében jelenleg szabad lakása van.

§. 71. A’ külön tanszakokhoz ’s osztályokhoz tartozó taneszközök az illető szak és osztály tanárok kü
lön gondviselése alatt állanak.

§. 72. A’ tápintézet jövedelmei :
a) A’ soproni Convent kezelése alatt lévő alapítványi tőkék kamatjai.
b) Ugyan a’ Soproni Convent által bizonyos alapítványokból évenkint a’ tápintézethez fordítatni szokott, 

ősz vég.
c) Az egyházkerületbeli gyülekezetek által évenkint gyüjtetni szokott pénz és gabona mennyiség.
d) Sopron városa által évenkint kiszolgáltatni szokott tüzelőfa mennyiség.

§. 73. A’ tápintézetet ezentúl is a’ Soproni Convent fogja kezelni, a kerületi oskolai albizotmány ’s a’ 
tanári kar liozzájàriïïtlivâr

§. 74. Ezen bizottmány rendel a' rendes tanárok közül egy Ephorust, ki az intézetbeli ifjúság ellá
tásáról gondoskodik, a’ bevételeket ’s kiadásokat kezeli ’s mindenről rendes számadást vezet, mellyet az osko
lai év végével a kerületi számvevőnek is bead.

§. 75. Az Ephorusnak a’ tápintézeti pénztárból évenkinti fizetés rendeltetik.
§. 76. A' tápintézet szakácsnéja az Ephorusnak engedelmeskedni tartozik.
§. 77. A’ tápintézetbe csak szorgalmas és jó crköltcsü ifjak vetetnek fel.
§. 78. Ezen intézet jótéteményében részint ingyen részesülnek az ifjak, részint fél részint egész fi

zetés mellett.
§. 79. Egészen ingyen csak a’ legkitűnőbbek vetettetnek fel, (’s itten tanulások első évében rendsze

rint senki, ha csak a’ tanárok különösen megnincsenek győződve a’ felveendőnek érdemes volta felöl), — kü
lönös tekintettel azokra, kik oskolatanítói 's lelkészi hivatalra készülnek, a’ kiknél egyébberánt még arra is kell 
ügyelni, hogy ép érzékekkel bírjanak.

§. 80. Egészen ingyen csak a’ 73. §-ban körülirtt bizottmány vehet fel ifjakat ’s csak.midőn az os
kolai tan folyan közben marad ki valaki, van joga^az Ephorusnak az igazgatóval egyetért őleg annak • helyébe 
mást felvenni, jerröl a’ választmánynak utólagosan jelentést tenni tartozván.

§. 81. Fél és egész dij mellett mennyit lehessen felvenni, azt szinte a’ fent körülirtt bizottmány ha
tározza meg, ’s az ez által meghatározandó számmal az Ephorus- az igazgatóval egyetértőleg vehet fel érde
mes ifjakat.

§. 82. A’ többször nevezett bizottmány egy határnapot, rendszerint a’ tanév első napjaiban fog kitűzni 
’s közzé tenni, a mikor a’ tápintézet ügyei felől intézkedni kíván, ’s a’ felvetetni kívánok tartoznak magokat a’ 
kitőzött határ napig a’ Convent elnökénél Írásban jelenteni.

§. 83. Tápintézetbeli ifjú dijpénzben is részesülhet egyszersmind, ha arra különösen érdemesnek ta-
láltatik.

D i j  i» c ii z c k.
A o

§. 84. A’ dijpézek részint ollyanok, mellyek a’ Soproni Convent által kezeltetnek, ’s ezek ismét részint 
kizárólag csak Sopronban tanuló, — részint Sopronban tanult, ’s innen felsőbb tanintézetbe költözött ifjaknak 
adatnak; részint pedig a’ kerület vagy más testületek által kezeltetnek és Sopronban tanuló ifjaknak adatnak,^

§. 85. A’ Soproni Convent gondviselése alatt lévő dijpénzek ezentúl is ez által fognak kezeltetni ’s 
a’ tanán kar liozzájárultával kiosztatni-

§. 86. A’ kerület kezelése alatt jelenleg csak egy dijpénz alapítvány van, egy Balaton melléki ifjú
számára. E z , ’s minden egyébb, jövendőben, a’ kerület által kezelendő dijpénzek a’ helybeli oskolai, bizottmány
által a’ tanári kar liozzáj árultával fognak kiosztatni.

§. 87. A’ más testületek által kezelt díjpénzek közt leginkább megemlítendők a’ Róth Teleki féle,
mellybŐl ez ideig 6, 7, néha több Soproni tanuló ifjú is részesült fejenként 100 váltó ft. és a’ Settér féle.

§. 88. A’ dijpénzek általában csak szorgalmas és jóerkölcsü ifjaknak adathatnak, ’s a’ Soproni Con
vent gondoskodni fog a’ felől, hogy egy tanuló két rendbeli díjpénzben ne részesüljön.

B  e t e  g  á i> o 1 il a.
§. 89. A’ szegény sorsú tanulók számára létezik a’ Soproni polgári kórházban egy Örtl és egy Zaka- 

féle alapítvány, mellybe két ifjú mindenkor, ingyen vetetik fel ’s ott ápolást orvosszereket ’s élelmet ingyen nyer.
§. 90. Szinte szegény sorsú beteg' ifjak számára létezik egy tőke, mellynek a’ legcélszerűbb haszonra 

fordításával a’ tanári kar bizatik meg.

T  ü z c 1 ö f  a.
§. 91. A’ tanoda számára Sopron városa mindenkori folyamodás után évenként 15-ől tüzelőfát szó 

kott kiszolgáltatni a’ meghatározott váltságdíj kifizetése mellett.
3 *



§• 92* Az oskolai pénztárnok ezen fii mennyiségért a’ járandó váltságdíjat kifizeti, azt a’ tanodái épü
letbe rendeli s felvágatja, a’ mennyiben pedig a tantermek fűtésére elegendő nem volna, a’ még szükséges mennyi
séget a’ befolyandó fapénzből megszerzi.

§. 93. Ezen fával füttetiiek a’ tantermek 's az igazgató hivatal szobája ’s mikor szükséges, a’ nagyterem..
§. 94. A’ fűtés a’ tanodái szolga kötelessége, kinek felvigyázása alatt van a’ tüzelő fa is, ’s ki ismét az 

igazgató felügyelete alatt áll.
I g a z g a t á s .

§. 95. A’ tanintézet, "a magas kormány legfelsőbb felügyelési jogánok mindenkori tiszteletben tartása 
mellett, közvetve ezen dunántúli ág. vall. evang. egyházkerület felügyelése ’s kormánya alatt áll, mellynek egye
dül van joga az intézet ügyeiben intézkedni.

§. 96. Csak az egyházkerület tehet ezen iskolai szabályokban módosításokat ’s különösen csak ez tehet, 
mikor a’ szükség kívánja, újabb költségvetést.

§ .97.  Az egyházkerület közgyülésileg egybegyült képviselői által választ egy nagyobb egyházkerületi 
s egy kisebb helybeli iskolai bizottmányt, -mellyek közvetlen intézkednek az egyházkerület által elejökbe szabott 
utasítások korlátái között az iskólai ügyek felett.

E g y h á z  k e r ü l e t i  i s k o l a i  l i i z o t t m á n y .
§. 98. Az egyházkerületi iskolai nagy bizottmány áll 29 tagból, kik közül az egyházkerületi gyűlés az 

elnökkel együtt választ huszonkettőt, a soproni Convent pedig ötöt, kikhez járul még a tanodái igazgató ’s egy a’ 
tanári kar által saját kebeléből választandó képviselő.

§. 99. Ezen bizottmány mindenkor hat évre választatik s elnöke felváltva az egyik hat évben egyházi, 
a másikban világi.

§. 100. Ezen bizottmány évenként rendszerint egyszer a’ közvisgálatok alkalmával, de szükség esetében 
többszőr is, összeül ’s az iskolát illető minden ügyekben intézkedik; minden intézkedéseiről azonban az egyház 
kerületnek számol.

§. 101. Hogy érvényesen határozhasson ezen bizottmány, szükség legalább^ tizenöt tag jelen legyen.

T a n á r o k  v á l a s z t á s a  *s e l l i o c s á t t á s a .
§. 102. A’ nagy bizottmány teendői között legelső a tanárok ’s igazgató választása ’s elbocsátása.
§. 103. Ha az igazgatói vagy valamelly tanári állomás megürül, az iskolai választmány csődöt hirdet ; 

de más utón is igyekszik magának tudomást szerezni alkalmazható egyének felül.
§. 104. .A’ magokat jelentő ’s hozzá értők által ajánlott egyének közül titkos szavazás utján történik 

a’ választás. •
§. 105. Ha valamelly tanár hivatalának nem felel meg, vagy annak viselésére alkalmatlanná lesz, a’ bi

zottmány joga sőt kötelessége, azt elmozdittani ; az utóbbi esetben azomban gondoskodni fog, a’ mennyire a’ 
körülmények engedik, hogy az illy egyén ínségre ne jusson.

P é n z k e z e l é s .
§. 106. A’ második foteendője a’ kerületi iskolai bizottmánynak a’ szükséges költségek megszerzése, a’ 

kiadások utalványozása ’s az intézet vagyonának rendes kezelésére a’ felügyelés.
§. 107. Különösen gondoskodni fog ezen bizottmány hogy az intézet tökéi biztos helyekre adassanak 

ki ’s azok kamatjai rendessen befolyanak, és hogy a’ kerületi gyülekezetekre kivetett összeg a’ meghatározott időre 
rendesen befolyjon, általában hogy minden jövedelmek a’ lehetőségig biztosítva legyenek, nehogy e tekintetben 
az intézet csorbát szenvedjen.

§. 108. A’ kerületi gyülekezetek által fizetendő összegre nézve gondoskodni fog a’ bizottmány olly 
kulcs készítése felül, melly által minden e tárgybani nehézségek a’ lehetőségig elliárittassanak.

§. 109. Minden gyülekezet Írásbeli térítvényt ad arról, hogy a’ rá esendő részletet pontosan megfizeti.
§. 110. Minden gyülekezetben köteleztetik a’gondnok az illető családoktól a’ rájok kivetett összeget be

szedni ’s azt az espereshez vagy esperesi pénztárnokhoz állíttani, a ki az egész esperességre eső illetéket az isko
lai év kezdetével mindenkor előlegesen tartozik Sopronba rendelni. A’ beküldés határnapja sz. Mihál napja.

§. 111. A' fizetni vonakodó gyülekezetét az illető esperes tartozik haladék nélkül az iskolai pénztár
noknak feljelenteni, ki az egyházkerület által ezennel felhatalmaztatik az illy gyülekezet ellen saját felperessége 
alatt a pert megrendelni, érintkezésbe tevén az iránt magát ez illető esperesi felügyelővel vagy annak nem lété
ben más jog értő egyénnel.

§. 112. Az intézet pénztárnoka a’ kezelése alatt lévő minden pénzekről tartozik rendes számadást ve
zetni, ’s azokról felelős.

§. 113. A’ pénztárnok úgy szinte a tanodái igazgató, a’ könyvtárnok ’s a’ tápintézeti gondnok szá
madásaikat az egyházkerületi számvevőnek beadják, ki azokat megvizsgálván észrevételeivel együtt a kerületi 
számvevőszék elé terjeszti, melly az illetőket elmafasztja vagy felmenti, ’s mellynek hozott ítélete csak az egy
ház kerületi főtörvényszékig fellebbezhető.

§. 114. A’ kerületi számvevő tartozik az iskolai pénztárt koronkint megtekinteni ’s arra különös gon
flai lenni, hogy az eredeti kötelezők rendesen, a’ törvény értelmében állíttassanak ki ’s eléggé biztosítva legyenek 
’s valamikép el ne tévedjenek, ’s ha akármikor rendetlenségben találná a’ pénztárt, hatalmában áll, sőt felelősség 
terhe alatt köteles a’ pénztárnokot felfüggezteni, a pénztárt lezárni ’s eziránt a’ bizottmány elnökét tüstént tu
dósítani.

§. 115. Nem külömben a’ tanodái segéd eszközök, könyvtár, muzeiun, ’s általyában minden mi a ta-



nodához tartozik, a’ számvevő ellenőrsége alatt áll, ki azokat koronként megtekinti, azoknak felvigyázójától szá
mot kér ’s mindenekről tudósítását az iskolai bizottmánynak beadja.

H e l y b e l i  B i z o t t m á n y .
§. 116. A kerületi iskolai nagy bizottmány mellett egy helybeli albizottmányt is választ az egyházkerü- 

leti gyűlés a’ Sopronban vagy ahoz közel lakó egyénekből.
§. 117. Ezen albizottmányi tagok száma kilencz, kik közül érvényes határzáshoz ötnek jelenléte fog min

dég megkivántatni, ’s szinte mint a nagy bizottmányi tagok, hat évekre választatnak s elnököt és jegyzőt magok 
közül neveznek ki.

§. 118. Ezen albizottmány teendői az „Drganifatiüii^íSnÜüuvf" 118, 119, 120, ’s 121 §. §-ban vannak 
meghatározva.

§. 119. Jegyzőkönyveit ezen albizottmány mindenkor tartozik a’ nagy bizottmányi gyűlés elé terjeszteni.

A ’ t a n á r i k a r  á l l á s a  a z  e g y h á z k e r ü l e t h e z .
§. 120. Az egyházkerületi főtanoda az egyházkerület kiegészítő testületé gyanánt tekintetik, annak gyű

lésein igazgatója ’s megválasztandó képviselői által képviseltetik, tanácskozmányaiban ’s minden egyébb ügyeiben 
szintúgy, mint akár melly egyes esperesség vagy királyi városi gyülekezet, szavazattal bir, ’s hozzája valamint ezek
hez minden kerületi határozatok hivatalos utón megküldetnek.

O s k o l a i  n é v t á r .
E g y h á z k e r ü l e t i  n a g y  B i z o t t m á n y .

E l n ö k :  Wolmuth Leopold, h. sup.
Ü l n ö k ö k :  Artner Lajos, Berzsenyi Miklós, Borbély József, Eöri Sándor, Hrabovszky János, Karsay 

Sándor, Káldy József, Király József igazgató; Kolbenheyer Mór, Krausz Teofil, Krenosz István, Kutasy György, 
Kühne Ferdinánd, Mai’ton György, Mezriczky Péter, Müllner Mátyás, Pálfy József, Perlaky Dávid, Radó Ignacz, 
Radó Lajos, Ruppreclit János, Sclmeller Wilmos, Szakonyi István, Szcdenics György, Tót János, Véssey Lajos, 
Zmeskál István.

J e g y z ő :  Pálfy József.

H e l y b e l i  k i s e b b  v á l a s z t m á n y .
Artner Lajos, Bór Sámuel, Kolbenheyer Mór, Krenosz István, Marton György, Reichenhaller József, 

Ruppreclit János, Szarka Káról, és Szigeti József.

P énztárnok .
Szabó József.

Szám vevő.
Pálfy József egyházkerületi számvevő.

R en d es tanárok.
Király József igazgató.
Pálfy József vallástanitó.
Müllner Mátyás.
Domanovszky Endre.
Turcsányi Adolf.
Hrabovszky Dávid.
Petiik János.

Lehr Endre.
Kleeblatt Herrmann.
Poszvék Gustáv.
Ztóarnoviczky György.

R en d k ív ü li tanárok.

KOnyvtárnok.
Müllner Mátyás, tanár.

T áp in tézeti gondnok :
Müllner Mátyás, tanár.

T anoda-szolga .
Winkler Ferdinánd.

Fogalmazta
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A’ felsőbb oskolák számára alkotott törvények.
Tudományos intézetbe érkezők, egyenként és összesen, soha se feledkezzenek meg arról, mi szerint fő

célok, ifjúi elméjüket ismeretekkel, szívókét pedig az erkolcsiség szeretetével gazdagítod, hogy így mind magok 
szerencsések és boldogok legyenek, mind az emberiségnek, hazának és egyháznak idővel hasznos tagjaivá vál
janak. Ezen szent célt legbiztosabban éri el a’ tanuló iíju, ha lelkének épsége ’s ártatlansága felett szüntelen őr
ködik, és a’ szelídségben, szerénységben ’s józan életben keresi jellemének legfőbb ékességét: mit részint úgy 
tanúsít, ha minden ember, de különösen oktatói ’s nyilvános hivatalban lévők eránt illő tisztelettel viseltetik. Az 
erkölcsös és tudományos iíju bizonyosan hálával is emlékezend mind azon intézetre, mellyben neveltetett, mind 
azokra, kik nevelték és oktatták.

A.
1. Minden tanuló az oskolai év kezdetén álljon be, magát az igazgató ’s illető oktatóknál bemutatván, 

a’ tudományos intézetbe. A’ más oskolákról érkező hiteles bizonyítványát, mi nélkül a’ tanulók sorába senki 
sem vétethetik fel, azonnal adja át az igazgatónak.

2. Mihelyt valaki a’ tudományos intézet tagjává lett, míg ez lenni meg nem szűnik, annak minden 
törvényei alatt áll.

3. Minden tanuló az igazgatónak és illető tanítójának tüstént jelentse be fogadott szállását, mellyet 
azoknak híre ’s tudta nélkül változtatnia nem szabad. Sör- bor- vagy kávéházakban ’s áltáljában gyanús he
lyen lakást fogadni toltatok.

18.
4. Az isteni tiszteletben buzgósággal részesüljön mindenki, ’s az ur vacsorájávali élést el ne mulassza. 

Más valláson lévőket áhítatukban zavarni a’ legszigorúbb büntetés alatt tilos.
5. Az oskolai rendszerben kijelelt tudományok hallgatására kiki köteleztetik. Vendég hallgató az 

igazgatónak ’s az illető tanítónak jelentse be magát.
6. A’ leckéket az illető tanító ’s igazgató híre nélkül elmulasztani nem szabad.
7. A’ leckéken mindenki a’ meghatározott időben jelen legyen. Késő megjelenés annyi mint lecke

mulasztás.
8. Oskolai díjakban vagy egyéb jótéteményekben, ha azokra méltatlannak találtatok, azok élvezésétől 

azonnal megfosztatik.
9. Mindenféle oskolai bútoron ejtett kárt a’ rongáló nem csak megfizeti, hanem vétségéhez mért bün

tetés alá is esik. M  ■(f/Z/Mtc-t *< ' Z  L .

€ .
10. A’ tudományos intézet tagja alatta van az országos törvényeknek ’s helyhatósági rendeleteknek 

is. A’ mi tehát országos és rendőrségi törvény által tiltva van, az annál inkább tilos a’ tanulóra nézve. Azon
kívül ő, mint tudománnyal foglalkozó, minden bárdolatlanságot kerüljön erkölcsben, viseletben, ’s átaljában 
kerüljön mindent, miben bárki megbotránkozhatnék.

11. Lakásán kiki csendesen ’s becsületesen viselje magát, idejét soha vétkes mulatságokra ne vesz
tegesse. Télen 9, nyáron 10 órakor estve hon legyen.

12. Sör- bor- kávéházakba vagy más tiltott helyekre járni egyátalán tilos. Nyilvános tánchelyeken ’s 
színházban engedelem nélkül megjelenni nem szabad.

13. A’ szülőktől vett pénzt roszra fordítva elpazarolni, a’ tőlök szerzett ruhát, könyveket, bútort eladni, 
elzálogosítani, elcserélni, valamint a’ szülők vagy tanítók engedelme nélkül hitelbe dolgoztatni, vásárolni, köl
csönözni, adósságot tenni tilalmas.

14. Leckeadásokat az igazgatónak tudta nélkül senki fel ne válaljon.
15. Az idéz által megidézett a’ meghatározott időre ’s helyre okvetetlen megjelenjék, külömben bün

tetését súlyosbítja.
16. Az oskolából elutasított tanuló a’ polgári törvényhatóságnak adatik át.



ï  1  I t  ï
az cgyházkeriileti Iskolai ’s egyébb költségek kivetésére.

K a  elv volt leginkább gyakorlatban egyházkerületünkben ez ideig az egyházi költségek kivetésében ’s beszol
gáltatásában, az egyik szintolly igazságtalan mint a’ másik. Mert mig némelly gyülekezetek lélekszám szerint 
fizették járulékaikat, mások a’ birtokra vetették ki azokat. Az első elv szerint a’ legszegényebbek, kik többnyire szá
mosabb családdal vannak megáldva, többet fizettek, mint a’ legvagyonosabbak, holott az igazság és méltányosság 
azt kívánja, hogy a’ kinek az isten többet adott, az többel is járuljon az anyaszentegyliáz oltárára. A’ második 
elv szerint pedig nem az egyén, hanem a vagyon vétetett a’ fizetés alapjául, holott az egyházi intézmények jóté
konyságában nem a’ birtok arányában részesül az ember. — Hogy tehát az igazságnak ’s méltányosságnak a’ 
lehetőségig meglehessen felelni, szükség közép utat követni, hol a’ fizetésekkel sem a’ szegény erején feliül ter
helve, sem pedig a’ vagyonosabb, mind a mellett, hogy többet áldozzák mint a’ szegényebb, igazságtalanul meg
róva ne legyen.

Ennélfogva a’ következő fizetési kulcsot ajánlja ezen iskolai bizottmány az egyházkerületi iskolai ’s 
egyébb költségek kivetésére :

1. Vetessék fel alapul a’ rendes adó, értve a’ fejadót, házadót, telekadót, ’s jövedelmi adót.
2. Állíttassák tiz osztály, melly szerint az arányában kiki tartozását fizesse, úgy hogy ;

a )  az első ostály szerint fizessenek azok, kik egy forinton alul fizetnek adót, egyszeresen,
b )  a’ második osztály  szerint azok, kik egy forinttol háromig fizetnek, kétszeresen,
c )  a’ ha rmadik  osztály szerint azok, kik három forinttol hatig fizetnek, háromszorosan,
d )  a’ negyedik  osztály  szerint azok, kik hat forinttol tízig fizetnek, négyszeresen,
e )  az ötödik osztály szerint azok, kik tiz forinttol tizenhatig fizetnek, ötszörösen,
f )  a’ ha todik osztály szerint azok, kik tizenhat forinttol huszonötig fizetnek, hatszorosan,
ff) a’ hetedik osztály szerint azok, kik huszonöt forinttol negyvenig fizetnek, hétszeresen,
à) a’ nyolczadik osztály szerint azok, kik negyven forinttol hatvanig fizetnek, nyolczszorosan,
i) a’ ki lenczedik osztá ly szerint azok, kik hatvan forinttol százig fizetnek, kilenczeresen,
k) a’ t izedik osztály szerint azok, kik száz forinton felül fizetnek, t ízszeresen.

3. Egyes személyek, cselédek, mesterlegények, általában kik csak húsz krajczár fej adót fizetnek, fizessék 
annak felét, a’ mit az első osztálybeliek fizetnek.

4. A’ fizetés alul a’ soproni tanárokon kívül egy ágost. vallásu evang. család se vetessék k i , az egy
háziak se.

5. A’ fizetés alapjául vetessék azon adó, mellyet valaki azon gyülekezet körében fizet, a’ hol lakik, 
(tehát ide értve a’ gyülekezethez tartozó filiákat is).

6. Az olly birtokról, mellynek tulajdonosa nem lakik azon gyülekezetben, mellynek körében a’ gyüle
kezet fekszik, a’ fizetendő adónak csak fele vétessék fel fizetési alapul.

7. Vegyes házasok felét fizessék a’ külömben rájok esendő részletnek.
8. Olly egyházi testületek, mellyek a’ magok erejéből tartanak fen rendezett gymnasiumot, ha algym- 

nasiumok van, kétharmadrészt : ha pedig főgymnasiumok van, csak egy harmadrészét fizessék a’ külömben rá
jok esendő összegnek.

9. A’ tápintézethez adjon minden gyülekezet minden huszonöt forintra, mellyet az iskolai pénztárba 
fizet, egy mérő búzát, t. i. huszonötön alul egyet, huszonöttől ötvenig kettőt, 50-től 75-ig hármat etc. a’ mit a- 
zomban szt. Mihály tájban folyó legközelebbi piaczi áron kész pénzül is beszolgáltathat.

10. Köteleztessék minden gyülekezet minden harmadik évben a’ kitűzendő határnapig összeirni a’ hozzá
tartozó családok rendesadóját a’ fentt meghatározott osztályok szerint, minden egyes a’ gyülekezethez tartozó 
helységet felvéve egyenként, ’s azt az illető gyülekezet jegyzőjének aláírásával megerősítve a’ kerületi számve- 
vőhez beküldeni, ki e’ czélra vonalozott iveket fog minden egyes gyülekezethez küldeni, (lásd ennek mintáját).

11. A’melly gyülekezet a’ kitűzött határnapig be nem küldi ezen összeírást, annak egyházi tartozását 
belátása szerint meghatározni ’s kivetni legyen joga a’ számvevőnek, a’ mit azután az illető gyülekezet megfizetni 
tartozik.

12. A’ bejövendő összeirási táblák nyomán a’ kerületi számvevő vesse ki minden gyülekezetre csalá
donként az egyházi tartozásokat, a’ mit az illető gyülekezetek három évek folytán tartozzanak fizetni, minden 
három évben uj kivetés lévén eszközlendő.

Ezen kivetés szerint a’ legszegényebb családokra esnék négy, legfellebb öt krajczár évenként, de a’ 
legtehetősebbek sem fizetnének többet, mint legfelebb 50 krajczárt ; ’s igy úgy hisszük, a’ méltányosságnak meg 
lenne felelve ’s a’ fizetésekkel erején felül senki sem terlieltetnék.

P á lfy  József m. p.
kerületi számvevő.
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Esperesség: Veszprémi Adó-összcirás az 185__ dik évre. Gyülekezet: Rerta
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Kerta 50 15 10 12 8 4 1 — — — — 3 Kemény Lajos.

Karakó Szörcsök 31 10 6 8 3 2 — 1 1 — — 2 Nagy Sándor.

Kis Kamond. 28 ■ 7 3 4 4 5 2 — — 2 1 4 Varga István.

Kis és Nagy Pirit 6 2 — — 2 — 1 1 — — — 1 Szabó János.
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A’ duiidntnli dg. Iiitv. «gylmlícriilcli Főtanod# 
Tökeinek Jegyzéke.

I.
A., Az egyházkerület  kezelése alatt.

1. A’ kerületi gyülekezetekre évenkint kivetendő...............................
2. A’ kér. oskolai alap tökéje

a) hatszázalékkal kamatozó tökék 13873 frt. 36 kr. 
h) per alatt lévő ’s jelenleg nem kamatozó 320. írt. 
c) a’ Kusti gyülekezet által évenkint űzetni kötelezett 40 vfrt. .

ZJ., A’ Soproni  Convent  kezelése a la t t :
1. A tulajdonképi tanodái alap.

a) Pelez János hagyománya 2000 fr.
b) Nagy Mesterházy J. hagyomány 850 fr.
c) A. R. Komáromi gyűl. gyűjteménye 43 fr. 33 kr.

Mind ezek a’ Soproni Convent által 3400 vforintra neveltetvén, tesz
nek együtt ......................................................... • ....................................

d) A’ Jeszenákféle alapitv.................................................................
e) Leitner András alap......................................................................
f) Torkos Samuel alapítványa, melly részint tök ékből, részint

fekvő birtokokból áll, ’s jövedelmez évenkint k ö rü lb e lü l..........................
Ezen alapítvány bizonyos csorbulást szenvedvén, mig az helyre pó

tolva, ’s az egész alapítványi tőke kiegészítve lesz, csak 360ftal fog az 
oskolai intézetnek jövedelmezhetni.

2. Díjpénzalapítványokbol a’ kezelésért levont százalékok, mellyeknek
e engedtetett által

74 fr.

alap.

18
49
24
70
5

33
1

30
402
10
40

1
52

51
60

6 
3 
5

10
10
30

30
5

.12
5

6 kr.
2 V8 »
45 „

8 „ 
»

55 „
59 „
34 „

fele a’ Soproni Convent által a’ tanoda részéi
a) Lakner Kristóf alapítványából
b) Lövei Mátyáséból
c) Gensel Ádámébol
d) A’ Löffelholczféléből
e) A’ Radlféléből . .
f) A’ Roggendorfféléből
g) Török István és Komáromi Kát
li) Volkra féléből . .
i) A’ Figuli féléből
k) A’ Palmféléből . .
l) A’ Szakonyi féléből
m) Gabriel Krisztináéból
n) Farkas Ádámébol .
o) A’ Kövesi féléből
p) A’ Kalmár féléből
r) A’ Kucsera féléből .
s) A’ Hubert féléből .
t) Gabriel Lajos féléből
u) Gombócz féléből
v) Barcza Ferenez féléből
x) Barcza Józsefféléből .
y) Török Mihályébol .
z) Bárány Borbáláéból 

aa) Raumschüssel Margit alap. 
bb) Csányi Jánoséből 
cc) Horváth Illésféléből 
dd) A’ Márton féléből 
ee) A’ Schwarz féléből
ff) A’ HasenauerfélébŐl ____

Mind ezek összesen tesznek váltóban 637 
3. A’ Soproni Convent által saját pénztárából évenkint fizetni köte

lezett öszv.............................................................................................................

40

53
34

48

6

12
12

54 y.8 n

4. Tandíjakból reménylhető évenkint

alapítvány.

Összesen . .
Ezekhez járul a’ Glosius féle nevezetes, de még per alatt lévő

E züst pénz.

T ő k
frt.

14193

kr.

36

1360
5442200

Évi jövedelem
frt. kr.

7000

834

79 25 V. 
278 31 % 

10

520

255 9*/1#

705
1800

11482

20

267,0

Összeírta
P á l f y  J ó z s e f ,

e g y h á z k e r ü l e t i  s z á m v e v ő .
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II. Tápintézeti Tőkék.
1. A’ Soproni  Convent  kezelése a lat t  lévő örök tőkék.

írt. 10 ki váltó, a’
i,

mi a

a) Gabriel Krisztián alapítványa .
b) Tall Gabriel Katalin alapítványa
c) Kullmann Dorothea alapítványa
cl) Milliner Erzsébet alapítványa .
e) Royko János alapítványa
f) Gr. Auersperg alapítványa
g) Ortl Károly alapítványa .
k) Walther Gottfried alapítványa .
i) Szűke Borbála alapítványa
k) Nagy Mesterházy alapítványa .
l) Braun András alapítványa
m) Török Zsuzsanna alapítványa .
n) Kmettovini Mihály alapítványa
o) Zsitkovszky Sámuel alapítványa
p) Farkas Áclám alapítványa
q) A’ Moson-Győri Esperesség gyűjteménye 674 

Soproni Convent által kiegészíttetett 700 írt.
r) A’ Vasi felső esperesség gyűjteménye
s) Assmann András alapítványa .
t) Grundner Tamás alapítványa .
u) Milliner Therézia alapítványa . • <
v) Örtl Ernest Gottfried alapítványa- -
x) Royko György alapítványa
y) Izsó József alapítványa 498 frt. v. kiegészítve
z) Zakó István alapítványa . . . .  

aa) Torkos Sámuel alapítványa
bb) Köblös János alapítványa 589 ír. 27 ki*, váltó kiegészítv 
cc) A’ Rév. Komáromi gyülekezet gyűjteménye scala által leapadt 43 fi-. 33 
dd) Superint. Kis János alapítványa 
ee) Laitner András alapítványa 
ff) Laitner Ferencz alapítványa 
gg) Witte szül. Artner Sarolta alapítványa 
hh) A’ Soproni Convent által az évenkinti pénztár maradékokból meggazclál 

koclott 4030 fr. váltó

500 frt. váltó.

G00
kr. v

Összes tőke mennyiség

Ezen tőke részint 6 százalékkal, részint 5, részint 2 % százalékkal a’ múlt 
1852-ik észt. jövedelmezett . . . . . . . . . . . .

Ezekhez járul :
2. Különféle tőkékből ezen intézethez forditott jövödelmek

a) Iíillinger Károly alapítványából addig, mig árvaház-
állittathatik fel . .----- .

b) Lövei Mátyás alapítványából
c) Raumschüssel Margit alapítványából .
d) Farkas Adám alapítványából
e) Csányi János alapítványából
f) Löffelkolcz Constantia alapítványából
g) Roggendorf Roz. Krist. alapítványából
h) Telekesi Török István és Komáromi Katalin alapítvá

nyából . . . . . . .
i) Szakonyi Mária alapítványából . .J

605 frt. 23 kr. 
70 „ — „
30
18
30
90

9

12

120
7

Összesen váltóban 979 35
3. A1 Soproni ’s más gyülekezetek évenkinti pénz adománya, változó mennyiség.
4. Az 1810-dik évi Farádi gyűlés alkalmával a’ gyülekezetek által ezen intézethez

fizetni kötelezett gabona mennyiség 164 mérő búza.
5. A’ Sopron városa által évenkint kiszolgáltatni szokott tüzelőfa 6 öl.
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III. D íjpcnz alapítványok.
A. Az egyházkerület kezelése alatt:

Bái^ny Borbála alapítványa, egy  B a l a t o n  in e 11 é k i i f j u számára 200 pft. tökének évi kamatjai 12 fp.
B .  A’ Soproni Convent kezelése alatt:

a) Olyanok,  melyek Sopronban tanuló i f jaknak adatnak.
1. Volkra Sidonia alapítványából egy tanuló 2 pft.
2. Sz. Mártoni Figuli Mihál alapítványából, három tanuló,  kitünÖleg az alapító rokonságából, Kern. 

Szent-Mártonbol, általában Kemenesaljáról való, ’s ilyenek nem létében, általában magyar ifjak számára, fejenként 
15 ft. 36 kr. Ha közülök valaki academiára megy, két részletet is nyerhet.

3. Artner Leopold alapítványából szegény sorsú tanulók papirost nyernek.
4. Gabriel Kristina alapítványából, az alapító rokonságából való k é t  i f j ú  fejenkint 8 ftp.
5. FarkasÁdám alapítványából, ennek rokonságából való, átalában pedig vend ajkú iíjak n é g y e n ,  

fejenként 12 ftp.
6. Ugyan ennek alapítványából az Asbót családból való, ’s ezek nem létében soproni ifjak k e t t e n

fejenkint 8 frt. 48 kr. p. IH /V 'IA ‘ V £
7. Köves Pál alapítványából egy szorgalmas tanuló 2 ft. 48 kr.
8. Kalmár János alapítványából az alapító apai rokonságából ’s ezek nem létében általában Veszprém 

megyéből való nemes ifjú eg y  7 ft. 24 kr. p.
9. Kucsera Márton alapítványából, az alapító ’s neje rokonságából, vagy más Rábaközből való egy  

t a n u l ó  4 frt. 24 kr. p. kt. ”
10. Gombócz Miklós alapítványából, Sopronban tanuló vend ajkú k é t  i f j ú  fejenkint 12 ft. 36. ki*, p.
11. Barcza F erencz ’s neje Káldy Zsófia alapítványából e g y  B a l a t o n -  m e 11 é k i i f j u , 4 ft. 48 kr. p.
12. Barcza József alapítványából, k é t á r v a  tanuló fejenkint 4 ft.
13. Török Mihál alapítványából, az alapító családjából való e g y  t a n u l ó  16 pft.
14. Horvát ülés-Juliana alapítványából, az alapitó rokonságából, ’s ezek nemlétében 3 Kemenesalji, 

3 Répczemelléki, összesen h a t  t a n u l ó  s z á m á r a ,  fejenkint 24 ft. p.
15. Márton István alapítványából, a’ Márton családból vagy Gömör megyéből való egy tanuló 24 ftp.
16. Schwarcz Mihál alapítványából, a’ szepesi 16 városokból való két t anuló fejenként 28 ft. p.
17. Hasenauer Márton alapítványából, különös tekintettel az alapító rokonságára, egy tanuló 24 ft. p.
18. Bárány Borbála alapítványából, a’ rendesi Bárány családból, ’s ilyenek nemlétében általában sze

gény ifjak h á r m a n  fejenként 20 ft. p.
19. Superint. Kis János alapítványából, az alapító rokonságából, vagy Sz. Andrásról, átalában Rába

közből, 14 évesnél korosabb ifjú 400 pft. alapítványi tőkének kamatjait húzza, valamig Sopronban, vagy innen 
távozván academián tanul.

20; Ugyan Superint. Kis János, hason czélra, alapított egy_ tanuló számára 360 pft. (Ezen két ala
pítvány még rtincs folyamatban).

21. Döbrentei Gábor alapítványa, melyben a’ magyarságban legkitűnőbb ifjú nyer 1 aranyat, ’s a’ 
magyar nyelvészet tanára is 1 aranyat. (Még nincs folyamatban).

22. Laitner Ferencz alapítványa egy tanuló számára az alapító rokonságából, vagy ilyennek nemlé
tében, más szorgalmas tanuló számára 400 ft. alapítványi tőke kamatjai. (Még nem folynak).

23. A’ Glosius féle nevezetes alapítvány még függőben van.
Mind ezen alapítványokból részesült évenként ez ideig h a r m i n e z ö t  i f j u  519 ftokban p. p. 

b. Felsőbb tanintézetekben tanuló ifjak számára, rendelt díjpénzek, melyekben rendszerint csak olyanok 
részesülnek, kik Sopronban tanultak.

1. Lakner Kristóf alapítványából k é t  j o g t a n u l ó  szegény sorsú soproni polgár fin, fejenkint 56 ft p.
2. Gensel Ádám alapítványából, eg y  o r v*> s i t a n u l m á n y o k a t  gyakorló és 1. jo g  g y a k o r n o k ,  

fejekint 40 ft. p.
3. Rádl Samuel alapítványából h é t  t h e o l o g u s ,  f e j e n k i n t  16 ft. p.
4. A’ Figúli féle alapítványból (lásd a’ 2-ik szám alatt).
5. A’ Palmféle alapítványból Sopronban végzett ’s külföldi egyetemeken tanuló k é t  t h e o l o g u s ,  

fejenkint 160 pft.
6. A’ Hubertféle alapítvány, k é t  rendszerint  orvosi  tanulmányokat gyakorló egyetemi tanuló fe

jenkint 36 ft. p.
7. Gabriel Lajos alapítványából, általában academián tanuló h á r om ,  ifjú, fejenkint 32 ft.
8. Torkos Sámuel alapítványából, lelkészi vagy tanítói hivatalra készülő h á ro m,  vagy lia a’ jövede

lemből telik, több ifjú fejenkint 100 ft. különös tekintettel az alapitó rokonságára. —
9. A’ Glosiusféle alapítvány, még függőben van.
Mind ezen alapítványokból részesül évenkint b u s z o n  e g y  i f j ú ,  1092 pftokban.

Oszszeirta

Pálfy  József,
e g y l i á z k e r ü l e t i  s z á m v e v ő .



Nyomatott Sopronban, Romwalter Károlnál.



Az lN54-ik évi Julius hó 26-án Sopron sz. kir. városban, a dunántúli ágost. hitv. evang. 
egyházkerület részéről főtiszt. Wohlmuth Leopold superint. Administrator ur elnöklete

alatt közgyűlés tartatván, jelen voltak:
A soproni felső esperességből : Krausz Theophil esperes, Artner Lajos felügyelő, Gfradt János lel

kész, Krenosz István képviselő, Fleisch] íakker Károly lelkész;
A soproni alsó esperességből : Kutassy György esperes, Káldy József felügyelő, Horváth János lel

kész, Szemerey Sándor, Fejér Ferencz képviselők;
A vasi felső esperességből : Kirchknopf Mátyás esperes, Hrabovszky János felügyelő, Klilme Ferdi- 

nánd lelkész, Lostorfer Pál lelkész, Fitter Sámuel lelkész;
A vasi közép esperességből: Rahner Máté h. esperes, Radó Lajos felügyelő, Mendel Sámuel lelkész, 

Ivány Sámuel képviselő;
A kemenesallyi esperességből: Tóth János esperes, Radó Ignácz felügyelő, Heringh János lelkész, 

Guoth Gyula, Boda József, Berzsenyi Dénes képviselők;
A mozdony-győri esperességből: Perlaky Dávid esperes, Eőry Sándor felügyelői helyettes, Karsay 

S'ándor lelkész;
A veszprémi esperességből: Szedenics György esperes, Szakonyi István felügyelő;
A somogyi esperességből: Véssey Lajos felügyelő;
A fejér-esztergomi esperességből: Gödör József esperes;
A soproni Convent részéről : Poszvék Keresztély, Kolbenlieyer Móricz, Reichenhaller József képviselők;
A n. győri gyülekezet részéről: Perlaky Dániel felügyelő;
A kőszegi gyülekezet részéről : Berzsenyi László felügyelő, Szovják Mátyás, Torkos Ferencz képviselők;
A rusti gyülekezet részéről: Manhardt Mihály lelkész, Pauer János képviselő;
A soproni főtanodai tanári karból: Király József Pál igazgató, Pálfy József egyházkerületi számvevő, 

Müllner Mátyás, Turcsányi Adolf, Lehr András, Petrik János Jakab, tanár urak.

Jflclly atiiutoinuittft
1. Isten szent lelkének buzgó imádságbani segédül hivása után elnök Administrator Ur az egyházkerü

let megjelent képviselőit szives idvezlő szavakkal fogadván, a gyűlést megnyittatottnak nyilvánította.
2. Felolvastatott a soproni cs. k. Helytartósági osztály 1853-dik évi September hó 2-dik 9048 szám 

alatt kelt leirata, mellyben a vegyes házasságokból származott gyermekeknek a római Catholica vallás elvei 
szerinti neveltetése eránt vonatkozólag az 1852-dik év December hava 11-ki “ jjj szám alatti cs. k. magas köz
oktatási ministeriumi bocsátványra, még is a folyvást tellyes érvényességben fenálló 1790/1 törvény 26. árti- 
kulusánalc 15-dik §-ra köteleségül adatik az evang. lelkészeknek erre legszorosbb figyelmet fordítni, sőt hogy 
a cath. clerus a vegyes házasságokat folytonos evidentiában tarthassa, oda utasítatnak, miszerint az őket fel
szólító cath. papságnak az illető öszveirási táblák közlése által, kellő felvilágosításokat adjanak a vegyes há
zasságokról, s az azokból származott gyermekek vallási neveléséről.

3. Ugyan a soproni cs. k. helytartósági osztály 1853-ik September 12-ik 9181 szám alatti leirata, 
mellyben azon tapasztalásrai figyelmeztetés mellett, miszerint sok szülék, olly czélból, hogy ez által gyerme
keiket a katona kötelezettség alól elvonhassák, ezeket nem lakhelyök illető egyházában, hanem más gyüleke
zetben kereszteltetik meg — azon jegyzékek pedig, mellyeket a keresztelő lelkész az ott általa tellyesített 
keresztelésről az illető lelkésznek az anyakönyvekbei bevezetés végett szokott megküldeni, nem kézbesítetnek 
rendesen, a lelkészek oda utasítatnak, hogy az anya könyvek teljességének fentartása tekintetéből is, az illy 
keresztelő jegyzékeket közvetétlen magok adják át azon illető lelkésznek, ki helyett a keresztelést teljesítették.

4. Még is a soproni cs. k. helytartósági osztály 1853-ik September 19-ik 11548 szám alatti, az alsó 
és felső Fügedi, még is Enczi Abauj és Torna megyebeli evang. gyülekezetek számára, templomjuk felépíthe- 
tése végett felebaráti segély szedhetést engedő bocsátványa.

5. Szinte a soproni cs. k. helytartósági osztály 1853-ik October 15-ki 13060 számú leirata, melly- 
ben Szilágyi Károlynál Kecskeméten megjelent, s a kecskeméti iskolai egylet által kiadott „Reformatio törté
nete Magyarországon és bevezetés a sz. Írásba czimü könyvnek az iskolákbani használása eltiltatik.

6. A soproni cs. k. helytartósági osztály 1853-ik November 7-ki 14245 szám alatt kelt leirata melly
ben a Linczi evang. részére tornyuk kiépíthesse tekintetéből önkéntes adakozások engedtettek.
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7. Ugyan a soproni cs. k. helytartósági osztály 1853-d’k November 9-én 14518 számú bocsátványa, 
melly szerint csehországi Liebstadli helv. hitv. gyülekezetnek lelkésze eltaithatása tekintetéből segély gyűjtési 
engedély adatik.

8. Ugyan a soproni cs. k. helytartósági osztály 1853-ki November 24-ki 15249 szám alatti intézvé- 
nye, miszerint Szabolcs megyei Taktakenyészi helv. hitv. gyülekezet számára templomjok felépíthetése véget 
szabad adakozások engedtetnek.

9. Még is a soproni cs. k. helyíartósági osztály 1853-ki December 10-ki 16175 szám alatti bocsát
ványa, mellyben köztudomású1 adatik miszerint ő cs. k. apóst, felsége legkegyehnesebb Uiunk 1853-dik Nov. 
8-ki legmagasbb határzata szerint az alsó Nánai evang. és helv. hitv. német gyülekezet részére templomjuk 
megépíthetése végett 400 pgő ffckat méltóztatott legkegyelmesben a kincstárból utalványozni.

10. A soproni cs. k. hely tartóság! osztály 1853-ik December 31-én 16410 szám áfáit kiadott magas 
rendelete, melly szerint polgári lelkészek tilalmaztalak katonai egyének öszve esketésétől a katonai hatóság 
világos engedélyének felmutatása nélkül.

11. Még is a Soproni cs. k. helycarcósági osztály 1854-dik Jánuár 12-ik 16673 szám alatti intézvé- 
nye, mellyben iskola tanítók figyelmeztetni rendeltetnek az uj büntetőtörvény könyv azon határozatára, mi
szerint minden, ki másnak testi sérelmet okoz, az illető hatóság által okvetlenül büntetendő volna, ennélfogva 
ők is óvakodni tudhassanak, nehogy indulatos felgyuladásokban az iskolai növendéket olly büntetéssel illessék, 
melly testi sérelmet vonna maga után, melly esetben ők is az említett büntető törvény súlya alá esendenek.

12. Ugyanazon soproni cs. k. hely tartósági osztály 1854-ik Februar 12-kén 991 számú leirata, 
mellyben Töppler Theophil Ede magyar nyelvtanának Pesten 1843 és 1853-dikban megjelent II és lü-dik

I kiadása, a benne előforduló didaktikai és politikai némelly botrányos helyek miatt letiltatik.
13. Olvastatott a cs. k. katonai és polgári magas kormányszéknek Budán 1854-d''k Februarius 18-ki 

G. 1854 szám alatt arra figyelmeztető kegyes rendelete, miszerint a cs. k. birodalomnak több részében bizo
nyos vallási secta mutatkozik, mellynek tagjai magukat „Krisztus követőinek“ vagy „Nazarenusoknak“ nevezik, de 
volta kép nem egyebek, mint Anapabtisták, oda utasítva az egyházkerületbeli lelkészeket, hogy ezen secta 
terjedésének, az ifjúságnak, nevezetesen a kézmüvesi osztály nevendékeinek, úgy mint kik közt e secta tévta- 
nai leginkább szétharapódzni látszanak, szorgos vallásbe)! oktatása által eleit venni igyekezzenek.

14. A soproni cs. k. hely íartósági osztály 1854-dik Februar 23-diki 2204 szám alatti bocsátványa, mi
szerint a Trebesingi carinthiai evang. gyülekezet részére, iskolaháza felépíthetés tekintetéből, segélygyűjtés engedtetik.

15. A soproni cs. k. helytartósági osztály 1854-dik Márt. 4-kén 2845 számú leirata, mellyben Prusi- 
novicz moraviai helv. hitv. gyülekezet részére, imaháza építéséhez szinte segély gyűjtés engedtetik.

16. Még is a soproni cs. k. helytartóság 1854-dik Máit. 4-kén 2141 számú bocsátványa, mellyben 
azon kérdésre, ha valljon, a nem tettleges szolgálatban álló tartalék katona házas egybekelése a katonai anya 
könyvbe is bevezetendő e? határozatul adatik miszerint a nevezete tartalék katonai egyének, mig tettleges 
szolgálatra be nem hivatnak, egyliázilag a polgári lelkészség alá tartozván, ezek házosi egybekelése is csak a 
polgári lelkészség által vezetett anyakönyvbe leszen bevezetendő, kötelességül adatva mégis minden esetben a 
megtörtént öszvehiteztetésről szólló jegyzéknek azon katonai hatósághozi beküldése, mellytől a házasságra lé
pett egyén az ehez szükséges engedélyt kinyerte.

17 A soproni cs. k. helytartósági osztály 1854-d’k Márt. 5-kén 2377-d:k szám alatti bocsátványa, 
mellyben az egyház kerület lelkészei oda utasítaínak, hogy az 1851/2 és 1852/3 évekről elmaradt iskolai tu
dósításokat, miután ez iránt már ez úttal máskép intézkedni nem lehet, vonakodás nélkül ugyan azon rova- 
tos táblázatokra Írják be, mellyekben a katli. iskolákróli tudósítások iraivák, hogy ezek a katb. decanatus ut
ján küldethessenek fel az iskola felügyelő hivatalhoz, nem lehetvén e részben egyházunk önállásának veszé
lyeztetésétől vagy tekintélyének csorbításától tartani.

18. A soproni cs. ki?:, helytartósági osztály 1854-d'k Mart. 3-ki 2979 számú leirata, melly Dr. 
Encz Ferencz pesti kertészet képző intézetének az egyház kerület körébeni ajánltatását rendeli.

19. Ugyan a soproni cs. k. helytartósági osztály 1854-ki Mart. 26-ki 2930 számú bocsátványa, 
mellyben Dinier Endre Pesten az 1848-dik évben Kilián Györgynél megjelent „német és magyar nyelvtaná
nak az iskolákbani használása beti l tat ik.

20. Még is a soproni cs. k. helytartósági osztály 1854-ki Aprilis 26-án 4677 szám alatti leirata, 
mellyben az öszves lelkészek oda utasítaínak, hogy jövőre a népesség mozgását kimutató rendszeres tábláza
tokat minden közigazgatási év végével az illető political hatóságokhoz rendesen beadják.

21. A soproni cs. k. helytartósági osztály 1854-ki Május 25-kén 1737 számú intézvénye, mellyben 
tudomásul adafik, miszerint egyházi gyűléseink tarthatása végett ezentúl nem leend szükség külön engedélyt 
kérni, — csak az érintett gyűlések helye és ideje leend az illető cs. k. szolgabirói hivatalnál, vagy hol politi
cal hatóság létezik, ennél, jó eleve bejelentendő.

22. Ugyan a soproni cs. k. helytartósági osztály 1854-dik Junius 30-kán 2446 szám alatti leirata,
mellyben a legmagasabb cs. k. katonai és polgári kormányszék folyó évi Junius 14-kén — szám alatt



kelt azon legkegyesebb határozatát juttatja köztudomásúi, miszerint az 1850-dik Februárius 10-kén Báró Iíaynau 
cs. k. Táborszernagy ő kegyelmessége által az evang. egyházat illetőleg kiadta ideiglenes rendelete, az ostrom- 
állapot megszűntével is mindaddig fentartandó, mig az annak helyébe léptetendő, s épen tárgyalás alatt lévő 
legmagasabb határzatok befejezteínek, azon kűlömbséggel azomban, hogy a kerületi cs. k. katonai parancsnok
ság számára abban fentaríatott eljárások a helytartósági osztály elnökségére ruháztatnak által.

Melly magas leiratok, főtiszt. Administrator ur által, annak idejében nyomban hivatalosan köröztetve 
s kihirdetve lévén, ezennel ezek szerinti alkalmazkodás végett, tudomásul vétetnek.

23. Felvétetett az 1853-dik évi September 30-án tartatott egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 
12-dik pontja értelmében — az egyházkerül éti főtanoda fentai fásához megkívántaid költségek az egyenes adó alapján 
tervezett kivetési kulcsának ujabbi átvizsgálásával — még is ugyan azon jegyzőkönyv 16 pontja szerint a Tolnai 
egyház megye által sz. Lörinczi iskolája fentarthatása tekintetéből tett előterjesztésének figyelembe vételével 
megbízott választmánynak munkálata.

Melly munkálat felolvasása után azon meggyőződésre jutván az egyházkerületi gyűlés, miszerint az 
ezen tervezett alapon megállapítandó kivetési kulcs éppen nem volna kielégítő s czélhoz vezető, sőt az arány
talanság még nagyobb mértékben feltűnő, ezen adó alapjánni kivetés tervezetének mellőzésével oda utasítja az 
esperesi megyéket, hogy az 1851-ki 21-ki jegyző könyvi szám alatt elfogadott, s annál fogva fizetési arányul 
szolgált kulcs eránt netán egyes gyülekezeteinkre nézve létező nehézségeket s kivánatokat, azok meghalgatá- 
sával öszveszedjék s okadatolva Pálfy Jósef egyházkerületi számvevő úrhoz beküldjék, ki is ezen okadatolt 
beadványokat kellőleg eleve rendezve, egy a jövő egyházkerlileti gyűlést megelőző napon t. c. Szemerey Sán
dor ur elnöklete alatt öszveülendő, minden esperes és egyházmegyei felügyelő urakból álló ezennel kinevezett 
választmány elé terjesztendő, olly czélból, hogy az minden fen forgó méltányos kivánatok és nehézségek tekin
tetbe vételével legjobb belátása után a lehetőségig igazságos arány szerint igyekezzék a fentebb említett s ed
dig is használt kivetési kulcsot módosítni s véglegesen megállapítani, tartozván minden esetre munkálatát meg
erősítés s helybenhagyás végett az egyházkerületi gyűlés elé terjeszteni, — önként értetődvén, hogy addig is, 
az elébbi kulcs szolgáland változatlanul fizetési sinór mértékül.

A tolnai egyház megye kérelmét illetőleg, bár ugyan az egyházkerületi gyűlés elesmeri, — az illető 
esperes ur a jelen gyűlésen felolvastatott levele nyomán is, — milly nagy mértékbeni emeltyűje volt a sz. 
Lörinczi iskola eddig is azon vidéken a szellemi műveltségnek, milly nagy hézagot pótol, nevezetesen az isko- 
kolatanítók képzésében, s bensőleg meg vagyon győződve ezen tanintézet további fenmaradásának szükséges 
léte felől, öszpontosítni kelletvén azonban még most a soproni főtanoda tellyes szervezése körül min
den kezeink közt lévő erőket, mellynek szerencsés kivitelét a szét ágazás csak nehezítené, egyelőre, a legjobb 
akarat mellett sem járulhat ahhoz — hogy a kivetési kulcs szerint rá esendő illetékből a tohiai megyének 
már most valami lerovást engedhessen sz. Lörinczi iskolája javára — egyébiránt biztosítja ezen egyházkerü
leti gyűlés a tolnai egyházmegyét, hogy mihelyest a soproni főiskola telyesen rendezve lesz, azon felesleg
ből, mellynek a kivetés szerint szükségeskép befolyni keilend, azon czélra évenként nevezetes segédet nyujtand.

Minthogy elvégre ezen választmánynak, melly a kivetési kulcs átvizsgálásával megbízva volt, szük
ségeskép a soproni főtanodához csatolt tápintézetnek mikénti fentai fása iránti tervezetbe is bé kellett ereszked

nie, mennyiben ez szinte azon megállapítandó kivetési kulcs arányában leszen intézendő, ez iránti javallata is, 
ezen újabb választmányhoz tétetik át.

24. Felöl vastatote az 1854-dik év Julius 25-dik tartatott egyházkerületi bizottmányi gyűlés jegyző
könyve, mellynek nevezetesen 5-dik pontja azon örvendetes tudomást juttatja az egyházkerületi gyűlés elé, mi
szerint Mikulás János Budai iskolai felügyelő ur ő nagysága további rendelkezésig, az ezen kerületbeni már 
szervezett és szervezés alatt lévő tanodáknak is felügyelete alá vételével vagyon megbízva.

A jelen gyűlés szinte czélszerünek taitja az ott kinevezett küldöttséget s az innént is megbizatásába- 
ni mielébbi eljárásra felkéri, bizton remélvén, hogy ő nagyságával személyes érintkezésbe tevés főiskolánk 
ügyének óhajtott czélhoz juthatását nem kevéssé fogja megkönnyítni, mi hogy annyival inkább minden oldal
ról előkészítve legyen, s ne tán a rendes igazgató tanárnak túlterheltsége e részben nehézség gyanánt me
rüljön fel, a Theologia és Seminarium külön vezetőjévé ezennel Pálfy József tanár neveztetik ki, s egy
szersmind elrendeltetik, hogy a német nyelv tanítására hetenkínt két annyi óra fordíttassék, mint a ma
gyarra.

25. Ugyan azon jegyzőkönyv 7-dik pontjára, hol a két rendkívüli tanárt állomások betöltéséről 
van szó. —

Czélszerünek látja ezen egyházkerületi gyűlés azok megválasztásával ezennel az iskolai alválaszt- 
mányt bizni meg, olly formán hogy a megválaszthatok közül a jelenleg itt tanulókat se zárja ki, választását 
egyéberánt csak egy évre tegye, egy év múlva az iskolai főbizottmány fogván azt megerősíteni.

26. Még is azon jegyzőkönyvnek ugyan 7-dik pontja alatt érintett természettani műszerek megszer
zésére utalványozást illetőleg.

1 *



Megjegyzésben teszi az egyház kerületi gyűlés, hogy ha bármi illy nemű műszerek időszakonként 
megszereztetnek, az, az alválasztmánynak rendesen bejelentessék, s ezt a főtanoda lelettárába beiktattassa.

Többire az iskolai bizottmányi gyűlésnek ezen jegyzőkönyve mindenekben helyeseltetik s elfogadtatik.
27. Olvastatott Öttevényi Nagy István urnák n. győrött folyó évi Martius 31-én kelt levele, melly 

szerint egyedül nemesb lelkülete ösztönzéséből az egyházkerületi gyámoldához 400 pengő ftokat ajándékoz olly 
formán, hogy annak évenkinti kamatai hivatal viselésre alkalmatlan lelkészek és tanítók felsegélésére fordíttas- 
sanak — s „Öttevényi Nagy István alapítványa“ czim alatt, a többi illy czélra tett alapítványok módjára ke
zeltessenek.

Az emberbaráti nagylelkűségnek e kitűnő példáját illő méltánylással s forró hálával fogadván ezen 
egyházkerületi gyűlés, nyilvános köszönetét e jegyzőkönyvben kimondatni rendelé, megtéve egyúttal a szüksé
ges rendeléseket, hogy ezen újabb alapítvány a segéd pénztárhoz csatoltassék, s a nemes alapító kivánata sze
rint kezeltessék.

28. Az egyházkerületi gyámoldai igazgatóság részéről jelentetik, hogy a kerületi gyűlésnek rögtöni 
megtartása miatt a számodásokat jelenleg be nem megmutathatja — egyúttal, minthogy a három évek, mellyekre 
az egyház kerület által választva volt, lefolytak, — hivatalát az egyházkerület kezébe ezennel ismét leteszi.

Tapasztalásból merítvén az egyházkerületi gyűlés azon meggyőződését, miszerint pénzügyeinek keze
lését jobb kezekre nem bizhatná, méltányolva a gyámoldai igazgatóság minden egyes tagjainak buzgóságát, 
azt pénztárainak további kezelésével ezennel közgyülésileg újra ismét megbízza, s hivatalában megerősíti.

29. A Tolnai egyházmegye az eránt folyamodik, hogy az eddig egyházmegyei testületéhez csatolt Sár 
Szent Miklósi gyülekezet, azon oknál fogva, hogy ez a többi Tolna egyház megyei gyülekezetektől külön valólag 
egy maga, polgári közigazgatóságilag a fejér-esztergomi megyéhez tartozik, egyházilag is a fejér-esztergomi es- 
perességbe kebcleztessék. —

Méltányolva az egyházkerületi gyűlés a Tolnai egyházmegye kivánatát a különben is számos gyüle
kezetekből álló tolnai megyétől, hogy az egyházi kormányzást részére ez által is könnyebbé tegye, a nevezett 
Sár Sz. Miklósi gyülekezetét ezennel a fejér-esztergomihoz csatolja át, oda utasítva ennek esperesét, hogy ezt 
jövőre a többi fejér-esztergomi megyei gyülekezetekkel együtt egyházi kormányzása alá vegye.

30. A vasi közép egyház megye részéről jelentetik miszerint legutóbbi egyházmegyei gyűléseken 
Rahner Máté Koltai lelkészt választották esperessé.

Mi is i t ten tudomásul  vétetik.
31. Az uj Malomsoki gyülekezet az eránt folyamodik, hogy több időtől fogvaelme betegségben szen

vedő lelkésze helyett, uj lelkészt választhasson.
■ Bár ugyan a bécsi tébolydái intézet igazgatóságától felmutatott bizonyítvány a kérdés alatti szerencsét

len lelkészt, telyesen gyógyíthatlannak nem mondja, de gyógyulását, ha megtörténhetne is, sok idő múlva véli 
csak lehetségesnek, — a gyülekezetét pedig olly hosszú időkre bizonyos lelki pásztor nélkül hagyni nem lehetne, 
a folyamodó gyülekezet oda utasítatik, hogy még a jövő uj évig várja szenvedő lelkésze sorsának merre fordul
tát, akkor teendvén meg csak az uj lelkész választáshoz szükséges lépéseket; a kérdés alatti szerencsétlen lel
késznek neje pedig ezennel a gyámoldai igazgatóság hathatós pártfogásába ajánltatik.

32. A Vágodi, — Szalonaki anyaszentegyházhoz tartozó fiók gyülekezet az eránt folyamodik, hogy 
miután imaházat s pap lakot épített, a Szalonaki anyagyülekezettel is a megválás eránt telyesen kiegyezkedett, 
az anyagyülekezetek sorába felvétessék, s neki külön lelki pásztor választása engedtessék.

33. A Hidegkúti, — Kukméri anyagyülekezethez tartozó fiók egyház szinte az eránt esedezik, hogy 
az anyaegyháztóli távolsága s ön népességének nagysága tekintetéből néki anya egyházzá alakulásra s külön 
lelkész tartásra szabadság engedtessék. —

Mind a két folyamodó fiók egyházakba Hrabovszky János egyház megyei felügyelő és Smidág Vilmos 
Pikafői lelkész urak olly móddal kiküldetnek, hogy magokat a politikai hatósággal egyetértésben tevén, szorosan 
megvizsgálják, ha vallyon a folyamodó fiók egyházbeliek bírnak e elég tehetséggel külön pap tartásra s az anya 
gyülekezet, mellytől elválni szándékoznak, nem gyengítetik e meg ez által annyira, hogy tán ez leend elégtelen 
maga fentartására, — tudósítások a jövő kerületi gyűlésre beváratván.

34. Fámek Dávid volt fejér-komáromi esperes s Száki lelkész az iránt folyamodik, hogy a Száki 
gyülekezetben fenforgott ügyére nézve az egyházkerület által újabb vizsgálat rendeltessék s innét véghatározat 
hozatassék.

Minthogy az egyházmegyei consistoriumot, sertés nélkül kikerülni nem lehet, folyamodó oda utasíta
tik, hogy ügyét elébb az esperesi törvényszék által Ítéltesse el — s azután hozza fellebezés utján az egyház ke
rületi törvényszékre.

35. A Gergelyi gyülekezet az eránt folyamodik, hogy régiebb időktől öszvegyült közpénztári hátra 
maradásainak fele engedtessék el, ajánlván a másik felének pontos befizetését.

Minthogy a múlt évben az Ajkai gyülekezet is hasonló érdemben folyamodott, mind a két gyülekezet 
folyamodványa Pálfy József egyházkerületi számvevő imiak vélemény adás végett kiadatik.



36. Eőiy Scindor ur Győr egyház megyei felügyelői helyettes azon okból, hogy körülményeinél fogva 
az iskola bizottmányt gyűléseken rendesen meg nem jelenhet, az iskola bizottmányi tagságróli lemondását beadta.

Az egyházkerület sajnálattal veszi, hogy illy jeles és minden tekintetben haszon vehető egyént kéntele- 
nítetik egyház ügyeinek vezetése körül nélkülözni, minthogy azonban ez állásbani további megmaradása kiesz
közölhető nem volt — eddigi hasznos szolgálatainak e részbeni méltánylását itten jegyzőkönyvileg kimondva, he
lyette t. Szemerey Sándor ur választatott el közakarattal iskola bizottmányi tagul.

37. Elnök Aministrator ur feljelentvén a gyűlés színe előtt miként a cs. k. magas kormány több esetek
ben már a tiltott fokú házasságok felmentvényéért járó díjakat, azon egyházok javára engedé át, mellyekre a 
házasuló felek tartoznak.

A cs. k. magas kormány e nagy lelkű eljárása e helyen is hálás tudomásul vétetik.
38. Ugyan elnök Administrator ur hivatalosan bejelenti miként a múlt évben, a következő pap jelöltek 

vizsgáltattak meg s szenteltettek fel általa: Szabó Sándor, Kovács László, Mártin Jakab és Fleischhakker Fri
gyes, — jelenleg pedig meg vizsgáltatni fognak: Szabados Lajos. Rácz György és Sclirancz János urak.

Mi is tudomásul vételik.
39. A múlt 1853-ik évi September 30-kán tartott egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvében a soproni ne

mes Convent kezelése alatt álló kerületi főtanodai, tápintézeti és dijpénz alapítványok kimutatása is foglaltatván, 
minthogy ott ezeknek jövedeluiezése és az egyes osztalékok lajstromozása a tőkék elébbi kamatozása szerint Íra
tott öszve, legújabb időkben azonban a készpénzbeli tőkék kamatja 6°/()ról 5-re szállíttatott le, részint pedig a ki
zárólag díjpénzekre szánt tökék jövedelmének bizonyos százalékai a soproni conventet az ezek kezeléséért illet
vén, ez által nagyobb részt a főtanoda s tápintézet szükségleteire engedtettek át, a múlt évi jegzőkönyv e részbeni 
kiigazíttásául pótlólag, következő felvilágosítás igtattatik ide :

I. A Törok-Komáromifé le  alapí tványból :

a) A tápintézeti alaphoz . . . . • 120 ft. — kr.
u) A főtanodai . . . . . . 33 „ 59 „
c) A convent költségei fedezésére • 8 „ 4 „

öszvesen 162 ft. 3 kr.
Kellene befizetni, azonban ezen alapítványi évi kamatja csak 161 ft. 34 kr.
és igy kevesebb . . . . . • — ft. 29 kral.

Horvátl i-I l lésféle a lapí tványból  kellene:

a) Hat 60 ftos díjpénzt . . . . , , 360 ft. — kr.
b) A főtanodai alaphoz . . . . . 30 „ -  „
c) A convent közköltségeire • 30 „ -  „

öszvesen 420 ft. — ki*.
Kifizetni, az kamatozás pedig csak . . 378 ftból
áll, és igy ezen alapítványnak . . 42 ftnyi na-
gyobb kiadása volna.

Márton Istvánféle a lapí tványból :

a) Egy díj pénzre . . . . . ♦ • 60 ft. — ki*.
b) A főtanodai alapra . . . . . . h )) )}
c) A conventi közköltségek fedezésére • 5 ,  -  „

összesen 70 ft. — ki-.
volna adandó, évi kamatozása pedig csak . • 60 ft.
s i g y ........................................................ • 10 ittál kevesebb,

Schwarz Mihály féle a lapí tványból :

a) Két 70 ftos díjpénzre . . . . , # 140 ft. — ki
b) A főtanodai alapra . . . . , 12.„ -  „
c) A közköltségek fedezésére • 8 n --- »

öszvesen 160 ft. volna
fizetendő, de miután csak . . . . . 146 ft. évi
kamatja van, ennélfogva . . . . . . 14 ftal
a kiadás felly ül haladná a bevételi.
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V. H a s e n a u e r  M á rto n  fé le  a lp í t .v á n y b ó l:

a) Díj pénzekre . . . . . 60 ft. — kr.
b) A főtanodai alapra . . . . • • ^ n n
c) A közköltségek fedezésére • • 5 „ — „ 

Öszvesen 70 ft.

volna járándó, de csak . . . . . . 60 ftnyi  évi

kamatot ád, s igy . . . . .  
gyobb kiadás jön ki.

10 ft’tnyi na-

VI. A H i l l in g e r  tá b o rn o k  fé le  a la p í tv á n y b ó l  a tápintézet alapjához évenként 605 ft. 23 kr. volna 
fizetendő, de miután ezen tőkejövedelm e 6% ról 5-re szállíttatott le, annál fogva jelenleg csak 548 ftot nyújthat 

a  fenebbi czélra.

Jegyzetté

Nxedenici Györsy ni. k
egyházkeruleti főjegyző.
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Ab 1856. esztendő November hó 10-dik és következő napjaiban, Sopron sz. kir. 
városban a dunántúli ágost. lűtv. evang. egyházkerület részéről fötisztelendö 
Wohlmuth Leopold superint. Administrator ur elnöklete alatt közgyűlés tar

tatván, jelenvoltak:

A Soproni felső esperességből: Krausz Theophil esperes, Krénosz István képviselő, G radt János, Prin- 
ncr András, Fleischhakker Károly, Ludig József lelkész.

A Soproni alsó esperességből: Kutasy György esperes, Káldy József felügyelő, Szemerey Sándor, Fejér 
Ferencz, H orváth János képviselők.

A Vasi felső esperességből: Kirchknopf Mátyás esperes, Iírabovszky János felügyelő, Schmidág Vilmos 
lelkész, Czilchert K ároly képviselő.

A Vasi közép esperességből: Ráhner Máté esperes, Radó Lajos felügyelő, Bakk János lelkész.
A Kemenesalyi esperességből: Tóth János esperes, Radó Ignácz felügyelő, Vidos Dániel, Bersenyi Mik

lós képviselők.
A Mosony-Győri esperességből: Perlaky Dávid esperes, Eőry Sándor felügyelői helyettes, K arsay Sándor 

egyházkerületi jegyző, Kis Sándor képviselő.
A Veszprémi esperességből: Szedenics György esperes, Szakonyi István felügyelő.
A Zalai esperességből: Mezriczky Péter felügyelő.
A Soproni Convent részéről: Poszvék Keresztély, Kolbenheyer Mór. lelkész, Dr. Palló Sándor, Artner 

János, Szigethy Jósef, Reichenhaller József, Thierring Károly képviselők.
A n. Győri gyülekezet részéről: Zmeskál István egyházkerületi világi főjegyző, Preng Mihály képviselők.
A kőszeghi gyülekezet részéről: Schneller Wilmos lelkész, Berzsenyi László felügyelő, Kubovich Lajos, 

Szovják Mátyás képviselők.
A Rusti gyülekezet részéről: M anhardt Mihály lelkész, Pauer János képviselő.
A Soproni főtanodai tanári karból: K irály József Pál igazgató, Pálfy Jósef theologiai s tanító képezdei 

igazgató, Müllner Mátyás. Domanovszkv Endre. Lehr Endre, Poszvék Gusztáv tanár és Szabó József egyházkerü
leti közpénztárnok urak.

Melly alkalommal:
1. A sz. lélek segédül hivása után elnök Superint. Administrator ur az egyházmegyék s szab. kir. városi 

Oonventek megjelent képviselőit, e gyűlés elé terjesztendő tárgy fontosságára s nagyszerűségére figyelmeztetvén, s ehez 
mért nyilatkozatokra felhiván — a gyűlést megnyitotta.

2. Nyomban indítványoztatván miszerint egyházkerületünk eddigi jogainak s gyakorlott szokásának alap
ján, a világi elnöki szék is, helyettesítés utján betöltendő volna.

Mint legidősb egyházmegyei felügyelő tek. Káldy Jósef ur, a  gyűlés közbizalma által e czélból felkéret
ve, a világi elnöki széket elfoglalta, s igy a gyűlés ismét szokásos ikerelnöklet alatt folytattatott.

ö. Világi aljegyzőül e jelen gyűlésre —
t. Eőri Sándor h. egyházmegyei felügyelő ur kéretett fel.
4. Olvastatott a Soproni cs. k. helytartósági osztály £ é. Nov. 4-kén 6385. pr. sz. a. leirata, mellyben 

kijelentetik, hogy a cs kir. magas főkormányzóság October 29-ik ,9l96/l425S IH  rendeleté nyomán a törvényterv 
ügyében tartandó gyűlésre ország fejedelmi biztos nem küldetik;

a magas cs. kir. kormánynak irányunkban nyilvánult ezen bizodalmát, a jelen gyűlés elesmérőleg mél
tányolva örvendetes tudomásul veszi. v

5. Olvastatott a cs. kir. közoktatási magas ministerium f. é. Augusztus 21-ki ^  számú magas leirata, 
mellyhez csatolva küldi a m agyar országi protestáns egyház kormányzatát illető törvény javaslatot, felszólítva az 
egyházkerületet, hogy ezt szabadon megvitatva, e fölötti nyilatkozatát, legfelyebb folyó November hó utólsó napjá
ig beküldje:

Ez után felolvastatván a közlött törvényterv, mindenek előtt édes örömmel s hálás köszönettel esmeri el 
az egyházkerületi gyűlés a cs. kir. magas mmisteriumnak evang. Anyaszentegyházunk eránt m utatott azon jó  aka
ratát, a atyáskodó kegyét, mellynél fogva komoly szándékot tanúsít, azon nyomasztó s minden egyházi életet meg- 
dermesztő bilincseket, melyek alatt Anyaszentegyházunk a Haynauféle rendelet olta éveken á t sinlődik, —  megol
dani, és az evangélikusokat törvényadta jogaik szabad gyakorlatába vissza helyheztetni, s különösen pedig hogy e 
részben az 1791. 26. törvényezikre mint alap törvényre hivatkozik:

Azonban ha ezen magas leirattal a  kapcsolatban közlött törvénytervet öszvehasonlítjuk; ezt illetőleg:
mind a jelesített leiratból, mind pedig egyházi jogainkból eredő őszinteséggel oda kell nyilatkoznunk, 

hogy azt bár mi módosíttásokkal is el nem fogadhatjuk, mivel az nem egyházunk közakaratának kifolyása, holott 
won hizalmi férfiak, kik annak szerkeztésére a magas ministerium által meghivattak, öszves egyházunk megbízott-



ja i nem voltak, de különben is az említett törvény terv ellenkezésben van, a magas ministerialis leirat szerint is 
alapul felvett 179°, 26 tör vény czikkel, mert ezen evang. egyházunkra nézve sarkalatos törvény czikből indulván 
ki, egyházunk alapjának feláldozása nélkül el nem fogadható az, hogy az evangélmi egyház ügyei más utón ren* 
deztessenek, mint a mell y ut magából az egyházból rendes képviselet mellett veszi eredetét. A törvénynek 
ide vágó világos szavai „eum stabilire ordinem, qui Communi virorum ejusdem religionis tam secularium quam 
religionis ministrorum consensione maxime congruus reputabitur, még is, principiisque ipsorum religionis accomo- 
datus ordo constabiliatur,“ nyilván kimondják miszerint az alkotandó törvények az egyház világi és egyházi férfi
éinak közös megegyezéséből és a vallás elveiből folyjanak ki, már pedig a közös megegyezés úgy mint az elvek 
m eghatározása csak maga az egyház, annak törvényes képviselete és orgánumai által történhetik, e szerint a kez
deményezésnek joga az egyházi ügyek rendezése tárgyában egyenesen s közvetlen csak magát az öszves egyházat 
illetheti. Továbbá a törvénynek azon szavai „Sua Majestas Caesareo-Regia pro suprema inspectionis sibi compe
tentis potestate, evangelicos utriusque Confessionis ulterius audiet,“ nyilván az egész egyházat jelenti egyetemlege
sen ki halgatandónak, holott a ministeri leirat csak az egyházkerületeket tartja illetékeseknek a törvény alkotásnál 
vélemény adásra és nyilatkozatra. Az összes egyház kihallgatása pedig csak zsinat utján történhetik. De a magas 
ministeri leirat is. midőn az 1791 pesti Zsinat határozatait figyelembe veszi, a törvény javaslat 99 §-a pedig ha
tározottan ki mondja mi szerint a generalis conferentiának semmiféle szin alatt nem szabad a zsinat jogaiba, vagy 
a kerületek autonómiájába avatkoznia, még is ezen egyházi törvényjavaslatot nem a zsinatra utasítja, hova a tör
vényjavaslat 109 §-nak világos szavai szerint is tartoznék, hanem a kerületeket szóllitja fel, hogy a zsinat körébe 
vágjanak. Kénytelenek vagyunk továbbá a törvénytervnek következendő pontjaira nézve is — a nélkül hogy tör
vényjavaslat készítésébe, melly ez úttal a  fentebbiek szerint feladatunk nem lehet, bocsátkoznánk, aggodalmainkat 
nyilvánítani.

Először is az egyházi főtanácsot illetőleg ugyan kijelentjük, miszerint evang. egyházunk mindenkoron 
tisztelve elismerte az ország fejedelmének főfeliigyelési jogát circa sacra, holott csak akkor lehetne oka az egyház
nak ezen felügyeleti jogtól tartani, hogy ha törekvései ollyanok volnának, mellyek a közbéke s közjólléttel az or
szág fennálló s szentesített törvényével ellenkezésben volnának, — azonban egyházunk az evangeliom üdvezitő ta
nának alapján, mellyet egyedül ismer el nonna credendorum gyanánt, félre vetve minden emberi tekintélyt hit 
dolgában, ha csak magához hűtlen lenni nem akar, soha nem akarhat ollyast, mi az állodalom czéljaival össze üt
közésbe jönne; sőt mindenkor azon törekedett, hogy a közjó buzgó előmozdítása, Istentől rendelt fejedelme eránti 
szeretet, tisztelet, jobbágyi hódolat által érdemesnek bizonyítsa magát a szeretett fejedelem magas pártfogására, ki
ben századokon át igasság szerető védnökét tisztelte, az ellene irányzott bármelly oldalróli megtámodások ellen. De 
más részről az egyház tartozik azzal ön magának, hogy erősen ragaszkodjék az 1791: 26 törvényezik által számá
ra biztosított azon sarkalatos joghoz, mi szerint a valláshoz tartozó minden ügyekben, unice a religionis suae su
perioribus dependeant, minden kül s bel egyházi s iskolai ügyeit, salva supremae regiae inspectionis potestate, ma
ga rendezhesse s intézhesse. A törvény lelke magában világos, de a  százados gyakorlat is mutatja, hogy a suae 
riligionis Superiores alatt, nem érthetni mást, m int saját kebeléből, saját m aga által választott orgánumokat. Az 
önkormányzási jog  élvezetét dicsőén uralkodó szeretett fejedelmünk 1851. Dec. 31-én kelt legfelsőbb pátense is 
biztosítja egyházunk számára. Már pedig az önkormányzatnak ezen elvével, semikép sem tudjuk megegyeztetni a 
törvényjavaslatban tervezett egyházi főtanácsot, melly úgy a mint tervezve van, nem a fejedelemnek általunk soha 
kétségbe nem vont felügyelői jogát fogná gyakorolni, hanem voltakép a főkormányzást gyakorolná, melly mellett 
az egyház autonómiája nem lenne egyébb, minden jelentés nélküli puszta névnél.

Aggodalmat ébreszt továbbá bennünk, az egyház képviseletét s kormányzását illetőleg a törvényjavaslat
nak azon, a magyarhoni evang. egyház előtt egészen uj, s azzal egészen ellenkező elve, miszerint az egyházi kép
viseletben s kormányzatban, egy kiváltságos osztály gyanánt tűnik fel a lelkészi osztály, úgy mint mely az egyes 
gyülekezetek képvise'ői testületétől kezdve egészen fel a Zsinatig kizárólag birja az elnökséget, s ennél fogva köz
vetve az igazgatási hatalmat, a világi elemnek, ha nem teljes mellőztével is, de egészen háttérbe szorításával, úgy, 
hogy az egész egyházi rendszer, a mint annak tervezete előttünk fekszik, hierarchiai jellemet ölt, melly ellen nem 
lehet határozottan szót nem emelnünk. Az evang. egyház nem ismer semmi külömbséget papok s laicusok között, 
keblében nincs egyházi rend olly értelemben, melly különböző fokozatokban vagy kizárólag, vagy kiválólag visel
né az egyház kormányát, az egyház feletti uralkodást. Az evang. egyháztana szerint a  keresztény anyaszentegyház 
minden hívőknek összesége 1. Petr. 2, 5— 9. s az úgy nevezett egyháziak, kikre az ige hirdetése, s a  szentségek 
kiszolgáltatása a jó  rend végett bizva van, miben sem különböznek a krisztusnak, mint egyházunk fejének bár 
melly más híveitől, és a mennyire azok bírnak egyébb hatalommal, azzal csak az egyház különös megbízásából 
birnak, mint, azt az ágost. hitv. de abusibus art. VII de potestate eccl. mondja. Annak okáért a lelkész, mint lel
kész az evang. egyházban nem bir semmi előjoggal más gyülekezetben tagok felett az egyház képviseletében vagy 
kormányzatában, melly elv különösen a magyarhoni evang. egyházban mindenkor gyakorlatban volt, s ennél fog
va az úgy nevezett világiak nem csak tettleges részvétet ’s befolyást gyakorolnak mindenkor egyházunk bár minő 
ügyei elintézésébén egyházi gyűléseink utján, hanem hosszú idő szentesítette szokás, egyházi gyűléseinken, az iker 
elnökség, egy világi s egyházi férfiú személyében. S ezen százados tapasztalás által üdvösnek bizonyodott gyakor
lat mellett jövendőre is megmaradni egyházunk érdekében lényeges szükségnek tartjuk.

Aggodalmat szerez még továbbá az is, hogy az evang. egyház autonómiájának egyik leglényegesebb része, az 
iskolák szervezési s kormányzási joga, a törvénytervben megemlítve sincsen. Az egyház iskoláinak rendezésétől s kormáuy- 

y  -zásától megfosztva éltető életszervétől fosztatott meg, s hasonló a fához, melly táplálatot nélkülözve szárad el ha elvágtuk 
gyökereit Azért tartotta az evang. egyház iskoláit a reformatio ólto mindég legdrágább kincseinek, azért mondja már Me-
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lanchton az iskolákat az egyház részének. Azért kívánjuk mi is, hogy midőn az egyház rendezéséről s szervezésé' 
ről van szó, az iskolák s egyház közti kül s belviszony ne csak ne táguljon, hanem ha lehet még szorosabbra fűződ
jék. Mert az 1791. 26 törvényczik 5-dik §-a világos és félre nem érthető szavakkal biztosítja minden időkre az 
evang. egyháznak az iskolai ügyben is az önkormányzati jogot.

Aggodalmat szülnek még is az esperességek s egyházkerületek újabb felosztása, a közgyűlések, tanácsko
zások » választások megszorítása. — a nyilvánosság megszüntetése, a  Superintendensek állandó lakhelye, —  végre 
a házossági Ügyre és más hitvallásnak irányábani helyzetünkre s viszonyainkra ki nem terjeszkedés.

Mindezeknél fogva egy alázatos folyamodásban megkérendőnek határozza az egyházkerületi gyűlés Ő cs. 
kir. Apostoli Felségét a végett, hogy az 1851-ki Dec. 31-én kelt magas leiratban fejedelmi szava által is biztosított 
egyházi jogaink alapján, mind a két protestáns egyház részéről, az eddig gyakorlott képviseleti utón öszvejövendő 
zsinat megtartását megengedni, —  hogy pedig ezen zsinat is a  maga törvényes alapján alakíttathassák, az egész 
evang, egyháznak kormányzatát az 1848-ik év előtti törvényes állapotra vissza állíttatni, illetőleg kiegészítteni, s 
ez által is egy jobb jövőnek alapját megvetni kegyelmesen méltóztassék, Melly alázatos folyamodványunknak Ő cs. 
kir. Apóst. Felsége legmagasbb személye elé terjesztésével T. Káldy József, Vidos Dániel, Radó Ignácz, Hrabowsz- 
kv János felügyelő- és K irchknopf Mátyás esperes, Kolbenheyer Mór., Pálíy József, és Schneller Wilmos lelkész 
urak bízatnak meg. Ezen végzés német nyelvre is lefordítva, addig is, mig a jegyzőkönyv kinyomatik, a  cs. kir. 
helytartósági osztály által a cs. kir, magas ministeriumhoz megküldetni, mind a többi hét Superintendentiákkal kö- 
zöltetni rendeltetik.

6. A Bánya városi evang. egyházkerület f. é. Sept, hó 4-én a cs. kir. közoktatási magas Ministerium ál
tal leküldött egyház kormányzati törvénytervezet ügyében tartott gyűlésének, e tárgyban hozott határozatát egy
házkerületünkkel azon testvévi megkereséssel közölvén, hogy minden ez ügyben hozandó határozatainkat, az általuk 
nevezett bizottmány elnökéhez Báró Prónay Gábor úrhoz mi is megklildenénk;

a közlött határozat kedvesen fogadtatott, s a mi mai gyűlésünknek is e tárgyban hozott határozata e 
gyűlésből késedelem nélkül oda meg fog küldetni.

7. Szintén a Tiszántúli helv. hitv. egyházkerület ugyan azon tárgyban folyó évi Octob, 5-kén tart tt  egy
házkerületi gyűlésének határozatát, s ennek folytán legfelsőbb helyre terjesztett folyamodását küldi, azon felszóllítás 
mellett, hogy viszonlagosan közlenénk mi is az ez érdemben hozott vagy hozandó határozatunkat.

Minek következtében, hozott határozatunk a fentebbi végzés szerint oda is megküldetni rendeltetett.
November 11-kén folytatólag.
8. A tegnapi jegyzőkönyv, s ennek 5-ik pontja alatt megrendelt folyamodvány felolvastatva, hitelesíttetett.
9. Olvastatott a Soproni cs. kir. helytartósági osztály f. évi Máj. 19-én 10813 szám alatti leirata, melly- 

ben oda ügyeimeztetünk, hogy minden alapítványi tőkék, mellyek valamelly földbirtokosnál kiadva vannak, azok 
elsőségeik biztosítása tekintetéből a telek könyvek behozatalával bejelentessenek, s azoknak kamatai azon okból 
rendesen szedessenek, mivel ha három éven túl hagyatnak, mint elévültek behajthatók nem lesznek. —

Mihez tartás végett az egyházkerületbeli pénztám okoknak ki fog adatni.
10. Még is a Soproni cs. kir. helytartósági osztály f. é. Máj. 25-én 9985 szám alatt kelt leirata, azon ok

nál fogva, hogy templom építkezési alkalmakkal tudatlanságból sokszor nevezetes építkezési jelességek szétrombol
tatnak, nehogy az több esetekben is megtörténjék oda utasít, hogy templomok vagy más egyházi épületek újbóli 
épitése alkalmával, a régi építkezési emlékek jelesebb részeinek rajza felküldessék.

Köztudomásul kihirdettetett.
11. Ugyanazon cs. k. helytartósági osztály f. é. Jun. 23-án 1189 sz. a. leiratban a Striji, Guttendoríi evang. 

gyülekezethez tartozó fiók egyház részére segély gyűjtést engedélyezvén,
e czél eszközlése végett gyülekezeteinkben köröztetett.
12. Még is a Soproni cs. kir. Helytartósági osztály f. évi Jul. 20-án 15082 számú leiratában, azt jelentvén 

ki, hogy miután a Szt.-Lőrinczi, Kőszegi, Győri és Kővágó Eörsi algymnasiumok eránt felsőbb helyre azon jelentés 
tétetett, miszerint azok, az illető esperességek s Városi Conventek által reál vagy felsőbb nép iskolákká alakíttatnak 
át, mi a magas kormány nézete szerint is czélszerübb, ennél fogva ezek sem a gymnasiumi nevet többé nem viselhe
tik. sem gymnasiumi tanulmányokról bizonyítványt nem adhatnak;

Minthogy az emlitett iskolák különben czéljuknak megfelelhettek, s minden az algymnasiumokban kellő tu
dományokat taníthattak volna, s algymnasiumi állásukat csak azért nem birták fentartani, mivel az uj iskolai szerve
zetnél fogva szükséges több tanítók felállítására nem képesek, az egyházkerületi gyűlés azt az 1791 26-ik törvény 
5-dik §-ban adott jogok megszorításából származónak tekinti ugyan, minthogy azonban legfelsőbb helyréi legalázato
sabb folyamodásunknál fogva bizton reményli, miszerint azon tőrvényczikk jótékonyságának teljes élvezetébe fogunk 
visszahelyheztetni, bizton várhatni hiszi azon időt, mellyben annak védpaizsa alatt az illető esperességek ismét, an
nak értelmében szabadon alkothatják tanintézeteiket.

13. A Soproni cs. kir. helytartósági osztály f. é. Jul. 24-én 15313. szám alatti bocsátványa Dwakocsovics 
Cseh országi liclvét hitvallású, —

14. Ugyan annak f. é. Auguszt. 27-én 17953 sz. alatti leirata a Bettleri gömör megyei ágost. hitv. gyü
lekezet számára segélypénz gyűjtést engedélyezvén.

Mind a két leirat kellő siker eszközlése végett köröztetett.
15. Ugyan a Soproni cs. kir. Helytartósági osztály f. évi Auguszt. 31-ről 18323 szám alatti leirata mellett 

a bécsi prolest, theologiai tanintézet 185% első félévi leczkerendét küldvén meg —
tudomás végett a gyülekezetekkel közöltetett.
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16. A Soproni es. kir. helytartósági osztály f. é. Aug 31-én 17745 szám alatt a  Haraszti Baranya megyei 

tűzveszély által károsult helvét hitvallású, —
17* Ugyan í. é. Sept. 16-án 19468 szám alatt Zádvericz morva országi, vizáradás által szenvedett szinte 

helvét hitvallású, gyülekezetek számára segély gyűjtést engedélyezvén
rendes köröztetés utján gyülekezeteink e czélból a segély nyújtásra felszóllíttattak.
18. A Soproni cs. kir. helytartósági osztály f. é. Sept. 27-én 20471 szám alatti leiratában kihirdeti, misze

rint Pécsett, Sopronban és Győrött a legmagasb lielybehagyás mellett felállított tanító képezdék 1-ső Octoberrel meg
nyittatnak, s egyúttal az abban résztvenni kívánók, maguk beiratására félhivatnak,

Köztudomásúi az egész egyházkerületben kihirdettetett.
19. Még is a Soproni cs. kir. helytartósági osztály f. é. Sept. 26-ról 20237 szám alatti bocsátványban tu

domásul' hozza, miszerint a  f. é. Máj. hó 6-án 9258 sz. alatt kiadott azon kegyes rendelet, mellynél fogva tagosztá
lyozások s elkülönítések alkalmával a lelkészek s tanítók számára a meghatározott illetékek kiadandók volnának — 
az illető Úrbéri törvényszékek elnökeinek is megküldetett s utasításul adatott, —

Mellyek következtében a lelkészek oda utasítatnak, hogy előforduló esetekben az esperes s esperesi felügye
lő urakhoz jelentést tegyenek, kik is magukat az illető hatóságokkal érintkezésbe tévén oda munkálódjanak, hogy e 
részben minél több sikert eszközöljenek, és pedig nem csak az anya, hanem a filiális gyülekezetekre nézve is.

20. Főtiszt, elnök Administrator ur jelentvén, hogy Sas Lajos, Pfeifer Lajos, Unger Wilmos és Mészáros 
István hitjelöltek jelentkeztek a rendszeres megvizsgáltatásra.

Annak teljesítésére ugyan főtiszt. Administ. ur elnöklete alatt Perlaky Dávid, Szedenics György esperes, 
Poszvék Keresztély, Schneller Wilmos lelkész, Pálfy Jósef, Müllner Mátyás tanár, és Zsmeskál István, Artner János 
és Krénosz István képviselő urak kiküldettek.

21. Értesülvén az egyházkerület, miszerint több oldalról aggodalmat keltene azon terjengő hir, hogy a ma
gas cs. kir. helytartósági osztály főiskolánkban a német nyelvet illetőleg megállapított rendre nézve némi változtatást 
rendelt volna foganatba vétetni, az illető főiskolai igazgató ur fel szól 1 íttatott az e tárgybani magas leirat közlésére, 
mellyből is valósulván, miszerint csak ugyan oily rendelet küldetett hozzá f. é. Aug. 1-én 15750 sz. alatt mellynél 
fogva az egyházkerület által megállapított s a  magas hatóság által is helybehagyott leczkerendben, a német nyelvre 
hetenként határozott 3 óra az algymnasiumban a kellő felvilágosítás adásáig 4 órára rendeltetik emeltetni;

bensőleg meglévén az egyházkerület az eránt győződve hogy a német nyelvre nézve tett intézkedésével, 
mind a magas szervezeti tervben kimondott kívánatnak, mint pedig a tanuló ifjúság e részbeni szükségeinek kellőkép 
s eléggé megfelelt, megtartatván különben is a nyelvekbeni párhuzam, ezen fellyül a német könyvtár szabad haszná
lata által elég alkalom nyilván az ezen nyelvbeni tökéleteskedésre, birván még is a tanulók Sopronban a német társal
gás előnyével, de az ifjúságot több órákkal terhelni már úgy sem lehetne ;- ragaszkodva alapítói s pártfogói jogaihoz, 
az ezen tanévre megállapított leczkerend mellett, tovább is megmaradni kíván.

November 12-én folytatólag
22. A szabad kir. városi Conventek részéről azon kívánat nyilváníttatván, hogy számukra a jegyzőkönyv 

több példányokban küldessék, más oldalról pedig az jegyeztetvén meg, hogy ezek kinyomatására elégséges alap 
nincs, a kerületi pénztár is. mellyből az fedezendő volna, a rendes kiadásokat sem bírja meg. s ha ezekért részletes 
dij kívántatik egyes gyülekezetektől, ez rendesen be nem jön, —

Pálfy József egyházkerületi számvevő ur megbizatik, hogy az egyházkerületi közpénztár évenkénti folyó ki
adásait rendbe szedve ezeknek világos kimutatását a jövő gyűlés elé terjesztés végett elkészítse, egy úttal tervet ad
jon, mennyivel volna ez, olly czélból pótlandó, hogy a rendes folyó kiadásokat födözhesse.

A jegyzőkönyveket illetőleg, vetessék számba hány példánynak nyomtatása szükségeltetik a végett, hogy 
ezek mindenhová a kivánt számban küldethessenek, s a hány számú példányok küldetnek az egyes esperességekhez 
azok árát az esperességi pénztárok fizessék be az egyházkerület köz pénztárába.

23. Emlékezetbe hozatván miszerint azon okból, hogy több évektől fogva gyűléseink csak az újabb idők
ben felmerült tárgyakkal foglalkozva —  rendes emlékeztető gyűlések nem tartattak sok felvett tárgyak, el és 
félben hagyattak, a nélkül hogy azok kellő befejezésére további figyelem fordítatott volna

ezennel határoztatik, hogy e czélból, jövő évi május havában pünkösd utáni második hétben Sopronban 
illy emlékeztető gyűlés tartassák, mellyen az elébbi jegyző könyvek nyomán az elhagyott tárgyak újból felveen
dők lesznek.

24. A folyó évi május 28-ki egyházkerületi gyűlés 15-dik pontja szerint ő cs. k. Apostoli Felsége leg
magasb személyéhez jobbágyi hódolattal intézett legalázatosb folyamodványunk személyes felterjesztésével megbízott 
választmány jelenti, miszerint mult Augustus havában ő cs. k. Felsége elébocsáttatván, ő Felsége által szokott feje
delmi kegyességgel fogadtatott ; s egyház kormányzatunkat illetőleg azon biztatást v e tte , hogy az az eránti 
törvényjavaslat legközelebb leérkezend, a minthogy azt az olta hálás örömmel vettük is; a  második tárgyra, 
t. i. a  m agyar nyelvnek a Soproni Főtanodában jelen használatbani m egtarthatására vonatkozólag azon legmagasb 
nyilatkozatot nyerte, miszerint ő cs. k. Felsége kegyes leend ez ügyet megvizsgáltatni, s legmagasb határozatát e 
szerint kiadni.

Melly jelentés következtében a jelen egyházkerületi gyűlés hálás tisztelettel fogadja, az elsőbb tárgyra 
nézve a felséges uralkodó fejedelem kegyét, a másodikra nézve fiúi bizalommal várja annak megörvendeztető ke-
gyes intézkedését. ,

25. A folyó évi Május 28-án tartott egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvének 46. pontja következtében, a
Csaplovics Dánielféle hagyományt illetőleg
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a : Soproni u. Convent részéről jelentetik, hogy a kezelése alá bízott, s dijpénzekre hagyományozott 1000 
pttők eránt minden törvényszabta szükséges biztosítás megtétetett, s igy ezen hagyatéki tőke, mint teljesen 
biztosított, rendeltetése czéljának megfelelhető állapotban van.

A mennyiben ezen végrendelet a n. geresdi és nemes-kéri gyülekezetekre is kiterjed, s ezektől még az 
őket illető hagyatéki tőke mibenléte felöl semmi tudósítás nem adatott, az érintett gyülekezetek oda utasíttatnak, 
hogy e részbeni tudósításukat főtiszt. Superint. Administ. úrhoz hova elébb beadják.

Hogy pedig az egyházkerület ezen hagyaték rendeltetése felől magának biztos tudomást szerezhessen, s 
e íölött a szerint kellőleg őrködni tudhasson, Superint. Administ, ur felkéretik, hogy a Csaplovics Dánielfélé vég
rendelet idevonatkozó részét megszerezvén, a jövő gyűlésre beadja.

26. Még is azon gyűlés jegyzőkönyvének ugyan azon pontja alatt Pálfy Jósef tanár ur olly féle rova- 
tos jegyzékek elkészítésével lévén megbízva, mellyekbol a lelkészi hivatalra felszenteltek felöl, az egyházkerületnek 
is mindenkor világos tudomása lehessen —

az általa készített táblázatokat a gyűlés előtt bemutatta, mellyek is a czélnak kellőkép megfelelőknek talál
tatván, jövőrei használatul elfogadtattak.

27. Ugyan a f. é Május 28-án tartott egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyve 50-dik pontja alatt, a  végett 
megbízott választmány, hogy a Soproni főtanoda épületeinek szükségelt bővítése tekintetéből m agát a Soproni ne
mes Conventtel érintkezésbe tegye, s ezt az egyházkerület nevében e szent czél létesítése végett részéről is leendő 
segéd kezek nyújtására tisztelettel felkérje — tudósítását a tisztelt Convent nyilatkozatának hozzá csatolásával béadja.

A tárgy nagyobb fontosságú lévén, mint sem hogy a jelen, m ár kevés számra leolvadt gyűlés m agát e 
részben határozat hozávsa illetékesnek tarthatná, de egyszersmind az építkezésnek a m aga idejébeni megkezdhetése 
tekintetéből sürgősb is, mint sem bogy azt a már felyebb megrendelt jövő Május havában tartandó egyházkerületi 
gyűlésre elhalasztani lehetne, —  lévén ezen kívül a főtanoda körül több más halasztást nem szenvedő, intézendők 
is — Superint. Administrator ur oda utasíttatik, hogy e czélból jövő évi Január hó első felében egyház kerületi gyű
lést hívjon öszve.

28. A f. é. Május 28-ki egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyve 53-ik pontja alatt —  a cs. k. magas közokta
tási ministerium által ajánlott elemi iskolai könyvek, átnézésével — s ezek eránti vélemény adással megbízott választ
mány jelentését beadván ;

ennek nyomán bár ugyan egészben véve az érintett iskola könyvek ajánlhatók, minthogy azonban semmi 
bibliai történetecskék s velősebb sz. Írásbeli mondatok, mellyek pedig m ár vallási elveinknél fogva a gyermeki szi
vekbe már gyenge korukban mulhatlanul beoltandók, belejök szőve nincsenek, s hazai történetekrei is semmi vonat
kozás bennök nem találtatik, —  különben is, az óhajtva reménylett, s az 1791: 2G. törvényezikk alapján megtör
ténendő egyházszervezetünk bekövetkeztével magunk szándékozván iskoláink számára ezek szükségeihez alkalmazott 
iskolai könyveket szerkeszteni, — ezeket, igy a mint vannak elfogadhatóknak az egyházkerületi gyűlés nem véli — 
s Superint. Administrator ur utasíttatik, ezen értelemben tenni felterjesztését.

A mennyiben pedig az említett választmány megbízva volt véleményt adni az eránt is, hogy az eddig léte
ző nem csak német, hanem magyar iskolai könyvek közül, mellyek volnának a további használatra legczélszerüb- 
bek —  hivatalos jelentése utólagosan beváratik.

29. Pálfy Jósef egyházkerületi számvevő ur jelenti, miszerint a Stelczerféle hagyomány kezelése töbl 
évektől fogva homályban van; —

Ugyan Pálfy Jósef szám vevő és Szabó Jósef egyházkerületi közpénztárnok urak, úgymint kiknek e hagyo
mány felöl legtöbb tudomásuk vau, megbizatnak, hogy e részben teendő további intézkedés végett ezen hagyomány 
mibenléte felöl a jövő gyűlésre kellő felvilágosítást adjanak. —

30. Ugyan Pálfy Jósef egyházkerületi számvevő ur magán úton szerzett tudomás szerint jelenti, misze' 
rint Dezső Juliánná, néhai Bognár János lelkész ur özvegye végrendeletileg hagyományozott a  Soproni tápinlézetri 
500 vftkat, dijpénzekre 2000 vftkat, az elaggott lelkészek, 's ezeknek özvegyei nyugdija pénztálába külön, külöi 
500 vftkat, melly hagyományokról azonban eddigelé az egyházkerülethez semmi hivatalos bejelentés nem történt;

T. Káldy Jósef, Sopron alsó egyházmegyei felügyelő ur felkéretik tudomást szerezni magának, a  kerület 
gyűlésen leendő bejelentés végett, az eredeti végrendeletnek holléte felöl, s íelszólítni az illető végrehajtót, hogy j 
végrendelet ide vonatkozó pontjait Superint. Administ. úrhoz mi elébb beadja, — megbizatva egyúttal arra  is, bog; 
a hagyatéki öszveget az egyházkerület nevében átvegye. Azon esetre pedig, ha e tárgy körül törvényes kérdés me 
rülne fel, az ebbeni eljárásra T. Berzsényi László Kőszegli sz. k. város gyülekezetbeli felügyelő ur kéretik fel.

Felszolítatnak egyúttal minden esperes és esperesi felügyelő urak, hogy ha bárhol illy esetek forognánal 
fent, mellyekben az egyházkerületet is érdeklő végrendeletek feljelentése elmulasztatnék, azok eránt az egyházke 
rtileti gyűlésen jelentést tegyenek.

31. A mennyiben a f. é. Május 28-ki egyházkerületi gyűlés 54-dik pontja alatt a  Váczi siket némái 
evang. catechetája számára megrendelt 1848-tól járó dijpénz eddig is ki nem fizettetett volna —

egyházkerületi közpénztámok ur utasíttatik annak, a  hozott határozat értelmében mi elébbi kifizetésére.
32. Olvastatott a  Tolna, Baranya és Somogyi egyesült egyházmegye f. é. November 4-én kelt levele, mely 

ben részént a  szőnyegen forgó törvénytervezet fölötti véleményét küldi be, részint arra  szólítja fel az egyházkerük 
tét, hogy az 1854-ki Julius 26-án tartott kerületi gyűlés 23-ik pontjában tett ajánlatánál fogva a Szt.Lőrinczi iskol 
újbóli felállításához és algymnásiummá alakításához segélyt nyújtson, részént pedig a f. é. Május 28-ki egyházkerüle 
gyűlés jegyzőkönyve 55-dik pontjában a Soproni tápintézet felségélésére állítólag az egyházmegyék előleges meghal 
gatása nélkül tett azon intézkedés ellen tiltakozik, mellynél fogva minden gyülekezet tartozik ezen intézethez a fők
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kólára kivetett j árulatok arányában 35 ftig egy mérő, 70 ftig két mérő gabonát — és Így felyebb minden kivétel nél
kül adni.

A Tolnai egyházmegyének törvénytervezetét illető véleménye találkozván a többi egyházmegyék véleményé
vel is, ezekkel egy egésszé olvasztva, kerületi határozatba ment át.

A Szt. Lőrinczi iskola segélyezését illetőleg, bár ugyan az egyházkerület a  fentebb idézett 1854-dik Julius 
26. gyűlésen tett nyilatkozatához állantéul hiv, s mi sem szolgálna nagyobb örömére, mintha már most tettlegesen 
nyújthatna segédkezeket a Szt.-Lőrinczi iskola ujjáteremtéséhez, melly czélra azon egyházmegye olly dicséretes és je 
les áldozatokat hoz ; —  fájdalommal kell még is bevallanunk, hogy a Soproni főtanodánk koránt sincs még azon 
helyzetben, hogy tett ajánlatát már most beválthassa, s nem csak hogy, mint az a  Tolna egyházmegyei levélben kel
leténél élesebb kifejezéssel állittatik, apróbb mellékes érdekek pártolására pénz alapjából nem fordíthat semmit, de a 
napi szükségletek fedezésével is kimeríttetik, minél fogva a legjobb akarat mellett is kénytelen az egyházkerület a 
kivánt segedelmezést egyelőre még odább halasztani.

A Soproni tápintézet segélyezése kerül hozott egyházkerületi határozatra s illetőleg kivetésre vonatkozólag, 
a Tolnai egyházmegye ellenszólalása vagy csak azért is alap nélküli, mert e határozat nem úgy mint általa állittatik, 
áz egyházmegyék előleges meghallgatása nélkül történt, holott az előtt két évvel már jegyzőkönyvileg voltak a gyüle
kezetek az ez eránti tervezésre felhíva, — csak hogy a Tolnai egyházmegye a véghatározat hozatalakor véleménnyével 
kissebbségben m aradt a többség ellenében —  s e  szerint a kérdésbe vont határozatott az egyházkerületi gyűlés tovább 
is jogosan hozottnak, s kötelező erővel bírónak esmeri.

A mi elvégre a Tolnai egyházmegye levelében megérintett azon vádat illeti, mintha az 1856 évi Május 
-28-ki gyűlésen megjelent követén megtámadtatás, szinte insultatio követteteti volna el bárki által, azt, az egyházke
rületi gyűlés egyenesen visszautasíttani kénytelen, holott ha ez történt volna, az elnöki megrovás s rendre utasítás el 
nem maradandott, — erre pedig szükség nem mutatkozván önként következik, hogy elkövetett illedelmetlenségről is 
szót tenni nem lehet.

33, K irchknopf Mátyás Vasi felső egyházmegyei esperes Írásbeli beadványában sérelemképen jelenti, 
miszerint rajta a felső Őri cs. kir. Szolgabirói hivatal által Szt.-Miháiyon tartatott egyházmegyei gyűlésen országfeje- 
Je lm i Biztosul megjelent Szolgabirói Segéd ur számára vitelbér s napi díj követeltetett, — még is, hogy a Vasmegyei 
cs. k. főnöki hivatalhoz küldött az eránti hivatalos felterjesztése, miszerint Szalónakon mester választás végett közgyű
lés volna tartandó, nem bélyeggel ellátott ivre Íratott ; ezen bélyeg díj kétszeres megtérítésére büntettetett, ;

Superint. Administrator ur felkéretik, hogy a Soproni cs. k magas helytartósági osztály utján ezen sérelem
nek orvoslását kieszközleni ; s miután az illy terheltetésektől hivatalos eljárásaink körül eddigelé mentesek voltunk, 
ezeknek a jövőre is elejét venni igyekezzék. —

J e g y z e t t é

Szedenics György,
egyházi Főjegyző,

f .

'F ' : .

« - - - ̂ í. ..



jLjLz 1857-dik évi April k<5 16-dik napján Sopron szabad kir. városában a’ dunántúli ágost. hitv. evang. 
egyházkerület részéröl, főtiszt. W ohlmuth Leopold Superint. Aclministrátor és tek. Szigethy Jésef, m int helyettesí
tett világi elnök urak  iker elnöklete alatt, tek. Kurz Endre soproni polgármester és cs. kir. Helytartósági Titkái 
Urnák, mint ország fejedelmi Biztosnak jelenlétében közgyűlés tartatván, jelen voltak:

E g y h á z i  r é s z r ő l :  Szedenics György, Kutasy György, Gödör Jósef, Krausz Theophil, R áhner Máté es
peres, Karsay Sándor egyházkerületi aljegyző, Kolbenheyer Móricz, Pálfy Jósef, Andorka János, és M annhardt 
Mihály lelkész urak, —

v i l á g i  r é s z r ő l :  Káldy Jósef sopron-alsómegyei felügyelő, Eőry Sándor, győrmegyei felügyelői helyettes, 
Szigethy Jósef, Artner János, Dr. Pálló Sándor, Perlaky Dániel, Vidos László, Bertók Sándor felügyelő ’s képvi
selő, K irály Jósef Pál gymn. igazgató, Müllner Mátyás, Domanovszky Endre és Petrik  János Jakab  tanár urak. 

Melly alkalommal ;
1. A’ sz. lélek segítségül hívása után főtiszt. Superint. Administrátor ur az öszvegyülekezett képviselőket 

üdvözölvén.
Tek. Szigethy Jósef ur világi elnökül, Eőry Sándor ur világi jegyzőül helyetesíttettek.

1. Felolvastatott a’ soproni cs. kir. Helytartósági osztálynak f. é. Mártius hó 21-kén 1305 szám alatt 
kelt leirata, melly szerint a‘ jelen gyűlésre ország fejedelmi Biztosul tek. Kurz Endre soproni hely. polgármester 
’s Helytartósági T itkár ur küldetik ki,

mi is a  gyűlés által tudomásul vétetett.
3. Olvastatott a  bánya városi evang. egyházkerület f. é. Mart. 26-kán tartatott közgyűlése által kinevezett 

bizottmánynak egyházkerületünkhöz intézett rokonszivcsségü átírása, mellyben azon gyűlési jegyzőkönyv ide vonat
kozó ponijának megküldése mellett tudomásul hozza, miszerint a’ tisztelt egyházkerület ő császári apóst, királyi 
Felségeiknek f. é. Május 4-kén az ország fővárosában hosszasb ideig leendő legmagasb tartózkodásuk alkalmával 
az alattvalói tisztelet és hódolatnak a’ trón zsámolyánáli bemutatása végett nem csak hogy a’ m aga részéről, egy 
számos tagokból álló küldöttséget nevezett, hanem egyúttal azon forró óhajtást táplálja, vajha ezen hódolat m agyar 
ország kapcsolt részekbeli egyetemes egyházunk nevében és a’ négy egyházkerületnek egybe olvadandó küldöttsége 
által m utattatnék be, ’s felhívja ennél fogva egyházkerületünket, hogy a’ m aga részéről is e’ czélból küldötteket 
n ev e ze n d ő , azokat, ez en  é r te le m b e n  a’ többi egyházkerületekéivel leendő egyetértésre utasítsa.

Ezen dunántúli evang. egyházkerület, áthatva O csász. apóst, királyi Felségeik iránti legmele
gebb hazafiui tisztelet érzete által, mit sem óhajt forróbban, mint alkalm at nyerhetni, legalázatosb hódo
latát a’ legmagasb uralkodói trón zsámolya előtt nyilvánítni, ’s csak egy részben is bemutatni azon hála 
indulat ’s kegyelet zálogait mellyre a’ felséges uralkodó ház . eránt m agát kötelezve érzi, legnagyobb 
készséggel fogadja a’ külömben önkeble által is sugalt jobbágyi hódolat minél világosabb tanusíthatása 
tekintetéből tisztelt hitrokonink felhívását, ’s ennek értelmében nem késik a’ maga részéről is, egy számos 
tagokból álló küldöttséget nevezni, melly egybe olvadva Pesten a’ többi egyházkerületek küldötteivel, az 
egyetemes m agyar országi evang. egyház nevében vigye O császári királyi Felségeik elé legmélyebb 
hazafiui hódolatunk adóját.

E ’ czélból Báró Ambrozy Lajos ur, a’ soproni cs. kir. Helytartósági osztály alelnöke ő méltó
sága fog tiszteletteljesen megkéretni, hogy ezen egyházkerület részérőli küldöttségnek élén. ebben részt 
venni méltóztassék; —  kineveztetnek pedig, egyházi részről: főtiszt. W ohlmuth Leopold Superint. Admi
nistrátor ur, Szedenics György, Perlaki Dávid, Borbély Jósef, Lajpczig János, Kutasy György, Tóth J á 
nos, K irchknopf Mátyás, Ráhner Máté, Krausz Theophil esperes, Kolbenheyer Móricz, Pálfy Jósef, K ar
say Sándor, Dregályi Dániel, Badics István, Szabados Pál, Andorka János, Schneiker Jakab, Schneller 
Vilmos, M anhard Mihály lelkész urak;  világi részről: K áldy Jósef, Radó Lajos, Szakonyi István, Ra- 
dó Ignácz, Véssey Lajos, Hrabovszky János, Bárány Pál, Mezriezky Péter, Horvát István, Eőry Sándor 
egyház megyei felügyelő, D orner PMe, Vidos Dániel, Szemerey Sándor, Zmeskál István, Kis Lajos, Vi
dos László, Szülővszky Lajos, Szigethy Jósef, Artner János, Palló Sándor, Kund Vincze, Bersenyi Miklós, 
Martiny Frigyes, Szeniczey Ferencz, Kurz György, Perlaky Dániel, Braun Ferdinánd, Gábriel Károly, 
Király Jósef Pál urak, olly felhívással, hogy jövő Május 3-kán délelőtti 10 órakor a’ pesti egyházi épü
letben tartandó előleges értekezletre, mellyen a’ hódoló küldöttségi szónok választása ’s a’ hódolati szer
tartás mi módoni kivitele lesz megállapítandó, megjelenjenek, önként értetődvén, hogy a’ hódolat az ün
nepély méltóságának megfelelő dísz öltönyben telyesítendő. Az igy kinevezett küldöttség tagjai, mennyiben 
a’ gyűlésen jelen nem voltak, elnök Superint. Administrátor ur által fognak kineveztetésekről, minden 
késedelem nélkül tudósítatni. A’ mennyiben továbbá a’ fentebb érintett bánya városi egyházkerület bizott
mánya a’ messzebb vidékről jövő lelkészek elszállásolásáról is gondoskodni szíveskedik, a’ kinevezett 
urak névsora a’ jegyzői hivatal által fog nagytiszt. Láng Mihály pesti lelkész úrhoz eleve megküldetni.
4. Olvastatott a’ soproni cs. kir. Helytartósági osztály f. é. April 7-ki 1685 szám alatt kelt leirata, melly

ben 0  cs. kir. Felsége által elfogadott legmagasb utazási rend megküldetik, ’s egyszersmind utasítás adatik, az 
olly helyekeni teendők iránt, mellyeken Ő cs. kir. Felségeik keresztül utazandanak.



Melly legmagasbb utazási rendnek azon pontjait, mellyek az illy helyeken létezd lelkészekre 
nézve, a’ szerinti alkalmazkodás végett szükségesek leendnek, velők főtiszt. Administrátor ur közölni fogja.
5. A’ f. é. Jánuar 14-kén tartatott egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvének 5-ik pontja alatt, a’ tervezett 

soproni tanítói képezde pénzalapjának gyarapítása, egy képezdei tanító fizetésének aláírás utján leendő megszerzé
se, még is egy képezdei segédtanítónak kiképeztetése iránti gondoskodás végett kinevezett, illetőleg megerősített 
bizottm ány jelenti, miszerint az elsőt illetőleg, a’ pénzalapot részint egyházkerületi, de legnagyobb részből kül- 
Német és Angolhoni ’s Hollandiai, az evangélmi egyház intézeteinek pártfogolása körül forró buzgóságot kifejtő 
fejedelmi és magán egyének, még is egyletek áldozat készségéből sikerült eddig elé 13570 pgft és 58 kra emelnie 
’s azon kilátásnak nézhet eléje, hogy ezen év folytán még nevezetes öszveget foghat gyűjteni, — a’ másodikra néz
ve, bár eddig a’ kivánt czél teljesen elérhető nem volt, de a’ megkivántató öszveg megszerzéséhez a legjobb re
mény mutatkozik, —  a harm adikra pedig, hogy Bakó Samu jó reménységü ifjút a’ szászhoni W aldenburgi képez- 
débe sikerült kiküldenie, hol annak ingyen ellátását a’ W aldenburg-Scliönburgi Herczeg ő kegyelmessége kegyes 
volt négy évekre megajánlani, utazási költségeit pedig egyes nemes lelkű férfiak adakozásaiból fódözni ; —  ’s mind 
ezek következtében arra hívja fel az egyházkerületi gyűlést, hogy már most a’ képezde felállításához komolyan hozzá 
fogjon, ’s e’ czélból mindenek előtt egy olly háznak megvételét elrendelje, hol a’ szükséges helyiségeket részletenként 
lehessen felépíteni, egyszersmind egy képezdei tanítónak megválasztása iránt intézkedjék, nem tekintve a’ pénzalapnak 
még elégséges nem voltát, mellyből a’ még e’ czélra hijányzó résznek előteremthetése biztos kilátásban áll, —  mellye- 
ket m ár most elrendelni, vagy csak azért is égető szükség gyanánt áll, mert külhoni jóltévőink további segéd forrásai 
csak úgy leendenek továbbra is biztosan nyitva számunkra, ha azt látandják, hogy az intézet már voltak ép megkez- 
dé működését az óhajtott czélra.

Az egyházkerületi gyűlés hálás örömmel és méltánylással ismeri el a’ bizottmánynak képezdénk 
m egalapítása körül tanúsított lelkes és buzgó fáradozásait, mellyek világos eredményénél fogva teljesen 
azon meggyőződésben van, hogy a’ képezde megalapítása a’ legjobb kezekre van bízva, ’s hogy a’ bizot- 
mány a’ czél eléréséhez mindég a’ lehető legbiztosbb utakat választja, azért annak ez úttal nyilványított ja 
vallatát elfogadja, ’s ezennel újólag megbízza, hogy a’ kiszemelt házat legjobb belátása szerint megszerezze, 
’s azon a’ pénz alap erejéhez képest a’ szükséges építkezést megtetesse, —  vagy ha ne tán a’ körülmények 
minden oldalróli szemügy alá vevése czélhoz vezetőbbnek mutatná, a’ megkivántató épületeket a’ m ár meg
szerezve lévő képezdei helyiségben emeltethesse, felkérve lévén egyúttal tek. Kurz Endre városi polgármes
ter ur, hogy bő tapasztalásainál fogva, az e’ részbeni intézkedés körül a’ működő bizottmánynak legjobb 
belátása szerint segéd kezeket nyújtani szíveskedjék. —  A’ képezdei tanító megválasztása körül, szintén a’ 
bizotmány javallatát fogadja el az egyházkerületi gyűlés, ’s azt ezennel megbízza, hogy az általa ajánlott 
Schranz János tanár urat, a’ fizetés befolyásának bizonytalansága tekintetéből, feltételesen beállíthassa.

A’ mennyiben továbbá az alap gyűjtést kimutató ívből az volna világosan kilátható, hogy a’ 
külhoni jótékony egyesületek különös buzgósággal karolják fel magyarhoni evang. tanintézeteinket, ’s egész 
lelkesült eréllyel nyújtanak segédkezeket az olly sokban még hijányt szenvedő m agyar evangélmi egyháznak 
a’ Krisztus evangéliomi szellemében mind inkábbi meg gyarapodhatására, lehetetlen felhíva nem érezníink 
magunkat, erántuki hálás indulataink nyilván kifejezésére ; minél fogva nem csak hogy az elismérő hálakö
szönet irányukban ezennel gyiilésileg ki mondatik, hanem innét ezen jóltevőkhez egy különös megköszönő 
iratnak elnöki aláírással leendő megküldése ezennel elrendeltetik.
6. Ezek kapcsolatában, ugyan az 1857-dik Jánuar 14-ki egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyve 5-dik pontja 

értelmében a’ soproni főtanodai kissebb bizotmány oda lévén utasítva, hogy a’ szervezendő képezdének alaptervét an
nak mind kül, mind bel szervezetére vonatkozólag ki dolgozza, munkálatát ezennel beadja, ’s egy úttal azon javallatot 
teijeszti elő, hogy azon gymnásiiuni tanárok fizetése, kik eddigelé csak 600 ftal voltak ellátva, 100 ftal szaporíttas- 
sék, ’s gyámoldai járulékaik a’ kerületi közpénztárból fizetessenek.

A’ tanítói képezde eránt beadott szervezet bővebb tárgyalása, egy jövendő nagyobb közgyűlésre tar- 
tatik fenn. A’ tanári fizetések emelését illetőleg, annak méltányosságát ugyan a’ jelen gyűlés elismeri, de 
mennyiben az csak úgy volna eszközölhető, ha az évi járulékok minden egyes gyülekezetek által rendesen 
befizettetnének, jelenleg is pedig tetemes hátra maradások vágynak; az illető esperességek oda utasíttatnak, 
hogy a’ jövő közgyűlésig ezeket múlhatatlanul behajtsák, a’ mellyen aztán a’javallott fizetési emelés meg fog 
rendeltetni, —  mellynek megtörténendő emelése nyomán az illető tanár urak, gyámoldai járulékaik befizeté
sét saját erejűkből képesek lesznek teljesíteni, mit a’ kerületi közpénztárra ruházni, ennek úgy is sok ol
dalróli igénybe vetetése miatt, nem lehet.

A’ mennyiben ezen kissebb főtanodai bizotmány néhány tagjainak inneni eltávozása miatt teljes 
számú nem volna, az, a’ jelen gyűlés intézkedésénél fogva Kurz Endre soproni polgármester, és Martiny 
Frigyes urak által egészíttetik ki.
7. Palfy Jósef egyházkerületi számvevő a’ tanodái, egyházkerületi, és tápintézeti pénztárok kimutatását ad

ta be;
ezekből az tűnvén ki, hogy a’ tanodái pénztár öszves hátram aradása 6209 ft. 58 V2 kr. a kerületi 

ti közpénztáré 1432 ft. 8 9/10 kr. a’ tápintézethez is tetemes mennyiségű gabona van az egyes esperességekben 
elmaradásban ; az öszves esperesséségek oda utasíttatnak, hogy a’ kebelekbeni hátramaradásokat járás bíró
sági utón is, minden áron behajtani igyekezzenek. Minthogy egyébiránt némi tapasztalás nyomán ezen há
tramaradásoknak, egyik oka abban is fekszik, hogy vannak esperességek, mellyekben illető pénztáinokaik 
számadásai nem vizsgáltatnak meg minden évenként rendesen ; —  ezennel minden esperességeknek köte
lességül adatik, hogy jövőre pénztárnokaiktól minden esztendőnként pontosan számot vegyenek.



8. A’ Bőnyi gyülekezet az irán t folyamodik, hogy Trsztyénszky Gyula Ns.-Dömölki segédlelkészt, bár ez 
még a’ teljes 24-dik élet évet el nem érte, rendes lelkitanítóul meghívhassa.

Ámbár ugyan az e’ tárgyban az 1856-ik Május 28-ki közgyűlés jegyzőkönyvének 16-dik pontja 
alatt hozott végzés értelmében említett Trsztyénszky Gyula a’ 24 évet telyesen el nem érte, minthogy azon
ban két éven túli segédlelkészkedés által, mind azon kellékeket megszerezte, mellyek őtet egy önálló lelkészi 
hivatal viselésére képesé teszik, a’ még hijányzó néhány hónap elnézetik, ’s a’ Bőnyi gyülekezetnek semmi 
nehézség annak meghívása körül a’ gyűlés által nem tétetik.
9. Az 1856-ik Május 28-ki közgyűlés jegyzőkönyvének 61-ik pontja nyom án a’ Gyúrói fiók egyháznak a’ 

Tordasi anyától szándéklott elválása ’s anya gyülekezetté alakulása ügyében, illető esperes u r élőszóval tesz jelentést;
Minthogy azonban, még több oldalú tekintetek volnának az elválás jógos megállapításához figyelem

be veendők, az esperesség az azokbani kellő eljárásra utasíttatik, ezek után váratván be az ügyrőli kimerítő 
jelentés.
10. Az 1856-dik November 10-ki egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvének 23-ik pontja alatt folyó évi pünkösd 

utáni hétre eleve kitűzött emlékeztető egyházkerületi gyűlésnek megtartása
közbejött körülményeknél fogva f. é. Julius 1-ső napjára tétetik, — a’ soproni fötanoda három 

százados ünnepe pedig, October elején, az iskolai év beállásakor fog megtartatni.

Jegyzetté

egyházkerületi egyházi főjegyző

Nyomatott Sopronban Romwalter károlynál.





szprém városban, a dunántúli ág. Iiitv. evang. egyházkerület
3iisi helyettes ur, és Radó Lajos esp. felügyelő ur, mint vi- 
sített elnök urak, elnöksége alatt jelen lévén : Szevald Móricz 
gfejedelmi helyettes biztos ; Szedenics György és Zmeskál 
i'zö, Pálfy Jósef számvevő; továbbá:
I: Krausz Tlieophil esperes, Fleischhacker Káról ágfalvi

Kis Lajos, Fejér Ferencz, Jánosa Lajos; 
chknopf Mátyás esperes, Hrabovszky János e. m. felügyelő,

ahner Máté esperes, Radó Lajos e. m. felügyelő, Mendel

Tót János esperes, Nagy Káról kissomlai lelkész, Ber’senyi

■edenics György esperes, Szakonyi István e. m. felügyelő, 
sküi lelkész, Tatay Sámuel tamási lelkész, Rarcza István,

ándor esperes, Eöry Sándor e. m. felügyelő, Nagy Jósef 
kész, Kis Sándor, Ihász János;
b ü I : Szabados Pál esperes, Horváth István e. m. felügyelő ; 

íános esperes. Mezriczky Péter e. m. felügyelő, Eősze 1st—

rka János.
ii I : Borbély Jósef esperes, Bárány Pál e. m. felügyelő, Ba-

I : Horváth Sándor lelkész, Zmeskál István ;
é s  z é r ü l  : -------------------------

Schneller Vilmos lelkész, Szovják Mátyás;

Bérlők Sándor;
[irály Jósef Pál igazg. tanár, Müllner Mátyás tanár, Pálfy 
lök, és több egyházi s világi egyének, 
y alkalommal :
ítvén, 
,artó- 
t Io
noké, 
zatott

Tudomásul szolgál.
,548.
fház-
inté—

a» mey  — 
a tanítóit

itsenek, s miután a superintendensi helyettes ur az 
)1. évi 26. t. ez. azon tartalmának figyeleinbevétc- 

yel „uf nulla in religionem catholicam scommata, vel
1



. 1858—ik évi Junius 9-ik s több napjain, Veszprém városban, a dunántúli ág-, hitv. evang. egyházkerület 
gyűlése tartatott, Wohlmuth Lipót superintendensi helyettes ur, és Radé Lajos esp. felügyelő ur, mint v i- 

i részrül ez alkalomra közfelkiáltással helyettesített elnök urak, elnöksége alatt jelen lévén: Szevald Móricz 
szprénnnegyei fönökségi biztos ur, mint országfejedelmi helyettes biztos ; Szedenics György és Zmeskál 
/án egyházker. főjegyző, Karsay Sándor aljegyző, Pálfy Jósef számvevő; továbbá:

S o p r o n i  f e l s ő  e s p e r e s s é g b ü l :  Krausz Theophil esperes, Fleischhacker Káról ágfalvi
kész ;

S o p r o n i  a l s ó  e s p e r e s s é g b ü l :  Kis Lajos, Fejér Ferencz, Jánosa Lajos;
V a s i  f e l s ő  e s p e r e s s é g b ü l :  Kirchknopf Mátyás esperes, Urabovszky János e. m. felügyelő, 

kab László Eöri szigeti lelkész ;
Va s i  k ö z é p  e s p e r e s s é g b ü l :  Rahner Máté esperes, Radó Lajos e. m. felügyelő, Mendel

rmuel ;
K e m e n e s a l j i  e s p e r e s s é g b ü l :  Tót János esperes, Nagy Káról kissomlai lelkész, Ber’senyi 

klós, Roda Jósef;
V e s z p r é m i  e s p e r e s s é g b ü l :  Szedenics György esperes, Szakonyi István e. m. felügyelő, 

ircsányi Gábor tési lelkész, Sinkovics Jónás ösktii lelkész, Tatay Sámuel tamási lelkész, Rarcza István, 
óin János ;

G y ő r i  e s p e r e s s é g b ü l :  Karsay Sándor esperes, Eöry Sándor e. m. felügyelő, Nagy Jósef 
Ipéczi lelkész, Rajcsányi János lovászpatonai lelkész, Kis Sándor, Ihász János;

F e j é r -  e s z t e r g o m i  e s p e r e s s é g b ü l :  Szabados Pál esperes, Horváth István e. m. felügyelő ;
Z a l a i  e s p e r e s s é g b ü l :  Lájpczig János esperes, Mezriczky Péter e. m. felügyelő, Eősze 1st— 

n kövágó-eörsi lelkész, Perlaky Gábor ;
S o m o g y i  e s p e r e s s é g b ü l :  Andorka János.
T o l n a - B a r a n y a i  e s p e r e s s é g b ü l :  Borbély Jósef esperes, Bárány Pál e. m. felügyelő, Ba

cs István szent-lörinczi lelkész, Fördős István;
N. -  G y ő r i g y ü l e k e z e t  r é s z é r ü I : Horváth Sándor lelkész, Zmeskál István ;
R é V  -  K o m  á r o ni i g y ü I e k  e z e t r é s z é r ü I : ----------------------

K ő s z e g i  g y ü l e k e z e t  r é s z é r ü l :  Schneller Vilmos lelkész, Szovják Mátyás;
R u s t i g y ü l e k e z e t  r é s z é r  ü I : -------------------------
S o p r o n i  g y ü l e k e z e t  r é s z é r ü 1 : Berták Sándor ;
S o p r o n i  fő t a n o d a  r é s z é r ü l :  Király Jósef Pál igazg. tanár, Müllner Mátyás tanár, Pálfy 

séf tanár és képezdei igazgató — mint képviselők, és több egyházi s világi egyének, 
t Mely alkalommal :

1. A gyűlés szokott áhitalossággal megkezdetvén, 
ndenek előtt felolvastatott a soproni cs. k. helytartó
éi osztálynak f. évi 2089. elnöki szám alatt kelt le- 
ata: mely szerint Veszprém megye cs. kir. főnöke, 
így akadályoztatása esetén az ö helyettese bízatott 
eg jelen gyűlésre országfejedelmi biztosul.

Tudomásul szolgál.
2. Soproni cs. k. helyt, osztálynak tavali 19,548.

.. a. leirata, melyben ludtul adatik, hogy az egyház- 

.rületnek tavali Julius 1-rül Ö cs. k. Felségéhez inté- 
iitt az eránti kérelme, hogy a soproni gymnasiumban

négy felső osztályt illetőleg továbbra is kizárólag a 
agyar nyelv hagyassák meg legkegyelmesebben tan- 
'elviiT: hivatkozólag az 1857. évi 2917-ik sz. a. kelt 
inisteri rendeletre, nem tellesíttethetik. J

3. Ugyan azon cs. kir. helyt, osztálynak tavali 
1,068. sz. a. rendelete , melyben superintendensi he- 
•ettos ur megbizatik, hogy a kéziratbuli tanítás meg
büntetése tekinletébül, a soproni gymnasium tanítóit 
Ihivja arra, hogy egy év elforgása alatt, mind a val- 
i, mind az erkölcstanra, mind pedig az egyháztörté- 
lemre nézve kinyomtatásra alkalmas tankönyvei ké- 
i senek, s miután a superintendensi helyettes ur az
) 1. évi 26. t, ez. azon tartalmának figyelembevéte

lei „ut nulla in religionem catholicam scommata, vel
1
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sarcasmi libris his inserantur“  azon könyveket szorgo
san átvizsgálta, felsőbb helybenhagyás alá terjeszsze.

4. Ugyan azon cs. k. helyt, osztály táv. 24,677. 
sz. a. rendelele, a soproni iskolaépületben teendő javí
tások és építkezések meghagyásával.

5. Ezek folytán felvétetett a soproni tanári karnak, 
a vasi közép, és soproni alsó egyházmegyék felszólí
tására készített, s az egyházkerületi gyűléshez intézett, 
a magas kormánytul hozzá érkezeit rendeletek eránti 
jelentése.

Miután az annak idején legfőbb megerősítésben is 
részesült, s nyilvánossági jog-állapotba helyezett so
proni főiskola rendszerének, az utóbb érkezett magas 
rendeletek állal ily módon szándékolt megváltoztatása, 
az egyházkerületben az 1791. évi 26. t. cz.-ben ala
puló önkormányzása tekintetéhül méltó aggodalmat ger
jesztett, de külömben is a tapasztalás a megállapított 
tanrendszernek néinü hijányait mulatta ki : mindezeknél 
fogva az egyházkerület szükségesnek látta, az eredeti 
alapelvekhez ragaszkodás mellett — mind az eddigi tan
rendszert, mind pedig az érkezett magas rendeleteket 
válaszlmányilag álvizsgáltatni, s mind a tantervet illető
leg netalán előforduló szükséges változtatások eránt, 
mind pedig a leiratokat illetőleg, 0  cs. k. Felségéhez 
feliratokkal járulni. Mind az érintett átvizsgálással, 
erántai javalat előterjesztésével, mind pedig a feliratok 
szerkesztésével : Radó Lajos urnák elnöksége alatt, Sze
merei Sándor, Szigethy Jósef, Eöry Sándor, Kirchknopf 
Mátyás, Kolbenheyer Mór, Schneller Vilmos, Rajcsányi 
János urak, a soproni főtan oda igazgatójának és tanári 
karának hozzájárultával — megbizatnak ; jelentésük a 
légközelebbi egyházkerületi közgyűlésre beváratván.

6. Pálfy Jósef igazgató urnák a soproni theologiai 
intézet ügyében beadott előterjesztése.

Az 5-ik sz. a. kinevezett választmánynak teendő 
javalat végett kiadatik.

7. Pálfy Jósef képezdei igazgató urnák a soproni 
ev. iskolatanitói képezde ügyében tett előterjesztése, s 
az 1856—ik évi Majus 29—tül 1857-ki Dec. végéig ve
zetett és számvevöileg megvizsgált számadása.

8. Kolbenheyer Mór lelkész urnák az 1857—ik évi 
Julius 1-én tartott egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyvé
nek 40—ik pontjára szóló jelentése.

9. A hitjeleltek megvizsgálására.

Mindkét rendbeli jelentésből kitűnvén a z , hogy a 
soproni képezde felállításának sikerülése, főleg Pálfy 
Jósef, Kolbenheyer Mór, és Király Jósef urak lelkes 
munkásságának eredménye : miért az egyházkerület el
ismerése s köszöneté jegyzőkönyvileg iyilvánítátik, 
Egyszersmind pedig Pálfy Jósef ur az oly szép siker
rel kezdett intézetnek igazgatásával továbbra is megbi- 
zatik. Az előterjesztésben foglalt javalatok, úgy a 
számadás megvizsgálására: Borbély Jósef esperes és 
Hrabovszky János e. m. felügyelő urak elnöksége alatt; 
Pozvig Keresztély, Király Jósef, Ber’senyi Miklós és 
Bertók Sándor urak, Pálfy Jósef számadó ur hozzájá
rultával megbizatnak; jelentésük heváratván.

Superintendensi helyettes ur elnöksége alatt: Kirch
knopf Mátyás, Rahner M áté, Rajcsányi János, Petrik 
János, Müllner Mátyás, Mezriczky Péter és Bárány Pál 
urak kiküldetnek ; jelentésük beváratván.

10. Az egyházmegyei törvényszékektől föllebbezett 
ügyek tekintetébül, egyházkerületi törvényszék alakítása 
szükségeltetvén.
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Lájpczig János esperes és Szakonyi István e. m 

felügyelő urak elnöksége alatt Szabados Pál, Nagy Jó - 
sef, Jakab László, Kis Lajos, Kis Sándor, Ihász János, 
From János, és Horváth István urak, az ezutlali tör
vényszéki eljárással megbizatnak.

Junius 10-én folytattatott a közgyűlés, 
mely alkalommal :

11. Superintendensi helyettes ur szóval jelentvén 
a tegnapi jegyzőkönyv 9—ik számára, hogy a vizsgá
latra jelentkezetlek közül kettő ollyan, kik a kiszabott 
tanéveket még ki nem töltötték: ezekre nézve a vizs
gálat az egyházkerület további határozatáig felfüggesz- 
tetett.

Oly ok, mely az egyházkerületnek a tanévek eránt 
feliálló végzésétül eltérést eredményezhetne, fenn nem 
forogván : az illetők a tanfolyam bevégzésére utasít— 
tatnak.

12. Soproni cs. k. helyt, osztálynak f. évi 4118. 
sz. a. rendelete a tandijak eránti felügyeletet érdeklöleg.

Az önkormányzási elveken alapulván : kellő alkal
mazásul szolgál.

13. Ugyanazon helyt, osztály tavali 19,547. sz. a. 
rendelete, melyben értesít, hogy a gymnasiuini tanítók
nak, egyedül az egyházi hatóság által teendő vizsgálta- 
tására nézve: az egyházkerületnek táv. Jul. 1 —én tett 
kérelme nem tellesítethetik.

Ezen rendelet is a f. jegyzőkönyv 5—ik száma alatt 
rendelt küldöttségnek tárgyalás végett kiadatik.

14. Ugyanazon helyt, osztálynak f. évi 1407. sz. 
a. azon rendelete, melyben 0  cs. k. Felségének azon 
kegyelmérül értesít, mely szerint a Felső-Lövői tanin
tézet tiz évre évenkénti 500 e. Irtai az állampénztárba! 
segélyeztetik.

0  cs. k. Felségének ezen, egyházunkra közvetőleg 
árasztott kegyelméért, az egyházkerület hálás köszöne
tét nyilvánítja.

15. Ugyanazon helyt, osztálynak f. é. 5948. sz. a. 
a vegyes házasságoknál megtartandó kihirdetési eljárást 
illető — rendelete.

Kellő alkalmazásul szolgál.
16. Ugyanazon helyt, osztály f. évi 6873. sz. a. 

rendelete, az egyházi névtárt illetőleg.
A szükséges intézkedés már megtörténvén : tudó— 

* másul vétetik.
17. Ugyanazon helyt, osztálynak f. évi 6127. sz. a. 

rendelete, melyben értesít, hogy a csepreghi cs. k. já
rásbíróságnak azon Ítélete, melynél fogva némely Sághi 
és Felsö-Szakonyi evang. lakosok á kath. lelkésznek 
teendő fizetésre szorittaltak: feloldoztatott, s errül az 
illetők megyehatósági utón értesitlellek.

Kedves tudomásul szolgál.
18. Ugyanazon helyt, osztálynak f. é. 7201. sz. a. 

az eránti rendelete, hogy az izraelita gyermekeknek 
evang. iskolákba járhatása o tt, hol sem izraelita, sem 
kathol. iskola nem létezik, megengedtetik.

A katholicus iskoláknak jelen esetben nyújtott elő
jog az evang. egyháznak nem csak hátrányára, hanem 
megaláztatására is szolgálván : ezen rendelet is kellő 
tárgyalás végett a f. j. k. 5—ik sz. a. nevezett küldött
ségnek kiadatni rendeltetik. 1*
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19. Ugyanazon helyt, osztálynak táv. 13,992. sz. a. 
azon rendelete, melyben a gymnasiumi és alrealtanodai 
tanítványoknak felvétele körüli eljárás szabályoztatik.

20. Ugyanazon h. osztálynak táv. 15,834. szánni 
rendeletével, a bécsi theol. tanintézetet illetőleg az 
185V*—ik év első felére szóló tanulmányi sorozat kö
zöllel vén.

21. Ugyanazon h. osztálynak f. évi 4192. sz. a. 
kelt, ugyan a föntebbi tanintézetet illető, s a f. é. 2-ik 
felére szóló, tanulmányi sorozatot közlő, rendelete.

22. A bécsi theol. intézet Dékánsága táv. 319—ik 
számú levelével közli a vallás és közoktatási ministe- 
riumnak táv. l2aSl/wi. sz. a. a theölogiai intézet tanu
lóira nézve, a megjelenés és tanórák gyakorlása, úgy 
a Stipendiumok kioszlása eránfi rendeletét.

Mihez alkalmazásul szolgál.

Köröztetve lévén tudomásul szolgál.

Szinte.

Miheztartás
szolgál.

végett köröztetve lévén : tudomásul

23. Soproni cs. k. h. osztálynak f. é. 28,345—ik 
sz. a. kelt, a bécsi theol. intézetnél lévő Stipendiumok 
eránt szóló értesítése.

24. Ugyanazon h. osztály táv. 21,487. sz. a. ér
tesít, hogy Ö cs. k. Felsége kegyeskedett Szilágyi Fe
rmiez volt kolosvári tanárt oskola-tanácsossá Magyar- 
országon kinevezni, és hogy a soproni közig, területen 
lévő evang. iskolák felügyelőjévé rendeltetett.

25. Ugyanazon h. osztály táv. 21,234. számú ren
deletében, a magas ministeriumnak, a házasságoknál ro
konság és sógorság tekinletébül szükségelt felmentések 
eránti intézményét közli.

26. Ugyanazon h. osztály tavaii 17,309. sz. alatt 
a m. ministeriumnak a néptanítók szorgalmas eljárása 
eránt szóló rendeletét közli.

27. Ugyanazon h. osztály táv. 26,849. sz. a. ér
tesít, hogy a kecskeméti ev. gymnasiumnak államérvé
nyes bizonyítványok kiadása, s érettségi vizsgák tar
tása megengedtetett,

28. Ugyanazon h. osztály f. e. 444. sz. a. rende
letében értesít, hogy a magyarországi iskola—tanítók a 
közmunka tellesítése, úgy szinte megváltása alul is fel
mentettek.

29. Ugyanazon h. osztály táv. 26,848. sz a. ren
deletében értesít, hogy Kis György úgy a nyilván, mint 
a magán tanításiul, törvényes eljárás folytán, eltiltatott.

30. Ugyanazon h. osztálynak lav. 17,429. sz. ren
deleté az eránt, hogy Hessia herczegségbeli alattvaló 
halála esetén bélyegmentes halotti bizonyítvány állittas— 
sék ki s küldessék be.

31. Ugyanazon h. osztálynak f. é. 1055—ik számú 
hason tartalmú rendelete, a Baden nagyherczegségi 
alattvalókat illetőleg.

Szinte.

Tudomásul szolgál.

Kellő tudomásul szolgál.

Köröztetve lévén: tudomásul szolgál.

Tudomásul szolgál.

Szinte.

Köröztetve lévén : tudomásul szolgál.

Szinte.

Szinte.



32. Ugyanazon h. osztály f. évi 2091. száma alatt 
értesít, hogy Kohn Bernât ugy a nyilván, mint a ma
gán támlástul itéletileg eltiltatott.

33. Ezek után felolvastattak a cs. k. h. osztálynak 
táv. 5000. — 1856. évi 21,843. -  u. a. évi 27,577.
— tavali 27,578. — u. a. évi 1138. — u. a. évi 1916.
— u. a. évi 7414. — 1856—ik évi 27,301. — tavali 
8402. -  u. a. évi 12,059. -  1856. évi 20,017. -  
tavali 11,615. — u. a. évi 12,060. — u. a. évi 14,602.
— u. a. évi 14,828. — u. a. évi 15,958. — u. a. évi 
18,067. — u. a. évi 27,890. — u. a. évi 20,037. — 
u. a. évi 21,797. — u. a. évi 18,505. — u. a. évi 
22,188. számok alatt kelt rendeletéi, melyekben segély- 
gyűjtés részint rendeltetik, részint engedményezletik.

34. Az 1857—ik évi Julius 1-én tartott egyházke
rületi gyűlés jegyzőkönyvének 4—ik pontjára : szóval je
lentetvén, hogy az ott elrendelt felírás O cs. k. Felsége 
eleibe felterjesztetett; de mind ez ideig válasz nem 
érkezett.

35. Inditványoztatván, hogy miután a fejedelmi ke
gyelemnek ismételt példái tűnnek fel az austriai biroda
lomban: folyamodjék az egyházkerület 0  cs. k. Felsé
géhez a végett, hogy Vimmer Ágoston volt felső-lövői 
lelkésznek, a lelkészi pályán kitüntetett igaz kereszté
nyi buzgóság tekintetébül, a hazatérhetést és hivatalos- 
kodhatást legkegyelmesebben megengedni méltóztassék. 36 37 * *

36. Ugyan a föntebbi jegyzőkönyv 42—ik pontjára, 
a szentlörinczi iskolát illetőleg, a tolnai egyházmegye 
nyilatkozata beadatván. Ugyan ekkor:

37. A felső-lövői iskolát illetőleg, az odavaló egy
házi elöjáróságnak, az illető esperességhez czimzett fo
lyamodása adatván elő.

38. Pálfy Jósef kér. számvevő a tavali júliusi kér. 
gyűlés 51. 56. számaira: az egyházkerület pénzügyei
ről szóló jelentését beadván.

Köröztetve lévén: tudomásul szolgál.

Mely rendeletek köröztetve lévén: e helyen tudo
másul vétetnek.

Az egyházkerület tántoríthatatlan bizalommal visel
tetvén Ö cs. k. Felségének igazságszeretete s kegyelme 
eránt: egy újabb hasontartalmu felírásnak felterjesztése 
határoztatik.

Figyelembe véve Vimmer Ágostonnak az evang. 
egyház körül fáradhatatlan munkássággal szerzett lelké
szi érdemeit, az egyházkerület ezen indítványt magáévá 
teszi, s az alázatos felírás elrendeltetik.

Mind a két tárgynak tanácskozásba vételére s vé
lemény adásra : Szedenics György esperes és Eöry 
Sándor e. m. felügyelő urak elnökségével, Tóth János, 
Király Jósef, Pálfy Jósef, Schneller Vilmos, Enesey 
Kálmán és Boda Jósef urak megbizatnak. Jelentésük 
heváratván.

A hátramaradásokat illetőleg számvevő ur megbi- 
zatik, hogy a követeléseket az illető egyházmegyékkel 
és városi gyülekezetekkel közölvén, azoknak behajtását 
szorgalmazza. Az uj pénznem tekintetébül szükséges 
intézkedés tételével pedig a pénzügyi választmány bi- 
zatik meg. A mi pedig az alapítványok megvizsgálását 
és rendezését illeti ; miután egyházkormányzatunk a 
rendszeres állapotbul kiemeltetett, és igy a Superinten- 
denst illető egyházlátogatás szokott módon nem eszkö
zölhető : szükségesnek látta az egyházkerület, az egy
házmegyékre nézve az illető espereseket és egyházme-
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gyei felügyelőket az egyházlftogatással megbízni; So
pron, Győr, Kőszeg, Komárom és Rust szab. kir. vá
rosi gyülekezetekben pedig az egyliázlátogatást oly mó
don intézni, hogy ezen eljárás vezetésével, s csak 
egyedül ezen esetre, superintendensi helyettes tir meg- 
bizatván, az együtt munkálódásra küldöttségek rendel
tetnek; nevezetesen: Sopronba: Radó Lajos, Szemerey 
Sándor, Szigeti Jósef, Tóth János és Pálfy Jósef; 
Győrré: Hrabovszky János, Szakonyi István, Szedenits 
György és Rajcsányi János; Komáromba : Hrabovszky 
János, Szakonyi István, Iíarsay Sándor és Tatay Sá
muel ; Kőszegre: Ber’senyi Miklós, Fehér Ferencz, 
Krausz Theophil és Rahner Máté; Rustra: Szemerey 
Sándor, Radó Lajos, Tóth János és Pálfy Jósef urak. 
Jelentésük, a netalán szükséges további intézkedések 
tekintetébül, bevállalván.

39. Ugyanazon j. könyv 52-ik számára beadatott 
Müllner Mátyás tanár mint tápintézeti gondnoknak az
intézeti hátramaradásokat illető jelentése. Intézeti gondnok ur továbbra is inegbizatik, hogy

a követeléseket az illető * espcrességekkel és városi 
gyülekezetekkel közölje, s a behajtásokat szorgalmazza. 
Az eredinényrüli jelentése jövő évi gyűlésre beváratván.

40. Ugyanazon j. k. 57—ik számára: Hidegkútinak 
Kukmér anyagyülekezetlül elválását tárgyazó egyházke
rületi törvényszéki jegyzőkönyv beadatván. Az ügy elintézve, s Hidegkútinak elválása megál

lapítva lévén: tudomásul vétetik.
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41. A gyámolda és pénzügyi választmány elnöke 
ugyanazon j. könyv 58—ik számára jelenti, hogy Ger- 
gelyi és Ajkai gyülekezetek hátramaradásaira nézve a
dolog tisztába van hozva. Tudomásul szolgál.

42. Ugyanazon jegyzőkönyv 61 —ik száma folytán: 
a lelkészi és tanítói fizetések ezüstben leendő kiszolgál

tatását illetőleg. Esperes és e. m. felügyelő urak oda utasítatnak,
hogy az egyházi fizetések mennyiségére nézve, az 
1799—ik évig visszamenve, maguknak tudomást szerez
zenek, s oly helyeken, hol az öszves mostani fizetési 
állomány, az eredeti illetménynél kevesebb : iparkodja
nak — a váltópénzbeli számítás megszüntetésével — a 
híveket a kellő járandóság kiszolgáltatására barátságos 
utón reá birni. Ha pedig ez nem sikerülne, minden 
egyes megtagadó esetet terjesszenek, törvényes elitélés 
végett, az illető egyházmegyei törvényszék eleibe, a 
honnan fenmarad a meg. nem elégedő félnek, az egy
házkerületi törvényszékre föllebbezhetés.

43. Molnár Lajos és Steiner Káról papjelellek fo
lyamodása az e rán t, hogy felszenteltetésük megenged
tessék. A folyamodás érdemében, folyó jegyzőkönyv 11—ik

száma alatt lévén határozat : az ott kitett okoknál fogva 
a kérelemnek hely nem adathatik.

Junius 11-én folytattalott a közgyűlés, 
mely alkalommal: 44

44. A táv. Julius 1-én tartatott közgyűlés jegyzö- 
ü(r, könyvének 64—ik számára : a választmány Rajcsányi 

Jánosnak következő czimü munkája felül „Legújabb ta
nítási mód szerint készített A B C és olvasókönyv, a



dunántúli ág-, liitv. ev. elemi tanodák számára44 véle
ményt adván be.

A bemutatott A B C  könyv elfogadtatik azon kikö
téssel, hogy a bizottmány észrevételei szerint, szerző 
azt átdolgozván, ily alakban a jelentő választmánynak 
átadja; mely, ha jónak látja: a kinyomatást eszközölje. 
A választmányt illetőleg: Karsay Sándor esperes ur el
nökül kineveztetik ; egyszersmind a választmány oda 
utasitatik, hogy a néptanítóknak adandó utasítást dolgoz
zon ki. Jelentése beváratván.

45. Győri egyházmegye a tanítási rendszer eránt

veteményes jelentést adván be. Használat végett, a föntebb! 44. sz. alatti választ-
mánynak kiadatik.

46. Ugyan a táv. jegyzőkönyv 60—ik száma foly
tán , a tolnai egyházmegye részérül az eránti panaszos 
folyamodás adatván be , hogy Bucsánszky Alajos pesti 
könyvnyomtató azon német énekes könyvet, mely az 
egyházmegye tulajdona, minden engedély nélkül, hibá
san és elferdítve, kinyomatta és áruitatja. . . . . .  .. AA r . ,, vJ J A tavak jegyzőkönyv oü-ik pontja lolytan : Zsar-

noviczky György tanár és Altdörfer Keresztély zene
kari igazgató urak tovább is megbizatnak, hogy igye
kezzenek a szokásos énekek szerint choral-könyvet 
szerkeszteni ; s a szerkezetet, vagy a netaláni nehéz
ségről szólló jelentésüket, a legközelebbi egyházkerületi 
gyűlésre beadják. — Bucsánszky Alajost illetőleg pedig : 
a törvényes eljárás megrendeltetik, az eljárással super- 
intendensi helyettes ur megbizatik. Az eredményrüli je 
lentése beváratván.
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47. Ugyanazon jegyzőkönyv 65—ik számára: Stel— 
ezer Dániel alapítványát illetőleg, a n.-győri gyülekezet 
részérül, felvilágosító jelentés adatván be.

48. Ugyanazon j. k. 66. számára: Dezső Julianna 
hagyományát illetőleg.

A jelentés a pénzügyi választmánynak oly utasítás
sal kiadatik, hogy az alapítvány létesítését figyelemmel 
kisérje.

Kiss Lajos ur továbbra is megbizatik, hogy a kí
vánt iratokat megszerezze, s a pénzügyi választmány
hoz bekül dje.

49. Ugyanazon j. k. 67—ik számára: a soproni cs. 
k. helyt, osztálynak f. évi 5152. sz. alatti azon rende
leté érkezvén, mely szerint KirchknopfMátyás esperes
től illetéktelenül vett bélyegdijnak megtérítése elrendel
tetett.

50. Ugyanazon j. k. 69. 70. számaira : Gyúrói fiók -  
egyháznak, a Tordasi anyagyülekezettül elválási kérelme 
érdemében, a jelentés beadatván.

Tudomásul szolgál.

A fennforgó körülmények között az elválást meg
engedni nem lehet; azomban, hogy szükség esetén a 
gyúrói hívek lelki vigaszban ne szűkölködjenek: nékik 
egy filialis káplán hívása — az anya gyülekezetteli ed
digi kapocs épségben tartásával — megengedtetik; ily 
módon hívott káplánnak a kereszlclés és temetés meg
engedtetik; a káplánnak fentebbi eljárásai szinte az 
anyagyülekezet egyházi könyveibe lévén bevezetendök. 
A káplánnak fizetése 60 eftban, keresztelésért 30 kr., 
egyházkelésért 30 k r ., temetésért 1 f t., beirási dij 6 
kr. ezüst pénzben áljapittatik meg.

2*

51. Ugyanazon j. k. 73—ik számára: az alsó—löi 
fiók-egyháznak, a felsö-löi anya-gyülekezettül elválása



sai érdemében, a jelentés beadatván. Nyomban: a felső—
Sö löi gyülekezetnek folyamodása felolvastatván.

Miután a folyamodó fiókgyülekezet az anyával a 
sz mostani lelkész és tanító fizetésére nézve még ki nem
tál egyezett : mindenek előtt ezen kiegyezés tellesitésére

utasittatik, s ennek eszközlésével az illető esperes és 
a e. m. felügyelő megbizatnak. Mely kiegyezés ha meg-
tá: történend : az elválás a jelentés érdeme szerint, most
a akkorra megengedtetik.

—  8 -

52. Ugyanazon jegyzőkönyv 74—ik számára, az 
egyházkerületi levéltár áthelyezését illetőleg : a soproni 
és győri gyülekezet nyilatkozatai beadatván.

Miután a n.-györi gyülekezet az egyházkerületi le
véltár számára már kész helyiséget ajánl, de különben 
is Győr inkább fekszik az e. kerület középtáján: az 
ajánlat köszönettel fogadtatik, s az egyházkerületi levél
tárnak a n.-györi gyülekezet kebelébe áttétele elren
deltetik ; s úgy az átszállítási mint a felszerelési költ
ségek az egyházkerületi pénztárbul utalványoztalak. 
Az átszállítás eszközlésével: Tóth János esperes elnök
sége alatt, Karsay Sándor, Pálfy Jósef és Ber’senyi 
Miklós urak megbizatnak. Illés Pál volt levéltárnok ur
nák pedig eddigi fáradozásaiért az egyházkerület mél- 
tánylata jegyzőkönyvileg nyilvánitatik. Végre : egyház
kerületi levéltárnokul Horváth Sándor győri lelkész ur 
közfelkiáltással kineveztetvén : a levéltár átvételére uta- 
sítatik. — A választmánynak eljárásáruli jelentése an
nak idején beváratván.

53. Ugyanazon jegyzőkönyv 81—ik számára: a ve
gyes házassági esketések ügyében rendelt választmány

jelentését beadván. Miután a jelentés szerint a panaszképpen felhozott
adatok mind még a legújabban kiadott házassági törvény 

injj életbeléptetése előtt történtek, s miután az egyházláto
gatásnak f. j. k. 38—ik sz-. a. lett elrendelése által al
kalom nyuj ta tojt a netalán előforduló sérelmek bejelen
tésére s orvoslás-keresésre : a jelentés ezúttal tudo- 

pv másul vétetik.
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54. Puczinczi gyülekezetnek azon folyamodása, 
melyben szavazat-többséggel elválasztott, jelenleg vései 
lelkész, Cziput Rudolfnak, mint jövendőbeli lelkészének,
megerősítését kéri. A lelkész ev. egyházunkban általános szótöbbség

gel lévén választandó, jelen esetben pedig ily szavazat- 
többség, a választási jegyzőkönyv kimutatása szerint, 
eszközölve nem lévén : a választásnak újbóli felvétele 
oly módon elrendeltetik, hogy a két legtöbb szavazatot 
nyert lelkész, u. m. Berke és Cziput urak bocsáttassa
nak szavazat alá. Mely végzésnek eszközlésével Rah
ner Máté esperes és Radó Lajos e. m. felügyelő urak 
hivataluknál fogva is megbizatnak. Jelentésük bevá
ratván.

55. A szentlörinczi iskola ügyében f. j. k. 36. sz.
a. rendelt választmány jelentését beadván. . . „ , ... t . . , , ..J Az egyházkerület a szentlörinczi alakuló leiben levő

gymnasium pártolása eránt már a múltban is tett nyil
vánítását, annyira, a mennyire pénzereje engedi, rész
ben most már beváltani kívánván: az egyházkerület a 
szentlörinczi algymnasiumot pártfogása és felügyelete 
alá veszi, s addig is, mig bővebb segélyezést eszközöl
het , a jelesített iskola javára elengedi azon gabona- 
mennyiség beszolgáltatását, melyei a Tolna-Baranya- 

ü&í Somogyi egyházmegye a múltra nézve a soproni tápin—
szü tézet részére tartozásban van; azon 500 eft. beszerzés



sere nézve, mely még- a meglévő alap melleit éven- 
kint kívántatik : az egyházkerületi gyülekezeteknek ada
kozási részvéte felliivatik, egyszersmind pedig a tolnai 
egyházmegye megbizatik, hogy ez érdemben az önkény- 
les adózás utján eljárva, a kívánt öszveg biztositásárul 
gondoskodjék. Az eredményrüli jelentése beváratván. 
Továbbá : addig is, mig telles szervezéshez megkíván- f 
tató négy tanári erő előállítható lesz, megelégszik az 
egyházkerület három tanárral oly formán, hogy ezek 
mind a négy osztályt ellássák, és az ily viszonyok mel
lett is az ott végzett tanulók a soproni fögymnasiumba 
felvétethetnek; ennélfogva a szentlÖrinczi algymnasium 
a soproni főtanodéval mindig szoros kapcsolatban álljon, 
s benne a tanítás, ugyanazon tanterv és tankönyvek 
szerint történjék ; valamint az intézet anyagi állását tár— 
gyazó számadások , úgy a tanárok működésére vonat
kozó jelentések is évenkint az egyházkerület elé ter
jesztessenek; az egyházmegye által szabadon választott 
tanárok megerősítés végett szinte a kerület elé terjesz- 1 
tessenek; végre: azoknak, kik a szentlÖrinczi algymna- 
siumból tanítói pályára készülni szándékoznak , alkalom 
nyujtassék a praeparandiai tanokhoz való előkészüléshez.

56. Folyó jegyzőkönyv 7-ik száma alatt rendelt 
választmány, a soproni ev. iskolalanitói képezde eránt 
beadott előterjesztésre és számadásokra nézve jelenté
sét beadván. A számadások a pénzügyi bizottmánynak fölülvizs—

gálát és jelentéstétel végett kiadatni rendeltetnek. — 
Az iskolai kisebb bizottmány megbizatik, hogy a képez- 
dei épület bevégzése és felszerelése után , annak ingó 
és ingatlan alkatrészedül, úgy szinte az egész intézet
nek vagyonárul, kimerítő leltárt vegyen fel, és az egy- 
házkerüleli gyűlésre adja be. — Az ének- és zenelani- 
tónak a 100 eft. valamint eddig, úgy ezután is kifizet
tetni rendeltetik. — Egy intézeti tanítónak választása 
elrendeltetik,, s annak fizetése a képezdei épületben való 
ingyenlakáson kívül évi 600 eftban megállapittatik ; ezen 
tanító eránti csödhirdetéssel Pálfy Jósef oly módon meg
bizatik, hogy a kivánkozók f. évi Julius végéig super- 
intendensi helyettes urnái jelentkezzenek, a ki is a j e 
lentkezéseket a nagyobb iskolai bizottmánynak küldje 
által, ezen nagyobb bizottmányra Hibáztatván a megvá
lasztás, oly kikötéssel, hogy a választandó, képességű 
vizsgát kiállani köteleztetik. — A képezdei pénztárnak 
kezelése jövőre Szabó Jósef egyházkerületi pénztár
nokra bizatik ; egyszersmind a pénztár annak idején 
leendő átadásának eszközlésével az isk. kisebb bizott
mány bizatik meg ; — szinte ezen bizottmány oda uta
sítalak: hogy iparkodjék Sopron váróstul az intézet szá
mára ingyen tüzelő fát kinyerni. Továbbá Pálfy Jósef 
képezdei igazgató oda utasílatik, hogy a kér. gyűlés 
által már elfogadott elveken alapuló rendezési tervet 
készítsen , s terjeszszen az isk. nagybizoltmány eleibe. 
Ugyan a képezdei igazgató megbizatik, hogy a belföldi 
ág. ev. egyházkerületek espercsségeivel közölvén az 
intézet alakulását, azokat szólítsa fel a végett: biztosit-' 
sanak részükre helyei az intézelbiili növendékeket ille
tőleg oly formán, hogy vagy évenkint 30 frtot ezüst 
pénzben, vagy evvel aránylagos tökét egyszerre fizes
senek, miért is azután szabad leend nékik egy ifjút az 
intézetbe küldeni. Végre : az intézet megnyitásának el
rendezésével az iskolai kisebb bizottmány megbizatik.

57. Indítványozhatván egy egyházi gyám-alap egy- 
házkerületileg leendő felállítása.
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Az indítvány Jielyeseltetvén : az isk. kisbizottmány- 
nak meghagyatik, hogy oly tervet dolgozzon ki, és ter- 
jeszszen az egyházkerület eleibe, melynek nyomán min
den gyülekezetek az önkényles adakozásra felhivattai— 
hassanak.

a 58. Gyámoldai és pénzügyi igazgatóság 1857. évi
tá, Julius 2-án tartott gyűlésének jegyzőkönyvét beadván.

a
jel 59. Soproni gyülekezet levele mellett, néhai Tüpler

Teophil Eduard alapítványi levelének másolata beadatván.

Tudomásul szolgál.

Az egyházkerületi levéltárba tétetni rendeltetik.

60. Soproni cs. k. helyt, osztály f. évi 8491. sz. a. 
rendeletével értesít, hogy néhai temesvári lakos Tratt- 
nyaky Miklós végrendeletéből, 1795—ik évről, a tárgya
lások folytán 4000 vft., a soproni gymnasiumban tanuló 
szorgalmas ifjak javára teendő öszlöndij-alapilványra — 
eredményeztetett. Soproni gyülekezet oda utasítatik ezen rendelet 

közlésével, hogy a végrendelet értelmében az alapítvány- 
levelet elkészítse, s azt a csatolványok visszazárása mel
lett, az egyházkerülethez headja.

61. Soproni gyülekezetnek a soproni gymnasiumot 
illető terhek közös viselése eránti nyilatkozata felol
vastatván. Folyó jegyzőkönyv 5—ik sz. a. rendelt választmány

nak, a soproni gyülekezettel egyetértőiig teendő tár
gyalás végeit kiadalik. Jelentése beváratván.

'62. Egyházkerületi tanodái helybeli bizottmány el
nöke Artner Lajos urnák betegeskedése, helyettes elnök
kinevezését tévén szükségessé. Szigely Jóscf helyettes elnökül kineveztetik, s er

ről a jegyzőkönyv közlésével mind ö, mind Artner La
jos ur értesítetni rendeltetnek.

63. Iskolai nagyhizoltmánynak 1857—ik évi Julius
27-én tartott gyűléséről szóló jegyzőkönyve beadatván. Tudomásul szolgál.

64. Soproni gyülekezet f. é. 32*/372. számú, super- 
ev intendensi helyettes úrhoz intézett levelében bejelenti, 
az hogy porosz király 0  Felsége által rendelt egyházi 
ze gyűjtésből a soproni gymnasium segélyezésére, hozzája 

2325 eft. 1 kr. küldetett.

Ju
ne1

65. Soproni tanári kar részérül bejelentetvén, hogy 
a háromszázados gymnasiumi ünnepély alapítványra 
1505 ft. 56 kr. e. p. és 8 cs. k. arany folyt b e , ne
vezetesen : a poroszhoni gyűjtésből, mint a föntebbi 
számban, 325 ft. 1 kr. e. p . , — soproni egyház gyűj
teménye 352 ft. 11 kr. e. p. és 6 darab arany, — a 
kerülétbeni gyűjtések 828 ft 44 kr. és 2 darab arany.

%r
SZÍ

Ezen, minden protestáns szivében elenyészhetlen 
emlékben maradó, fejedelmi részvét eredményét illető
leg: az egyházkerület úgy intézkedik, hogy 2000 ezüst 
forint a képezdére fordittatván, 325 ft. 1 kr. e. p. a 
gymnasiumi könyvtár alapjául tétessék, s ennek kamatja 
fordittassék könyvek vételére.

Ezen summákul, a 325 ft. 1 kr. e. p. kamatja, a 
gymnasiumi könyvtárra fordítandó, — a 352 ft. 11 kr. 
e. p. és 6 darab arany a soproni convent kezelése alatt 
lévén: a 828 ft. 44 kr. e.p. és 2 darab aranyat illető
leg határozhatott, hogy kamatai addig lökesítessenek, 
mig 10,000 eftra nevekedik, mely öszveg azután anya- 
tökekint maradjon, melynek kamataibul, a kor szükségei 
szerint, mindig uj meg uj alapítványokat alakíthatni; a 
legelső ez anyatökébül származott alapítvány pedig arra 
fordittassék, hogy a korosabb tanárok egy évtizedi fi- 
zetésjavitást nyerhessenek. — Végre a háromszázados



ünnepély alkalmával tartott beszédeket illetőleg': ezek
nek az egyházkerület költségén leendő kinyomatásával, 
s oly áron, hogy az egyházkerület költsége megtérül
jön, — eladásával Király Jósef iskolai igazgató meg- 
bizatik.

66. A jövő egyházkerületi gyűlés helyét illetőleg.
A sorozat hgyelemhe vételével határoztatok : hogy 

a legközelebbi egyházkerületi gyűlés Pápán log tartatni. |
67. Tolna-Tamási fiókgyülekezet, ima- és iskola

házhoz szükségelt telek nyerése végett, az illető földes 
uraságnál az egyházkerület közbenjárásáért folyamodik.

Superintendensi helyettes ur oda utasiltatik, hogy 
a folyamodó hiveklül, ezeknek az illető urasághoz szóló 
folyamodásukat általvévén, ezt késérő levelével, egye
nesen az illető uraság személyéhez beküld j e , és igy 
ezen egyházi ügyel előmozdítsa.

68. Soproni conventnek f. é. 146. sz. a. superin
tendensi helyettes úrhoz, a soproni német énekes könyv
nek a kér. német gyülekezeteiben behozása eránt szóló 
levele beadatván.

Az egyházmegyék ez érdemben a jövő egyházke
rületi gyűlésre adandó nyilatkozat végett felszólitatnak.

69. Barcsi leánygyülekezet az eránt folyamodik,
hogy praeorans tanítója, kisded gyülekezetében, íigy 
szinte vidékén a Dráva mentében születendő ev. gyer
mekek megkeresztelhetése jogával felruháztassék. A folyamodó leánygyülekezetnek az anyagyüleke-

zeltiil nagy távolsága, úgy a közlekedés nehézsége te
kintetéből : a jelenlegi praeorans tanítónak a kereszte- 
ési jog oly módon megadatik, hogy az ily eljárás eset
ről esetre az anyagyülekezet anyakönyvébe bevezettessék.

70. Csurgói leánygyülckezet azért folyamodik, hogy
Zathureczky Lajos praeorans tanítója a keresztelési jog
gal lelruháztassék. Szinte azon okoknál fogva, és azon módon mint

fülebb Barcsra nézve: csurgói tanító Zathureczky La
josnak a keresztelési jog megadatik.

71. Horváth István Fejér-Esztergom egyházmegyei 
felügyelő jelentése: hogy esperesül, megholt Gödör Jó
sef helyébe , Szabados Pál oroszlányi lelkész elválasz-
tatolt, s a szokott hitet letette. Tudomásul szolgál.

72. Gitling és Vélsz pápai lakosok, mint az első 
általános magyar biztositó társaság ügynökei, folyamo
dásukban biztosítási szolgálatukat ajánlják.

A gyülekezetek általában egyházi épületeik bizto
sítására, jelesül pedig ennek a magyar biztosító társa
ságnál teljesítésére, önjavuk s az egyház érdeke tekin- 
tetébül is felhivatnak, s esperes és egyházul, felügyelő 
uraknak ez érdembeni büzgólkodás ajánltalik.

73. A tiszai ág. v. evang., bányai ág. v. cvang.,
a dunamelléki h. hitvallású evang., ugy szinte a d. t. 
helv. hitv. evang. egyházkerületek gyűlési jegyzőköny
veiket megküldvén. A megküldött jegyzőkönyvek az egyházkerületi le

véltárba tétetni ; jelen gyűlés jegyzőkönyve pedig mind 
a két hitvallású evang. egyházkerületeknek megküldetni 
rendeltetik.

74. Néhai Csaplovics Dániel végrendeletének má
solata a tavali jegyzőkönyv 63—ik száma folytán be
adatván.

75. Superintendensi helyettes ur a papi hivatalra 
felavatottak anyakönyvét beadván.

Az egyházkerületi levéllárha tétetni rendeltetik.

Szinte.

76. Dunamelléki helv. hitvallású evang. egyházke
rület, tavali Augustus 31-rül szóló levelével, ü  cs. k.

3*
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Felségéhez felterjesztett az eránli folyamodását, hogy 
gyűléseit az 1848—ik év előtti szabályszerű modorban 
tarthassa — közölvén. Úgy szinte

77. A bányai ág. vallásit evang. egyházkerület ta- 
vali October 22-rül kelt levelével, az evangeliomi egy
háznak a kivételes állapot előtti igazgatásának vissza
állítása, és a zsinat megtartása eránt 0  cs. k. Felségé
hez intézett felírását közölvén. Az egyházkerület ezen egyetemes ügyben már ha

sonló tartalmú felírásokkal járulván 0  cs. k. Felségé 
liez : a közlések kedves tudomásul vétetnek.

78. Eöry Sándor győri e. m. fölíigyelö ur szóval 
jelentvén : hogy néhai Perlaky Dávid esperes ur helyébe 
Karsay Sándor téli lelkész választatott esperessé, és a
szokott hitet letette. Tudomásul szolgál.

Jegyzetté :

Z m e s k á l  I s t v á n ,
egyházkerületi főjegyző.
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Az 1859-dik évi August. 11. 12. és 13. napjain Pápa városban , a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 
közgyűlése tartatolt, Wohlmuth Lipót superintendensi helyettes u r, és Radó Lajos esperesi felügyelő ur, mint 
világi részrül ez alkalomra közfelkiáltással helyettesített elnök urak, elnökségével, jelen lévén: Seevald Mó
ricz veszprémmegyei fönökségi biztos u r, mint országfejedelmi biztos; Szedenics György és Zmeskál István 
egyházker. főjegyző, Karsay Sándor aljegyző, Eöry Sándor helyettesített aljegyző, Pálfy József számvevő, 
Szabó József pénztárnok ; továbbá :

S o p r o n i  f e l s ő  e s p e r e s s é g b ü l :  Payer Soma balli lelkész ;
S o p r o n i  a l s ó  e s p e r e s s é g b ü l :  Kutasy György esperes, Horváth Sándor vadosfai lelkész, 

Kis Lajos;
V a s i  f e l s ő  e s p e r e s s é g b ü l :  Kirchknopf Mátyás esperes, Hrabovszky János e. m. felügyelő, 

Coriary Tóbiás felső eöri lelkész ;
V a s i k ö z é p  e s p e r e s s é g b ü l :  Rahner Máté esperes, Radó Lajos e. m. felügyelő, Fejér 

Lajos, ifj. Lagler György sárvári lelkész ;
K e m e n e s a l j á i  e s p e r e s s é g b ü l :  Tóth János esperes, Radó Ignácz e. m. felügyelő, Szakái 

János gérczey lelkész, Roda József, Horváth Elek, Koczor Dani;
V e s z p r é m i  e s p e r e s s é g b ü l :  Szedenics György esperes , Szakonyi István e. m. felügyelő, 

Turcsányi Gábor tési lelkész, Horváth István;
G y ő r i  e s p e r e s s é g b ü l :  Karsay Sándor esperes, Eöry Sándor e. m. felügyelő, Nagy József 

gyámoldai igazgató felpéczi lelkész; Csemez Péter;
F e j é r - e s z t e r g o m i  e s p e r e s s é g b ü l :  Szabados Pál esperes ;
Z a l a i  e s p e r e s s é g b ü l :  Blajsza János mencshelyi lelkész, Pelargus János dörgicsei lelkész, 

Perlaky Gábor;
S o m o g y i  e s p e r e s s é g b ü l :  Szalay Sándor vései lelkész;
T o l n a - b a r a n y a i  e s p e r e s s é g b ü l :  Schneiker Jakab esperes, Schiebung Károly majosi

lelkész ;
N. G y ő r i  g y ü l e k e z e t b ü l :  Horváth Sándor lelkész, Nagy Endre, Ráth Károly.
R. K o m á r o m i  g y ü l e k e z e t b ü l :  ------------------------
K ő s z e g i  g y ü l e k e z e t b ü l :  Schneller Vilmos lelkész , Remete József ;
R u s t i g y ü l e k e z e t b ü l : ------------------------
S o p r o n i  g y ü l e k e z e t b ü l :  Müllner Mátyás tanár, Petrik Jakab tanár ;
S o p r o n i  f ö t a n o d a  r é s z é r ő l :  Király József igazg. tanár, Lehr András tanár, Pálfy József 

tanár és képezdei igazgató — mint képviselők, és több egyházi s világi egyének.
Mely alkalommal :

1. A gyűlés szokott áhitatossággal megkezdetvén, 
mindenek előtt felolvastatott a soproni cs. k. helyt, osz
tálynak f. é. 3596. sz. a. kelt leirata : mely szerint 
Seevald Móricz veszprémmegyei cs. kir. biztos ur, bi- 
zatik meg jelen gyűlésre országfejedelmi biztosul.

Tudomásul szolgál.
2. Inditványoztatván, az egyházkerületi, üresedés

ben lévő világi aljegyzöség betöltése.
Az egyházkerületi gyülekezetek oda utasítatnak, 

hogy az 1860-dik évben tartandó közgyűlésre válasz
tói szavazatukat Írásba foglalva beadják, még pedig az 
egyház-megyei gyülekezetek az esperességek utján, a 
városi gyülekezetek pedig közvetlen.

3. Soproni cs. k. helyt, osztály 1858. évi 4,233. 
sz. alatt kelt leiratával értesít, hogy Császárné Ö Fel
sége tavali Aug. 21. estve 10 óra 15 perczkor korona 
herczeget szült.

Örvendetes tudomásul szolgál.
4. Ugyanazon ht. osztály táv. 17,753. sz. a. a 

bécsi theol. tanintézetben az 185s/9. évre szóló tanul
mányi sorozatot közli.

Tudomásul szolgál. ’
5. Ugyanazon bt. osztály folyó évi 15,838. sz. a. 

a bécsi theol. tanintézetben az 185%n. év 1-sö felében 
előforduló tantárgyakat közli.

Szinte. 1



Köröztetve lévén : e helyen tudomásul vétetik.

Mind a természeti, mind az Írott törvények értel
mében kell : hogy a házasságkivüli gyermek az anya 
vallásában neveltessék, mert az apa csak bekövetkező 
házasság által nyerhet jogot, az anya pedig, önkényü- 
leg gyermekének vallása felett nem rendelkezhetik. Az 
által azonban , ha az evang. anyáiul ily állapotban szü
letett gyermek, a cath. pap által — elkerülhetetlen szük
ség esetén kívül — kereszteltetik : a nevelésnek fölebb 
kitűzött rendszere megzavartatik, mert ez által a cath. 
pap a neveltetésre is jogot igényel ; de zavarja az ily 
eljárás a parochialis jogokat i s , mely szerint — elke
rülhetetlen esetet kivéve — tartozik mindenki az illető 
egyházat igénybe venni. Sérelmes ily eljárás különösen 
azért i s ,  mert a felolvasott rendelet, az egy oldalrul 
felállított elv mellett, a kölcsönösséget mellőzte. Mind
ezeknél fogva 0  cs. k. Felsége, egy alázatos felírásban 
megkéretni rendeltetik, hogy ezen ministeri rendeletet 
megsemmisíteni, s e részben is hiv prot. alattvalóit 
megnyugtatni méltóztassék.
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6. Ugyanazon bt. osztálynak folyó évi 9097. sz. 
ji a. a kormánylapok mikénti kezelését tárgyazó értesítése.

7. Ugyanazon bt.' osztály lavali 20,750, szám alatt 
arrul értesít, hogy miután Magyarországon nincs törvény, 
mely a házasságon kívüli evang. anyát, gyermekének 
cath. keresztség és nevelésben részesítésiül eltiltaná : 
Göltl Katalin, házasságon kívüli gyermekének a cath. 
templomban lett kereszteltetése ellen mi kifogás sem 
tétethetik.

8. Ugyanazon ht. osztály táv. 2,541. sz. a. azon 
rendeletet közli: hogy szász alattvalónak az e. kerület
ben előforduló halála cselén, bélyegtelen halotti bizo
nyítvány állíttassák k i , s küldessék fel.

inl
9. Ugyanazon bt. osztály táv. 26,472. sz. a. ér

tesít , hogy Virágh Sam u, erdélyországi kendői ref. 
tanitó, paráznaság miatt 6 évi börtönre Ítéltetett, s a

ev tanításiul eltiltalott.

az
7J  10. Ugyanazon hl. osztály táv. 20,696. sz. a. azon

utasítást közli, mely minden alapítványok, intézetek, 
j u kórházak és gymnasiumok számadásainak befejezésénél
ne figyelembe veendő.

Köröztetve lévén : tudomásul szolgál.

Szinte.

Szinte.
11. Ugyanazon ht. osztály táv. 17,124. sz. a. a 

fizetéseknek és napidíjaknak, austriai értékben számítása 
eránt az utasítást közli.

Köröztetve lévén : tudomásul szolgál.
12. Ugyanazon hl. osztálynak elnöksége táv. 4,786. 

sz. a. azon ministeri rendeletet közli, mely szerint a 
lelkészek utasítandók, hogy Ö Felsége születés és név
napján tartandó egyházi ünnepélyt, mind a kér. népnek, 
mind a helybeli polgári és katonai hatóságnak jó idején 
tudtul adják.

Szinte.
13. Ugyanazon bt. oszt. táv. 21,816. sz. a. az 

anyakönyvek vezetése, és azokbul készittendö tabellák 
eránt szóló utasítást közli.

Szinte.
14. Ugyanazon bt. osztály táv. 26,205. sz. a. a 

katona kötelezettek házasodását szabályozó rendeletet 
közli.

ug
szí

Szinte.



15. Ugyanazon ht. osztály táv. 22,781. sz. a. a 
politikai hatóságok által kiadandó házassági engedélyek- 
rül szóló utasítást közli.

Köröztetve lévén : tudomásul szolgál.
16. Ugyanazon ht. osztály táv. 25,630. sz. a. a 

sereg kiegészítésnél szükséges kimutatásoknak a lelké
szek által miként tellyesitésérül szóló utasítást közli.

Szinte.
17. Ugyanazon lit. osztály táv. 22,320. sz. a. azon 

rendeletel közli, mely szerint jövőre a házassági enge
délyért szóló folyamodás mellé, a házasulandók vagyon 
állapotának kimutatása, akkor is megkivántatik, ha azok 
taksa elengedésért nem folyamodnak is.

Szinte.
18. Pálfy József képezdei igazgató, mint sajnos és 

bennünket sújtó körülményt említi fel, a m. kormány
nak azon határozatát, mely szerint a tanító képezdei 
növendékek katona kötelezettekké lesznek.

A magas kormány több eddig kiadott rendeletéi 
által a népnevelés előmozdítását sürgetvén: ezen ujahb 
rendelet által azoknak hatása megsemmisítetik s a mi 
törekvéseink a népnevelés emelése körül meghiusítatnak, 
ha kiképzett növendékeinket kénytelenek vagyunk a 
hadseregnek átadni, vagy pedig őket még mielőtt kel
lőleg kiképeztettek volna, éretlen korban alkalmazzuk | 
tanítókul. Mind ezeknél fogva 0  cs. kir. apóst. Felsége ! 
alázatos felírásban ezen rendeletnek megszüntetése vé
gett , megkéretni rendeltetik.

19. A soproni es. k. ht. osztály táv. 5182. sz. a. 
azon rendeletet közli, mely szerint jövőben lelkész és 
tanító választásoknál, a curriculum vitae-rül szóló ok
irat is beadassék.

Köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
20. Ugyanazon ht. osztály f. é. 906. sz. a. 0  cs. 

k. Felségének azon rendeletérül értesít, hogy a f. é. 
hadsereg kiegészítésénél, a tanulókat illetőleg, még az 
1851. évi 23,901. sz. a. kelt ministeri rendelet fog 
megtartatni.

Tudomásul szolgál.
21. Ugyanazon bt. osztály f. é. 9318. sz. a. érte

sít, hogy Győr, Rust, Sopron, Kőszeg és Komárom 
számára a kormánylapok megküldetnek.

Szinte.
22. Ugyanazon ht. osztály tavali 26,140. sz. a. a 

kormánylapok megküldése , és az illető lelkészekkel 
mikénti közlése eránt értesít.

Szinte.
23. Ugyanazon bt. osztály táv. 3293. elnöki sz. a. 

a lelkészeknek a himlő oltás körül leendőit közli.
Szinte.

24. Ugyanazon ht. osztály táv. 1993. sz. a. érte
sít , hogy Bettelheim testvérek által Aradon kiadott,
Magyarország , Szerb-vajdaság , Temesi-banát, Erdély,
Horváth- és Tótország s a határvidék térképe, a ma
gyar népiskolákban használtathatik.

Szinte.
25. Ugyanazon ht. osztály f. é. 2628. sz. a. a 

badeni nagyherczegsé g alattvalóinak itt született gyer
mekeik eránt kiadandó bizonyítványt illető utasítást közli.

Szinte.
26. Ugyanazon ht. osztály f. é. 26,587. sz. a. arrul 

értesít, hogy az 1858. évi 21,816. sz. a. kelt leiratban
1*



a belügyministeriumnak 1856. évi 8684. számú rende- 
1 letébül foglaltak , ezen helytartóság kerületében még ez 

ideig nem léptek életbe.

sz
t$j 27. Ugyanazon bt. osztály f. e. 3976. sz. a. érte

s ít, hogy a bécsi hivatalos ujságban ezután egyházi 
a ügyek is közzététethetnek.

tá
a 28. Ugyanazon ht. osztály elnökségének f. é. 2520.
je‘ sz. a. körlevele a sebesült katonák számára, tépés gyűj

tés eránt.

29. Ugyanannak f. é. 1987. sz. a. a Krisztus kö
vetők nevű vallásfelekezet ellen alkalmazandó utasí
tást közli.

30. Ugyanaz f. é. 2324. sz. a. értesít, hogy a je 
len háború idejére, a katonasághoz beállani kívánó ta
nítóknak az engedély, helyük ideiglenes betöltése és 
visszatérhetés mellett — megadandó.

31. Soproni es. k. ht. osztály lavali 21,654. sz. a. 
a házassági engedélyért szóló folyamodványok kiállítása 
érán ti utasítást közli.

Tudomásul szolgál.

Szinte.

Szinte.

Szinte.

Szinte.

Szinte.
32. Soproni cs. k. hl, osztály lav. 26,143. sz. a. 

é rte s ít, hogy Ö cs. kir. apóst. Felsége a dobronyi ev. 
gyülekezetnek leégett egyháza felépítésére a status kincs- 
tárbul 400 eft. utalványozni kegyeskedett,

Ezen kegyesség, hálás tudomásul e helyen is fel 
jegyeztetik.

33. Ugyanazon bt. osztálynak rendeletéi olvastat
tak u. m. 1857. évi 22,988. — tavali 6487. — u. a.

inl évi 6 2 8 6 . -  táv. 17,748. -  táv. 1 5 ,9 8 4 .-  f. é. 3002.
— f. é. 3564. — táv. 12,849. — f. é. 41. — táv.
16,912. — táv. 8339. — táv. 22,654. — táv. 15,544.
— f. é. 1771. — f. é. 945. — f. é. 5816. — 1857.

ev évi 27,049. -  táv. 15,596. -  f. é. 4729. —  f. é.
az 8990. — f. é. 9096. -  táv. 20,763. — táv. 27,420.
ze — táv. 16,225. — táv. 18 ,406 .— táv. 16,913. — táv.

21,655. -  számok a la tt, melyekben segélygyüjtés ré -  
Ju szint rendeltetik, részint engedményezletik.
ne Mely rendeletek köröztetve lévén : e helyen tudo

másul vétetnek.
34. Ugyanazon bt. osztály táv. 10,355. sz. a. a r- 

rul értesít, hogy a házassági hirdetéseket csak vasár- 
és ünnepnapokon szabad tenni.

Köröztetve lévén: tudomásul szolgál.
35. Ugyanazon bt. osztály táv. 9896. sz. a. érte

sít, hogy a meklenburgi és schwarzburgi nagyherczeg- 
ségbeli itt elhunyt alattvalók halotti bizonyítványaik bé
lyegmentesek, és hivatali)ul beküldendők.

Szinte.
36. Ugyanazon bt. osztály f. é. 6667. sz. a. a bécs 

theol. intézet tanrendét az 185v9- második félévre közli.
Szinte.

37. Ugyanazon bt. osztály táv. 26,287. sz, a. azon 
indítvány eránt, hogy a cath. és görög n. e. anyaköny
veinek másolata nem a megye levéltárába , hanem az 
illető dioecesis levéltárába, — a protestánsok és izraeli
táké pedig tovább is a megye levéltárába tétessenek :

üg vélemény felterjesztését kívánja, 
szí Miután ezen ügy feletti vég nyilatkozás az öszves



protestáns testületet — már csak az egyformaság tekin
tetekül is — egyetemesen illetné, s ez érdemben is 
zsinatnak keilend határozni : a es. k. lit. osztályhoz fel— 
terjesztetni rendeltetik, hogy a zsinat határozatáig az 
eddigi gyakorlat tartassák fenn.

38. Felemlittetvén azon meglepő siker, mely a 
soproni képezde létrejöttével nyilvánult, — azon evan- 
geliomi részvét, melylyel nemcsak egyes adakozók, ha
nem uralkodók is ezen intézetet segélyezték, — azon 
buzgalom és férfias fáradság, melyet ez ügy körül Kol- 
benheyer Mór, Király József és Pálfy József urak ki
fejtettek.

Istené a dicsőség ez intézet létrejötte körül is, az 
ö szent lelke munkálódolt azokban, kik fáradtak, kik ada
koztak. Köszönetét nyilvánít az egyházkerület mindazok
nak , kik ezen intézet létrejöttét, adakozásukkal elöse- 
gétették ; a külföldi adakozóknak, s különösen az ural
kodóknak ezen köszönet levélben nyilváníttatni rendel
tetik, — mire nézve superintendensi helyettes ur meg- 
bizatik , hogy ez utóbbiaknak az illető követségek utján 
kézhezjuttattathatását, a magas kormánynál eszközölje. 
A buzgóság és férfias kitartás emlékéül pedig elrendel
tetik : hogy Kolbenheyer Mór, Király József és Pálfy 
József urak arczképei lefestetvén , a képezdei terembe 
helyheztessenek. Mely lefestetésre szükséges költség 
tekintetébül aláírás nyillalik, s a mennyire az aláírási 
öszveg elégséges nem lenne , az egyházkerületi pénz- 
tárbul ulalványozlalik. Mind az aláírás , mind a lefeste- 
tés, mind pedig az elhelyezés eszközlésével Pozvék Ke- 
resztély, Ruprecht János, Krausz Theophil, Martini Fri
gyes és Braun Ferdinand urak bízatnak m eg , az esz- 
közlötlekrül jelentésük annak idején beváralván.

39. Superintendensi helyettes ur a táv. jegyző
könyv 38-dik számára szóval jelentette : hogy Soprou 
és Győr városi gyülekezetek , az egyházlátogatásnak 
ellene mondván , a jelesített pontban rendelt egyházlá
togatás általában elmaradt. Nyomban:

Felolvastattak a soproni és győri gyülekezeteknek 
superintendensi helyettes úrhoz küldött, s általa itt elő
terjesztett nyilatkozataik; — melyek szerint a soproni 
gyülekezet el nem ismeri az egyházkerületnek, az ö 
kezelésére bízott alapítványok körüli vizsgálati és ren
delkezési jogát; a győri gyülekezet pedig, ellenmond a 
vizsgálatnak azért, mert nincs törvényesen választott 
superintendens, s mert a közlött kérdő pontok, főleg 
csak a gyülekezet anyagi állapotára vonatkoznak, holott 
föfigyelein az egyház szellemi létére volna fordítandó.

A beavatkozásluli felesleges óvakodásnak, a helyi 
jogok balfelfogásának, úgy annak, hogy a felügyelési 
és rendezési jog, a rendelkezési jogiul az óvást tevők által 
kellőleg meg nem különböztetett: tulajdonítván az egyház- 
kerület azon ellenmondások keletkezőét; figyelembe vévén 
továbbá azt is, hogy az egyházlátogatás tettleg meg nem 
késértetett : figyelmeztetnek a városi gyülekezetek arra, 
hogy ezen ellcnmondásoknak mi törvényes alapja sincs, 
és egyházunk alkotmányos állása azt kívánja, hogy a 
világi hatalom beavatkozására — mely az önkormány
zás belülrüli gátlása esetén el nem maradhat — alka
lom ne szolgáltassák ; a táv. 38-dik sz. a. rendelt kül
döttség pedig az egyházlátogatás teljesítésére  tovább 
is megbízniik. Jelentése annak idején beváratván.

40. A hitjeleltek megvizsgálására.
2



Superintendensi helyettes ur elnökségével : Schnei- 
sai jjf kei* Jakab esperes, —  Hrabovszky János esp. felügyelő,
sa , Rajcsányi János lelkész , Müllner Mátyás és Petrik Ja-

1 kab tanár urak kiküldetnek. Jelentésük beváralván.
sz 41. Az egyházmegyei lörvényszékéktül föllebezett
ta ügyek tekintelébül egyházkerületi törvényszék alakítása

’ szükségeltetvén.
a 1 Jjj
tál j J 
a
j e! ,

Szedenics György esperes, és Szakonyi István e. 
in. felügyelő urak elnökségével, Rahner Máté esperes, 
Kutasy György esperes, Horváth János lelkész, Hor
váth István, Takács Lajos, Horváth Elek, és Kis Lajos 
urak, az ezuttali törvényszéki eljárással megbizatnak.

Augustus 12. folytattatott a közgyűlés,

int

ev
az
ze
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ne

üg
szí

mely alkalommal :

42. A lavali jegyzőkönyv 5-dik száma alatt kine
vezett választmány a soproni főiskolát illető tanterv 
eránt jegyzőkönyvbe foglalt véleményét beadván.

Miután ezen vélemény szerint, a növendékek nagy 
része nem jön a gymnasiumba azon elökészültséggel, 
mely mellett a gymnasialis nevelésnek a jelenkor igé
nyelte czélja elérhető volna : egy előkészítő osztálynak 
már a legközelebbi tanévben felállítása oly módon el
rendeltetik, hogy miután a képezde a gymnasiumnak 
kiegészítő része, s miután ily előkészítő osztály, a ké- 
pezdében létezik, a hol a szükséges helyiség is meg 
van , — s miután az itteni tanítást Pálfy József tanár 
u r , szóval a gyűlés szilién tett nyilatkozatával — elvá- 
lalta, a gymnasialis előkészítő osztály ezzel összekap- 
csoltassék ; az ily előkészítő osztályban tanulók ugyan- 
anynyi tan díj t fizessenek mint az algynmasiumban , s 
ezen tandíjak a képezde javára fordítassanak. Ezen osz
tály növendékei egyébbiránt egyformán részesülhetnek 
mindazon jótéteményekben , melyekben a gymnasiumi 
ifjúság, magábul érlelődvén, hogy kellő készültséggel 
biró növendékek, nem kénytelenek, ezen osztályt vé
gezni, hanem azon osztályba vétetnek fel , melybe ké
szültségüknél fogva, elöleges vizsgálat nyomán alkal
matosaknak találtatnak. Továbbá : a tanrendszert illető
leg, a választmány véleménye helyeseltelvén , határoz
ta tik : hogy a mostani szakrendszer, az osztályrendszert 
megközelítőleg, oly formán módosíttassák, mikép az, az 
iljuság nevelése s tudományos fejlődése czéljának leg
inkább megfelel : azért is a tantárgyaknak az illető ta
nárok közti felosztása mindenkor egyetértőiig történjék 
az igazgató s az öszves tanári kar által, s az így esz
közölt feloszlás leendő megerősítés végett, mindenkor 
az iskolai nagy bizottmány eleibe terjesztessék.

Többnyire: a tantárgyakra szánt órák, úgy a bib
liai felolvasások érán ti választmányi vélemény kielégítő
nek nem találtatván : s különben is az egyházkerület a 
protestánsok minden iskoláiban egyformaságot óhajtván, 
a bekövetkező zsinat határozatáig, az eddigi gyakorlat 
fentartandó. Minek folytán egy a zsinatra terjeszthető uj 
tanterv készítésével, a jelentő választmány továbbra is 
megbizatik.

43. Ugyanazon választmánynak a táv. j. k. 6-dik 
száma folytán a soproni theologiai intézetet illető véle
ménye olvastatván.

Mely véleményhez képest a soproni theologiai tan-



folyam három évre terjesztetik k i, oly hozzátétellel, 
hogy a három évi tanfolyam be végezte után is, minden 
ifjú köteles, legalább még egy évet, ha pedig Sopron
ba! már a harmadik évre akar kimenni, akkor a két 
éve t, külhoni Iheologiai facultáson tölteni , különben 
lelkészül nem alkalmaztathatván. — A mi pedig a vá
lasztmánynak azon javaslatát illeti, hogy a gymnasiumot 
végzett minden ifjúnak, ha nem készül is theol. pályára, 
bár kötelességévé tenni nem lehet., legalább ajánltassék 
hogy a bölcsészet — Iheologiai osztály első évi folya
mát, végezze, — az egyházkerületi gyűlés méltányolja. 
-- Továbbá, ugyan a választmány javalata folytán : Pe- 
trik és Domanovszky tanár u rak , theologia tanáraiul 
kineveztetnek. — Végre : kijelenti az egyházkerület , 
hogy a gymnasiumra szóló iskolai törvények a theolo- 
giai intézetbelieket is kötelezők és így szigorúan meg
tartanánk.

44. Közben Pálfy József tanár ur, a gyűlés színén 
a theol. intézet igazgatóságátul felmentetését kérvén.

Pálfy József ur , eddigi fáradozásainak méltánylá
sával felmentetik , s helyette a thepl. intézet igazgató
jául Müllner Mátyás ur kineveztetik.

45. Ugyan a táv. j. k. 5-dik száma alatt kinevezett 
választmánynak jegyzőkönyve tovább olvastatván : a táv. 
j. k. 61-dik száma folytán a soproni gyülekezetnek, a 
gymnasiumot illető terhek közös viselése eránti nyilat
kozatát illetőleg.

A választmánynak véleménye, mely szerint az egy
házkerületre tetemes és joggal nem követelhető teher 
háramolna, el nem fogadtatik ; mert az 1851-dik évi 
Máj. 21. tart. egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének
17. pontja szerint, a soproni gyülekezet, az intézet átala
kításánál az uj szükséges épületek tételére is kötelezte 
magát; már pedig mind a theol. tantermek uj buli építése 
mind pedig, két más, — a tanításra haszonvehetlen — 
teremnek pótlása, égető szükség lévén : superintendensi 
helyettes ur megbizatik, hogy a soproni conventet kö
telességének te ljesítésére  felszólítsa, mindenesetre pe
dig a két haszonvehetlen terem helyeit, ideiglen más 
eránt intézkedjék , s ha a soproni gyülekezel kötele
zettségét nem tellyesítené : akkor super, helyettes ur 
tegyen jelentést az illető cs. k. helyt, osztálynál, s kérje 
a soproni gyülekezetnek kényszerittetését.

45. Ugyanazon j.könyvben, a táv. j. k. 2-dik szá
mára vonatkozó vélemény.

Tudomásul vételik.
47. Ugyanazon választmánynak, a táv. j. k. 3-dik 

számára, a kézi könyveket illető véleménye folytán.

Az egyházkerület a választmány véleményét helye
selvén ; Wendel Henriknek Pálfy József tanár által ma
gyarra fordított kátéja, a t. j. k. 44. sz. alatti választ
mánynak, átvizsgálás végett kiadatik, oly utasítással, 
hogy ha czélszerünek talállatik, a dictomos könyv he
lyébe, az algymnasiumban tankönyvül elfogadtassák. — 
Továbbá: a fögymnasium számára ajánlott Palmerféle 
vallási kézikönyv magyarra fordításával a tanári kar, — 
úgy szinte az algymnasiumban használandó czélszerü 
természetrajzi kézikönyv szerkesztésével szinte a tanári 
kar megbizatik ; a kinyomalásrii! annak idején az egyház- 
kerület intézkedendvén ; a mi pedig a kézi könyvek át
vizsgálását, és felterjesztését illeti: miután mind ez
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ideig, az egyházkerület az 179’/,. 26. t. ez. alapulólag, 
a vallási kézikönyveit, maga által rendelt, és a kir. hely
tartó tanácsnak névszerint felterjesztett, magunk hit
vallású könyvbirálok felügyelete alatt szabadon nyomat
hatta, az ily könyvekbül három példány a helytartóság 
utján 0  cs. k. Felségéhez mindenkor felküldetvén : ezen 
gyakorlat mellett továbbra is megmarad, ugyan azért, a 
könyvbiráló választmány következőleg ujbul kiegészite- 
tik : Szedenits György esperes, Szabados Pál esperes, 
Kirchknopf Mátyás esperes , Rajcsányi János lelkész, 
Martini Frigyes, Fromm János és Ráth Károly urak 
ezennel könyvbirálókul kineveztetvén a gyűlés által. 
Mely kinevezésnek a cs. k. helyt, osztályhoz leendő fel- 
terjesztésével super, helyettes ur megbizalik. — Több
nyire a választmány jegyzőkönyvének egyébb pontjai 
tudomásul vétettek.

48. A táv. j. könyv. 5-dik száma alatt rendelt fel
írások felolvastalván ; a 34. 35. számokra pedig beje
lentetvén, hogy ezek felküldettek.

A felolvasott feliratok helybenhagyatván felküldetni 
rendeltetnek.

49. A tavali j. k. 38-dik száma folytán : az espc- 
rességi egybázlálogatásokrul, a győri és kemenesalji 
esperességek jelentésüket beadván.

Az egyházmegyei látogatásokrul beadott jelentések 
átvizsgálása, s az egyházkerületi gyűlés eleibe teendő 
érdemleges jelentés végett választmány neveztetik ki : 
Hrabovszky János e. m. felügyelő ur elnökségével , 
Schneller Vilmos, Szvoják Mátyás és Michaelis Fridrik 
urak. A beadott jelentések ezen választmánynak kiadat
nak, azon esperességek pedig, melyek jelentéseiket be 
nem adták, oda utasítatnak, hogy jelentéseiket ezen 
választmányhoz haladék nélkül bcküldjék.

50. Tavali j. könyv 39-dik száma folytán : Müllner 
Mátyás tanár, mint a soproni tápintézet gondnoka, az 
intézeti hátramaradásokrul szóló jelentését beadván.
Nyomban :

A n. győri gyülekezetnek azon nyilatkozata olvas
tatván, mely szerint sérelmesnek tartja ugyan, hogy is
koládul azon gyülekezetek, melyek ennek tápintézetéhez 
adakoztak — elvonullak, sőt maga is inegrovatolt : azon
ban addig is mig itt ismét helyre állhat a gymnasium, 
kész a kivetett tartozást megfizetni,fentartván helyreállás 
esetére , a régi gyakorlatra hivatkozást.

Müllner Mátyás ur tovább is megbizatik a hátra
maradások behajtásával. — A mi pedig a győri gyüle
kezet hivatkozását és fentartását illeti : azon esetre ha 
a győri gymnasium ismét alakulna : az egyházkerület 
méltánylása biztosítatik.

41. Sárvári gyülekezet beadott folyamodásában oly 
számítást tévén , mely szerint a soproni tápintézetre 
hátramaradásban nem volna : kéri a hátramaradók sorá- 
bul kitöröltetését.

Müllner Mátyás tápintézeti gondnok urnák, a fo
lyamodás, érdemére nézve teendő jelentés végett kiadatik.

52. Tápintézeti gondnok ur felemlítvén, miképen 
a soproni tápintézetre nézve az által, hogy némely gyü
lekezetek tartozásukat, a hozzájuk legközelebb eső pia— 
czi ár szerint küldik be, hátramaradás eredményeztetik.

Miután a soproni tápintézet csak a soproni piaczrul 
láttathatik e l , s miután azok , kik tartozásukat tenné-



szétben kívánják beszolgáltatni, tartoznak azt Sopronba 
szálitani : minden félremagyarázat kikerülése végett nyíl— 
vánítatik, bogy azokra nézve, kik az ily gabona járan
dóságot megváltani kívánják: mindenkor a soproni Szent- 
Miliály napi piaczi ár kötelező.

53. Az 1857-dik évi j. k. 65. sz. alatt kirendelt 
választmány , a lav. j. k. 44-dik pontja folytán jelenti : 
hogy a soproni képezde által ezen évben kiadott iskolai 
könyveket, u. m.

Dr. Luther M. kis kátéja.
Dr. Luther M. kis kátéja Wendel Henrik magya

rázatával.
Egyházi énekek és imák prot. ifjak számára.
A szokottal)!) egyházi énekek egyhangú melódiái.
A kér. anyaszentegyház rövid történetei, prot. ifjú

ság számára.
Összerakható hetük és számjegyek az olvasás és 

számítás tanításához.
Gyakorlati útmutatás a fejszámolásban stb. stb.
Elemi olvasó könyv népiskolák számára, készült a 

d. I. ev. egyházkerület megbízásából, 12 fali olvasó 
táblával ; jelenti továbbá, hogy ez utóbbi könyvel Raj- 
csányi János mint szerző a soproni képezde javára át
engedte ; jelenti végre : hogy a néptanítóknak adandó 
utasítást még el nem készíthette.

Nyomban : Pálfy József ur nyilatkoztatván élőszó
val, hogy a föntebb elősorolt és kinyomatott könyveket 
a soproni képezde jav á ra , most és mindenkorra áten
gedte.

Az elősorolt könyvek általában a gyülekezetek 
figyelmébe és használatába ajánltatnak; az elemi olvasó 
könyv pedig a 12 fali olvasó táblával együtt mint kö
telezett könyv elfogadlütik, s a gyülekezetek utasítatnak, 
hogy ezt megszerezvén, a népiskolákban haladék nélkül 
alkalmazzák. Pálfy József és Rajcsányi János uraknak 
pedig az egyházkerület köszönetét nyilvánít. — A nép
tanítóknak adandó utasítás kidolgozásával pedig, a je 
lentő választmány továbbra is megbizatik.

5 4 . A táv. j.könyv 46-dik pontja folytán Zsarno- 
viczky György tanár és Altdörfer Keresztély hozzájá- 
rultával készült kisebb choral könyvet illetőleg.

Mindenek előtt Zsarnoviczky és Altdörfer uraknak 
fáradozásaikért köszönet nyilvánitatik. Karsay Sándor 
esperes urnák elnökségével pedig, Tóth János, Krausz 
Theophil, Királ József, Pálfy József és Martini Frigyes 
urak megbizatnak, hogy próba énekléseket tartatván, s 
a mennyire lehet a melódiák számát kevesítvén: egy 
nagyobb choral könyv szerkesztését és kinyomatását 
eszközöljék : most akkorra határoztalván, hogy az így 
kiadott choral könyvet, annak idején ezen egyházkerü
leti minden gyülekezel megszerezni, és alkalmazni any- 
nyival is inkább köteleztetik , mert egyházunk énekbeli 
áhitatosságát nagyban előmozdítja az igy eredményezett 
egyformaság és egyszerűsítés. — A választmány ered- 
ményrüli jelentése annak idején beváratván.

55. Ugyan a táv. 46-dik számra superintendensi 
helyettes ur szóval jelentvén , hogy a meghagyás sze
rinti eljárást megkezdette.

A megbízás tovább is kiterjesztetik, s az ered- 
ményriili jelentés annak idején beváratik.
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56. Szabados Pál Fehér esztergomi esperes táv.
50-dik sz. folytán jelenti: hogy a gyúrói gyülekezet, a 
múlt évben benyújtott kérelmétül egyelőre elállóit.

Tudomásul szolgál.
57. Ugyan a táv. j. k. 51-dik sz. a. alsó löi fiók 

gyülekezet ügyében.
A kiküldetés tovább is kiterjesztetik.

58. Ugyanazon j. k. 51-dik sz. a küldöttség jelenti, 
hogy a kér. levéltárt illető megbízatásában még eddig 
el nem járhatott.

A kiküldetés tovább is kiterjesztetik.
59. Ugyanazon j.k . 54. sz. küldöttség jelenti, hogy 

a puczinczi gyülekezetben, a lelkész választás körüli 
újabb szavazást eszközölvén: Czipólh Rudolf lk. ur ne
vezetes szótöbbséget nyert.

Tudomásul szolgál.
60. Ugyanazon j. k. 37-dik sz. a. rendelt küldött

ségnek.
Jelentése tovább is beváratik.

61. Ugyanazon j. k. 55-dik sz. a. a szentlörinczi 
iskola ügye folytatólag, szóbeli indítvány következtében 
tanácskozás alá vétetvén. Nyomban :

A tolnai egyházmegye jegyzőkönyvének azon ki
vonata adatott be , mely szerint nyilván itta tik, hogy a 
reávetett tápintézeti gabona mennyiséget, részint azért, 
mert a kivetés hozzájárulása nélkül történt, részint mi
vel túlterhelve van — el nem válalja, hanem fizetni 
fogja, azon öszveget, melyet Ígért.

Figyelembe vévén az egyházkerület azt, hogy a 
szentlörinczi iskolának pártolása közszükség, figyelembe 
vévén továbbá azt  ̂ hogy a soproni iskolának anyagi 
állapota az ily pártolásra szükséges anyagi segélyezést 
most már megengedi : a táv. j. k. 55-dik száma foly
tán, azon 2500 e. frt. mellyel a tolna egyházmegye a 
soproni főiskola pénztárába adós , a szentlörinczi iskola 
javára oly módon átengedtelik, hogy az egyházmegye, 
ezen summát illető gyülekezeteitől behajtsa, s mint az 
egyházkerület által a sz. lörinczi iskolára adományozott 
alapítványi tökét kezelje. Ennek folytán ezen követelés 
a soproni főiskola pénzalapjából kihagyandó, s a száma- 
dásbul mint kiadás leírandó. — A mi továbbá a sz. lö- 
rinczi_ iskolára még évenként szükséges segélyezést il- 
leti : ez szóbeli felvilágosítás nyomán 600 eftban álla— 
pitatik meg, s egyszersmind kér. számvevő ur megbi- 
zatik, hogy ezt illetőleg az öszves egyházkerületi gyü
lekezetekre nézve a kivetési kulcsot készítse e l, és 
közölje az egyházmegyékkel és városi gyülekezetekkel. 
A gyülekezetek pedig ezúttal, az úgy kivetett segélye
zés beszolgáltatására felszólílatnak. — Többnyire a ta- 
vali jegyző könyv. 55-dik pontjában határozott fel
tételek továbbra is fentartatván : a szentlörinczi iskolá- 
rul szóló jelentések továbbra is beváratnak. A mi végre 
a tápintézeti tartozást illeti : miután a kivetés egyház
kerületi gyűlés által határoztatott m eg, mely határozat 
egyházi alkotmányunk szerint, mindenkit kötelező, mi
után továbbá az e. kerület a szentlörinczi iskolát tete
mes segélyezésben részesítette: a tolnai egyházmegyé
nek megtagadási okai, el nem fogadtathatnak ; azomban 
miután a soproni tápintézet gondnoka által szóval tett



felvilágosítás szerint ezen intézet jelenleg némi elenge
dést elviselhet ; a tolnai egyházmegyének 55 mérőre 
terjedő tartozásából, fele rész a szentlörinczi tápintézet 
javára elengedtetik; a másik fele résznek, úgy jövőre 
az évenkinti kivetett tartozásnak pedig, vagy termé
szetben beszolgáltatására, vagy a soproni piaczi ár sze
rint fizetésére, a tolnai egyházmegye tovább is köte
lez te tik.

62. Ugyan a táv. j. k. 56-dik és 57. sz. folytán : 
az iskolai kisebb bizottmány f. é. Jan. 16. és ugyan f. 
é. Jul. 25-kén tartott üléseiről szóló jegyzőkönyveit be
adván.

Mihez képest a képezdei leltár eránti eljárással az 
iskolai kis bizottmány továbbra is megbizatik ; jelentése 
beváratván. Miután a képezdei pénztár kezelését Szabó 
József e. k. pénztárnok ur el nem válalta, s ezen újabb 
tehertől magát felmentetni kéri : Pálfy József képezdei 
igazgató u r , tovább is a kezelésre — felkéretvén, s 
elfogadván — megbizatik ; számadásainak megvizsgá
lásával pedig Szigeti József ur mint ezen alapra nézve 
számvevő bizatik meg. Az általa megvizsgált számadás 
a pénzügyi bizottmány eleibe terjesztendő. Sopron vá
rosának pedig azért, hogy 185%,,-ik évre a képezde 
számára 4 öl fának és 100 mázsa kőszénnek, a kisza
bott legolcsóbb áron kiszolgáltatását ajánlani szíveske
dett : köszönő levél Íratni, s egyszersmind megkéretni 
rendeltetik, hogy ebbeli pártfogását utóbbi évekre is 
kiterjeszteni méltóztassék. A gyámegyletet illetőleg, a 
tanári kar által beadott te rv , az esperességekkel és 
városi gyülekezetekkel — s ezek állal minden e. kerü
leti gyülekezetekkel, oly módon közöl telni rendeltetik, 
hogy a jövő évi egykázkerületi gyűlésen megjelenő kül
döttek e tárgyban , kellő utasítással elláttassanak , s itt 
határozat hozattathassék. Többnyire a kis bizottmány 
jegyzőkönyve tudomásul vétetvén, a Bárány Borbála féle 
díjpénzre, a bizoltmányi ajánlat folytán Diskay Kálmán 
I. osztályú tanuló kineveztelik.

63. Pálfy József képezdei igazgató ur előterjeszt
vén Írásbeli jelentésében, hogy a képezdei épület költ
ségeinek fedezésére kénytelen volt a tanodái főpénztár
ból 3800 e. frt. értékű F estei its—féle kötelezvényt át
venni , oly maga lekölelezéssel, hogy azokrul addig, 
míg azt készpénzben megtéríthetné, a kamatokat ö fizeti, 
mi f. é. Jul. te ljesíte te tt is. Minthogy azomban a képezde 
kiegészítő része a főtanodénak, s mivel a főtanoda tő
kéi között a képezdét illető 1500 e. frt. létezik, mint
hogy a gyülekezetekre kivetett 7000 e. frtbul, az e. k.
1852. évi határozata szerint 400 c. Irtok évenként a 
képezdét illetik, mi még eddig igénybe nem vétetett: 
kéri ezen tartozásnak a képezde javára elengedését-) 
annyival inkább, minthogy a tanodái eredetileg 5000 ft. 
közremunkálása által növekedett fel most már 20,000 
ftra. Ha pedig ezen kérelme nem tellyesíttethetik : leg
alább a kamatok üzetésélöl mentessék fel , a most még 
igen szegény képezdei pénztár.

Méltányolván az egyházkerület képezdei igazgató 
urnák előterjesztését, de más részt figyelembe vévén, 
a fötanodai pénztár állapotát is: ezúttal a kölcsön vett 
3800 e. ftnak kamatja, három egymásutáni évekre elen
gedte tik. Mi is ezen tökének az egyházkor, pénztár szám
adás ában előfordulásánál mindenkor megjegyzendő.

64. Pálfy József képezdei igazgató ur, a képezdé-
3*
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rül 185%. évre szóló tudósítását kapcsolatban beadván 
jelenti: hogy WeiszSarau candidatus urat, addig- is mig
az első tanári állomás betöltethelik, helybenhagyás re
ményében — 400 o. Irt. évi lizetéssel segédtanítóul 
alkalmazta: hogy ugyan azon intézetben működött Hu- 

ötdecz Miksa theologusnak , egy pár hónapra 10 o. frtot 
m fizetett; hogy végre: a képezdei ifjúság, mely ez ideig a 

tápintézettel láttatott el ebéddel , mind a tápintézetbe- 
liek sokasága, mind a naponkénti bejárás nehézségének 

g tekintetéből — czélszerübb lenne , ha ezentúl magában 
az intézetben láttatna el ebéddel is ; mire nézve kéri az 
egyházkerületnek, a soproni conventnél közbenjárását, 

Ii hogy ez a képezdei növendékek számára, a kenyér és 
e' hús részleteket készpénzben szolgáltatná ki ; — az e. 

kér. pedig maga részérül megengedné, hogy a közelebb 
eső sopron, vas és györmegyei gyülekezetekben , a 

a képezdei igazgatóság élelmi szereket gyiijtelhessen. 
u Nyomban :
v Felolvaslaloll Weisz Samu hiljeleltnek azon fo

lyamodása, melyben k é ri, hogy állását a soproni ké
pez (üben anyagilag javítani, s az ideiglenes segéd vagy 

g helyettes állásbul rendes tanári állomásra emelni mél- 
tóztassék.

Szinte felolvasztott : Kolbenheyer Móricz lelkésznek 
j a föntebbieket ajánló folyamodása.

Az egyházkerület az előterjesztést mindenekben 
helyben hagyván : superintendensi helyettes ur megbi- 
zatik, hogy a soproni gyülekezetét a javaslat értelmé
ben felhívja. A jelesített egyházmegyékben leendő gyűj
tésre Pálfy József képezdei igazgató ur felhatalmaztatik. 
A mi végre Weisz Soma folyamodását illeti : miután az 
egyházkerület nincs oly helyzetben, hogy az említett 
tanári állomást rendszeresíthesse : ez eránti kérelme nem 
tellyesítlethelik, azonban segédtanítóul alkalmazása , a 
kitett javadalmakkal helybenhagyatik.

65. A táv. j. könyv 68-dik száma alatt, a soproni 
német énekes könyv behozása eránt hozott végzés 
folytán.

Az egyházmegyék nyilatkozatukat a soproni felső 
egyházmegyén kívül — még be nem adván : újra ula- 
síttatnak mind azon egyházmegyék és városi gyüleke
zetek a hol német énekes könyv használ tátik, hogy a 
jövő évi e. kér. gyűlésre, nyilatkozatukat okvetetlen 
beadják.

66. Soproni gyülekezet conventje, előadván folya
modásában, miképen a in. vallás ügyi ministerium f. é. 
213%5 s z  alatt Lővv György és Schüczel Anna házaslár- 
sak Erzsébet nevű leányuk eránt azt ren (lelte, hogy ez 
a catholica vallásban neveltessék, Lő.w Anna szül. Schä- 
czel az 1858. évi Mart. 13-kán az evang. vallásra át
tért, a mely időben nevezett leánya a hetedik életévet 
még el nem érte , miért is e z , miután mind az atiya, 
mind az annya evangélikusok, többé nem tekintethetik 
u<ry mint vegyes házasságbuli. — Az 1823. évi Jul. 
22-rül kelt felsőbb rendelet, úgy az 1838. Sept. 26. 
i2i2yt2n3 sz. a. kelt felsőbb rendelet értelmében is, áltál- 
térés esetén a szülők 12 évet nem ért , gyermekeik 
vallásos nevelése eránt szabadon rendelkezhetnek ; azért 
is kéri az egyházkerületet, hogy ezen m. ministeri ren
delet ellen, 0  Felségéhez folyamodni méltóztassék.

ugszí

Mely előterjesztés következtében, hivatkozva még, 
Ö cs. k. Felségének 1851-dik évi Dec. 31-kén kibo-



csálott It. rendeletére, melyben a protestánsok jogai biz— 
lositatnak : 0  cs. k. ap. Felsége, ezen ministeri ren
delet megsemmisítéséért, egy alázatos felírásban meg
kéretni rendeltetik.

67. A fentebbi 66-dik szám alatt előfordult eset 
alkalmábul.

Superintendendi helyettes ur oda utasítatik, hogy 
minden, hasonló ügyekben jövőre is hozzá érkező ren- 
deleleket, az egyházkerületi gyűlés eleibe terjesszen*

68. Az iskolai nagyobb bizottmány táv. Jul. 24-én 
tart. gyűlésének jegyzőkönyvét beadván.

Tudomásul vétetik. — Egyszersmind pedig, miután 
azon hat év, melyre a bizottmány tagjai az 1853-dik 
évben , a szervezet alapján megválasztattak, lejárt : az 
egyházmegyék és városi gyülekezetek oda utasítatnak, 
hogy a gyülekezeteknek újabb választási szavazatát a 
jövő évi közgyűlésre beadják , addig is a jelen bízott— 
mányi tagok folytatandván a működést. — Egyúttal 
figyelmeztetnek a gyülekezetek, hogy két elnök, egy 
egyházi és egy világi, huszonkét tag u. m. tizenegy 
egyházi, és tizenegy világi választandó. Végre : a so
proni gyülekezet különösen utasítatik, hogy a szervezet 
értelmében maga részérül választott tagokat, szinte azon 
alkalommal bejelentse.

69. Az egyházkerületi gyámoldai és pénzügyi igaz
gatóság — az 1858-dik évi Aug. 10-kén úgy a f. é. 
Aug. 11-én tartott üléseiriil szóló jegyzőkönyveit be
adván.

Mind a tanodái, mind a közpénztári tetemes hátra
maradások tekintetébül, ezúttal felszóllíttatnak az illető 
hátramaradásban lévő gyülekezetek, hogy tartozásaiknak 
haladék nélküli beszolgáltatását, a különben szükséges 
szigorúbb intézkedések kikerülése végett is — szent 
kötelességüknek tartsák. — Továbbá Nagy János ur
nák mint Dcsö Julianna végrendelete végrehajtójának 
azon kérelme , ha netalán valamely jeles ifjat a kamat 
elnyerésére ajánlana , ezt az egyházkerület némi tekin
tetbe vegye : az érintett végrendeletben nem alapulván, 
nem tellyesíllelhetik. — Végre: a gyámoldai igazgató
ság azon előterjesztését illetőleg, hogy az alapszab'ályok- 
ban kitűzött hivataloskodási három év elmúlván, lemon
dását bejelenti : az egyházkerület a választmány tagjai
nak eddigi fáradozásáért köszönetét nyilvánítván : együtt 
és egyenkinl uj három évi hivataloskodásra megbízza, 
illetőleg felszólítja. — Többnyire a választmány jelen
tése tudomásul vétetik.

70. Tolnai esperesség részérül bejelentetvén, hogy 
Borbély József esperes ur lemondásával megürült espe- 
resi hivatalra Schncicker Jakab varsadi lelkész ur vá
lasztatott m eg , a ki a szokott hitet is letette.

Tudomásul szolgál.
71. Kebeley Péter nyugalmazott lelkésznek , a fö- 

tanodai bizottmányhoz intézett azon folyamodása terjesz
tetvén ide, melyben előadja, hogy fiának tanításáért az 
185%. 185%. 185%. évekre járó tandíjt és fapénzt, 
öszvesen 37 e. frtot nyomorult szegény sorsa miatt 
lefizetni nem tudja : könyörög ezen tartozásnak elenge
déséért.

Folyamodónak tudvalévő szegény sorsa tekinteté
bül, a kitett öszveg elengedtetik, s így a tanodái szám
adásból letörültetni rendeltelik.

72. N. Dömölki gyülekezet a végett folyamodik,
1



t
j. hogy a káplánoknak készüli magyar ajkú egyének csekély 

bíl1 ; száma tekintetéhül, azon egyházi törvény, mely csak a
g „  J

£ tellyesen végzetteket engedi felavattatni, azon függelék
k e l  bővíttessék, hogy rendkívüli esetekben, a midőn 

sz r ugyan is ilyenek nem találhatók — a tellyesen nem 
(végzett, és kiskorú egyének is , felavattathassanak.
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A tanári kar szóbeli előterjesztése szerint, oly eset 
nem félhető, hogy tellyesen készült, magyar ajkú egyé
nekben hiány lenne ; de az ily nem reménylett esetben 
a szükség más egyházkerületbül pótolható : az egyház- 
kerület, a lelkészi belső méltósághoz megkivántató ha
tározatául el nem állhat.

74. A soproni nyilvános fötanodárul 185%. évre 
szóló tudósítványnak egy nyomott példánya. — Úgy 
szinte, az egyházkerület gyámoldájárul 1858. évre szóló 
hivatalos tudósításnak is egy nyomott példánya be
adatván.

Az egyházkerületi levéltárba tétetni rendeltetik.

75. A jelen gyűlésre beadott és még hátralévő 
tárgyak, a bekövetkező vasárnapnak közbenesése miatt 
ez úttal fel nem vétethetvén.

Ezen egyházkerületi gyűlésnek folytatása a f. é. 
Oct. hónap elejére, Sopron városába — kitüzetik. Su- 
perintendensi helyettes ur a határnap kitűzésére, és a 
szokott öszvehivásra megbizalik.
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Jegyzetté :

Z m e s k á l  I s t v á n ,
egyházkerületi vil. főjegyző.

üg



/ lz  1859-dik évi October hava 5-kén a dunántúli ágost. hitv. evang. egyházkerület részéről Sopron szabad 
kir. városában fölisztelendö Wolilmuth Lipót superintendensi administrátor és tekintetes Radó Lajos felügyelő 
urak ikerelnöklete a la tt, a múlt August. 11. 12. és 13. napjaiban Pápa mező városában tartott közgyűlés, 
akkori határozat nyomán folytattatván, jelen voltak: Szedenics György és Zmeskál István egyházkerüleli fő
jegyző , Karsay Sándor aljegyző, Pálfy József számvevő; továbbá:

S o p r o n i  f e l s ő  e s p e r e s s é  g b ü l :  Krausz Theophil esperes, Prinner András, Krenosz István;
S o p r o n i  a l s ó  e s p e r e s s é g b ii I : Kutasy György esperes , Káldy József felügyelő, Szemerei 

Sándor, Kis Lajos, Tóth Samu, Guoth Ignácz, Ostífy Pál ;
V a s i  f e l s ő  e s p e r e s s é g b ü l :  Kirchknopf Mátyás esperes, Hrabovszky János e. m. felügyelő, 

Lostorfer Pál ;
V a s i  k ö z é p  e s p e r e s s é g b ü l :  Rahner Máté esperes, Radó Lajos e. m. felügyelő, Hol- 

bok József;
K e m e n e s a l j á i  e s p e r e s s é g b ü l :  Tóth János esperes, Vidos Dániel, Gömbös Boldizsár, 

Berzsényi Miklós, Zsigmond Mihály;
V e s z p r é m i  e s p e r e s s é g b ü l :  Szedenics György esperes , Fárnek Dienes lelkész ;
G y ő r i  e s p e r e s s é g b ü l :  Karsay Sándor esperes, Kis Sándor ;
F e j é r -  e s z t e r g o m i  e s p e r e s s é g b ü l : ------------------------
Z a l a i  e s p e r e s s é g b ü l :  ------------------------
S o m o g y i  e s p e r e s s é g b ü l :  Andorka János, Weber Samu.
T o I » a -  b a r a n y a i e s p e r e s s é g b ü l :  ------------------------
S o p r o n i  g y ü l e k e z e t  r é s z é r ü I : Poszvék Keresztély lelkész , Müllner Mátyás, Petrik Já

nos Jakab :
N. G y ő r i  g y ü l e k e z e t  r  é s z é r ü I : Horváth Sándor lelkész , Ráth Károly ;
K ő s z e g i  g y ü l e k e z e t  r é s z é r ü I : Schneller Vilmos lelkész , Remete József;
R u s t i g y ü l e k e z e t  r é s z é r ü I : Manhardt Mihály lelkész , Schreiner Gotfried, Pauer János ;
R. K o m á r o m i  g y ü l e k e z e t  r é s z  é r ü l : ------------------------
S o p r o n i  f ö t a n o d a r  é s z é r ü I : Király József Pál igazg., Pálfy József képezdei igazgató, 

Müllner Mátyás, Lehr András, Petrik János Jakab, Poszvék Gusztáv, Keszler tanár, — mint képviselők, és 
több egyházi s világi egyének.

Mely alkalommal :
76. A szokott áhilalosság előre bocsátása után, a 

legközelébb f. é. Aug. 11. 12. és 13. napjaiban Pápán 
tartott egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyve, s az ebben 
megrendelt legfelsőbb helyre intézendő felírás olvas
tatván,

Hitelesíttetett.
77. A tolnai egyházmegye részérül beküldetett a 

sz. Lörinczi algymnasiumrul 185%. tanévre szólló hi
vatalos jelentés.

Mely jelentés tudomásul vétetik, azon megjegyzés 
mellett mindazáltal, hogy ennek 6-dik pontja alatt fel
sorolt alapítványok közt megnevezett 600 frtokrul szóló 
az egyházkerület részéről telt ajánlat, hihető azért, mert 
e jelentés a pápai gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése 
s közzététele előtt keletkezett, hibásan van felfogva, a 
mennyiben az r.z egyházkerület által kötelezettnek mon
datik, holott az ezen 600 ftra vonatkozó kivetési kulcs, 
a nevezett gyűlés által oly czélbul rendeltetett csak 
egyelőre elkészíttetni, hogy az a gyülekezetekkel közöl
tessék, s annak elfogadása ajánltassék, — minélfogva 
ezen ajánlat a pápai gyűlés jegyzőkönyvének értelmé
ben veendő.

78. Az egyetemes iskolai alapítványokra ügyelő 
választmány a kezelése alatt levő alapitványokrul szóló 
tudósítást, mit különben egyetemes közgyűlésre kellen- 
dett beadni, ennek már több évektül fogva meg nem tart— 
hatása tekintetébül, mint a többi, úgy ezen egyházke
rülethez is megküld vén.

Tudomásul vétetik.
V '



79. A soproni gyülekezet kebelében felállított ev.
'gyámalap igazgató bizottmánya tudósítja az cgyházke-
Hileti gyűlést e gyámalapnak általa gyakorlott kezelése 
módjárul, s annak az 1859-dik évi állásárul, arra szól- 
litva fel egyúttal a kerületi gyűlést, hogy ezen üdvös 
és jótékony czél sikeresb s nagyobb mérvben eszkö- 
zölhetése tekintetébül a maga részérül is kerületi bi
zottmányt állítson.

Az egybázkerületi gyűlés örömmel értesül azon 
vallásos buzgóság felöl, melyet a soproni evang. gyám
alap kezelői e sz. ügy körül kifejtenek, — s maga ré
szérül is, a czéllioz vezető intézkedéseket iffiá:* a pápai 
gyűlésen megtette.

80. A nagy-vázsonyi gyülekezel az eránt folya
modik, hogy alászállott állása s megfogyatkozása tekin
tetébül a lelkészi állomás további biztosítása végeit 
közte és a hozzá csak néhány száz lépésnyi távolság
ban eső leányfalui fiók egyház közölt ujjabb, s a czél- 
nak megfelelő eggyesség, s illetőleg ennek az anya
egyházzal leendő teljes összeolvasztalása eszközöltessék,
— vagy pedig a jelenleg ürességben álló lelkészi hi
vatalnak oly móddali betöltése engedtessék meg, hogy 
a lelkész egy személyben a tanítói hivatalt is v igye, s 
igy a rendes tanítói hivatal, kebelében teljesen meg- 
szüntettessék.

A folyamodvány, kellő vizsgálat — s annak ide
jében ide leendő jelentés tétel végett az illető esperes- 
séghez tétetik át, megbizatva lévén superintendensi he
lyettes ur oly intézkedést tenni addig is , hogy a gyü
lekezet lelki ellátás nélkül ne hagyass ék.

81. Iíund Vincze ur az eránt folyamodik, hogy az 
eddig V ésséhez, külső Somogy megyei anyaegyházhoz 
csatolt fáiszi filia, a tolnai egyházmegyében kebelezett 
ecsényi anyagyülekezethez s illetőleg ennek vámosi 
filiájához csatoltassék , hol az illető lelkész évenként 
többször megjelenik istenitisztelet tartás végett, — 
hogy ily móddal a fáiszi híveknek is, hova Vámos sok
kal közelébb esik mint Vésse, az islenitiszteletben való 
gyakrabbi részvétel lehetővé tétessék.

Minthogy Fáisznak Vámoshoz leendő csatoltatása 
által két esperesség jön érintkezésbe , jelen Folyamod
vány a külső somogyi esperességhez ulasittatik vissza, 
oly czélból, hogy a külső somogyi és tolnai esperes és 
esperességi felügyelő urak eránta hivatalos vizsgálatot 
tegyenek, a mennyire a kívánat eszközölhető a barát
ságos egygyezkedést létesítsék, jelentősöket ide, minden 
esetre beadandók.

82. A zala-istvándi anyaegyházhoz tartozó sz. gróthi 
fiók egyház az eránt folyamodik , hogy tanítójuknak a 
vasárnaponkénti sz. írásbeli felolvasás és magyarázat 
azon oknál fogva engedtessék meg, hogy igy az Isten 
igéje hallgatásában s lelki épületben többször részesül
hessenek , mitől az illető anyagyülekezet nagy távolsá
gánál fogva elzárva vannak.

Az illető esperes és egyházmegyei felügyelő urak 
a körülményeknek s nevezetesen annak megvizsgálására 
kiküldetnek, ha váljon a jelenlegi sz. gróthi tanító bir-e 
azon képességgel, hogy az Isten igéje hirdetésével meg- 
bizassék, — mi ha úgy fog találtatni, a kérelem ellen 
semmi nehézség nem tétetik.



83. A pálfai, Boba anyaegyházhoz tartozó filiabeli 
hívek azért folyamodnak, hogy praeorans tanítójuknak 
temetések alkalmával , azon oknál fogva az imádkozás 
is megengedtessék , mivel az anyaegyháztóli távolság 
miatt, különösen a szegényebb sorsunknak terhesen esik 
az anyaegyházbeli lelkészt minden temetési esetekre ki
vitetni.

Az illető esperes ur élőszóval tanúsítván a neve
zett fiijának az anyaegyháztul való távolságát, ez eset
ben a távolság tekintetébül a pálfai tanítónak a halottak 
fölötti imádkozás megengedtetik ugyan,de mindenesetre 
az illető lelkész urnák felügyelete alatt.

84. A vasi felső megyében kebelezett hidegkúti 
fiókegyház, mely anyagyülekezetté alakulhatásra a kellő 
engedélyt már megnyerte , azért folyamodik, hogy bár 
a templom és papiak felépítését még tellyesen be nem 
végezte is ,  neki már most a rendes lelkészhivás azon 
okbul engedtessék m eg, hogy annak vezérlése alatt a 
még hátralevő építkezés annál jobb sikerrel történhes
sék, lévén az iránt kellő gondoskodás, hogy a lelkész
nek addig is alkalmatos lakása legyen.

A kérelem megadatik, s a nevezett hidegkúti egy
ház, az illető egyházmegyei hatóság elöleges belátása 
s befolyásának minden esetrei fentartása mellett odauta- 
síttatik, hogy a törvényszabta utón megtörténhető lel
kész választás végett a kellő lépéseket megtegye.

85. A helvét hitvallású tiszán inneni egyházkerület 
az 1858. és 1859. években tartott közgyűléseinek jegy
zőkönyveit, — a tiszán túli lielv. hitv. egyházkerület 
az 1858. általa megállapított gymnasiumi szervezetet, s 
az 1859. kerületi gyűlés jegyzőkönyvének erre vonat
kozó kivonatát, — úgy a bánya városi ág. hitv. egy
házkerület az 1858-dik é. Junius 9— 12-ig Pesten tar
tott gyűlésének jegyzőkönyvét küldi meg.

A megnevezett jegyzőkönyvek kedvesen fogad
tatva az egyházkerületi levéltárba letétetni, az említett 
gymnasiumi szervezet pedig a tantervkészítésével meg
bízott választmánynak használat végett kiadatni , ren
deltetett.

86. A soproni nemes convent , néhai Döbröntei 
Gábor , még is néhai Stráner Mihály alapítvány leve
leinek másolatait adván be.

Ezek az egyházkerületi levéltárba betétetni rendel
tettek.

October hó 6. a gyűlés folytattatván :

87. A tegnapi jegyzőkönyv felolvastatott.
S hitelesítetett.

88. A soproni cs. k. helytartósági osztály magas 
elnökségéiül f. é. Sept. 27. tr,i6///r. sz. alatt kibocsátott 
leirat tudomásul hozza , miszerint a protestáns egyház
ügyben Ö cs. kir. Felsége által Sept. 1. kiadott legke
gyelmesebb nyiltparancs következtében az 1854—diki 
ideiglenes rendelet hatályon kívül tétetvén, gyűléseinkre 
ország fejedelmi biztos nem fog küldetni.

Tudomásul vétetik.
89. Olvastatott a soproni cs. k. helyt, osztály 1859.

Jun. 12. 12784. sz. alatt kelt magas leirata, melyben 
tudomásul adatik , miszerint oly esetekben, hol egyházi 
építkezések körül biztos közbenjövclele szükségeltetik, 
vagy pedig e czélbul beiktatási s hirdetési költségek 
igényeltetnek, ezen költségek rendszerint az illető felek,
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testületek s alapítványok által visel endők, melyeknek ai  
[építtetés kötelességökben áll.
|  Tudomásul szolgál,
i 90. Ugyanazon helytarl. osztály 1859. August. 27.
118369. sz. alatti magas leirata kapcsolatban közli Öcs.
«k. apóst. Felsége f. é. Jul. 20. kiadott azon legmagasb 
: rendeletét, melyben az 1854. Dec. 9. 315. szám leg
magasb kézirat nyomán telt azon intézkedést, miszerint 
gymnasiumok felsőbb osztályaiban tannyelvül mindenütt 
a német nyelv volna használandó , — legkegyehneseb- 
ben oda módositani méllóztalik, hogy oly vidékeken, 
melyeknek lakossága lulnypmólag nem német, hanem 
más nyelvet beszél, jövőre az iskolát lentartó testület
nek álljon hatalmában a tannyelv eránt saját helyzeté
hez képest intézkedni, — annak nyilvános meghagyása 
mellett azonban, hogy érettségi vizsgák alkalmával ko
moly figyelem fordittassék arra, hogy a tanulók szó és 
írásbeli kellő képességgel bírjanak.

Az egyházkerület, annyival is nagyobb örömmel 
fogadja ezen legmagasb fejedelmi intézvényt, minthogy 
ez több rendű legalázatosabb kérelmeinek s kebelében 
hőn táplált óhajtásainak megfelel, s .nem késeiül a maga 
kebelében, a szerint intézkedni, hogy ifjaink a német 
nyelvbeni jártasságot is a kívánt mérvben sajátukká 
tehessék.

91. Olvastatott a soproni cs. kir. helyt, osztály 
1859. Aug. 2. 16684. szám alatti leirata, melyben a 
schmidráilhi, vasmegyei evang. fiókegyház —

92. Az 1859. Január 13. 946. szám alatti, mely
ben a megy gyesi, erdély országi evang. gymnasium —

93. Mégis az 1859. Máj. 12. 10495. szám alatti, 
mely a zavadai nógrádmegyei evang. gyülekezet ré
szére segélygyiijlést engedélyez.

Mindezen magas leiratok az egyházkerületben kö- 
• röztetve vannak, s a gyülekezetünk hívei a kegyes ada

kozásra felhiva.

94. Fötisz. superintendensi helyettes ur előterjeszti 
a soproni cs. kir. helyt, osztály f. é. Sept. 16. 20073. 
szám alatt kelt, s hozzáintézett azon magas bocsálvá- 
nyát, melyhez 0  cs. k. após!. Felségének a magyaror
szági protestánsok egyházi ügyeit érdeklő f. é. Sept. 1. 
kiadott legmagasbb nyilt parancsa, — úgy szintén a val
lás és közoktatási magas ministeriumnak ezen nyilt pa
rancsot kísérő ideiglenes rendelete, csatoltatolt.

Ö cs. k. apóst. Felsége e legkegyelmesbb nyiltpa- 
rancsa felolvastatván , őszinte örömmel s hálás hódo
lattal meriti abból az egyházkerületi gyűlés azon meg
győződést, miszerint Ó Felsége protestáns alattvalóinak 
egyházi ügyeit, legmagasbb atyai gondoskodása tárgyává 
tenni méltóztatott; mindazáltal mégis, mind a legma
gasbb nyilt parancsból, mind a magas minisleri rende
letből fájdalmasan kelletvén azon tapasztalást is merit- 
tenünk, hogy ezek által sarkalatos országos vallási tör
vényeinkben megirt jogaink nem kevéssé vannak meg
szorítva , a mennyiben az egyházkormányzat körüli in
tézkedés nem reánk bizatik , úgy mint azt ezek rende
lik, hanem ezekkel összeütközöleg élőnkbe szabatik, s 
az ezeken alapuló törvényes szokásaink s eljárásaink oly 
mértékben hagyatnak tekintet nélkül, hogy a legmagasbb 
nyiltparancs foganatba vétele esetében teltleg leszorítva 
lennénk a minket illető egyházi törvényhozás terérül, 
minélfogva lehetetlen, hogy a legméltóbb aggodalmak 
ne merülnének fel bennünk; ugyanazért, egy legaláza-



tosabb folyamodásban fog' 0  cs. k. apóst. Felsége egy
házkerületünk által tini bizorlalommal megkérettetni, hogy 
ezen legmagasbb nyiltparancs végrehajtását kegyesen 
mellőzni, minket mielébb az 1848. előtti állásba vissza
helyeztetni méltóztassék, hogy igy magunkat szokott 
törvényszabta módunk s eljárásunk szerint mielébb oly 
móddal rendezhessük, hogy egy legkegyelmesebben meg
engedendő zsinaton az evang. egyház rendesen válasz
tolt képviselői megjelenhessenek , s az eleibek adandó j| 
magas rendeletét az 179y,. 26. t. ez. értelmében tár
gyalhassák, s munkálatukat Ö cs. k. Felsége legkegyel- 
mesbb szentesítése alá terjeszthessék, s így alkottathas
sanak számunkra oly egyházi törvények , melyeknek 
védpaizsa alatt a magyarhoni protestáns alattvalók tel
jesen boldogoknak mondhassák magukat, s ez által szá
munkra újabb alkalom szolgáltassák 0  cs. k. Felsége s 
a legmagasbb uralkodó ház eránti hálánkat s ragasz
kodásunkat legkésőbbi maradékainkban is megörökíteni.

95. A főiskolai nagybizottmány f. é. Oct. 5-kén 
tartott iskola bizottmányi gyűlésének ide beadott jegy
zőkönyve olvastatván.

Az azon bizottmány által teljesített tanári választás 
nevezetesen Malatides Sándor és Thiring Károly urak
nak a gymnasium, — Brillek Henriknek a képezde szá
mára történt elválasztatásuk, tudomásul vétetik.

A mennyiben tovább e jegyzőkönyvben a bizott
mány által, részint azért, hogy a tanári fizetésekben oly 
sok fokozatok ne legyenek, részint pedig, mert az alsó 
rendű tanárok számára eddig megállapított 650 pfrt évi 
fizetésből Sopronban, kivált családos egyén alig bír
hatná magát fentartani — azon indítvány tétetnék, hogy 
a négy alsó rendű gymnasiumi tanárok évi fizetése 700 
pfrtokra emeltessék , a helyettes tanároknak pedig a 
megállapított 500 pfrt mellé mint lakbér 50 pfrt utal— 
ványoztassék ; — miután egyházkerületi számvevő ur 
azt jelentené, hogy a fizetések ezen emelését a tanodái 
pénztár, kivált ha a künlevö hátramaradások rendesen 
beszolgáltatnak, inegbirja a nélkül, hogy gyülekezetein
ket újabb kivetéssel terhelni szükséges volna, — az 
egyházkerületi gyűlés a tanári fáradalmak méltánylása 
tekintetéből, ezen indítványt elfogadja, s az ily érte- 
lembeni fizetés emelést helybenhagyja.

96. A több helyeken künt levő tetemes hátrama
radások behajtása eránti kellő intézkedéstétel szorgol- 
tatván.

Elébbi határozatok nyomán egyházmegyei felügyelő 
urak oda utasít latnak , hogy hol a künt levő tartozások 
szépséges móddal behajthatok nem volnának, azokat az 
illető pénztárnokok felperessége alatt ez év folytán tör
vényes utón is behajtani igyekezzenek, — jelentésüket 
ez eránt a jövő közgyűlésre beadandók.

97. Jövő évi rendszeres egyházkerületi közgyűlé
sünk, az egyházkerületben megállapított sorozat szerint

Kőszeg szabad k. városban fog megtartatni.

Jegyzetté :

S z e d e n i c s  G y ö r g y ,
egyházi főjegyző.

Nyomatott Sauervein Gézánál Győrött, 1859.



Az 1860-dik évi August. 22. 23. 24. napjain sz. kir. Győr városban, a dunántúli ág. hitv. evang. egyházke
rület közgyűlést tartott, fölisztelendö Ilaubner Máté superintendens, és tekintetes Radó Lajos egyházkerületi 
felügyelő — urak iker elnökletével; jelenlévőn : Szedenics György és Zmeskál István egyházker. főjegyző, 
Karsay Sándor és Eöry Sándor egyházker. aljegyző, Pálfy József számvevő, Szabó József pénztárnok; to
vábbá mint egyházmegyei képviselők:

S o p r o n i  f e l s ő  e s p e r e s s é  g b ü l :  Iírausz Theofil esperes;
S o p r o n i  a l s ó  e s p e r e s s é g b ü l :  Kis Soma esperes, Iíáldy József felügyelő, Szánthó István sz.- 

andrási lelkész, Nagy János, Baranyay László, Kis Lajos ;
V a s i  f e l s ő  e s p e r e s s é g b ü l :  Kirchknopf Mátyás esperes, Ilrabovszky János felügyelő;
V a s i  k ö z é p  e s p e r e s s é g b ü l :  Rahner Máté esperes , Radó Lajos felügyelő, Bakk János újfalui

lelkész ;
K e m e n e s a l j á i  e s p e r e s s é g b ü l :  Tóth János esperes; Nagy Károly somlói lelkész, Szakái Já

nos gérczei lelkész, Horváth E lek, Ber’senyi Miklós, Boda József, Hering János;
V e s z p r é m i  e s p e r e s s é g b ü l :  Szedenics György esperes, Tatay Soma b.-lamási lelkész, Benkó 

Soma , Barcza István , László Jónás pápai lelkész, Kis János ajkai lelkész, Fromm János, Gáspár Dániel hán- 
tai lelkész ;

G y ő r i  e s p e r e s s é g b ü l :  Karsay Sándor esperes, Eöry Sándor felügyelő, Csemez Péter, Szigeti 
Dániel ujmalomsoki lelkész, Kis János réti lelkész, Kis Sándor, Mészáros János, Eösze Zsigmond kispéczi I 
lelkész ;

F e j é r - e s z t e r g o m i  e s p e r e s s é g b ü l :  Csapó Pál felügyelő, Horváth István , Trsztyenszky 
Gyula szendi lelkész ;

Z a l a i  e s p e r e s s é g b ü l :  Lajpczig János esperes,Eösze István kővágó örsi lelkész, Perlaky Gábor;
S o m o g y i  e s p e r e s s é g b ü l :  Pongrácz Ferencz esperes, Kund Vincze felügyelő, Vésey Sándor, 

Lajpczig Jónás, Andorka János.
T o I n a -  b a r a n y a i e s p e r e s s é g b ü l :  Schneicker Jakab esperes ;
N. G y ő r i  g y ű  le k é z  e t bü  I : Perlaky Dániel felügyelő, Horváth Sándor lelkész, Preng Mihály, 

Fischer József ;
K o m á r o m i  g y ü l e k e z e t b ő l :  Beliczay Jenő gondnok, Nagy Antal, Kesztler János;
K ő s z e g i  g y ü 1 e k e z e t b ü 1 : Schneller Vilmos lelkész , Szovják Mátyás ;
R u s t i  g y ü l e k e z e t b ő l :  Kleinrath Károly gondnok, Manhardl Mihály lelkész;
S o p r o n i  g y ü l e k e z e t b ő l :  Pozvék Keresztély lelkész, Ulber Mátyás, Reichenhaller József;
S o p r o n i  f ő la no da r é s z é r ü l :  Király József igazgató, Müllner Mátyás tlreol. int. igazgató.
Ezeken kívül az egyház kerület híveiből mint résztvevők: Matkovich Gábor, Kis Lajos, Pelargus János 

dörgicsei lelkész, Nagy Kálmán, Iíáldy Ferencz, Guoth Lajos, Fodor P á l, Véssey István, OstIFy István, Kápli 
Lajos baboli lelkész, Kiss Károly, Tamaska János, Blajsza János menlshcli lelkész, Szenlmihály József nagy- 
vásonyi ref. lelkész, Enessey Sándor, üstll'y Pál ,  Saáry D énes, Hajas József, Nagy Mihály, Ilencz János 
csikvándi lelkész, Mód Mihály simonyi lelkész, Turcsányi Gyula suuri lelkész, Hetyey László h.-szombathelyi 
lelkész, Kirnbauer Mihály hidegkúti lelkész, Schöpf János ecsényi lelkész, Kiss János kertai lelkész, Sass La
jos gályái lelkész, Karsay János csaliváry lelkész, Szarka Károly, Vidos László, Dorner E d e , Matkovich 
Zsigmond, Marton E lek, Góth Gyula, Takács Sándor, Fischer György, Zckély F rigyes , Stubán János, Ma- 
gassy György, Nagy Dénes, Ber’senyi Elek, Soltész Miksa, Hujber János, Horváth István, Iíirályföldy Péter, 
Vélsz Károly, Lágler György sárvári lelkész, Schleining Károly majosi lelkész, Kiss Lajos, László Ádám, Ihász 
Im re, Noszlopy Elek, Iliász János, Fercnczy József, Fadgyas János, n.-baráti lelkész, Nagy Sándor lébenyi 
lelkész, Horváth Dezső, Nagy József felpéczi lelkész és a gyámoldai választmány elnöke, Holzdonner Rudolf 
kalaznói lelkész.

Mely alkalommal :

1. A szokott áhilatosság bevégezlelvén, s super
intendens ur által a gyűlés megnyitottnak nyilvánitat
ván: addig is mig az egyházkerületi felügyelőre beér
kezett szavazatok felbontatnak, és számbavételnek, a 
világi elnökség ideiglenes vitelére, Iíáldy József egy
házmegyei felügyelő ur , mint kor-elnök felhivatott. Ki 
is az elnöki széket elfoglalta.

Mi is jegyzőkönyvbe igtattatik.

2 Inditványoztalván, hogy azon ünnepélyes fo
gadás melyei fölisztelendö HaubnerMáté superintendens 
urat, tegnapi megérkeztekor a n.-győri gyülekezet, az 
egyházkerület számos tagjai, s a városnak és vidéknek,
— vallás különbség nélkül — lakosai megtisztelők, örök 
emlékül jegyzőkönyvbe igtattassék.
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Ezen indítvány közlelkesedéssel fogadtatván, az 
ünnepély leírása következőleg igtatlalik jegyzőkönyv
be: „Augustus 21-dike a szeretet és tisztelet öröm
ünnepe volt; a szeretet és tiszteleté azon férfiú iránt, 
ki hűségét hitelveihez, ragaszkodását a protestáns egy
ház jogaihoz s lelkiatyai szeretetét azon háromezer- 
nyi híveihez, kik között 18 évet élt örömben és 
fájdalomban, szenvedésekkel pecsételé meg. Az édes 
viszontlátás örömünnepe volt e nap ; hisz a férfiú, kit 
mig győri hívei között é l t , a köztisztelet és szeretet 
környezett, s kinek lelkipásztorkodása alatt a rendít- 
hetlen egyetértés és testvéri szeretet oly virágzóvá 
tették az egyházat, 12 évi fájdalmas távoliét után, most 
ölelheté először ismét szerető karjai közé híveit, s oszt- 
hatá kenetteljes áldását reájuk azon szent helyen, hová 
öt ez előtt 30 évvel a közbizalom helyezé, s honnan 
öt a közbejött politikai viszonyok fájdalmas következ
ményei távolították el. Ez ünnep nem csak egyes köz
ségé, de közös volt az, az egész dunántúli ág. egyház- 
kerülettel, sőt közös mindazokkal — habár más vallás 
hívei is — kik az ünnepelt férfiul ft. Haubner Máté 
superintendenst közelebbrül ismerék, s kik hozzá a való 
érdemekbül fejlett s épen azért soha el nem ro’sdásod- 
ható láncza a szeretet és tiszteletnek csatol. Megszűnt 
ez ünnepen a vallás és osztály különbség, s a dunán
túli kerület közönsége nem ismert távolságot, serege- 
sen gyűlt össze távol vidékekről részint azért, hogy 
tisztelettel hajoljon meg az ősz föpásztor előtt, részint 
pedig, hogy tanúja legyen a fényes egyházi ünnepély
nek. — A jelelt napon délutáni 3 órakor az evang. 
egyház előtti nagy térséget, honnan az egyházközségi 
küldöttség ft. superintendens ur elé volt indulandó, lo
vas bandérium, a diszfogatok, és sűrű nép tömeg fog
laló el, mig a város lelkes ifjai közül 50-en disz magyar 
ruhába öltözötten az egyház épületének föbejárása előtt 
sorfalat képezének, mely a tisztelgésen kívül, a szabad 
közlekedés és rend felett is őrködött. Négy órakor indult 
meg a küldöttség, a lovas bandérium, gr. Viczay Hé- 
der, gr. Batthyány Géza, gr. Zichy Otto s több föurak, 
tekintélyesb földbirtokosok, városi lakosok mintegy 150- 
re menő diszfogataitul kísértetve.

Megérkezvén a küldöttség a bécsi országúton a 
város határához , rövid várakozás után, megérkezett az 
ünnepelt férfiú is , kit Gyapay Győző bezi kalh. föld- 
birtokos hozott, maga fogatán, maga hajtván lovait. 
Találkozván megálltak a számos kísérettel érkezők; a 
nép örömriadással idvezli őket , s a győri gyülekezet 
küldöttségének szónoka a nép ezreinek érzelmét tolmá
csolva idvezli a szeretett föpásztort, Erre superinten
dens u r , rövid érzékeny szavakban válaszolt, melyre 
szűnni alig akaró éljenek közt, s a föurak bemutatása 
u tán , helyei foglalván a küldöttség vezetője ftdö ur 
mellett, a menet ismét elindult. A nép, mely e napon 
tanúsította, hogy a tisztelet és szeretet nyilvánításánál, 
— midőn az őszinte kebelből ered — a rendet önnmaga 
is fenn tudja tartani: az országúton úgy, mint az új
városi föutczán végig kétfelül sort képezett, s folyto
nos éljenzésekkel, és koszorúk hajigálásával nyilvání
totta szeretetét a föpásztor eránt. Elragadó volt látni, 
miként számosán a népbiil neveiket emlegették, hogy 
ez által tudtul adják, miként a szeretett föpásztort egy
kori lelkészüket soha el nem felejtették.



3
Számosán voltak, kik nem gondolva a lovak és 

kocsi által okozható bajjal, a kocsihoz tolakodtak, s I 
boldogoknak érezték m agukat, ha az ősz férfiúnak ke
zét csókolhatták.

így szereti a nép az t, a ki szeretetét megérde
melni tudja.

Az egyház épület elé é rve , a bandérium tisztelet 
állást ve tt; a fogat megáll s Ieszálva kocsijárul az egy
ház ősz bajnoka, azon 50 ifjú által képzett sorfal közt, 
mely fegyver nélkül is képes volt a legszebb rendet 
föntartani, méltóságteljes léptekkel, a múlt édes-bús 
emlékei közt ért az épületbe, azon szent épületbe, mely
nek ajtai 12 évig nem tárulhattak föl előtte, s hol most 
a gyülekezeti felügyelő úrral élén, ismét egy más kül
döttség fogadta, mely alkalommal helybeli lelkész H or- || 
váth Sándor ur által érzékeny szavakkal idvezelletett.

Nem volt szem, mely ne könnyezett volna, midőn : 
a föpásztor az idvezletre folyton omló könnyek közt |j 
válaszolta, hogy az elfogódás okozta hallgatás, sokszor I 
hivebb tolmácsa az érzelmeknek, mint a legékesebb j 
szónoklat ; — ö szólni nem tud. Ez igazán szivbül jött 
őszinte nyilatkozatra ismét harsogó éljenek törtek ki, | 
miközben a föpásztor, a számára készen tartott szobába jj 
vonult.

Ez alatt megnyíltak a szentegyház ajtai, s néhány j 
perez alatt megtölt a templom , s kik he nem férének, 
a templomot állták körül.

Rövid idő alatt megérkezett isten felszentelt szol
gája , hogy azon oltárnál elmélkedjék multjárul s adjon | 
számot híveinek lávolléle alatti életérül, melynél ez I 
előtt 30 évvel lépett frigyre a győri ág. ev. egyház- 
községgel , ugyan olt adván hálát a mindenhatónak, 
hogy az uralkodó Felségnek szivét oda hajlította, hogy 

1 a protestáns egyházat autonom jogaiba visszahelyezé, s 
ö 12 évi távoliét után ismét imádkozhatik azon helyen, 
melyhez oly szent emlékek kötik.

A szent beszédet megelőzőleg, az itteni dalárda 
által „Erős várunk a mi Istenünk“ énekeltetett; — az 
ima után pedig ugyancsak a dalárda Beethoven egyik 
jelesebb templom-énekét zengé el.

így fogadta a dunántúli egyházkerület szeretett fő- 
pásztorát, igy a győri gyülekezet nemcsak a föpásztort, 
hanem felejthetetlen emlékű volt lelkészét is.

Nemcsak egyházi ünnepély volt ez, hanem az em
beriség ünnepe i s , melyen a felekezeteket elválasztó 
közfal eltűnt, s egyesültünk a szereletben

3. Folyó évi Máj. 31. tartatott e. k. gyűlés jegy
zőkönyvének 3-dik pontja folytán az egyházkerületi fel
ügyelőre, — továbbá a világi aljegyzőre beérkezett vá
lasztó szavazatok felbontására választmányok kinevezése 
szükségeltetvén.

A felügyelői szavazatokra nézve : Kirchknopf Má
tyás esperes és Hrabovszky János e. m. felügyelő urak 
elnökletével, Schneicker Jakab és Kis Sándor urak ; az 
aljegyzői szavazatokra nézve pedig Lajpczig János es
peres és Vidos Dániel urak elnökletével, Porigrácz Fe
rmiez és Ostífy Pál u rak , kiküldetnek. Jelentésük még 
e gyűlésen beváratván.

4. Superintendens ur nevezetesebb hivatalos eljá
rása iu l, az 1860. évi Jun. 1—töl Aug. 22-kig szóló 
jelentését beadván.
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A jelentés kedves tudomásul vétetvén ; egyúttal 
alkalmat vesz az egyházkerület háláját nyilvánítani mind
azok eránt, kik az újabb időkben, a protestáns egyház 
veszélyeztelett jogai mellett küzdöttek, s azok között 
jegyzőkönyvében is örökittetni rendeli a következő ne
veket : u. m. báró Vay Miklós, báró Prónay Gábor, 
Mádai Károly és Zsedényi Eduard.

5. Superintendens ur a f. é. Máj. 31-kén tartott 
egyhazker. gyűlés jegyzőkönyvének 20-dik pontja ér
telmében készíttetett egzházkerületi pecsétet bemutatván.

Ezen jegyzőkönyv által köröztetik, hogy a régebb 
és Wohlmulh Lipót lelkész ur által törvénytelenül visz- 
szatartott egyházkerületi pecsét,megsemmisittetik, s igy 
mindenki intetik, hogy azon pecsét alatt általában, jelesen 
pedig a nevezett lelkésztől, az ötét nem illető czim alatt 
mit se fogadjon el. — Fentartván az egyházkerület a 
letartóztatásbul eredt sérelmének orvosoltatása eránti 
eljárást.

6. Felemlítetvén, hogy a Máj. 15—ki legmagasb 
kézirat daczára, a protestáns egyház autonómiája nem
csak el nem ismertetik, hanem annak törvényes műkö
dése tettleg akadályozlatik az állal, hogy némely világi 
hivatalok, superinlendenseink, mint egyedül törvényes 
egyházi [elsőbbségeink mellőzésével, egyenesen a gyü
lekezetekhez és lelkészekhez rendeieteket küldenek, to
vábbá: hogy kerületünk pecsété mái napig is törvény
telenül visszatartalik, — végre: hogy a dunáninneni 
autonom egyházkerület gyűlése akadályoztatott. — Ezen 
sérelmek orvoslása lekintetébül, Benedek ö excellentiá- 
ját, mint Magyarország kormányzóját, egy felírásban,
Ö cs. kir. Felségénél leendő közbenjárásra megkérni 
kellene.

Az egyházkerület ezúttal is nyilvánítja, hogy a 
protestáns egyház az állam és államfő eránti kötelessé
geit mindenkor teljesíteni fogja, de az egyház ősi alap
járul le nem tér, és zsinaton kívül alkudozni nem fog: 
azért is mindenek előtt emlékezteti lelkészeit letett es
küjükre , s inti ő ke t, hogy világi hatóságiul egyházi 
ügyben mit se fogadjanak el. A mi pedig a felírást il
leti : az indítvány elfogadtalik , s a szerkesztéssel 
Schneikker Jakab, Szemerei Sándor, Hering János, Kis 
Lajos és Eöry Sándor urak meghizatnak. Jelentésük e 
gyűlésen heváratván.

7. Az egyházkerületi felügyelői hivatalra bejött 
kijelelő szavazatok felbontására nevezett választmánynak 
jegyzőkönyve beadatván, azon szerént, Radó Lajos,
Iíáldy József és Radó Ignácz jelelteltek ki.

A jelentés tudomásul vétetik, a mellékelt szava
zati ivek pedig elégetletni rendeltetnek.

8. Folyó jegyzőkönyv 3-dik száma alatt kineve
zett választmány jelentését beadván : azon szerént 137 
szavazott gyülekezet közül, 111 szavazattal, Radó La
jos ur választatott egyházkerületi felügyelővé. — Mely 
eredmény közörömmel fogadtatván, a választott felügyelő 
urnák a gyűlésbe leendő meghívására Borbély József,
Ilrabovszky János, Kirchknopf Mátyás, Schneicker Ja
kab, Tóth János, Kund Vincze, Kis Sándor és Perlaky 
Dániel urak kiküldettek.



A küldöttség megbízatásában eljárván, s felügyelő 
ur megérkezvén, a gyűlés által lelkesedéssel fogadtatott, 
superintendens ur által valódi föpásztori, Szemerey 
Sándor ur által pedig, egyházunk történetét híven vázoló 
beszéddel idvezeltetett, s miután az idvezlésekre, valódi 
protestáns szellemben válaszolt ; felhivatott az egyház- 
kerület által megállapított hitletételre. Minek következ
tében a következő hitet tette le , u. m.

„Én Radó Lajos, mint a dunántúli á. v. ev. egy
házkerületnek, az egyházi alkotmány szerént törvénye
sen választott felügyelője : esküszöm az egy élő istenre, 
teljes szentháromságra , ki atya, íiú és szentlélek, hogy 
én a tisztelt egyházkerület által az 1847—ik évi 57—ik 
jegyző szám alatt megállapított utasítást, mint kötelezőt 
megtartani fogom; evangelika egyházaink, iskoláink, s 
tudományos intézeteink virágzását előmozdítani, a tanuló 
ifjúságnak tiszta erkölcsös, és az evangeliomi igazság
ban neveltetését eszközölni teljes erővel igyekezem ; a 
kerületi ügyek kormányzásában , a kerület superinten- 
densével — a hivatkozott utasítás értelmében — egyet- 
értöleg járok el ; az egyház lelkészeit és a híveket egy 
és elválaszthatatlan testületnek tartom ; magamat min
denkor és mindenekben az evangélikusokat illető hazai 
törvényekhez, az egyházi kánonokhoz, s a kerület által 
megállapított, és ezután megállapítandó rendeletekhez 
alkalmazom ; a protestáns egyházaknak a bécsi és linczi 
békekötések, s ezeknek nyomán több honi törvények, 
nevezetesen az 1791. évi 26. t. ez. által biztosított 
igazaihoz, s önkormányzatához lelkem egész erejével, 
mindenkor ragaszkodni fogok ; az egyház érdekét és 
önállóságát semmi idegen tekintetekért fel nem áldó— 
zandom, s az egyházi ügyekben törvényül csak az egy
ház által közösen és szabadakaralilag hozott s törvény- 
szerüleg megerősített határozmányokal ismerendem el.
Isten engem ugysegélyen.“ —

Mely hit letétel után nevezeti felügyelő ur, az el
nöki széket elfoglalván , s a gyűlésnek a fölötti öröme 
is, hogy fötisztelendő Nagy Mihály dunántúli h. liitv. 
egyházkerület superinlendensét, úgy szinte fötisztelendő 
Székács József bányai ág. v. egyházkerület superinten- 
densét kebelében s ügyeiben részt véve szemlélheti, 
nyilváníttatván.

Mindezeknek jegyzőkönyvbe igtatása elrendeltetett.

9. Felemliltetvén ez alkalommal, miképen néhai 
Vidos József urnák, mint ezen egyházkerület volt fel
ügyelőjének korán lett elhunytát az egyházkerület mél
tán fájlalja.

Néhai Vidos József, ezen egyházkerületnek volt 
felügyelője, tevékeny és küzdelmes életpáláján kiérde
melte nemcsak a protestáns egyháznak, hanem a ma
gyar hazának is tiszteletét, szeretetét. Ezen egyházke
rület irányábani tiszteletének és szeretőiének e helyen 
nyilvánítását kogyteljesen e szavakba foglalja: „áldás 
hamvaira.“

10. Superintendens ur szóval jelentvén, hogy es
peres uraknak hozzá küldött jelentéseik szerént, az 
egyházkerületben lévő azon egyházak, melyek egy ideig 
az 1859—ik évi Sept. 1-söi pátenst elfogadták volt, 
mind visszatértek az autonom egyházhoz.
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Az isteni gondviselésnek újabb kegyét látja abban 
az egyházkerület, hogy egyházunk a szakadásiul meg- 
öriztetetl. A megtérök keresztényi szeretettel fogadtatnak.

11. Folyó jegyzőkönyv 3-ik  száma folytán, a vi
lági aljegyzőre beérkezett szavazatok felbontásával meg
bízott választmány jelentését beadván : azon szerént a 
96 szavazó egyház közül, 75 szavazat Eöry Sándor 
arra esett, a ki is ily módon megválasztatván : a követ
kező jegyzői hitet tette le , u. m.

e
„Én Eöry Sándor mint a dunántúli á. v. ev. egy

házkerületnek az egyházi alkotmány szerént törvénye
sen választott világi aljegyzője , esküszöm az egy élő 
istenre, teljes szentháromságra, ki atya, fiú és szent
lélek, hogy én tisztelt egyházkerület végzéseit és ha
tározatait híven és lelkiismeretesen feljegyzem s átalá— 
ban magamat mindenkor és mindenekben az evangéli
kusokat illető hazai törvényekhez, az egyházi kánonok
hoz , s a kerület állal megállapított, és ezután meg
állapítandó rendeletekhez alkalmazom ; a protestáns egy
házaknak a bécsi és linczi békekötések és ezeknek 
nyomán több honi törvények, nevezetesen az 1791 évi 
26-dik t. ez. által biztosított igazaihoz s önkormány
zatához lelkem egész erejével mindenkor ragaszkodni 
fogok. Isten engem ugysegéljen.“

Miután Eöry Sándor ur az aljegyzői hivatalba be
lépett.

Mi is jegyzőkönyvbe igtattatik.

12. Folyó évi máj. 31-kén tartott e. k. gyűlés 
jegyzőkönyvének 6-dik pontja folytán: az egyházkerü
leti gyámalap-választmány f. évi Julius 24-röl szóló 
jegyzőkönyve m ellett, a dunántúli á. hv. ev. egyházi 
gyámintézet programmját headván.

A beadott s felolvasott programúi helybenhagyat- 
ván ; miután az már a gyülekezetekkel közöltetett, 
buzgó pártolásba ajánltatik. A választmány pedig további 
eljárásra utasíttatik.

13. Vasi közép egyházmegyének ugyan azon jegy
zőkönyvi pontra vonatkozólag azon jelentése olvastat
ván, mely szerént nála a gyámalap életbeléptettetell, 
és bizottmány neveztetett.

Tudomásul szolgál.

14. Ugyan azon jegyzőkönyv 7-dik pontja folytán 
a telelös iskolai felügyelőnek adandó utasítást illetőleg.

A munkálat elkészítése sürgettetik, s Szigeti Jó
zsef választmányi elnök ur az eljárásra újabban felhi- 
vatik.

15. Ugyan azon jegyzőkönyv 8-dik pontja folytán 
az iskolai nagybizottmány tagjainak választását illetőleg, 
az egyházmegyék és városi gyülekezetek oda nyilat
koztak, hogy a választást mindenkor tegye az egyház
kerületi gyűlés.

Ennek következtében : Barbély József és Kund 
Vincze urak elnökségével, Lajpczig János, Pongrácz 
Ferencz, Nagy János, Csapó Pál és Szvoják Mátyás 
urak kiküldetnek , hogy —  figyelembe véve a jelenlé
vők részérül netalán nyilvánuló véleményeket — az iskolai 
nagyobb bizottmánynak névsora erán t, javalatot adja
nak e folyó gyűlésre.



Augustus 23-kán folytattatok a gyűlés, 

mely alkalommal :

16. Folyó évi Majus 31-kén tartott gyűlés jegy
zőkönyvének 9-dik pontja folytán , a tavali Oct. 5-kén 
tartott egyházkerületi gyűlés 77-dik pontja a la tt, a 
szentlörinczi algymnasiumra megajánlott 600 ftot illető
leg : az egyházmegyék és városi gyülekezetek részint 
írásban , részint a gyűlés szilién, szóval egy két kivé
tellel, s igy majdnem egyetértöleg a fizetés elvállalására 
nyilatkoztak. Továbbá : Király József igazgató tanár ur 
mig él évenként 5 Irtot; Szemerey Sándor, Iíáldy Jó
zsef és Ilrabovszky János urak mindegyik évenként 5 
ftot — ajánlottak a szentlörinczi iskola gyámolitására.

# Ily módon nyilvánulván a közakarat az alkotmá
nyos többség határozata mellett, az önmegadóztatási 
jog alapján a kitett 600 ftnak , a fenálló kulcs szerinti 
kivetése és beszedése elrendeltetik ; minden egyház
megyék és városi gyülekezetek ezennel utasíttatván il
letőségük befizetésére. Egyúttal batároztatik , hogy a 
fizetés f. é. Oct. 1—tül számítandó. A feljegyzett egyes 
ajánlatokért pedig köszönet nyilvánitatik.

17. Folyó jegyzőkönyv 6-dik száma alatt kineve
zett választmány által készített felírás beadatván.

Hitelesítetett, s annak ö excellentiájánál személyes 
küldöttségképeni átadására, és élőszóval is támogatására 
Szemerey Sándor, Schneicker Jakab , Iíarsay Sándor, 
Borbély József, Dorner Ede és Perlaky Dániel urak 
kiküldetnek. Jelentésük beváratván.

18. Folyó jegyzőkönyv 15—ik száma alatt kiküldött 
választmány, az iskolai nagy bizottmány tagjai eránt 
javalatát beadván. A soproni convent is választását 
bejelentvén.

Miután a javalatba tettek közül Szedenics György, 
Karsay Sándor és Zmeskál István egyházkerületi egyébb 
elfoglaltságuk tekintetébül magukat felmentetni kérték : 
az iskolai nagybizottmány a rendes elnöklet alatt kö
vetkezőképen alakítatolt.

R e n d e s  t a g o k :  Rajcsányi János, Schneller 
Vilmos, Schneicker Jakab, Tót János, Kirchknopf Má
ty ás , Pálfy József, Krausz Teofil, Rahner M áté, Kis 
Sámuel, Eösze István, Káldy József, Radó Ignácz, Sze
merey Sándor, Ilrabovszky János, Ber’senyi Miklós, 
Szakonyi István , Kund Vincze, Zmeskál Sándor, Kifái 
József, Mülner Mátyás, Artner János, Bertók Sándor, 
Braun Ferdinand, Ihász Rudolf, Palló E ndre, Martiny 
Frigyes és Poszvék Keresztély urak.

H e l y e t t e s  t a g o k :  Schleining Károly, Badics 
István, Trsztyenszky Gyula , Nagy Károly , Hering Já
nos, Perlaky Gábor, Kis Lajos (nemeskéri), Ostffy Pál, 
Baranyay László és Csapó Pál urak.

19. Az egyházkerületi gyámalap választmánya f. é.
Aug. 23-án tartott üléséről szóló jegyzőkönyvét bead
ván : azon szerént a soproni, kőszegi, győri egyházak, 
nem különben a soproni felső, győri, kemenesallai, za-
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I lai, veszprémi és vasi közép esperességek oda nyilat
koztak, hogy a kidolgozott programm értelmében a köz
ponti választmányhoz csatlakozni készek. Továbbá: se- 

I  gélyezésre méltóknak találtattak a veszprémi, fehérvári 
és móriczhidai gyülekezetek. — A n.-vázsonyi egyházra 
nézve szükségesnek találtatott, hogy a zalai esperesség
kísérletet tegyen a n.-vázsonyi anyaegyházat a leányfalvi 
fiókegyházával úgy öszveolvasztani, hogy terheket az 

|{ egyház fentartására egyaránt viseljék. — A n.-kanizsai 
egyháznak, valamint a tarcsi és dr tamási fiók egy
ház szükségeit úgy gondolta a választmány legkönnyeb- 

b ben enyhíthetni, a pénzbeli segélyezésen kívül, ha a 
£ somogyi esperesség sporadiájára egy utazó lelkész ren- 
i deltetik. — Ajánltatott végre segélyezésre a soproni
* iskolatanitói képezde, a soproni fötanodának háromszá- 
1 zados alapítványa, a sz.-lörinczi algymnasium , a pesti 
J theologiai intézet, és a lehetőség szerént a nyíregyházi
* iskolatanitói képezde is.

Mely választmányi eljárás midőn ezennel köztudo
másra hozatil« a gyámalap pártolása, minden ev. hívek
nek ajánltatik.

20. Folyó évi Máj. 31. tartott e. k. gyűlés jeg y 
zőkönyvének 11-ik száma folytán, a Glosius-lele ala
pítványt illetőleg, a soproni convent, jegyzőkönyvi ki
vonatát beadván.

Miután a jegyzőkönyvi kivonalbul kimerítő tudomás 
nem szereztethetett : superintendens ur felkéretik, hogy 
az egyházlátogatást a soproni gyülekezetben is meg
tartván, a kérdéses alapítvány eránt is kellő tudomást 
vegyen.

21. Ugyan azon jegyzőkönyv 17-dik száma folytán 
Pálfy József számvevő ur szóval jelentvén, hogy miu
tán a hátramaradások be nem fizettettek , kénytelenít- 
tettek 4000 ftot kölcsön venni.

Intézeteink fentartása a hátramaradások szigorú 
behajtását igényelvén : esperes és felügyelő urak oda 
utasíttatnak, hogy minden hátramaradásokat, egész f. é. 
Sz.-Mihály napig, a késedelmi kamatokkal együtt be
hajtsák.

22. Ugyan azon jegyzőkönyv 23-dik száma folytán 
a superintendensi irnoki dijat illetőleg.

Az egyházak a díjnak 200 frtra emelését elfo
gadván: annak a jövő egyházi évre már azon szerénti 
fizetése elrendeltetik ; egyszersmind Pálfy József szám
vevő ur oda utasíttatik, hogy a kivetést azon szerént 
tegye.

23. Ugyan azon jegyzőkönyv 25-dik száma foly
tán , a locsmándi gyülekezetnek, a pátenstől visszaté
rését illetőleg.

Superintendens urnák szóbeli jelentése szerént, a 
visszatérés már megtörténvén : kedves tudomásul vétetik.

24. Tóth János, mint az 1858-dik évi gyűlés 
jegyzőkönyvének 52-dik pontja alatt kinevezett választ
mány elnöke jelen ti, hogy az egyházkerületi levéltárt 
Illés Pál eddigi levéltárnok urlul átvette, s annak Győrbe 
szállítását eszközölte. Minthogy azonban, még némely 
Sopronban őrizett irományok hozzátartoznak, a levél
tár teljes rendezését végre nem hajtathatta.



Horváth Sándor egyházkerületi levéltárnok ur oda 
utasíttatik, hogy számba vévén és bekövetelvén mind
azon irományokat, melyek a levéltárbul hijányoznak ; a 
levéltár rendezését eszközölje, s annak ujan készült 
jegyzékét a jövő 1861—ik évi közgyűlésre, — netalán 
szükséges további intézkedés végett is beadja.

25. Superintendens ur bemutatván , azon egyház
kerületi gyűlésekről szóló jegyzőkönyveket, melyeket a 
testvéri egyetértés jeléül, a Tiszáninneni, Tiszántúli és 
a Dunamelléki lielv. hitvallású, úgy a bányai ág. hit
vallású egyházkerületek megküldöltek.

A megküldött jegyzőkönyvek a levéltárba tétetnek, 
s viszonzásul, ezen gyűlés jegyzőkönyve mind a hét 
törvényes superintendentiának megküldetni — rendeltetik.

26. Inditványoztatván a soproni főiskola tanrend
szerének , az újabb viszonyok melletti újra szervezése.

A reánk nehezedett bilincsek a f. é. Máj. 15—ki 
legmagasb kézirat által tágíttatván, s az egyház tanin
tézetei körüli törvényes jogával újra élhetvén : az isko
lai nagy bizottmány megbizatik, hogy a már beálló is
kolai évre, a jónak talált változtatásokat kidolgozza, és 
életbeléplettesse. Jelentése beváratván. — Egyúttal gróf 
Zay Károly ur, mint egyetemes felügyelő ezen egyház
kerület részérül felbérelni rendeltetik, hogy az egyete
mes gyűlést hívja öszve, a melyen a nevelés ügye is, 
az egyformaság elvén, clintéztethessék. Mely egyetemes 
gyűlésre, superintendens és felügyelő urakon kívül, mint 
követek megválasztatnak: Szedenics György, Karsay j 
Sándor, Tóth János, Schneicker Jakab, Pozvék Kérész- :J 
té ly , Pálfy József, Kirchknopf Mátyás, Radó Ignácz, j 
Hrabovszky János, Szemerey Sándor, Iíáldy József, 1 
Zmeskál István , Eöry Sándor, Csapó Pál, OstíFy Pál, j 
Szeniczey Ferencz és Kurcz György urak.

27. A felső-lövői gyülekezet nevében, annak bi
zottmánya azért folyamodik , hogy az egyházkerület a 
felső-lövői iskolát főfelügyelete alá vegye, s azt to
vábbi , az egyházat illetőleg idves hatásában, anyagi 
segélyére méltassa.

Az egyházkerület szívesen vévén a felső-lövői \ 
gyülekezetnek, folyamodásában előadott azon törekvését, i 
mely szerént az egyházkerületteÜ kapocs szilárdítását 
óhajtja elérni: egy választmányt küld ki, mely a neve
zett iskolának mind szellemi, mind anyagi állapotát meg- ! 
vizsgálja , s a kérelemnek mikénti leljesíthetése eránt a j 
legközelebbi közgyűlésre, javaslatot adjon b e ; addig is 
az elkerülhetetlen kérdések felett, a gyülekezettel egyet- ! 
értöleg, intézkedjék. Ezen választmány tagjai : Hrabovszky 
János és Kirchknopf Mátyás urak elnökségével, Schnel
ler Vilmos, Szemerey Sándor és Müllner Mátyás urak.

28. Némedi gyülekezetnek, saját lelkésze Pető Já
nos e llen , ennek elmozdítása erán t, a tolna-baranyai 
egyházmegye törvényszéke előtt lefolyt ügye, föllebbe- 
zésképen beadatván.

A beadott pernek felülvizsgálására, és Ítélet ho
zásra, egyházkerületi törvényszékül kiküldetnek: Pozvék 
Keresztély és Kis Lajos urak elnökségével, Nagy Jó
zsef, Trsztyenszky Gyula, Schneller Vilmos, Karsay 
János, Csapó Pál,Tóth Samu,Barcza István és Perlaky 
Dániel urak. Jelentésük beváratván.
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Augustus 24-kén folytattatott a gyűlés,

t i

mely alkalommal :

29. Tavali August. 11. tartott e. k. gyűlés jegy
zőkönyvének 45-dik pontjára, a soproni tantermek iránt 
a soproni gyülekezet, nyilatkozatát beadván.

Határozottan és folytonosan ki lévén az mondva, 
hogy a theologiai intézet, a soproni főiskolának kiegé
szítő része : az egyházkerület és a soproni gyülekezet 
közötti egyezkedés változtatásának hely nem adathatik. 
Miután azonban szóval jelentetett az, hogy a meglévő 
termek általában, s igy a theologiára nézve is megfe
lelnek a jelenlegi szükségnek : a jövendő fölötti hatá
rozás annak idejére fentartatik.

30. Király József soproni gym. igazgató tanár ur, 
az 185%„. isk. évi ludósítványt beadván jelenti : hogy 
ez év folytán, a tanári kar mindent elkövetett, hogy 
mind a pártfogóság mind a közönség követeléseinek 
eleget tegyen ; a tanoda szerencsésnek érezte magát a 
közvizsgák alkalmával fdö Haubner Máté superintendens 
ur előtt számot adhatni egy évi sáfárkodásárul ; az 
érettségi vizsgák örvendetes sikerrel lőnek koronázva ; 
az évenként tartatni szokott iskolai ünnepélyek a kö
zönség megelégedésében részesültek, s e  f. é. Jun. 14. 
Niklán tartatott Ber’senyi ünnepélyen, 2 tanár és 7 ta
nuló volt szerencsés résztvehetni ; a számos jóllevök 
sorából különösen kiemelendő Benedek Lajos ö excell 
ki is — mint az iskolának hajdani hálás tanítványa — 
a háromszázados ünnepélyi alapítványra 100 ftot kül
deni szíveskedett ; a stipendiumok elosztásában a so
proni convent szorosan követte a hagyományozok el
veit ; a fötanoda népessége 1853/«. év óta 189 tanuló
val szaporodott ; az iskolai fegyelmet a tanári karnak 
atyai szigorúsága s a tanulóknak becsületérzete fentar- 
lotta ; a tanári karnak egyetértése ez idén is minden 
eljárásban mutatkozott ; a m. kormánynyal a lefolyt évben 
oly viszonyban volt a tanoda, miszerént tanügyünk — 
melynek végleges, a zsinat által foganatosítandó elren
dezését várva várjuk, — akadályt nem szenvedett.

Ezen jelentés örvendetes tudomásul vétetik. A mi 
különösen Benedek ő excell. adományát illeti ; miután 
szóbeli jelentés szerént a soproni fötanoda részérül már 
köszönő irat küldetett; az egyházkerület részérül a kö
szönet jegyzőkönyvileg nyilvánítatik.

31. Némedi gyülekezetnek, lelkésze Pető János el
len lefolyt perében: a folyó jegyzőkönyv28-dik száma 
alatt kinevezett bíróság Ítéletét a perrel együtt beadván.

A per a hozott felülvizsgálati ítélettel együtt a 
tolna-baranyai egyház megyéhez végrehajtás végett 
visszaküldetik.

32; Német és rácz hidasi leánygyülekezetek azért 
folyamodván  ̂ hogy a kismányoki anyagyülekezettül el
válhassanak , és külön anyagyülekezetet alakíthassanak.



A folyamodás mellé csatolt oklevelekből meggyö-. 
zödvén az egyházkerület, hogy német és rácz Hidas 
leánygyülekezeteknek együtt véve, mind lélekszám, mind 
pedig anyagi tekintetből elégséges alapja van anyagyü
lekezetté lehetni; továbbá, hogy ezen átalakulást, az 
anyagyülekezettüli távolság is kívánatossá teszi: a fo
lyamodó leánygyülekezeteknek együtt egy anyává ala
kulása a következő feltételek alatt megengedtetik u. m. 
1—őr mindenek előtt a kis—mányoki jelenlegi lelkésznek 
eddigi rendes fizetése, mind pedig a jövendő lelkésznek 
illő fizetése biztosítassék ; 2 -o r az uj anyabeli lelkész
nek ajánlott fizetés szinte biztosíttassék, végre 3-or 
hogy az ajánlott egyházi épületek legfölebb tíz év alatt 
elkészíttessenek. Mely feltételeket ha a folyamodó gyü
lekezel nem teljesítendi : az ezúttal adott engedély most 
akkorra visszavonlnak nyilváníttatik, s az anyagyüleke- 
zeli jogot elvesztendi. -  Mely végzésnek kihirdetésé
vel és szabályszerű végrehajtásával, a tolna-baranyai 
egy há z megy e m egbi z a t i k.

33. A beledi gyülekezet folyamodásában előadván, 
hogy ámbár az ö egyházuk csak az 1829-dik évben 
állítatott fel, még is egyházlátogatás alkalmával, a lel— 
készi meghívó levélben megállapított illetményekre nézve 
az 1858-dik évi Jun. 9—ki e. k. gyűlés jegyzőkönyvé
nek 42-dik pontja értelmében járt el a küldöttség; kéri 
ezen intézkedés megváltoztatását.

Általában kijelentetvén e helyen, hogy a stola is 
készpénz fizetés gyanánt tekintendő, a folyamodó gyü
lekezet, ugyan a hivatkozott végzés értelmében, ügyé
nek az illető egyházmegyei törvényszéken leendő elin— 
téztetésére utasíttatik.

34. Nagykanizsai leánygyülekezet azért folyamodik, 
hogy önálló gyülekezetté válhassék, s egy, az egyházi 
szent szolgálatokra kibocsátott nőtlen egyházi férfiút 
nyerhessen, ki az urnák most plántált uj szőlőjében — 
az evangeliom predikálása , a kegyszerek kiszolgálása, 
s általában a lelkészi tiszt teljesítése mellett, a gyer
mekoktatással is foglalatos lenne.

A folyamodó leánygyülekezetnek buzgósága —  kü
lönösen a fenforgó körülmények között közméltánylásl 
érdem el, s miután az egyházmegyei jelentés szerént, 
az anyagyülekezet részérül az elválás ellen mi ellen
vetés sem tétetett, és a folyamodó híveknek az önálló
sághoz szükséges képessége bebizonyillatolt, a n.-kani
zsai leánygyülekezetnek, azon feltétel mellett, hogy lel
készének öszves fizetését — a fenálló szabályok sze
réül 500 frtra kiegészítse — most akkorra az anyagyü
lekezetek sorába igtatása megenged telik. Mindaddig 
azonban, inig ezen fizetési kiegészítés nem eszközölte
tik, az anyává! kapocs fenntartatik, s csak egy , az 
anyagyülekezeti lelkész főnöksége alatt álló , de Kani
zsán székelő segéd lelkész választása engedtetik meg. 
— Ily módon a szabályszerű intézkedések eszközlésé
vel, a somogyi egyházmegye megbizatik. Jelentése be- 
váratván.

35. Csákvári gyülekezet, öszszeomlással fenyegető 
templomának felépithetése tekintetéből, azért folyamodik 
az egyházkerülethez, hogy a magas kormánynál, a se - 
gélygyüjthetési engedélyt részére kieszközölni méltóz- 
tassék.

-----n
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Jelen folya:nodás lehető segedelmezési figyelembe 

vétel végett, a gyámalap központi bizottmánynak kia— 
datik. A segélygyiijtési engedély kieszközlésében pedig 
superintendens ur fog eljárni.

36. Müllner Mátyás tanár, mint tápintézeti gond
nok jelen ti, hogy Bárány Pál u r , Salkovics Péter urat 
itartozólag illető kötelezvényen 100 pftot ajándékozott a 
soproni tápintézetnek ; továbbá, hogy a soproni főta
nod n története czimü munkából a tiszta haszon azon in
tézetre 170 frt. 8 kr. pp. végre, hogy a részletes szám
adást az egyházkeriileti gyűlés eleibe terjeszteni el nem 
mulasztandja.

A kemenesalljai egyházmegye, mint melynek kebe
lében lakik Salkovics Péter ur, a hagyományozott sum
mának kamatjával együtt behajtására, s illető helyére 
szolgál tatására utasíttatik.

37. Fejér esztergomi egyházmegye képviselői be
jelentik, hogy f. é Jun. 22-kén tartott egyházmegyei 
gyűlésükön, egyházmegyei felügyelőül Csapó Pál csépi 
közbirtokos ur választatott meg.

38. Elnökileg bejelentetvén, hogy a somogyi egy
házmegye felügyelőjéül Kund Vincze urat választotta meg.

39. Szinte bejelentetett, hogy a soproni alsó egy
házmegye Kutasy György esperes ur elhalálozván, Kis 
Sámuel szil-sárkányi lelkész urat választotta esperesévé.

Tudomásul szolgál.

Tudomásul szolgál.

40. A legközelebbi rendszeres közgyűlést illetőleg.

Tudomásul szolgál.

Ennek tartási helyéül, az alsó vidéki egyházak te
kintetéből — Paks határoztatik.

41. Ezen gyűlés jegyzőkönyvének meghitelesíl- 
tésére.

Nagy József, Horváth Sándor, OstíFy Pál és Tóth 
Sámuel urak megbizatnak.

Jegyzetté :

Z m e s k á l  I s t v á n ,
egyházkerületi főjegyző.

/;V/

Hitelesítetett: N a g y  J ó z s e f ,  felpéczi ev. lelkész.

H o r v / i t l i  S á n d o r  , győri ev. lelkész, 

o s t i i y  P á l .

T ó t h  S a m u .

N y o m a to t t  S a u e r v e i n  G é z á n á l  G y ő r ö t t .  1 8 6 0 .
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r. Győr városban, a dunántúli ág-, hitv. evang. egyházke- j 
superintendens, és tekintetes Radó Lajos egyházkerületi 
sdenics György és Zmeskál István egyházker. főjegyző,
, Pálfy József számvevő, Szabó József pénztárnok ; fo

nsz Theofil esperes ;
oma esperes, Iíáldy József felügyelő, Szánthó István sz.- 
Lajos ;
opf Mátyás esperes, Hrabovszky János felügyelő;
Máté esperes , Radó Lajos felügyelő, Bakit János újfalui

;h János esperes ; Nagy Károly somlói lelkész, Szakái Já -  j 
5, Boda József, Hering János :
lies György esperes, Tatay Soma b.-lamási lelkész, Bénító 
Kis János ajkai lelkész, Fromm János, Gáspár Dániel lián- !

r esperes, Eőry Sándor felügyelő, Csemez Péter, Szigeti 
Kis Sándor, Mészáros János , Eösze Zsigmond kispéczi

I : Csapó Pál felügyelő, Horváth István , Trsztyenszky

is esperes, Eösze István kővágó örsi lelkész, Perlaky Gábor;
; Ferencz esperes, Kund Vineze felügyelő, Vésey Sándor,

: Schneicker Jakab esperes ;
Dániel felügyelő , Horváth Sándor lelkész, Preng Mihály,

y Jenő gondnok , Nagy Antal, Kesztler János ; 
er Vilmos lelkész , Szovják Mátyás ; 
oly gondnok, Manhardt Mihály lelkész;
Keresztély lelkész, Ulber Mátyás, Reichenhaller József; 
ly József igazgató, Müllner Mátyás theol. int. igazgató, 
nini résztvevők: Matkovich Gábor,Kis Lajos, Pelargus János 
uoth Lajos, Fodor P á l, Véssey István, üstlfy István, Kápli 
Blajsza János menlsheli lelkész, Szentmihály József nagy- 

, Saáry D énes, Hajas József, Nagy Mihály, Hencz János 
rcsányi Gyula suuri lelkész , Hetyey László h.-szombathelyi 
f János ecsényi lelkész, Kiss János kertai lelkész, Sass La
sz , Szarka Károly, Vidos László, Dorner E d e , Matkovich 
dór ,  Fischer György, Zekély F rig y es , Stubán János, Ma
ész Miksa, Hujber János, Horváth István, Királyföldy Péter, 
3ining Károly majosi lelkész, Kiss Lajos, László Ádám, Ihász 
sé f, Fadgyas János, n.-baráti lelkész, Nagy Sándor lébenyi 
tész és a gyámoldai választmány elnöke, Holzdonner Rudolf

y alkalommal :
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Mi is jegyzőkönyvbe igtattatik.
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Az 18Gl-dik évi August. 22. 23. 24. napjain paksi, Tolna megyei 

mező városban, a dunántúli ág. hilv. evang. egyházkerület 
részéről főtiszt. Haubner Máté Superintendens és Tekintetes 
Radó Lajos’ egyházkerületi fölügyelő Ur ak ikerelnöklete alatt 
közgyűlés tartatván, jelenvoltak: SzedenicsGyörgyegyházke- 
rüleli fő, Karsay Sándor aljegyző, Pállj Jósef egyházkerületi 
számvevő; továbbá mint egyházmegyei képviselők:
Soproni felső esperességből —
Soproni alsó esperességből: Kis Lajos, Tóth Sámuel, Ostffy Pál.
Vasi felső esperességből: Kirchknopf Mátyás esperes, Hrabovszky János fölügyelő, Ren

ner Endre lelkész.
Vasi közép esperességből: Takács Lajos fölügyelő, Csapli István lelkész.
Kemenesallyi esperességből: Tóth János esperes, Radó Ignácz fölügyelő.
Veszprémi esperességből: Szedenics György esperes, László Jónás pápai lelkész, Bar

csa István.
Győri esperességből: Karsay Sándor esperes, Szigetin Dániel malomsoki lelkész.
Fehér-Komáromi esperességből: Csapó Pál fölügyelő, — Horváth István.
Zalai esperességből : Blaisza János esperes, Perlaki Gábor fölügyelö, Pelárgus János 

dörgicsei lelkész.
Somogyi esperességből : Andorka János, Szalai Sándor lelkész, Pálíi Sigmond.
Tolna-Baranyai esperességből: Schneiker Jakab esperes, Schleining Károly,Borbély Jósef, 

Kurcz György fölügyelő, Szeniczei Ferencz.
Soproni gyülekezetből: Poszvék Keresztély lelkész, Ulber Mátyás.
Nagy-győri gyülekezetből: Perlaki Dániel fölügyelö.
Kőszegi gyülekezetből: Schneller Vilmos lelkész.
Komáromi gyülekezetből —
Rusti gyülekezetből —
Soproni főtanoda részéről : Pálfy Jósef képezdei igazgató, Lehr András, Malatidesz Sándor.
Ezekenkivül az egyházkerület híveiből mint résztvevők: Kis Lajos, — Badics István 

sz. lőrinczi lelkész, Hartman Sámuel kétyi lelkész, Nagy János, Takács Sándor, Balogh Imre 
nagy szokolyi, Schneider Károly apáthi lelkész, Kirnbauer Mihály hidegkúti lelkész, Pesthy Ist
ván, Telegdi István, Káldy Ferencz, Ritter Károly somorjai lelkész, Lang Frigyes sz. lőiinczi 
tanár, Fördős István, Reők Lajos, Szeniczei Ödön, Lahne Frigyes, Holndonner Rudolf kalaznoi 
lelkész, Nagy Kálmán, Kirchner János mucsfai lelkész, Borbély Lajos szárazdi lelkész, Németh 
Károly veszprémi lelkész, Fukrman János mányoki lelkész, Kirnbauer Sándor segédlelkész, Do- 
broczki János, Rau Jakab bikácsi lelkész, Haffner Lajos segédlelkész, Dr. Székely Frigyes felső- 
lői tanár, Torkos Éli segédlelkész, Scriba György, Szutter János, Schleining János, Müller Fe
rencz, Schneider János, Varga Mátyás, Varga Sándor, Grosch György, Eötvös Károly, Vagner 
Péter, Lemle János, Mühl János urak.

Mely alkalommal.
1. A szokott buzgó imádság s szent lélek segédül hívásának előre bocsátása után fő

tiszt. Superintendens ur az egyházkerület öszszegyült képviselőit szive méljéből merített bevezető 
beszéddel üdvözölvén,

a gyűlés megnyittatott.
2. A rendes egyházkerületi világi fő- és aljegyző urak más oldalú elfoglaltságuknál 

fogva e gyűlésen meg nem jelenhetvén,
ez alkalomra t Ostffy Pál fő, Szeniczei Ödön aljegyzőül helyettesittettek.

3. Nyomban egyházkerületi fölügyelö ur kimerítő tudósítást adván az egyházkerület 
jelen állásáról, melyben, mig egyházi önkormányzatunknak a kellő régi jogaiban történt vissza 
állításánál fogva is, megörvendeztetőleg rajzolá egyébb egyházi ügyeinknek a rendszeres meder
ben haladó kielégítő menetét, — aggodalmát fejezé ki az iskola ügy iránt —, úgy mint melyen 
a lefolyt évek alatt a közoktatási ministerium által iskoláinkra általánosan gyakorlott nyomasztó
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befolyásnak következményei még mindig fölismerhetek volnának, a mennyiben a tantárgyak ren
dezésénél fogva nevezetesen a görög nyelvnek oly széles kiterjedésű kör engedtettett, hogy mi
atta más, legszükségesebb tanulmányok, mint a vallás, nemzeti irály, egyházi és hazai történe
lem háttérbe s illetőleg csak igen szűk térre s orittattak ; — aggodalmát fejezi ki iskolai ügyein
ket illetőleg, s fájdalmasan emlité meg, hog. nevezetesen a felsőlői tanintézet mind inkább 
hanyatlásnak indul ; —  de mi aggodalmát főkép neveli, azon sajnos körülmény, hogy bár tano
dánk anyagi állását illetőleg, mindenek a legpontosabban kezeltetnek, a fizetési hátramaradások 
oly nagy m értékben szaporodnak el, hogy a pénztárnok a tanév befejeztével sem volt képes a 
tanárokat teljesen kielégíteni ; ennél fogva felhivja az egyházkerületi gyűlést, miszerint az ily 
sajnos körülmény elhárítása tekintetéből hatályosan intézkedjék. Azt örömmel említi meg, hogy 
a külhoni segély egyletek, nevezetesen a Gustáv Adolf egylet, nem szűnnek meg időszakonkint 
kiárasztani jótékonyságukat a mint az öszszes magyarhoni, úgy egyházkerületünk szűkölködő 
gyülekezeteire s tanintézeteire is, honnét csak a legközelebbi évben is tetemes segélypénzek foly- 
takbe. A mennyiben pedig köztudomás szerint ezen külhoni segély források nagyobb részt nt. 
Kolbenheyer Mór lelkész eszközlése s lelkes közbenjárása által nyilnak meg számunkra, czélsze- 
rünek vélné fenntisztelt Kolbenheyer urat August, hó 27-kén Hannoverben tartandó Gusztáv Adolf 
egyleti gyűlésre egyházkerületünk részéről kiküldeni, s azzal megbízni, hogy ottan nevünkben 
forró köszönetünket nyilvánítaná, s az irántunki részvétet továbbra is fenntartani igyekeznék, a 
mint hogy őtet e czélból, azon bizalomnál fogva, hogy azt az egyházkerület helybehagyandja,; 
előlegesen föl is hívta és megbízta; —

Egyliázkeriileti fölügyelő urnák egyház és iskola ügyeink iránti buzgó érdekelt
ségét tanúsító, ezen előterjesztését a gyűlés illő méltánylattal vévén, nem kevésbbé 
viselvén m aga is szivén, hogy főkép tanintézeteink a kitűzött nagy czélnak rhinél 
nagyobb m értékben megfelelhessenek, s minden elzsibbasztó körülmények, melyek 
azokat üdvös működésükben meggátolnák eltávolíttassanak, a fölhozott körülmények 
tüzetesen fognak tárgyaltaim , a  tantárgyak czélszerü, s körülményeinkhez szabott, 
szükségeinknek megfelelő fölosztására, valamint az oly kellemetlen elakadást okozó 
fizetési hátralékok megszüntetésére is kellő gond forditatni. Kolbenheyer urnák a 
Gustáv Adolf egyleti gyűlésre egyházkerületünk nevébeni kiküldetése iránt tett elő- 
leges intézkedése tisztelt egyházkerületi fölügyelő urnák ezennel is elfögadtátiL 
s helybenhagyatik.

4. Olvastatott a n. m. m agyar kir. Helytartótanácsnak 18G0-dik évi Dec. 28-ki 39126 
számú leirata, melyben tudomásul hozatik, hogy izraelita gyermekeknek az evang. iskolába já 
ratása ellen semmi nehézség nem tétetik, ha abba egyébbiránt az illető izraelita egyházhatóság 
beleegyezik, —■-

A magas Helytartósági intézvény tudomásul vétetik ; — a mennyiben azonban 
azon kikötés által, hogy izraelita gyermekek csak illető egyházi hatóságuk bele- 
egyeztével járhatnak  evang. iskolákba, a  vallások jogegyenlősége, s a szüléknek 
gyermekeik neveltetése körüli szabadságuk korlátoltatni látszatik, a Helytartósági 
intézvénynek tiszteletteljes mellőzésével az egyenjogúságnál fogva, adandó esetek
ben az izraelita gyermekek iskoláinkba továbbá is felvétetnek. —

5. Ugyan az 1860-dik év December 31-ki 24961 számú n. m. m agyar kir. Helytar
tótanács rendelete szerint miután az 179% 26 törvényczikk értelmében a tanulmányi ügy az 
egyházi fölügyelet alá tartozik, a  Sopronban fennálló Lahne féle finövelde fölügyelősége a Super
intendens által oda utsítandó, hogy jövőre időszaki jelentéseit az intézet állapotjárói s viszonyai
ról a  Superintendentia utján terjessze föl, —

Kihirdettetvén tudomásúl szolgál.
6. Még is a  n, m. m agyar kir. Helytartótanács 1860 karácsony hó 31 dik 5417 számú 

kibocsátványában, evang. lelkészek által a  tartalék vagy szabadságos katonák esketéséről kiadni 
szokott anyakönyvi kivonatokban a kellő rovatban a két, tör vény szerint jelenlenni kellett tanuk 
pontos beiktatása követeltetik.

Mi is a szerinti eljárás végett tudomásul vétetik.
7. Az 1860-dik évi karácsonyhó 31-k. 11673 számú n. m. m agyar kir. Helytartótaná

csi leiratban az iránt kívántatik a Superintendenstől nyilatkozat, váljon miféle siker tapasztalta
tok  az eddig a szegény népiskolai növendékek részére a cs. k. iskola könyvek kiadó hivatalától 
ingyen kiszolgáltatott iskola könyvekre nézve? mely nyilatkozat adás ugyan onnét 1861 évi Má
jus 29-k. 19458 szám alatt újból sürgöltetett.

8. Ezzel kapcsolatban nyomban olvastatott ugyan az 18C0-dik karácsonyhó 31-k. 14522 
szám alatt érkezett n. m. m agyar kir. Helytartótanácsi leirat, melyben szintén nyilatkozat kívánta
tik a  cs. k. könyvkiadó hivatalban evang. népiskolák számára tót nyelven kötve 51 krjával ki
adott egy példányban betekintés végett közlött —  a bécsi cs. k. evang. consistorium által meg
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vizsgáltatott második nyelvtan s olvasó könyv fölött, — melynek a magyarhoni szláv ajkú egyház 
községekbeni használata azonban az evang. egyházhatóságok beleegyezésétől föltételeztetik, — 
megjegyeztetvén még, hogy szegény növendékek részére ingyen példányok fognának szolgáltatni;

Ezen magas intézvények annak idegében köröztetve lévén, főtiszt. Super, ur jelenti: 
miszerint a  bennök foglalt fölhívásokra akként nyilatkozott, hogy a nevezett nép
iskolai könyvek egyházkerületi gyülekezeteink által sehol sem vétettek igénybe, s 
ezentúl is igénybe vétetni nem fognak, miután evang. anyaszentegyházunknak honi 
törvényeink erejénel fogva teljes joga van mindennémü iskolái számára a tanköny
veket saját szellemében megválasztani és használatba vétetni; mely ebbéli nyilat
kozata Superintendens urnák ezennel is helyeseltetik.

9. A n. m. m agyar kir. Helytartótanács 1860 Dec. 31-k 34759 számú leirata mellett 
az 1859-évi October 5 és 6 napjain Sopronban tartott dunántúli evang. egyházkerületi gyűlésünk
nek jegyzőkönyve minden megjegyzés nélkül vissza küldetvén,

tudomásul szolgál.
10. A n .  m. m agyar kir. Helytartótanács 1860 Dec. 31-k. 27017 szám alatti leirata tu

domásul hozza, hogy a hidegkúti fiók egyház segélyezésért Ő Felségéhez nyújtott folyamodványá
nak hely nem adatik, —- azonban neki megengedtetik, hogy a dunántúli kerületben hitsorsosai- 
nál segély adományokat gyüjthessen,

Az illető fiók egyházzal közöltetvén tudomásul vétetik. Minthogy a nevezett gyüle
kezet ez esetben egyházi hatóságának mellőzésével tette folyamodását, jövőre minden 
gyülekezeteink figyelmeztetnek, hogy bármi folyamodványaikat mindig esperesi 
hatóságaik utján küldjék be.

11. Mégis a n. m. m agyar kir. Helytartótanács 1861 boldogasszony hó 24-k 4512 számú 
intézvényében Superintendens ur fölhivatik, miként az alája rendelt lelkészek által híveiket az 
adófizetés szükségességéről felvilágosítatván őket ebbéli honpolgári kötelességeik teljesítésére atyai - 
lag intesse. -—

E  magas intézvény köröztetett, amennyiben azonban ebből az tűnne ki, hogy egy
házi elöljáróink politikai tárgyak hirdetésé körül' is eszközül használtatnak föl, s 
egyházi sz. szószékeink ez által eredeti czéljoktól egészen külömböző tárgyaknak 
szolgálatára fordíiatnak, egyházi elöljáróink ezennel oda utasíttatnak, hogy előbbi 
határozataink figyelemben tartása mellett, minden politikába vágó dolgok körözte- 
tésétől tartózkodjának, s jövőre minden ily közjogra vonatkozó leiratokat körözte- 
tésök előtt a világi elnökséggel is közöljék.

12. Ugyan a n. m. m agyar kir. Helytartótanács 1861 boldogasszony hó 27-k. 743 
számú leirata szerint Superintendens ur, az országban létező protestáns gymnásiumok tanári 
ügyei kezelésére vonatkozó jegyzőkönyvek s egyébb kimutatásoknak eddig szokásban volt föl- 
terjesztése alkalmából —  a n. m m agyar udvari Cancellária folyó évi Január 10-ki 2117 szám 
alatt kelt kegyes leiratához képest oda utasittatik, miszerint ezen protestáns tanintézetek elöljáróik 
az 1848 év előtti szokás és mód szerint eligazítva azon tanrendszer iránt, mely jelenleg az il
lető Superintendentiának rendelkezése nyomán nem csak ezen, de a többi tanintézeteikben is tettleges 
gyakorlatban van, az 1790, 26 t. ez, 5. §-ba foglalt rendeletnek megfelelő jelentést maga ide
jén  a m agyar kir. Helytartótanácshoz terjesszen föl ; —

tudomásul és ahoztartás végett szolgál.
13. A n. m. m agyar Helytartótanács 1861 böjtelő hó 9-k. 5188 szám alatti leirata 

mellett a dunántúli ágost. hitv. evang. egyházkerület múlt évi August. 22-én s következett nap
jain Győrött tartott közgyűlésének jegyzőkönyve minden észrevétel nélkül vissza küldetik;

örvendetes tudomásul szolgál.
14 A n. m. m agyar kir. Helytartótanács 1861 böjtelő 12-ki. 5199 számú intézvénye 

a győri ágost. hitv. egyházkerületnek iskola alapítványaira, különösen a  kovácsfélére vonatko
zólag azoknak továbbá is az alapítók kijelentett akaratjuk szerinti kezeltetését m eghagyja; — 

Az illetőkkel közöltetett s itt általános tudomásul vétetik. —
15. A n. m. m agyar kir. Helytartótanács 1861. Mart. 20-k. 15825 szám alatti kegyes 

intézvényben tudomásul liozatik, hogy az evang. tábori lelkészi állomások fölállíttattak, nevezete
sen 1. B é c s b e n ,  alsó és felső Austriát, Salczburgot, Stiriát, Horváth és Tóth országot, 2, V e
r o n á b a n ,  a  Lombárd- velenczei királyságot, Karinthiát, Karnioliát, Tirolt, a  tengerpartot és Dal- 
mácziát, 3. B u d á n  egész m agyar országot, 4. L e m b e r g  b e n  Galicziát és Bukovinát, 5. P r á 
g á b a n  Cseh és Morva országot s Sileziát, mégis 6 N a g y  S z e b e n b e n ,  E r d é l y  országot, 
Bánságot és Szerb-vaj dóságot illetőleg; mindegyik állomáson két protestáns tábori lelkésznek, 
egy ágosati, és egy helvét hitvallásúnak alkalmazásával, kik is a  katonai papság őszszes létszámá
ba, s egyelőre a harmadik osztályúak közé tartozandnak, — s magasabb fizetési osztályba clő- 
léptetésökre s ellátási igényeikre nézve a többi tábori káplánokkal egyenjogúak, rendesen nőt



leneknek kell lenniok, házasodhatások esetén azonban a fennálló katonai szabályok alatt állanak. 
Megválasztatásuknál fedtelen erkölcseiken és jó  politikai érzületükön kivül, tekintet van arra is, 
hogy három nyelven — magyarul, németül, tótul tudjanak beszélni. Kineveztetésük a hadi fő
parancsnokságtól függ, a ki tökéletes kiképzeftségük tekintetéből a vallásügyi és közoktatási 
ministeriumhoz fordul. Szolgálati s fegyelmi viszonyaikra nézve közvetlenül állomásukbeli orszá
gos hadi parancsnokságnak lesznek alárendelve, mely fölöttük bűnvádi s polgári ügyekben bí
ráskodik. Papi teendőiket állomásaik körében minden fegyverzetű hadcsapatokban, kórházakban, 
nevelő s bármely katonai intézetekben létező hitsorsosaikra kikeli terjeszteniük, az anyakönyvek 
vitelét kivéve. Vallási működéseik végett, ha kerületeiket beutazzák, a határidőt, és szorosan 
megtartandó utvonalt az országos hadiparancsnokság tűzi ki. Több parancsnokságokra kiterjedő 
kiküldetésük esetén ezek kölcsönös megegyezés nyomán rendelkeznek. Ily hivatalos utazások köz
ben megengedi Ő Felsége, hogy a protestáns tábori lelkészeknek szabályszerű úti illetékek he
lyett, rang fokozatú dijak adattassanak, — utazás közben végzendő vallásos eljárásoknál szükséges 
egyházi szerieteknek könnyebb elszállítása végett pedig tábori kápolnával láttassanak el. Hely
ben a tábori lelkész állomásain, az Ő Felsége által megparancsolt s az isteni tisztelet megtartására 
czélszerü helyiségeket, és az ahoz tartozó egyházi szereket a két felekezetű protestáns tábori lel
készek fölváltva használják. Predikáeziókban s egyébb isteni tiszteleti eljárásokban az illető fele
kezetű tisztek és legénység együtt a  fennálló szabályok értelmében résztvenni tartoznak. Hadjá
rat folyama alatt a kórodai szolgálat ellátása czéljából minden hadtest mellé két evagélmi tábori 
lelkész, egy ágostai, és egy helvét hitvallású rendelendő, —

Mely legmagasabb intézkedés örvendetes tudomásul vétetik ugyan, — minthogy 
azonban vallásunk s egyházunk szellemének megfelelő teljesen még is annyiból 
nem volna, mennyiben az egyháznak az ily tábori lelkészek ajánlása körül csekély 
vagy semmi befolyása lenni nem láttatik, — sem pedig az arrai föl ügy eleire mód 
nem nyujtatik, ha váljon ezek folytonosan hitelveink szerint taní(anak-e, s azok
hoz szabják e szorosan egyébb hivatalos teendőiket; — az egyházkerületi gyű
lés szükségesnek látja ez ügyet az egyetemes gyűlés bővebbi tanácskozása alá ter
jeszteni, oly czélból, hogy az ily tábori lelkészek ajánlása körül az egyháznak, 
mely legjobban ismeri az arra alkalmatos egyéneit, bizonyos befolyás engedtessék 
s illetőleg általá történhessék, — mind pedig arra mód nyittasék, hogy fölöttük 
kellő fölügy eletet gyakorolhasson a hitelveinek mind tanításaikban, mind más egy
házi eljárásaikban szoros megtartása felől. Ezen fölül kívánatosnak találná az 
egyházkerületi gyűlés, hogy protestáns tábori lelkészek, protestáns katonák részé
ről, szintúgy anyakönyveket vezethessenek, mint katholicus katonákat illetőleg ve
zetnek katholikus tábori lelkészek.

16. A n. m. m agyar kir. Helytartótanács 1860 karácsony hó 31-ki 41960 szám alatti 
leiratában a brünni ágost. hitv. gyülekezetnek temploma és iskola-háza fölépítésére; — az 1861 
Martius hó 3-k. 8241-ki leiratban az egri helvét hitvallású, — mégis az alsó-vadászi helvét, és 
alsó-lői ágost hitvallású gyülekezetek fólsegélésére adván magyarország területén segély gyüjt- 
hetési engedélyt:

Ezen egyházak segélyzése egyházkerületi gyülekezeteinknek is ezennel ajánltatik.
17. Még is a n. m. m agyar kir. Helytartótanács 1861 bőjtmás hó 6-ki 12022 szám alatti 

leirata tudomásul adja, kogy a lázi protestánsoknak a nagyhétbeni harangozástóli eltiltására vo
natkozó irományok f. é. Február 24-ki 1764 szám alatt kelt kegyes udvari rendelet következ
tében Trencsén vármegye főispánjának azon megjegyzéssel küldetnek át, miszerint e részben a 
jelen körülmények köztt egyenes intézkedésnek szüksége fenn nem forogván, ezen ügy kölcsönös 
barátságos kiegyenlítés által elintézendő :

mi is e helyütt tudomásul jegyeztetik föl.
18. Az 1861 sz. György hó 12-ki 17975 szám alatt kelt n. m. m agyar kir. Helytartó- 

tanácsi leirat mellett, a bécsi evang. hittani intézetben a folyó iskolai év másod felében tartandó 
előadások sorozatos jegyzéke közöltetvén;

köztudomásul vétetik. —
19. Főtiszt. Superintendens ur jelenti, miszerint a n. m. m agyar kir. Helytartótanács 

1861 böjtmáshó 22-ki 10888 szám alatt kelt intézvénye szerint, abbeli véleményének haladékta
lan fölterjesztésére lett fölhivatatva : váljon a rokonsági vagy sógorsági házassági akadály föl
mentvények legkegyelmesebb megadatás alkalmából kiszabatni szokott dijak minő, lehető leg
biztosabb s legméltányosabb alapok, s minő netán osztályzatok szerinti összegekben volnának 
kimérendők? továbbá, minő s kiáltal meghatározandó czélra fordítandók? Mely haladéktalanul 
fölterjesztetni kivánt, s általa adott véleményt ezennel az egyházkerületi gyűlés előtt abban nyi
latkoztatja szükséges tudományul, miszerint ezen egész kérdéses ügyet legczélszerübben azon be
következni kellő idő z8Ínatilagos eldöntésére volna bízandó, midőn az 179°^ 26 t. ez. 11. §. széllé



mének elégtétetnék, mely szerint universæ causæ matrimoniales evangelicorum ufriusque confes
sionis propriis ipsorum consistoriis dijudicandae relinquantur, — hogy továbbá, rokonsági, vagy 
sógorsági házassági akadály aluli fölmentvények s engedélyeknek mint kegyelem adományainak, 
a  kegyelem fogalmánál fogva ingyenieknek kellene m aradniok mindenkorra, —* ha azonban a 
pénz alapokban s segély forrásokban szegény evang. egyházunk akárm ikor kényszerülne az en
gedélyért folyamodók által igen mérsékelt taxákat fizettetni, ezek minden esetre egyedül a  költ
séges consistoriumok megtartásának könnyítésére lennének fordítandók; — hogy ezen fölyül, 
az összegekben fizetni kellő' dijak kimérésére biztos és méltányos alapokat, s netáni osztályzato
kat találni szinte lehetetlen, azért, mert a  hányán vágynak az engedélyért folyamodók, annyifélék 
a vagyonbeli állapotok, — általában pedig a rokonok közti házasság kötések a legvagyontala- 
nabbaknál fordulnak legtöbbször elő ; — még is elvégre, hogy az engedélyért folyamodó liáza- 
sulók vagyonbeli állapotjáról fólterjesztett bizonyítmányok nyomán a fizetendő dijőszvcg mennyisé
gét annak idejében a cs. k. magas vallás és közoktatási ministerium határozta m eg; ennek szű
kölködő gyülekezetek, egyházok, iskolák, gyámintézetek javára  fordításáról a Superintendens 
felel.“ Ezzel kapcsolatban egyúttal Superintendens u r az eddig bejött felmentvényi dijakróli szá
molását m utatva föl teljes világosságban kiállítja, miszerint huszonhat előfordult esetekből ősz- 
szesen 310 ft. fölment vény i dij fizettetett, mely öszszegből az illetékek, bélyegek s más Írási dij- 
jazások levonásával fennmaradt az egyházkerület szabad rendelkezésére 155 ft.; melynek mire 
fordítását az egyházkerület intézkedésétől függeszti föl; —

Superintendens urnák a kérdéses házasság felmentvényi dijak ügyében a n.
m. m agyar kir. Helytartótanácshoz fölterjesztett, s itt előadott véleménye, m ennyi
ben a kérdéses ügyet zsinati elhatározás alá tartozónak nyilvánító, ezennel is helye- 
seltetik, —  a többiek iránti határozás, vagy csak az egyformaság tekintetéből 
is az egyetemes gyűlés tanácskozását igényelvén, ottan fog fölhozatni.

A szabad rendelkezés alatt álló 155 ft. iránt pedig legczélszerübbnek véli 
az egyházkerületi gyűlés úgy intézkedni, hogy abból 100 ft. az egyházkerületi, 
55 ft. pedig az egyetemes gyámintézeti pénztár gyarapítására adassák.

20. Ismételve tapasztaltatván, hogy felsőbb hatóságok által az egyházkerületi elnökség- 
közjogi kérdésekben rögtön s haladéktalan véleményadásra hivatik föl, melyek fölött a nyilatko
zat az egyházkerületet illetné;

Ugyan azért ezennel határoztatik, hogy valamint egyházi úgy világi elnökeink 
az ily közjogi tárgyakban addig határozott véleményt ne adjanak, mig az egy
házkerület nem nyilatkozik.

21. A n. m. m agyar kir. Helytartótanács 1861 böjtmáshó 22-ről 10888 szám alatt 
kelt kegyes intézvénye szerint a  Csehországi Letschiczi helvét hitvallású — az 1861 sz. Györgyhó
20. 17999 szám alatt Carantani Jechendorfi ágost. hitvallású —  még is az 1861 sz. Györgyhó 
24-k. 19942 szám alatt Silesiai Obendorfi járásbeli Kleinbresseli ágostai hitv. fiók egyházaknak 
iskola és papiak építhetés tekintetéből kegyes adományok gyűjtése engedtetvén, —

a nevezett szűkölködő gyülekezetek az egyházmegyei és kerületi gyámintézetek 
figyelmébe ajánltatnak, megengedve nekik, hogy segélykérés végett egyes gyüle
kezeteinket is meg kereshessék.

22. Főtiszt. Superintendens ur, egyházkormányzata körében az 1860-dik évi August 
22; 23 és 24-dik napjain Nagy Győrött tartott egyházkerületi gyűlés óta előfordult nevezetesebb 
események, s azok körül követett eljárása felől tévén hivatalos jelentést, megemlíti, miként ezen 
időközben rendszeres consistorium előtt következő- hitjelöltek vizsgáltattak meg : Kund Sámuel, 
Németh Károly, Renner Endre, Fadgyas Pál, Kis Elek és Szalóki Elek, kik ez utóbbinak ki
vételével egyúttal segédlelkészekül fölavattattak s ordináltattak, — hogy ez időközben üresedésbe 
jö tt  Körmendi, Veszprémi, Szárazdi, Oroszlányi, Vágodi, Nagy-Győri, Nagy-Geresdi és Kapolcsi 
gyülekezetek újabb lelki tanítókkal láttattak el, — hogy három templom szenteltetett föl, neveze
tesen a bodonczi, torvaji, és mérgesi, az első Superintendens ur, a  két utóbbi, megbízásánál fogva 
az illető esperesek által, —  jelenti ezen fölül, hogy papi változások alkalmával a hiványokat 
úgy erösítté csak meg, ha azok ezüst értékre vétettek, — egyúttal közli az általa eddig hasz
nált felszentelendők eskü formáját, helybehagyás s megerösíttés végett:

Főtiszt. Superintendens urnák ezen hivatalos jelentése, mint emyedetlen s lankadni 
nem tudó hivatalos buzgalmának újabb jelensége, kellő méltánylat és elismerés mel
lett kedves tudomásul vétetik; — azon eljárása, miszerint hiványok megerŐsíttése 
alkalmával a  bennök foglalt fizetéseket ezüst lábra változtatta át, helyeseltetik, s 
jövőre is annak, egyházkerületünk e részben hozott intézvényei s határozatai ér
telmében az oly gyülekezetekre vonatkozólag, melyek ezen intézvényeknek még 
eddig eleget nem tettek, figyelemben tartására s teljesítésére utasíttatik. — A 

; közlött papfölavatási esküforma pedig következő alakban állapittatik m eg: „Én N.
2
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N. esküszöm az élő Istenre, ki atya, fiú és sz. lélek, egy bizony Isten, — hogy 
én, evangélmi lelkészi hivatásomnak, valameddig hivatalomat viselem, teljes min
den erőmmel s tehetségemmel megfelelni igyekezem ; Krisztus Jézusom szent evan- 
géliomát, teljes sz. Írásaink szerint, a meg nem másított ágostai hitvallás értelmé
ben — tisztán és igazán hirdetem; sakramentomait híven és épületesen kiszolgál
tatom ; tanításaimat életem feddtelensége által megerősítem; hazámnak, koronás 
királyomnak, a törvényes világi felsőbbségnek egész polgári hűséggel engedelmes
kedem ; nékik hiveim között hiv polgárokat nevelek ; evangélmi anyaszentegyhá- 
zomnak — a bécsi és linczi békekötések, és azok alapján hozott honi törvények, 
különösen az 1791-diki 26-ik törvény által biztosított autonom jogait, ide vonat
kozó rendeleteket lelkem egész erejével föntartom; — egyházom javát és önálló
ságát — semminémü idegen tekintetekért föl nem áldozom ; —  egyházi beléletünk- 
ben pedig törvényül csak az egyház által közösen és szabad akaratilag hozott ha
tározatokat ismerem el ; — ezen értelemben ugyan azért törvényesen megválasz
tott egyházi elöljáróimnak is mindenkor engedelmes leszek, és rendeleteket is csak 
azoktól fogadok; végre hogy ily módon általam önként íölválalt evangélmi lel
kész tisztemben — magamat sem Ígéret — sem fenyegetés — sem semmiféle em
beri tekintély által megakadályoztatni — vagy eltántorittatni nem hagyom, — Is
ten engem úgy segéljen.“ —

23. A gyámoldai és pénzügyi bizottmány az 1860 és 1861 évekről szóló jegyző köny
veit adja be,

melyek fölolvastatván helybe hagyattak; mennyiben azonban az 1861 évi jegyző
könyv 5-ik pontja alatt a befizetések jobb rendbe hozása tekintetéből egyházkerü- 
leti számvevő ur némi javallatokat adott be, ezek megvisgálására, s vélemény 
adásra Hrabowszky János, Ostffy Pál fölfigyelő, Pálfy Jósef számvevő, Schneiker 
Jakab  esperes, Pelárgus János lelkész urak oly móddal kiküldetnek, hogy véle- 
ményes tudósításukat még e gyűlés folytán beadják. — A mennyiben pedig Bo- 
droghy Jósef ur meghalálozása következtében a pénzügyi bizottmányban egy tag 
hiányzana, s helye betöltendő volna, az egyházkerületi gyűlés e czélból tek. Mat-.. 
kovics János urat kéri fel bizottmányi tagul. . . i

Augustus 23-kán a gyűlés folytattatok 
mely alkalommal.

24. A tegnapi gyűlés jegyzőkönyve felolvastatván, 
hitelesíttetett.

25. Főtiszt. Superintendens ur tudomásul adja, mikép a hozzá beküldött hivatalos je . 
lentésnél fogva a Sopron sz. k. városi gyülekezet magát képviselteti rendszer értelmében teljesen 
szervezte, s kebelében, mint már képviseleti alapon álló gyülekezetben az öszszes gyülekezet sza
vazata által választott konvent és presbyterium létezik; —

mely jelentés az egyházkerületi gyűlés által annyival örvendetesebb tudomásul vé
tetik, m inthogy a soproni gyülekezetnek, ezen, a kerület többi gyülekezeteiben 
is fennálló képviseleti alapra történt lépésénél fogva, annak egy újabb biztosíté
kát látja, m iként közte és az egyházkerület közti szép egyetértés jövőre is min
den tekintetben fenntartatni, s a szoros testvéri kapcsolat mind inkább meg szilár
dulni fog. — A mennyiben azonban e szervezés körül az egyházi elnök iránti 
intézkedés még mellőzve láttatnék, mi pedig a képviseleti rendszernek egyik al
katrésze, az egyházkerületi gyűlés, azon reménynek adja át magát, hogy a jövő 
egyházlátogatás alkalmával e hézag is pótoltatni fog.

26. A szőnyegen forgó tárgyak fölötti tanácskozás közben, az ország gyűléséről visz- 
szatérő t. Eőry Sándor egyházkerületi rendes világi aljegyző urnák körünkbei beköszöntése ál
tal lévén egyházkerületi gyűlésünk örvendetesen meglepetve; —

ki is a szives fogadtatás után jegyzői széke elfoglalására felhivatva, azt elfoglal
ta, — minél fogva t. Ostffy Pál ur, miután, ez alkalommal e helyen kész vallá
sos buzgalomból tett jó  szolgálatáért részére a  gyűlés által köszönet s elismérés 
szavaztatott, viszsza lépett.

27. Az 1861-dik évi Julius 9-kén tartott egyházkerületi iskolai nagybizottmányi gyűlés 
jegyzőkönyve olvastatván

a tanrendszernek ebben kifejtett újabb szervezése, s illetőleg igényeinknek m eg
felelőbb átalakítása helybehagyatik s elfogadtatik, s a beálló 186 Va tanévre már 
az ebben fölállított tanterv soproni főtanodánkban életbe léptetni határoztatik ; 
következő módosíttásokkal azonban:

Hogy az 5-dik pont alatti első számban, hol e szavak állanak „három böl-
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csészeti osztálylyal“ a tanintézet határozottabb jellemzése tekintetéből utána nyom - 
ban e szavak iktatandók „és első jogi osztálylyal.“

Szintén azon 5-dik pont 2*dik számában ugyan e szavak után „harmadik 
bölcsészeti ostályban“ ismét e szavak következzenek nyomban „illetőleg első évi 
jogi osztályban.“

Mégis ugyan azon 5-dik pont 3-dik’ számában hol a  latin szavak betanulá
sáról s ejtegetéséről van szó, minthogy az [egyházkerületi gyűlés az ejtegetést és 
nyelvtani szabályok tanulását ezen osztályban még foganatba vétetni nem kívánja, 
e módosítás tétessék „az ejtegetés és szabály tanulás mellőztével.“ —

Augustus 24-kén a gyűlés folytattatott
28. A tegnapi jegyzőkönyv fölolvastatott 

hitelesíttetett.
29. A tegnapi gyűlés 27-dik pontja szerint beadott, s olvastatni kezdett iskolai nagy

bizottmány jegyzőkönyve fölött félbeszakadt tanácskozás fonala folytatólagosan fölvétetvén, neve
zetesen ennek 7-dik pontja

oly módosítással hagyatik helybe, hogy a 3-dik számban, hol a  képezdei tan
folyamot teljesen bevégzett ifjak megvisgálásáról, s a számukra kiadandó bizonyít
ványokról van szó, ezen visgálat a képezdei igazgató, és egy képezdei tanár, még 
is a  lyceumi igazgató, és egy lyceumi tanár által történjen, mely után lészen 
csak számukra a tanítói képességről szóló bizonyítvány kiadandó. Azon ifjak, kik 
csak kétévi tanfolyamot végeztek, és igy, nem a gyakorlatit is, csak tanító segédül 
lévén alkalmazhatók, ha tanító segédi gyakorlatuk után valóságos önállásba lépnek, 
lesznek megvisgálandók.

Ugyan a 7-dik pont 6 dik számára, hol arról van szó, hogy biztos jövödelmi 
forrás nem létében, addig is, mig e részben netán az állam részéről nyerendő 
pártfogás irán t lehetne lépéseket tenni, kiküldendő növendékek által volna szük
séges segély gyűjtést eszközleni, megjegyeztetik : hogy bár kívánatos volna, ha e 
részben más czélszerübb módok állanának tehetségünkben, egyelőre azonban még 
most, ezen kerületi gyűlés által is csak az ajánltatik, hogy nagyobbszerü tanít
ványok küldessenek ki a szünidők alatt kerületi gyülekezeteinkbe segélyt gyűjten
dők az intézet számára, — fölhivatva lévén ezennel az illető lelkészek és gyüle
kezeti elöljárók, hogy a náiuk e célból jelentkező ifjakat különös pártfogásuk alá 
vegyék, s a segély szedésben nekik minden készséggel segédkezeket nyújtsanak. 
Annak följelentése következtében pedig, hogy a soproni városi hatóság az igazga
tó fölszóllítására nyolez öl fát és négyszáz mázsa kőszenet ajánlott nagylelkűen az in
tézet számára, e nagylelkűség ujabbi nemes bizonyítéka köszönet nyilváníttás mel
le tt ezennel jegyzőkönyvileg hálás emlékben tartatik.

Mégis a hetedik pont 7-dik számára, hol Bakó Samu alkalmazásáról van szó, 
meg jegyeztetik, hogy csak képességéről adott visga után foghat teljesen alkal
mazás és fizetésbe lépni.

30. Ugyan azon jegyzőkönyv 8-dik pontját illetőleg, hol a  tanodái pénztárnak azon 
sajnos állása m utattatik föl, miszerint a  sok hátramaradások fölszaporodása miatt a  tanárok ren
des évi dijai, elannyira nem szolgáltathatnak ki annak idejében, hogy szinte rendkívüli módhoz 
kellett a  legutóbbi időben az elakadás ideiglenes orvoslása végett nyúlni, minél fogva szorító 
szükséggé vált e részben erélyes intézkedéseket tenni;

Mindeneknek előtte Hrabovszky János vasi fölső egyházmegyei fölügyelő urnák 
szavaztatik a gyűlés által nyilvános elismerés azon lelkes buzgalmáért, minélfogva 
a tanodái pénztár teljes megfogyatkozásából származott elakadáson rögtön az ál
tal segített, hogy számára a kőszegi takarék pénztárból kölcsönt eszközlött. Többire 
az egyházmegyék esperesei ezennel oda utasíttatnak, hogy az illető, hátramaradásban 
lévő gyülekezeteket hátramaradásaik haladéktalan lefizetésére egész komolysággal 
fblszolíttsák, mit ha ezek teljesíteni mégis elmulasztanának, ezen fizetési mulasz
tást nyomban az illető egyházmegyei fölügyelőnek jelentsék, ki is az esperesi tör
vényszék által elmarasztaló Ítéletet hozatván, ezen Ítéletet, ha máskép nem lehet, 
politikai törvényhatóság által is foganatosíttatni fogja.

31. Még is az iskolai nagybizottmányi gyűlés jegyzőkönyve 10-dik pontjára, — 
Scheffer Károly, és Fehér (Weisz) Samu segédtanároknak, eddig tanúsított hiva
talbeli buzgóságuk és sikeres működésüknél fogva, a kért rendes tanári czim meg
adatik, — a nélkül azonban, hogy ebből valami jogezimet, vagy uj anyagi haszon- 
bani részeltetést következtethetnének.

32. Ugyan azon jegyzőkönyv 12-dik pontjára, —



Kijelentetik miként a Soproni főtanodában jövőre a pedellusi név, s azzal eg\ütt 
járn i szokott. — az erkölcsiséget inkább rontó, mint építő kémkedési szolgálat 
teljesen megszüntetendő lesz, —  az illető osztálytanároktól várva meg az egyház- 
kerület a tanítványok erkölcsi m agaviselettel gondos fölügyelést. Egy szükséges 
tanodái szolgának 100 o. é. ltokban fölfogadásáróli gondoskodással egyébbiránt az 
illető főtanodai igazgatóság bizatik meg.

33. Még is azon jegyzőkönyv 15-dik pontja olvastatott, mely szerint Király Jósef Pál 
ur eddigi tőtanodai igazgató igazgatói állásáról már előbb beadott lemondásához határozottan 
ragaszkodik, —

Az egyházkerület méljen sajnálja a jeles férfiúknak ezen állásróli viszalépését, s 
nyíltan elismeri azon jó  szolgálatot, melyet az utóbbi eseménydus nehéz években, 
midőn az igazgatói állás, majdnem a folytonos küzdelem téréni állás volt, ügyes 
tapintata és bölcs körültekintése által, egyházkerületi főtanodánk körül tett, — 
s örömest bevallja, hogy a tisztelt igazgató ur az által magának megmaradó ér
demeket szerzett; —  miért is hálás köszönetét tanúsított buzgó eljárása, s kitartó 
fáradozásáért örök emlékezetül e jegyzőkönyvbe letétetui rendeli, — egyúttal egy
házkerületi főjegyzőjét oda utasítja, hogy nevében irántai kiérdemlett háláját egy 
külön, hozzá intézendő levélben tolmácsolja.

Többire elvül kimondatik, hogy jövőre a főtanodai igazgató a 14 tanárok 
közül mindenkor csak három  évre választatik. Jelenleg az egyházkerület által igaz
gatóul Müllner Mátyás tanár és theologiai igazgató ur választatik meg, azon kije
lentéssel, hogy jövőre a theologiai külön igazgatóság megszüntetvén a lyceumi 
igazgatósággal teljesen egybe olvasztatik, — minden, a  Lyceum és theologia közt 
az idők ránk nehezült viszonyainál fogva eddig létezett elválasztó közfal lerontá
sával, s a  kettőnek tökéletesen együvé forrasztásával, —

34. A fenntebbi 23-k. pont alatt, a pénzügyi bizottmány jegyzőkönyvével beadott ja 
vallatok megvisgálása, s véleményes jelentés adás végett kiküldött választmány jelentését beadván, —

A bizottmánynak, a pénzügyi kezelést illető javaslata a  választmány véleménye
zésénél fogva is elfogadtatik, miszerint az egyházmegyék oda utasítandók, hogy 
pénztárnokaik mellé mindenütt számvevőt válaszszanak, s a számadások évenkint 
pontosan megvizsgáltassanak ; az egyházkerületi számvevő pedig megbízandó, hogy 
úgynevezett számadói m intákat készítsen és nyomasson, melyek egyes rovataiba 
az illető gyülekezetek különféle tartozásait bevezetvén az igy fölszerelt m intákat 
az esperességek pénztárnokaihoz évenkint megküldje, kik ezen rovatok szerint 
tartozzanak a pénzeket bevezetni és fölküldeni.

A kerületi pénztárt illetőleg, mivel az egyházkerület által kivetett 1400 forintnyi 
öszszeget magok a rendszeres tiszteletdijak majdnem kimerítik, újólag pedig az 
egyetemes jegyző és vallási ügynök fizetése, ezen fölül a  sokféle nyomtatványok 
s utazási dijak is igénybe veszik ; elfogadtatik azon javallat, hogy a jegyzőköny
vek s egyébb nyomtatványok mindig egy helyen s egyforma nagyságban nyomas
sanak a kerületi számvevő felügyelete alatt, ki a  nyomatási költségek öszszegét Su
perintendens úrral, a hozzá küldendő nyomtatványok késéretében, a közpénztárból 
előlegezésképi utalványozás végett tudatni fogja, s az ezen nyomtatási költségek
ből az egyes gyülekezetekre esendő, s ezek által megtérítendő mennyiség felől 
értesítendi. A mennyiben továbbá ezen pénztárt, az egyházkerületi s egyetemes 
gyűlésekre, és más hivatalos közügyi küldöttségekre szükséges utazási s napi di
jak  is terhelnék, s ennél fogva ezen dijak szoros meghatározása láttatnék szüksé
gesnek, — miután Superintendens urat ily esetekben, a  Superintendensi utasítás
nál fogva 6 ftnyi napidij illeti, az egyházi fő és aljegyzőkére nézve meghatáro- 
zandónak vélné az egyházkerület, hogy ha ezek nem egyszersmind esperesek is, 
mely utóbbi esetben, mint egyházmegyei hivatalnokok külömben is illető egyház
megyéik költségén tartoznak a kerületi gyűléseken megjelenni, nékiek 4 forint 
napidij adassék, ugyan anynyi az egyházkerületi számvevő és pénztárnok urak
nak is. Mely ebbéli gyűlési határozat s illetőleg javallat a gyülekezetekkel közöl- 
tetik, s elfogadása ajánltatik. Továbbá

a választmánynak a tanodái pénztárra vonatkozó véleményét illetőleg, meny
nyiben ez a befizetések elhanyagolása, és hátramaradások fölszaporodása miatt leg
közelebb is úgy kimerült, hogy a tanárok rendes évi dijait kiszolgáltatni nem le
hetvén rendkívüli kisegítő eszközökhez kellett folyamodni, és igy ezek mielébbi 
behajtása szükségeltetnék minden áron, az egyházkerületi gyűlés az iránt a fenn
tebbi 30-dik pont alatt, hol az iskolai nagy bizottmányi gyűlés jegyzőkönyvének
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erre vonatkozó czikke tárgya Itatott, már eleve intézkedett. A mit e pénztárra nézve 
meggazdálkodási tekintetből a választmány javall, hogy a fótanodai igazgatónak 
eddigi 200 pit fizetése 100 forintra szállíttassék le, azon oknál fogva, hogy dolga 
ezentúl közel sem lesz annyi mint eddig volt, külömben másrendbeli mellékes il
letékei is vágynak; a gyűlés által is elfogadtatik. Egy tanári államásnak meg
szüntetése iránti javallata fölötti határozás azonban, ezúttal még a jövő kerületi 
gyűlésig fölfüggesztetik.

35. Az 1860-dik évi Május hó 31 -ki és Junius 1-ső napjain Kőszegh sz. k. városában 
tartott egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyve 7-dik pontja alatt az iskolai nagy bizottmány egy oly 
felelős helybeli iskolai fölügyelőnek választásával lévén megbízva, ki egyúttal a kisbizottmánynak 
is elnöke legyen; Superintendens ur jelenti, hogy azon évi Octob, 5-én Sopronban tartott nagy- 
bizottmányi gyűlés alkalmával ily fölügyelőül t. Ihász Rudolf ur választatott, ki azonban az 
1861-k. Febr. 20-ki nagybizottmányi ülés alkalmával ismét leköszönvén, —  helyette t. Szigethy 
Jósef ur választatott meg, kisbizottmányi tagokul pedig t. Szemerey Sándor, Hrabovszky János, 
Artner János, Poszvék Keresztély, Braun Ferdinand, Bertók Sándor, Király Jósef, Pálfy Jósef 
és Müllner Mátyás urak, — bemutatja egyszersmind, ugyan azon pont utasítása nyomán a hely
beli iskolai fölügyelő számára készített utasítást is ;

Mi is mindenekben helyben hagyatva tudomásul vétetik.
36. Király Jósef főtauodai igazgató ur, az 1853 évtől mint igazgatóvá lett választatása 

idejétől kezdő, általános igazgatói jelentését adja be a kerületi főiskola tudományos és szellemi 
állásáról, különösen pedig az 186°/, tanévi theologiai, gymnasiumi, érettségi és semináriumi tu
dósításokat, s ugyan ez idei program ot három példányban, —

A jelentés kedves tudomásul vétetik, a beadott tudósítások az egyházkerületi le
véltárba adandók.

37. Petrik Jakab  tanár ur, Superinlenden ur által a Sopronban létező Lahne Frigyes
féle önálló magány tan- és nevelő intézet föl figyelésével lévén megbízva, beadja ezen intézetről 
szóló jelentését, —

Miután a beadott jelentésnél fogva, ezen intézet szerencsés és minden igényeknek 
megfelelő sikerrel működik, örvendetes tudomásul vétetik.

38. Az 1860 évi August. 22, 23. és 24-dik napjain N. Győrött tartott egyházkerületi 
gyűlés jegyzőkönyve 27-dik pontja alatt a felső-lői tanintézet ügyében kiküldött választmány té
vén e részbeni hivatalos előterjesztését, olvastatott ezzel kapcsolatban a felső-lői egyház elöljáró
ságának újabb folyamodása, melyben az egyházkerületet arra kéri föl, hogy a kebelében létező 
tanintézetet föliigyelete és pártfogása alá vegye, a mennyiben lehet anyagi segélyében is része
sítse, ha többel nem, legalább azon öszszeg elengedésével, mit a nevezett gyülekezet évenkint a 
soproni fótanodai pénztárba fizetni tartozik, — fölmutattatik egyúttal egy szerződés, melynek 
alapján az egyházkerület és a felső-lői tanintézet közti egyezkedés létesítendő volna, mellékle
tével egy ezen intézet anyagi állásíit kimutató számításnak; —

Az egyházkerület, előre bocsátván, hogy a fölügyeleti jogot e részben neki külöm
ben is a törvények magadják, már állásánál fogva hivatva érezvén magát a te
rületén fennálló minden tanintézetekre kiterjeszteni figyelmét, s befolyása által 
azoknak minél áldásdusabb működési sikert biztosítni, kész a felső-lői tanintézetet 
is, miután ennek szellemi állása felől teljes-biztosságban van, bár még anyagi ál
lása hátrányos is némileg, pártfogása alá-venni. A bemutatott szerződés pontjait 
illetőleg az elsőre megjegyeztetik, hogy a közvetített fölügyeletet az egyházkerületi 
iskolai nagybizottmány viendi, mely e tekintetből még két taggal szaporittatik, kik 
közül egyet a felső-lői gyülekezetnek, egyet pedig az ottani tanári karnak álland 
jogában megválasztani, a közvetlen fölügyelet az illető esperes és esperességi 
íölügyelőre Hibáztatván. A kilépő seminaristák képességi visgáira az esperes és 
fölügyelő alatt alakuló kisbizottmány ügyel $ Írja alá bizonyítványaikat. A má
sodik pont alatt, az igazgató és tanárok választásáról lévén szó, hozzáteendő, hogy 
ezen választások csak a Superintendens beleegyezése s jóváhagyása után nye- 
rendnek érvényt. A negyedik pontban megnevezett választmányhoz az esperes és 
fölügyelő urak is járuljanak. A hatodik ponthoz, mely az évenkinti számadások
ról szól, hozzá teendő, hogy az illető számadások utóvégre az egyházkerületi szám
vevőség elé terjesztendők. A hetedik pont, mely a tanári testületnek az egyház- 
megyei gyűléseken a mindenkori igazgató és egy tanár általi képviseltetését köti 
ki, elfogadtatik. A nyolczadik pont az intézetnek az egyházkerület általi segély
zéséről szólván, bár bővebb segélyforrások fölötti rendelkezés hatalmában nem áll, 
kész mégis e czélból évenkint 150 o. e. forintokat ajánlani, oly világos megjegyzés 
mellett azonban, hogy a felső-lői gyülekezetét a soproni főtanoda pénztárába fizetni

3
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szokott járuléka alól föl nem mentheti. A kilenczedik pont, melyben a gyülekezet
nek azon kivánata nyilváníttatik, hogy mig egy országos zsinaton minden tanin
tézetekre nézve egyiránt kötelező általános tanterv fogna kidolgoztatni, a cs. ma
gas ministerium által kiadott szervezési tervezet, s az 1857 Febr. 28-kán kiadott 
rendszabályok maradhassanak érvényben, a szerződés harmadik pontja által, mely 
ez intézetben használandó tantervet a kerület többi, hasonló intézeteiben fennálló
val öszhangzásban állani kellőnek elismeri, már magában- megsemmisíttetvén, mint 
külömben is egyházkerületi autonómiánkkal ellentétben álló, egészen kihagyandó. 
Mely ily módosítással elfogadott szerződésnek érvényesítésével Kirchknopf Mátyás 
esperes és Hrabovszky János egyházmegyei fölügyelő urak megbizatnak. —

39. A zalai esperesség az iránt folyamodik, hogy a kebelében létező kővágó-eörsi iskola 
bonyolult ügyeinek megvisgálása, tisztában hozatala, s lehető kiegyenlítése végett, hozzá egy vá
lasztmány neveztessék ;

Mire nézve a hozzá legközelebb eső veszprémi egyházmegyéből Szedenics György 
esperes, Szakonyi István egyházmegyei fölügyelő, Fárnek Dénes lelkész, és Barcza 
István szolgabiró urak oly utasítással kiküldetnek, hogy az ügy állása fölől kellő 
visgálatot tévén, azt elintézni igyekezzenek, tudósításuk annak idejében ide be
váratván.

40. A Tolna-B aranyai egyházmegye hivatalosan jelenti, hogy a múlt évi, győri egy
házkerületi gyűlés jegyzőkönyvének 32-dik pontja értelmében a német és rácz-hidasi fiókegy
házaknak a kis-mányoki anyaegyháztól szándéklott, elválása s őnállásu anyagyüJekezetté alaku
lása ügyében, az egyházkerület erre vonatkozó végzését az érdeklett felek közt megbízatása 
szerint kihirdetendő s végrehajtandó, — oda a maga részéről egy küldöttséget nevezett, mely 
küldöttség előtt a német és rácz-hidasi fiókegyházok anyaegyházzá alakul hatásuk tekintetéből 
eleikbe szabott föltételeket örömmel fogadták s teljesíteni Ígérték, —  kis-mányoki lelkész ur 
azonban azoknak akkor ellenmondván, e részbeni nehézségeit s aggodalmait jelenleg az egy
házkerületi gyűlés éle terjeszti ; —

Minthogy a német és rácz-hidasi fiókegyházbeli hívek az eleikbe szabott föl
tételeket készséggel elfogadták s teljesíteni Ígérték, nehogy ezeknek vallásos buz
galmuk, ügyök hosszasabb elhalasztgatása miatt lehangoltassék, — de más oldaról 
a kis-mányoki lelkésznek is aggodalmai, melyek annyiból, hogy az ő jógáit jövőre 
biztosító s azoknak alapul szolgáló oklevelek kellő hiteles alakban aláírva nin
csenek, alaposok, elenyésztessenek : a Tolnai egyházmegye oda utasíttatik, hogy 
esperes és fölügyelő urak elnöklete alatt egyházmegyei consistoriuraot tartva, mind 
a kis-mányoki lelkész eddig já rt fizetésének továbbra is élte fogytáigi bizto
sítása, mind az uj meghívandó lelkész számára megállapított fizetés iránt, valamint 
arról is, hogy paplakjukat egy év elforgása alatt fölépíteni tartozzanak, a német 
és rácz-hidasiaktól hiteles alakban kiállított külön lekötelezési okiratot vegyen, 
s ezeket haladéktalanul Superintendens úrhoz küldje ; ki is ezek nyomán a további 
teendők iránt nyomban intézkedend

41. A gyúrói, eddig tordasi anyaegyházhoz tartozó fiók gyülekezet az iránt folyamo
dik, hogy a tordasi gyülekezettőli elválása, s önálló anyagyülekezetté alakulása neki megendtessék ;

Miután folyamodó gyúrói fiók egyházbeli hívek hiteles okiratokkal kimutatták, hogy 
a tordasi anyaegyház elválásuk ügyében semmi nehézséget nem tesz, az illető lel
kész is az eddig általuk beszolgáltatni szokott csekély fizetést maga jó szántából 
jövőre teljesen elengedi, — ők pedig oly számmal vannak, hogy egy lelkész és 
iskola tanító eltartására elégséges erővel birnak, s ennél fogva mind a lelkész, mind 
az iskola tanító számára annyi fizetést ajánlanak, mennyit az egyházkerületi gyű
lés is elfogadhatónak lá t; — az önálló anyaegyházzá alakulás, s saját lelkész tar
tás nekik azon kikötéssel megengedtetik, hogy a többi egyházak által viselni 
szokott közterheket s kötelezettségeket aránylag jövőre ők is viselendik, E  vég
zés végrehajtásával az illető esperes s egyházmegyei fölügyelő urak bízatnak meg.

Általános elvül itten kimondatik egyúttal, hogy az igy keletkező uj gyüle
kezetekben azon közterhek fölosztása iránt, melyeket mint anyagyülekezetek viselni 
kötelesek, az illető esperességek tartoznak intézkedni, —  és hogy minden uj gyü
lekezetek a főtanodai alaphoz a kellő kötelezvényt szintúgy beadni tartoznak, mint 
azt annak idejében más anyagyülekezetek beadták.

42. Főtiszt Superintendens ur bemutatja az egyetemes fölügyelő választására bejött sza
vazatok felbontásában működött bizottmány jelentését, az arról vezetett jegyzőkönyv annak ide
jében a pesti egyetemes állandó bizottmány elnökéhez lévén megküldve;

e jelentésből tudomásul vétetik, hogy a dunántúli egyházkerület 150 gyülekeze



teinek, és a soproni főtanodénak szavazataiból 140 szavazat érkezvén bé, ezek kö
zül 139 Báró Prónay Gábor ur ő méltóságára, 1. mélt. Radvánszky Antal zólyomi 
főispán s esperességi fölügyelő ta ra  adatott,

A soproni felső egyházmegye 8 gyülekezeteibőli szavazatok a jelen gyűlésen 
adatván csak be, ezek fölbontásából kitűnt azon eredmény, miszerint szavazataikat 
mind Báró Prónay Gábor ur ő méltóságára adták, Superintendens ur által fog 
utólagosan az egyetemes állandó bizottmány elnökségénél bejelentenni. A szava
zataik beadásával teljesen elmaradt három gyülekezetek Superintendens ur által fog
nak e mulasztásért kérdőre vonatni.

43. A népiskolai választmány, Pálfy Jósef képezdei igazgató által kidolgozott több rendű 
iskolai könyveket mutat be, mint igen ez él szerű eket, s ajánlahdókat, minők „utasítás néptanítók 
számára“ — „keresztyén anyaszentegyház története, kisebb kiadás népiskolák számára, még is 
az általa átdolgozott „Wendel Henrik kátéja;“

Mely iskolai könyvek Osterlamm Károly pesti könyvárus által már kiadatva lévén, 
miután az egyházkerületi gyűlés azok jelessége és czélszerüsége felől meggyőző
dött, azokat minden tanítóknak, s általánosan a nevelés ügyében fáradozóknak 
megszerzés és iskoláikbani használat végett ldválólagos figyelmükbe ajánlja.

44. Indítványoztatván, miként a népiskolai bizottmány állandóvá tétele azon okból is 
kivánatos volna, hogy ez, népiskoláink szükségeit folytonosan figyelemmel késérvén, a még hi
ányzó tankönyvek készítéséről időről időre gondoskodna, minők például: történelmi tan-és pre- 
dikácziós könyv;

Az egyházkerületi gyűlés hivatása egyik legfontosabb ágozatának ismervén előse- 
gíteni mindenkép a czélszerü népnevelés szent ügyét, meggyőződve a felől, hogy 
az ily bizottmánynak folytonos fennállása, az e részben óhajtott kedvező eredmé
nyek eszközlésének egyik leghatályosabb tényezője leend — e népiskolai bizott
mányt ezennel állandónak nyilvánítja, oly utasítással, hogy kebelébe tanítókat is 
vegyen föl, s figyelmét a német tankönyvekre is kiterjessze. —

45. Fölemlíttetvén, miként a szt. lörinczi algymnasium részéről az iskolai tudósítások, 
úgy, mint azt a szerződés értelme kívánja, eddig is be nem adattak ;

Illető esperes ur jelenti, hogy az ezúttal csak tévedésből m aradt hon, de rövid 
idő alatt utólagosan be fog Superintendens úrhoz küldetni.

46. Superintendens ur jelenti, hogy a váczi lelkész, ki egyszersmind, a siketnémák 
intézetében is vallástanító, a  múlt évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 32-dik pontja értelmében, 
eddigi 20 váltó forintból álló fizetését ezen egyházkerület részéről is 20 pgő. forintban kéri ki
adatni, — és hogy ugyan azon jegyzőkönyv 30-dik pontja  következtében Dr. Szontagh Kálmán 
egyetemes vallási ügynök urnák kerületünk részéről ez évre 108 ft. 64 kr. küldettek o. é. tisz
telet dij fejében ; —

A váczi siketnéma intézetbeli vallástanítónak évi dija jövőre 20 o. é, forintokban 
határoztatik ezen egyházkerület részéről fizettetni, — a vallási ügynök tisztelet
dijának végleges m eghatározása az egyetemes gyűléstől váratik.

47. Az egyházi gyámintézeti ügyben nevezett bizottmány beadja ezen évi ülésének 
jegyzőkönyvét, —

melyből az egyházkerületi gyűlés a még csak keletkező félben lévő intézetnek 
már is szerencsés sikerreli működését tapasztalván, azt örvendetes tudomásul veszi. —

48. Horváth Sándor győri lelkész s egyházkerületi levéltárnok a múlt évi gyűlés jegy
zőkönyve 24-dik pontja nyomán jelenti, miként megbízatása szerint a levéltári irományok ren- 
dezésést ugyan megkezdette, minthogy azonban 16 egész évi elmaradás és rendezetlen állapot 
helyrehozásáról van szó, miután 1845-től fogva semmi nem vezettetett be a  régi elenchusba, 
e m unka körül oly nehézségek merülnek föl, hogy egy ember erre a  legjobb akarat mellett is 
teljesen elégtelen, azért arra kéri föl az egyházkerületet, hogy az egyházkerületi pénztárból egy 
levéltárnoki segédkép használható egyén díjazása, s más aprólékos költségek födözése fejében, 
ha bár csak mérsékleti öszszeget utalványozzon, —

bár ugyan a levéltár mielőbbi rendbehozatala az egyházkerületnek érdekében fek
szik, kedvezőtlen pénzviszonyainál fogva azonban most egyelőre e czélra újabb 
kiadásokat tenni nem állván tehetségében, jelentő levéltárnok ur fölkéretik, hogy 
addig is, mig pénzügyünk engedendi, e rendezési m unka körül tegyen ismert buz
galmánál fogva annyit, mennyit önerejénél fogva tenni képes.

49. Steltner Gyula első évi hittanuló és Neuberger Sándor hetedik osztályú lyceumbeli 
növendék, azért folyamodnak, hogy a Dezső Juliánnaféle stipendium számukra megrendeltessék, —

Superintendens és egyházkerületi fölfigyelő urak a végrendelet tartalm át bővebben 
megtekintve, annak értelmében fogják folyamodókat a  kért dijpénzekben részeltetni.
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50. Laucsek János, vecsei fiók egyházbeli tanító, az ottan f. é. Junius 20-kán támadt 
tűzvész által minden ingó vagyonától megfosztatva, azért folyamodik, hogy némi folsegélése s 
kármentesítése tekintetéből az egyházkerületben számára könyör adományok gyüjthetése enged
tessék,

a kért segélygyüjthetési engedély ezennel megadatik.
51. Előbbi jegyzőkönyveink nyomán ismételten fölemlittetvén, miként Bucsánszky Ala

jos pesti könyvnyomdász egyházkerületünk jogainak bitorlásával Superintendentiánk magyar 
énekes könyveit sok éktelen hibák, de általunk el nem fogadható toldalékoknak is becsusztatásá- 
val önhatalmilag újabb kiadásokban folyvást nyomatja, — sőt legközelebb a tolna egyház me
gyei német énekes könyveket is kiadta, —

hogy e vakmerő jogbitorlásnak eleibe elvalahára kellő gát vettessék, s annak be
tiltása erélyesen eszközöltessék, főtiszt. Haubner Máté Superintendens, Pálfy Jósef 
képezdei igazgató és Schneiker Jakab tolnai esperes urak fölkéretnek, hogy leg- 
közelébb Pesteni megjelenésük alkalmával nevezett Bucsánszky Alajos könyvnyom
dászt eziránt komolyan kérdőre vegyék, váljon mi joggal avatkozik oly vallásos 
könyveink nyomtatásába, melyek fölött a tulajdonosi jog  kizárólag csak minket 
illet, s őtet azok kiadásával soha meg nem bíztuk? — s azt neki egyházkerü
letünk nevében élőszóval betiltsák ; a mi ha kívánt sikert nem eredményezne, Su
perintendens ur megbizatik, hogy a n. m. m agyar kir. Helytartótancshoz intézendő 
fölterjesztés által is e letiltásnak kellő sikert szerezzen.

Egyébbiránt az énkes könyvek újbóli kinyomatásával az iskolai könyvbiráló bi
zottmány, — mely e czélból még két taggal, neveztesen Tóth János esperes és 
Szigetin Dániel lelkész urakkal szaporittatik, ezennel oly fölhatalmazással megbiza
tik, hogy az újból nyomatandó énekes könyvek homlokán világosan kitétessék, 
miként az egyházkerület csak ezeket ismeri el általa kiadottaknak s egyedül hasz
nálhatóknak, minden mást bitorlásnak nyilvánítva.

52. Pálfy Jósef képezdei igazgató ur ríltal ily czim alatt készített, s Oszterlamm Ká
roly pesti könyvárusnál második javított kiadásban megjelent imakönyv mutattatván be: „Ma
gányos áhitatosság oltára, imádságos könyv evang. keresztyének számára ;u —

mint igen czélszerü, s az áhitatos szivek buzgóságának emelésére alkalmatos, ke
rületünkben gyülekezeteknek s ezek egyes áhitatos hiveinek figyelmükbe ajánl- 
tatik.

53. A soproni gyülekezet képviselői által bejelentetvén, miként az ott használatban lévő 
német énekes könyveket újból kinyomatták, s azoknak egy újabb kiadását szándékoznak ismét 
eszközleni,

a tolnai, és vasi fölső egyházmegyék fölhivatnak, vagy csak az egyformaság te
kintetéből is, ezen énekes könyvek elfogadására, s a soproni gyülekezettel csatlakozva 
újbóli kiadatásukhoz járulásra,

54. Superintendens ur jelenti, hogy W ohlmuth Leopold ur volt Administrator őtet a 
mindeddig nála volt egyházkerületi irományoknak, könyveknek és pecsétnek lajstrom szerinti 
átvételére fölhivta, —  ennél fogva kéri az egyházkerületet, hogy a nevezett irományok átvétele 
iránt gyülésileg intézkedjék. —

Az egyházkerületet illető ezen irományok, könyvek és pecsétnek elenchus melletti 
átvételével Hrabovszky János vasi felső egyházmegyei felügyelő és Schneller Vil
mos kőszegi lelkész urak oly utasítással megbizatnak, hogy azokat Győrbe, a le
vél tárba szállíttassák.

55. Superintendens ur kérdést tévén az egyházkerületi névtár kiadása iránt, —
az ezennel elrendeltetik s vele Superintendens ur megbizatik. —

56. Ugyan Superintendens ur jelenti, hogy jövő Septemb. hó folytán a kül- egyetemek
ről visszatérő hitjelöltek visgálata fogván foganatba vétetni, közülök némelyeket már kész hi- 
vány várja, nevezetesen Pecz hitjelölt urat a harkai gyülekezet kéri rendes lelkészül, de ki még 
csak élte 23-dik évében lévén a rendes canonicus időt nem érte el, — ennélfogva kérdést tesz, 
ha váljon őtet rendes lelkészül fölavathatja-e?

Az ily kiskorúak felszentelése egyházi törvényeinkbe, s kerületünk által is hozott 
világos határozatba ütköző lévén, meg nem engedhető.

57. Superintendens ur, a helvét hitvallású egyházkerületek részéről testvéri egyetértés 
következtében megküldött gyűlési jegyző könyveket mutatván be;

ezek testvéri szívességei fogadtatnak, a levéltárba betétetni rendeltetnek, s Superin
tendens ur fölkéretik, hogy viszonzásul a mi gyűlési jegyzőkönyveinket is minden 
helvét és ágost. hitvallású Superintendentiákhoz megküldje.

58. A kemenesi egyházmegye részéről indítványoztatik, miszerint az egyházkerület által
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oly határozat hozattassék, melynél fogva olyan evangélikus hívek, kiknek valamely gyülekezet 
területén fekvő birtokuk van, bár m aguk személyesen nem azon gyülekezet keblében laknak is, 
azon gyülekezet szükségeinek födözéséhez is járulni tartozzanak, —

az e tárgybani határozást az egyházkerületi gyűlés hatása körén túl esőnek véli.
59. Fölemlítetvén, miként az egyházi fizetésekre vonatkozó jelentések, melyek az 1856- 

dik évi jegyzőkönyv 68-dik 1857. 61-dik 1858. 42-dik pontjai szerint beadandók, máig sem 
adattak be minden esperesség részéről; —

a még elmaradásban levő egyházmegyék fölhivatnak a teljesítendők teljesítése 
végett.

60. A soproni alsó egyházmegye részéről oly végzés hozatala indítványoztatván, mely
nél fogva, ha valamely lelkész egyszer a hivatalos kellékekkel ellátott hiványt elfogadja, többé 
szavát hivatal vesztés terhe alatt, vissza ne vehesse ; —

e tárgy, az egyetemes egyházi törvényhozás körébe vágó lévén, miután ily joggal 
egyes egyházkerület nem bírhat — a zsinat eleibe tartozónak jelentetik.

61. A zalai egyházmegye részéről bejelentetik, hogy lelépett Lájpczig János esperes és 
Mezriczky Péter egyházmegyei fölügyelő urak helyibe esperesül Blaisza János, fölügyelőül Per- 
laky Gábor urak választattak, —

tudomásul vétetik.
62. A vasi közép egyházmegye részéről jelentetik, hogy az ott megüresült egyházmegyei 

fölügyelői hivatalra Takács Lajos ur választatott meg, —
tudomásul szolgál.

63. A tolnai egyházmegye részéről bejelentetik, hogy a kebelébeni egyházmegyei föl
ügyelői hivatalra Kurcz György ur választatott,

tudomásul vétetik.
64. A legközelebbi August. 28-kán Pesten tartandó egyetemes gyűlésre képviselőkul 

az egyházkerület részéről —
Főtisztelendő H aubner Máté Superintendens, Tek. Radó Lajos egyházkerületi föl
ügyelő, Szedenics György, K arsay Sándor, Schneiker Jakab, Kirchknopf Mátyás, 
Tóth János esperes, Pálfy Jósef képezdei igazgató, Poszvék Keresztély, Schleining 
Károly, Szigethy Dániel, Csapli István lelkész, Hrabovszky János, Eőry Sándor, 
Takács Lajos, Csapó Pál, Kurcz György egyházmegyei fölügyelő, Kis Lajos udv. 
agens, Ostffy Pál, Kis Lajos, Tóth Sámuel, Szeniczey Ferencz fölügyelő és Ulber 
Mátyás urak, küldetnek.

65. A jövő évi egyházkerületi közgyűlés a megállapított sorozat szerint 
Sopron sz. kir, városban fog megtartatni.

Jegyzetté

Szedenics György m. k.
egyházkerületi egyházi Főjegyző.

Nyomatott Sopronban Romwalter Károlynál.
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án felügyelő, Barca István, Paal István, Barca

esperes, Eősze Zsigmond kis-péczi lelkész, Sza- 
lő, Matkovicli Géza. 
ü  Jósef, esperes, Csapó Pál felügyelő, 
eres, Eősze István kővágó-eörsi lelkész, Perlaky

s iháros-berényi lelkész, Renner Endre sz. ki-
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iz, Noszlopi Elek, Sztanó János lelkész, Tur- 
László Jónás lelkész, From m  János, Magassy 
ászló Dávid, Pelargus János lelkész, Nagy Pál, 
rovszky Gyula, Radó Lajos ifj., Radó Kálmán, 
:r Ágoston, Steiner Károly lelkész, Matkovicli 

Pető János lelkész, Turcsányi Endre segédlel- 
3Í, Dr. Zékely Frigyes, Ihász János, Poszpiszil 
!echtl Károly urak.

alom m al :
.báni segédül hívása után, elnök superintendens 
isszaemlékezését ezen Veszprémi egyház kebelé
it is kiinduló pontjára, s dicsőítvén az Istennek 
eket. életének elébbi több örvendetes eseményei, 
után is arra méltatá, hogy most azon helyről, 

.onfirmáltatott, egyházkerületünk gyűlését, mint 
üdvözléssel m egnyitóttnak kijelenté, 
ezen kegyes visszaemlékezésében az egyházke- 
osztozott.
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Az 1863. évi Sept. 1. 2. é s  3-dik napjain Veszprém városban a 
dunántúli ágost. hitv. evang Egyházkerület részéről főtisz
telendő Haubner Máté superintendens és tek* Radó Lajos, 
egyházkerületi fölügyelő urak ikerelnöklete alatt közgyűlés 
tartatván, jelenvoltak: Karsay Sándor, egyházkerületi egy
házi íő-, Tót János, egyházi aljegyző; Eöri Sándor, egy
házkerületi világi fő-, Kis Sándor, világi aljegyző; — to
vábbá mint egyházmegyei képviselők: a
Soproni felső esperességből : G radt János esperes.
Soproni alsó esperességből: Trsztyenszky Gyula esperes, Ostífy Pál.
Vasi íelső esperességből: Kirchknopf Mátyás esperes, Lostorfer Pál, borostyánkői lel

kész, Szovják Mátyás felügyelő.
Vasi közép esperességből : Szutter Károly sárvári, Mendel Samu n. csói lelkész, T a 

kács Lajos felügyelő.
Kemenesaljái esperességből: Tót János esperes, Nagy Károly kis-somlyói lelkész, Sza

kái János gérczei lelkész, Berzsenyi Miklós, Radó Dénes.
Veszprémi esperességből: Szedenics György esperes, Tatay Samu b. tamási lelkész, 

Fárnek Dénes n. szőllősi lelkész, Szakonyi István felügyelő, Barca István, Paal István, Barca 
Bálint.

Győri esperességből: K arsay Sándor esperes, Eősze Zsigmond kis-péczi lelkész, Sza- 
lay Sándor n -b ará ti lelkész, Kis Sándor felügyelő, Matkovich Géza.

Fehér-kom árom i esperességből: Udvardi Jósef, esperes, Csapó Pál felügyelő.
Zalai esperességből: Blajsza János esperes, Eősze István kővágó-eörsi lelkész, Perlaky 

Gábor felügyelő, Cigány Károly.
Somogyi esperességből: Andorka János iháros-berényi lelkész, Renner Endre sz. ki

rályi lelkész.
Tolna-baranyai esperességből : Schleining Károly esperes, Ritter István gyönki lelkész, 

Bárány Pál.
Sopron sz. kir. városi gyülekezetből: Poszvék Keresztély lelkész, Ulber Mátyás.
Győr sz. kir. városi gyülekezetből: Zmeskál Sándor, Ráth Károly
Kőszegi sz. kir. városi gyülekezetből: Schneller Vilmos lelkész, Szovják Mátyás.
Rust sz. kir. városi gyülekezetből: K leinrath Károly felügyelő, urak.
Ezen kivül az egyházkerület hivei közül : Turcsányi Gábor lelkész, Bélák János lel

kész, Sinkovics Jónás lelkész, Sas Lajos lelkész, Noszlopi Elek, Sztanó János lelkész, T u r
csányi Gyula lelkész, G áspár Dániel lelkész, László Jónás lelkész, From m  János, Magassy 
György, Vid Károly, Németh Károly lelkész, László Dávid, Pelargus János lelkész, Nagy Pál, 
Balogh Im re lelkész, Krizsán Jósef lelkész, Dobrovszky Gyula, Radó Lajos ifj., Radó Kálmán, 
Fördős Vilmos, Straner György lelkész, Straner Ágoston, Steiner Károly lelkész, Matkovich 
Tivadar, Varga Mátyás, Odor Pál, Bélák István, Pető János lelkész, Turcsányi Endre segédlel
kész, Poszvék Sándor segédlelkész, Forster Jósef, Dr. Zékely Frigyes, ihász János, Poszpiszil 
Károly, Szente Gábor segédlelkész, Kis Jenő, Hechtl Károly urak.

M ely  alkalom m al:
1. A szentléleknek buzgó ének és imábani segédül hívása után, elnök superintendens 

ur érzékeny szavakban fejezvén ki kegyeletes visszaemlékezését ezen Veszprémi egyház kebelé
ben töltött gyermekkorára, m int szellemi életének is kiinduló pontjára, s dicsőitvén az Istennek 
kegyelmét, hogy őt az egykor igénytelen gyermeket, életének elébbi több örvendetes eseményei, 
de később súlyosan reá nehezült viszontagságok után is arra méltatá, hogy most azon helyről, 
hol ezelőtt 58 évvel, mint 11 éves gyermek confirmáltatott, egyházkerületünk gyűlését, mint 
annak egyik elnöke kormányozhatja, azt szives üdvözléssel megnyitottnak kijelenté.

Elnök Superintendens urnák ezen kegyes visszaemlékezésében az egyházke
rületi gyűlés szives üdvözlésekkel osztozott.
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?. Nyomban egyházkerület! fölügyelő ur, az egyházkerület képviselőit vallási ügyeink 
buzgó tárgyalására liiván fel, kcgyeletteljes szavakban ujitá meg emlékezetét két jelen évben 
elhunyt férfiúnak Hrabovszky János felügyelő és Vimmer Ágoston lelkész urnák, kik egyházi 
ügyeink körül mind végig kiváló buzgalmat tanúsítottak. Fölemlité továbbá, hogy mélt. b. 
Prónay Gábor, egyetemes felügyelő ur e f. évben soproni főtanodánkat a nyári vizsgálatok ideje 
alatt meglátogatván, annak szellemi gyarapodásáról kedvezőleg nyilatkozott; anyagi álapotáról 
is főtanodánknak ez évben örvendetesebb jelentést tevén, az esperességi elnökségeknek ez érdem - 
beni buzgó közreműködését méltányló A soproni tanitó-képezde szellemi állapotának kedvező
ségéről is annál nagyobb örömmel tön jelentést, mivel ezen intézetünk anyagi tekintetben foly
vást szükséggel küzd, s azt egyes jószívű adakozók, úgy mint gyülekezetek is ezen évben is 
önkéntes segedelembe részesíték. Végre köz'udomásra juttató  tavali kér. gyűlésünk jegyzőköny
vének 4. pontja nyomán, hogy az egyházkerületi egyházi főjegyzőségre Karsay Sándor, győri esperes, 
az aljegyzőségre T ót János, kemenesalyi esperes ; mégis a világi főjegyzőségre Eőri Sándor volt 
aljegyző és aljegyzőségre Kis Sándor, győri felügyelő urak lőnek általános szavazattöbbséggel 
elválasztva.

Mindezek örvendetes tudomásul vétetvén, az újonnan választott jegyzők az 
esküt letették s helyüket elfoglalták, letett esküjük jegyzőkönybe foglaltatván:

En N. N., m int a dunántúli ágost. hitv. evang egyházkerületnek általános 
szavazattöbbséggel megválasztott (egyházi s. a t.) jegyzője, esküszöm az élő Is
tenre, ki atya, fiú és lélek, hogy én egyházamnak országos békekötésekkel és 
több honi törvényekkel biztosított önkormányzati jogához lelkem egész erejével 
ragaszkodni, gyűléseinken rendesen megjelenni, ott hivatalom tiszte szerint a gyű
lési tanácskozásokat éber figyelemmel kisérve, a többség szerinti határozatokat 
lelkiisméretesen jegyzőkönyvbe iktatni, a kezemre bízott okiratokat hiven meg
őrizni s magamat általában egyházunk törvényeihez és határozataihoz mindenek
ben alkalm azni, mindenkor kötelességemnek tarfandom. Isten engem úgy se- 
géljen !

3. Elnök Superintendens ur szóval jelenté, hogy f é. Febr. 22-én elhunyt jelesünk 
Néli. Hrabovszky János, vasi-felső felügyelő urnák, egyházunk ügyei körül kitüntetett érdemei 
feözméltánylatául Schneller Vilmos, kőszegi lelkész urat, mint ki a boldogulttal közelebbi vi
szonyban volt, egy a jelen gyűlés színe előtti emlék-beszéd tartásával bízta meg, mire nevezett 
lelkész ur, nyomban élénk vonásokban ecseteié az elhunyt férfiúnak érdemeit, megemlítvén, hogy 
azon jeles férfiak között, kik az egyház és haza körül érdemesiték magukat, Hrabovszky János 
az elsők sorában áll, mert azon 22 év alatt, melyekben a vasi-felső egyházmegyében és később 
a kőszegi gyülekezetben a fölügyelői hivatalt viselé, mind végig az egyházi ügyeket kitűnő és 
ernyedetlen buzgósággal kormányozó; az egyházmegyei, kerületi ép egyetemes gyűléseken ren
desen megjelent, és nem csak azokban járt el hűséggel, melyekkel gyülésileg meg lön bizva; 
hanem vallásos lelke önként keresett alkalmat, mindenütt, a khzjót előmozdítani; az igazságot 
mindenkor szeretettel párosult lelkülettel nyilvánította, különösen az egyháznak, a megpróbálta
tás legközelebb lefolyt idejében, ősi, törvényes jogait, rendületlen hűséggel és bátorsággal védel- 
mezé A nevelés szent ügyét szivén viselvén, azt mindenütt, különösen soproni főtanodánkbam 
és tanitó-képezdénkben, mind a tanárok fizetésének javítása, mind szegényebb sorsú tanulók 
felsegélése által, nem csak sajátjából tetemes és gyakori áldozatokkal előmozdító; hanem erre 
más nemes lelküeket is kedvező sikerrel megkeresett és. lelkesített. Kiváló részvéttel viseltetvén 
a szegényebb egyházak sorsa iránt, az ezek érdekében alakult E E E  gyámintézetnek páratlan 
buzgalmu apostola volt, s mint ilyen nem csak az intézet bizottmányainak gyűléseiben vön te
vékeny részt, hanem még a némethoni Gusztáv Adolf egyletnek egyik Lipcsében tartott köz
gyűlésén is megjelent. Családi egyszerű életében is a vallásos buzgóságnak őseitől öröklött ra- 
gyogó jellemképét tüntetvén fel, isteni félelmének, szelídségének és felebaráti szereteténck, pél- 
dányszertisége által is azokra, kik őt ismerték és tisztelték, csendes folyamkint kiáradó jótékony 
hatást gyakorolt. — Szép és jó  lelkének áldásait egyesekre is kiárasztandó, nem csak a kerü
leti gyámoldának, mind lelkészi és tanítói özvegyeink s árváink felsegélésére, kerületünk párt. 
fogása alatt fönálló egyik legüdvösebb intézetünknek tön több hasznos szolgálatokat, hanem a 
kőszegi lelkész és tanítók özvegyeinek és árváinak gyámolitására 400 ftnyi alapítványt is tett, 
melynek a nevezett gyülekezet hálás kegyeletből H ra b o v s z k y a la p i tv á n y  nevet adván, annak 
gyarapítására a boldogultnak arcképét ki is nyomató.

Az egyházkerületi gyűlés mindezeket kegyeletteljes érzülettel hallgatván, az 
elhunyt jeles férfiúnak kitűnő érdemeit jegyzőkönyvileg örökíteni, azon buzgó kí
vánattal határozó el, adjon az ég egyházunknak több hasonló buzgalmu férfia
kat, az elhunytnak nevét pedig tartsa főn a késő maradéknál is áldásos emléke
zetben. —



4. Olvastatott a  nm. ra. kir. helytartótanácsnak 18G?. Jul. 21. 417G. sz. a. leirata, mely 
szerint, a m agyar kertészeti - társulat igazgató válaszmánya, Lukács Sándor által szerkesztett 
„Kerti gazdaság“ czimii hetilap 186°/, évi folyamának, jutalom gyanánt, érdemes iskolatanitók 
és tanulók számára, vallás külümbség nélkül tel ajánlott több példányából egyházkerületünknek 
7 példány küldetett, melyekből azonban később egy 1862. Oct. 2. 18775. sz. intézvényben az 
1861. Julius havi füzetek, mint tartalmuknál fogva, jutalomra nem alkalmasok visszaküldetni 
kérettek.

Superintendens ur a küldött példányokat az érdemesb iskolatanitóknak k i
osztó. i

5. Olvastatott a nm. m. kir. helytartótanács 1862. Nov. 11. 68903. sz. a. intézvénye, 
miszerint Superintendens urnák a soproni L'áhne-féle fi tan- és nevelő - intézetről tett tudósit- 
ványa, észrevétel nélkül küldetik vissza,

Tudomásul szolgál.
6. Olvastatott a nm. m. kir. helytartótanács 1862. Oct. 29. 71612. sz. a. intézvénye, 

miszerint az országban dühöngő marhavész körül tett hatósági intézkedések végrehajtását a nép 
között uralgó némely babonás vélemények gátolván, ezeknek elhárítása tekintetéből a lelkészek 
közreműködése vétetik igénybe.

Köröztetett.
7. Olvastatott a nm. m. kir. helytartótanács 1862. Dec. 19. 22110. sz. a. intézvénye, 

melyszerint az 1863. évi Magyarországi tiszti névtárra való előfizetési iv köröztetni kéretik.
Köröztetett.

8. Olvastatott a nm, m. kir. helytartótanács 1863 Márt. 5. 16772 sz a. leirata, mely
ben a lélkészek és tanítók arra hivatnak fel, hogy a selyemtenyósatéssel kapcsolatban álló 
eperfa tenyésztést, közbejárólag előmozdítsák.

Köröztetett.
9. Olvastatott a nm. m. kir. helytartótanács 1863. Márt. 28, 23976. sz. a. leirata, 

melynek kapcsolatában a bécsi cs. kir. evang. hittudományi karnak az 186 a/3 tanév 2. felében 
tartandó előadások jegyzéke közöltetik.

Köröztetett.
10. Olvastatott a nm. m kir. helytartótanács 1863. Apr. 15. 4843. sz. intézvénye,

melyben a „Magyarországi helynévtár“ czimü könyv előfizetésül ajánltatik.
Köröztetett

11. Olvastatott a  nm m. kir. helytartótanács 1862. Aug. 20 53563. sz. a. leirata,
melyben Superintendens ur az iránt hivatik fel, hogy a magyarországi protestánsok részére ren
delt általány maradványaiból a tanári és lelkészi pályára külföldi egyetemeken készülő ifjaknak 
segélyezése újra 2 évre engedélyeztetvén, a pályázatot közhírré tegye. Superintendens ur azon
ban ez ügyben m agát a tavali kér. gyűlés jk . 20. még is a tavali egyetem, gyűlés jk. 42.
pontja alatti határozatokhoz tartván, a pályázatot nem köröztette.

Az egyházkerület az idézett határozatához tovább is ragaszkodik.
12. Olvastatott a nm. m. kir, helytartótanács 1862. Aug 23. 54666. sz. a leirata,

melyben Superintendens úrtól a Dregályi-féle ügyben felvilágosítás és véleményadás kéretik. 
Ugyan ennek kapcsában olvastatott a nm. m. kir. helytartótanács 1863. Márt. 14. 19848 sz. a 
leirata, miszerint Dregályi Dániel volt győri lelkésznek, felfüggesztése napjától önkintes lemon
dása napjáig lelkészi fizetése megrendeltetik, a protest, egyházi és iskolai célokra rendelt általányból 
pedig 500 ft. államsegély utalványoztatik. —

A megrendelt, különben is igazságosnak elismert fizetést a győri gyülekezet 
kiszolgáltatván, tudomásul vétetik.

13. Olvastatott a nm. m. kir. helytartótanács 1862. Oct 1. 46706. sz. a. leirata, mely
ben Superintendens ur értesittetik a felől, hogy a bécsi iskolai könyvek igazgatóságánál az evang. 
iskolák számára több könyvek még megrendelhetők; még is Superintendens urnák felterjesztett 
azon jelentése, hogy az egyházkerület m aga gondoskodván iskolai könyvekről, a  felajánlottakra 
egyházkerületünknek szüksége nincsen.

Iíelyeslőleg tudomásul vétetik.
14. Olvastatott a nm. m. k. helytartótanács 1862. Oct. 27. 72739. sz. a. leirata az iránt, 

hogy a lelkészek az 1842. évben született figyermekek névjegyzékét a hadujonczozó hatóságok
nak szolgáltassák ki.

Köröztetett.
15. Olvastatott a nm. m. kir. helytartótanács 1862. Nov. 3. 48000 sz. a. leirata, mely

ben Superintendens ur arra hivatik fel, hogy Horváth Sándor győri lelkésznek azon eljárására 
nézve, miszerint Vierzigmann Károly győri ev. lakosnak, Pilányi Anna, r. catli. nejétől szüle
tett leánygyermekét megkeresztelte, roszalást jelentsen ki, a  keresztelési jegyzéket semmisítse
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meg s annak a rom. cath. plébános részére átszolgáltatását eszközölje ki, — melyeket Superin
tendens ur a tavali kér. jk. 18. p. értelmében nem teljesítvén, azoknak végrehajtására a nm. m, 
kir. helytartótanács 1863. Jul. 31. 45725. sz. a. leiratában íujból emlékeztetvén, ez érdemben 
tett felterjesztésének másolatát az egyházkerületi gyűlésnek beadja.

Superintendens urnák felterjesztését az egyházkerület magáévá teszi. —
16. Olvastatott a  nm. m. kir. helytartótanács 1862. Dec. 28. 89517. sz. a. leirata, mely

ben kijelentetik, hogy tavali kér. gyűlésünk 18. jk. pontjára a Pründl-féle ügyben tett felfolya
modványnak hely nem adatik; — ennek kapcsában felolvastatott a nm. m. kir. helytartótanács
nak 1862. Dec. 26. 76614. sz. a. leirata, melyben Superintendens ur Töskés János győri evang. 
lakosnak, Schadl Katalin rom. cath. nejétől, született leánygyermeke megkereszteltéseért felvilá
gosítás s illetőleg önigazolásra felhivatik, mely felvilágosító s illetőleg igazoló felterjesztését s erre 
a  nm. m. kir. helytartótanács 1863. Febr. 26 2yl86. sz. a. roszalló leiratát is a kerületi gyű
lés elé adván ;

A felterjesztés helyeslőleg tudomásul vétetik.
17. Olvastatott a nm m. kir helytartótanács 1862. Dec. 21. 80772. sz. a. leirata, 

melyben Ő es. kir. flgének a patensszerü és autonom egyházközségek között létező súrlódások 
elhárítása tekintetéből hozott abbeli legkegyelmesebb elrendelése közöltetik, hogy minden evang. 
egyházközség ép agy, ha magát patensszerü eg rendezi, valamint ha a pátenstől visszalépni szán
dékozik: az illető egyházi közgyűlésen hozott abbeli határozatát elébbi superintendensének egy
szerűen tudomására ju tattn i köteleztetik, —  ennek kapcsolatában felolvastatott a nm. m. kir. 
helytartótanács 43296. sz a megküldött m. é. 18614 sz. kegyelmes királyi rendelvény kivonata, 
miszerint Ő es. kir. Ap. flge 1859. Sept. 1. nyilt parancs szerint szervezett és autonom egy
házközségek közt létező súrlódások elhárítására nézve következők rendeltetnek: 2. p. Hogy a 
patensszerü egyházközségeknek megengedtethetik m agukat más egyházkerületi superintendens 
hatósága alá rendelni; hogy 4. p. szerint az egyházközségek utasitvák az esetben, ha magu
kat patensszerüleg rendezik, vagy a pátenstől vissza lépnek, ebbeli közgyűlési határozatukat, elébbi 
superintendensük tudomására juttatni, hogy az 5. p. szerint azon esetben, ha akár patensszerü 
vagy autonom Superint. által feljelentetik, hogy valamely hatóságához tartozó egyházközség til
tott módon vezettetett arra, hogy m agát más Superint. alá helyezze, ez esetben az igazságnak 
a többség szerinti szabad nyilatkozata kideritisére kir. biztos fog küldetni, —

Az egyházkerületi gyűlés minél örömöstebb h itte , hogy az 1859. Sept. 1. 
nyilt parancs okozta zavarok lassankint megszűnvén, a magyarhoni evangyelmiak 
kormányzata ismét régi törvényes folyamába térend vissza; annál sajnosabban 
értesült, az idézett leiratok tartalmáról, mert azokban nem csak önkormányzatá
nak belszerkezetére, hanem a 4 egyházkerület területi épségére nézve is újabb 
veszélyt lát. És ám bár a saját kebelében a gyülekezetek folyvást tántorithatlan hű
séggel ragaszkodnak az egyháznak, országos békekötések és honi törvények 
által szentesített önkormányzati jogához; még is azon testvéri közösség érzeté
ben, mellyel a többi kerületekhez mindig ragaszkodott s azoknak sorsában oszto
zott, Ő cs. kir. apóst, flgét egy külön alázatos felírásban megkérni elhatározta, 
hogy a fönebb érintett intézkedéseket megszüntetni s ez által egyházunk fájdal
mas aggodalmait lecsillapittani s egyházunknak a törvény oltalma alatti nyugalmas fejlő
dését legkegyelmesebben megengedni méltóztassék, — egyúttal az egyetemes gyű
lésre küldendő képviselőit is oda utasítván, hogy a többi kerületekkel, mind a 4 
kerület területi épségének, mind a régi egyházkormányzati rendszernek fenntar
tására egyetértőleg közreműködjenek. —

18. Olvastatott a  nm. m. hetytartótanács 1863. Ján . 3. 90578. sz. a. leirata, mellyel 
Schröffl Antal, unterabentoni austriai magántanulónak abbeli folyamodványa, hogy neki a 6. és 
7. gymnasialis osztályokból a soproni tanodában vizsgatétel engedtessék, —  elintézés végett le
küldetvén, Super, u r  szóval jelenti, hogy ez ügyet az isk. nagy bizottmány elé terjesztette.

Tudomásul szolgál.
19. Olvastatott a nm. m. k helytartótanács 1863. Jan . 10. 84574 sz. a. leirata, melysze-

rint tavali kér. gyűlésünk jkönyvére, kivéve a 18., 0 , 22. és 36. pontokat, melyek iránt kü
lön tárgyalások folynak, semmi észrevétel nem tétetett,

Tudomásál szolgál.
20. Olvastatott a nm. m, kir. helytartótanács 1863. Ján. 6. 90977. sz‘ a. leirata, mely- 

szerint a hadkötelezetteknek liázasulhatási engedély kiadása jövőre a megyék és kerületek kor
mányzóira ruháztatott át.

Köröztetett.
21. Olvastatott a  nm. m. kir. helytartótanács 1863. Ján . 25. 77699. sz. a. leirata, 

melyben vonatkozólag a m últ évi kér. gyűlésünk 22. jk . pontjában hozott határozatunk nyomán



te tt fölterjesztésünkre, a  felől értesittetünk, hogy a nevezett kormányszék nem találja m agát azon 
helyzetben, hogy a kath. tanulóknak evang. iskolákbai járhatása tárgyában több idézett rende
letektől, melyek az irán t tiltólog szólnok, ejtérőleg intézkedhessék. —

Az egyházkerületi gyűlés továbbra is tavali gyűlésének 22. pontjában kimon
dott határozatához híven, a rom. kath. ifjaknak a protest, iskolákba járhatási sza
badsága korlátozásában a felebaráti szeretet, közmivelődés és viszonossági törvé
nyek tekintetéből sérelmet látván, az egyetemes gyűlésre küldendő képviselőit oda 
utasítja, hogy ott egy, egyenesen Ő cs. kir. ap. Flgéhez intézendő felírást indít
ványozzanak, hogy a fönebbi megszorító rendeletet megszüntetni kegyeskedjék.

22. Olvastatott a nm. m. kir. helytartótanács 1863 Jan . 22. 87523. sz. a. leirata, mely
ben vonatkozólag tavali kér. gyűlésünk 36. pontjában hozott határozatunk nyomán tett föliratunkra, 
újólag kijelenti, hogy a helytartótanácsnak a Bucsányszky féle ügyben további avatkozása egy
részről fölösleges, szabadságában állván az egyházkerületnek Busányszky ellenében kiadó tulaj
donosi jogát az illetékes bíróság utján érvényesíteni; más részről pedig nem is eszközölhető, a 
sajtótörvények elleni vétségeket közigazgatási úton nem lehetvén gátolni.

Elnök Superint. ur megbizatik, hogy az ide vonatkozó adatok áttételével Szon- 
tagh Kálmán budai vallásügyi ágens urat az egyházkerület nevében hatalmazza 
föl a  végett, hogy Bucsányszky Alajos pesti nyomdászt annál sürgetőbben idézze 
perbe, mivel az, eddigi jogbirtorlását legújabban is azzal bixonyitá be, hogy a kerü
leti énekes könyvnek 1862. évben Magyar Óvárott a  kerület által eszközlött kia_ 
dását is, a kerületnek abban világosan kitett tilalma ellenére is utánnyomatni me
részelte, kiterjesztetvén a perbeidézés a tolnai esperességben használt s ugyan Bu
csányszky Alajos által utánnyom ott német énekes könyvre és Luther Márton 
kiskátéjára nézve is. —

23. Olvastatott a nm. m. kir. helytartótanács 1863 Apr. 18, 21646. sz. a. leirata, mely 
szerint a  lelkészek, a halotti anyakönyvi jegyzékeknek évnegyedenkint az adóhivatalokhozi bea
dására büntetés terhe alatt köteleztetnek, — ennek nyomán Sup. urnák e tárgy iránt oly érte
lemben tett fölterjesztése, mely szerint nem érezheti m agát arra följogosítva, hogy nagyobb — 
részt szegénységgel küzdő lelkésztársait az érdeklett törvények megszerzésére s ezen új nemű 
terheltetések miatt saját egyházi dolgaik elhanyagolására kötelezze; továbbá a nm. m. kir. helytar
tó tanácsnak erre válaszoló 14606. sz. intézvénye, miszerint az érdeklett bélyegtörvény 5 pél
dánya hivatalos használat végett megküldetik azon meghagyással, hogy a fönálló törvények m eg
szerzése az egyes honpolgárok föladata, ü g y  szinte a cs. kir. Sopron kerületi finanz directio 
08V29 31 - sz* a * hivatalos levele, miszerint a  halálozási kivonatok beadása havonkint 10 ft. mu
lasztási büntetés terhe alatt szigóruan szorgoltatik ; — nem különben a nm. m. kir. helytartóta
nács 36621. sz. arról értesítő intézvénye: hogy habár az 1862 Dec. 2-i törvény 15 §ának  mó
dosítása irán t több rendbeli fülszólamlásokra a tárgyalások folyamatba tétettek is, még is azon 
§ n ak  pontos teljesítése a  f. é Máj 1-i 5200 sz. a. udvari rendelettel ugyan azo n  büntetés terhe 
alatt követeltetik ; végre a  nm m. kir. helytartótanácsnak 21646 sz. leirata, nyelvben az egyen- 
érték alá eső vagyonnak eddig elmulasztott bevallásai, a fönebb emlitett 15 § nyomán komolyabb 
rendszabályok eltávoztatása tekintetéből újonnan követeltetnek, azon megjegyzéssel, hogy a ki
hirdetett törvény kötelező erővel bir, s hogy ezen törvény úgy a könyvárusi úton, mint a pénz- 
ügyigazgatóságok gazdasági hivatalainál megszerezhetők.

Miután az illető lelkészek egyéb hivatalos teendőkkel is terhelve vannak, de 
az érdeklett anyakönyvek beszolgáltatása reájok nézve erkölcsi sajnos következ
ményeket is vonna, az által, hogy híveik előtt gyűlöletesekké tétetnek, az egyház
kerületi gyűlés ő  cs kir. apóst. Flgét egy alázatos fölirásban megkérendőnek hatá
rozta, hogy a lelkészeket ezen, a többszeri beadás által anyagilag is terhelő, s tör
vénybe ütköző súlyos terheltetés alól fölmenteni ; azoknak pedig, a kiken a mu
lasztási pénzbírság m ár megvétetett, azt viszsza térettetni kegyeskedjék.

24. A nm. m. kir. helytartótanács 30341. sz. a. arról értesíti a kerületet, miszerint gr. 
Apponyi György országbírói méltóságától saját kérelmére fölmentetvén, helyébe gr. Andrássy 
György v. b. titkos tanácsos és kir. pohárnok u r neveztetett ki.

Tudom ásul szolgál.
25. A nm. m. kir. helytartótanács 25669. sz. a. arról értesíti a kerületet, miszerint a 

nagyszőllősi plébános a Veszprémi püspökség utján oda utasittattott, hogy az 1 8 18-ik 26460 sz. a. 
szabályrendelet értelmében László Mihály kertai lakos figyermekeinek az evang. vallásbani ne
veltetését ne akadályozza.

A mily örömmel értesült az egyházkerület ezen k. leiratról; annál sajnosab- 
ban vette a  kertai ev. lelkésznek a veszprémi esperesség utján ide fölterjesztett 
azon újabbi sérelmes panaszát, miszerint a nagyszőllősi r. kath. lelkész László
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Mihály kertai ev. lakos figyermekei közül az idősbiket 9 éves korában a r. kath. 
vallásra átgyóntatta. Ez okból az egyházkerület Ő cs. kir. apóst Flgét. egy alá
zatos íölirásban megkérendőnek határozta, hogy a nagyszőllősi r. kath. lelkésznek 
ezen tettét érvénytelennek nyilvánítani s azért, öt megfenyítetni kegyeskedjék, a 
két kisebb figyermekre nézve pedig a íönebbi k. leirat iránti engedelmességre 
szoritassék. —

26. A nm. m. kir. helytartótanács 90753, sz a. az elemi iskolai rovatos táblázatokat az 
illető rendelvénynyel együtt azoknak betöltése és beküldése végett megküldi

H a a szükséges táblázati példányok megküldetnek, azoknak betöltésére nézve 
az illető lelkészek utasittatni fognak. —

27. A nm. m kir. helytartó tanács 9830. sz. a. Superint. urat arról értesíti, miszerint a 
községi tanítók ja v é ra “ elrendelte, hogy midőn az illető egyházi elöljáróságok által kivántatni 
fog, a tanítóknak fizetései a szerződésileg meghatározott időszakokban, vagy negyedévenkint a 
községi pótadók behajtása alkalmával egyszerre a községi elöljárók által szedettessenek be.

Miután egyházkerületünkben az egyháziak fizetésének beszolgáltatására nézve 
belkormányzati rendszabályok vannak gyakorlatban, a világi hatóságoknak köz
bejárása ezekre nézve csak a szükség esetén vétessék igénybe.

28. Olvastatott a  r.m.m. kir. helytartótanács 1863 máj. 30. 37722. sz. a. leirata, mely
ben az egyetemi v. kir. jogakademiai pályára menő ifjakra nézve a szabályszerű érettségi bi
zonyítványok szükségességének kijelentése mellett a f. é Pünkösd hó 4. 2355. sz a. k. udvari 
rendelet folytán a következőkre tétetik figyelmeztetés. 1. Hogy az érettségi bizonyítványok ki
állítására csak kellően szervezett főgymnasiumok hivatvák. 2, Érettségi vizsgákra egyedül a fön- 
álló szabályok szerint képesített tanulók bocsáthatók 3 Az érettségi vizsgák csak a Superint. 
jelenlétében tartathatnak s a bizonyítványok is általuk aláirandók.

Tudom ásul vétetik.
29. Olvastatott a nm. m. kir. helytartótanács 1863 Jun . 20. 40200. sz. a  leirata, mely

ben a lelkészek a katonai fölmentések, elbocsátások vagy nősülési engedélyek iránti kérvények 
fölszereléséhez szükségelt értesítési iveknek, minták megküldése mellett szabályszerű szerkesz
tésére utasittatnak, Superint. ur pedig fölkéretik, hogy az ily értesítési m intáknak kinyomatásáról 
vagy maga gondoskodjék vagy a nm. m. kir. helytartótanácsot a szükséges példányok mennyisé
géről értesítse.

Mihelyt az értesítési minták kellő példányban megküldetnek, a  lelkészek azok
nak szabályszerű betöltésére utas/ttatni fognak. —

30. Olvastatott a nm. m. kir. helytartótanács 1863 Jun. 2. 38700. sz. a. leirata, melylyel 
az angol királyi világ kiállítási bizottmánynak a londoni ipar s mükiállitási hivatalos kimutatá
sából egy példányt a  kér. levéltár számára megküld.

Tudom ásul szolgál.
31. Superint. u r előterjeszti, hogy a Soproni gyülekezet abbeli panaszára, miszerint 

egy, az ottani presbyterium által a  kőszegi lelkészhez alapítványi pénzzel terhelt levélért pósta- 
bér követeltetett s a nm. m. kir. hely tanácsot az iránt fölkérte, hogy a minden vallás felekeze
tek hivatalos levelezéseire kiterjedő póslai bélyeg mentesitő rendeletet az illető hivatalnokoknak 
újból kihirdetetni s az illetéktelenül követelt póstabérnek megtérítését pedig megrendelni kegyes
kedjék, — mely kérelmet a um. m. kir. helytartótanács 1863 Jun. 26. 48149. sz. a. leiratában a 
Soproni póstaigazgatóságnak értesítése nyomán azon akból nem teljesítette, mivel póstadij mentes
séggel csak a kerületi, esperességi és lelkész! hivatalok lévén fölruházva, a panaszlott esetnél 
pedig a pénzküldemény nem egyházi hatóságtól, hanem a Soproni egyházközség presbyteriuma 
által adatott föl, s nem is iskolai, vallási hanem alapítványi ügyet illetett. —

Az egyházközségek és lelkészek oda utasittatnak, hogy a bérmentesen járó 
hivatalos levelek föliratainál a szabályokra figyelmezzenek —

32. Olvastatott a nm. m. kir. helytartótanács 1863 Jul. 27. 58719. sz. a. leirata, mely» 
ben a lelkészek arra szólitatnak föl, hogy mind az útvonaloknak fasorokkali beültetése, mind a 
községi faiskolák nevelése körül a népnél magok s a néptanítók által közreműködjenek.

Köröztetett.
33. A tolnai, fehérkomáromi és kemenesallyi esperességből a paksi, kácsfalui és velegi 

gyülekezet s Berec János tan. özvegye peres ügyében hozott Ítéletek lévén föllebbezve, az el
sőre nézve Tót János esperes és Szakonyi István fölügyelő urak elnöklete mellett Andorka J á 
nos, Sinkovics Jónás, Tatay Sámuel és Fárnek Dénes lkk., — Fromm János, Ostffy Pál, Ihász 
János és Matkovich T ivadar; a  második, harmadik és negyedikre nézve Szedenics György es
peres és Bárány Pál urak elnöklete mellett: Eösze István, Bélák János, Szalay Sándor és Szut- 
te r Károly lkk., Berzsenyi Miklós, Takács Lajos és Zmeskál Sándor urakból álló

törvényszékek oly utasítással küldetnek ki, hogy hozandó ítéletüket még e- 
gyülés folytán beadják.
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34 Miután Pálfy József a  kér. gyámintézeti bizottmány elnöke az iskolai évfolyam 
kezdete m iatt e gyűlésre meg nem jelenhetett, de bizottmányi elnökségéről is leköszönt s a  többi 
bizottmányt tagok is újból szavazat utján még e gyűlésen választandók volnának.

A mai napon tartandó bizottmányt gyűlésre: Poszvék Keresztély lelkész el
nöktele mellett G radt János, Trsztyenszky Gyula esperes, Nagy Károly, Eösze 
Zsigmond, Szakái János lkk. Barca István, Ráth Károly, Radó Dénes és Ulber 
Mátyás urak kiküldetnek, jelentősök még e gyűlés alatt beváratván. A kér. gyám 
intézeti bizottmány újonnani alakítására nézve pedig, az eddigi bizottmánynak a kez
det nehézsége mellett is kitüntetett ügyszerető buzgalmáért köszönet szavaztatván, 
a  jelenlevő egyházmegyei képviselők fölhivatnak, hogy a holnapi gyűlésre levél
ben foglalt szavazataikat négy egyházi és négy világi egyénre beadják, elnököt a 
bizottmány maga kebeléből választandván. —

35. Olvastatott a nm, m. kir helytartótanács 1863 Juh  27. 9555 sz. alatti leirata, m ely
ben Superint. ur fölhivatik arra, hogy a hatósága alá tartozó egyházi személyek által tett jótékony 
célú világi alapítványokról és hagyományokról a végrendelet vagy más okirat hiteles m ásolatá
nak hozzá csatolása mellett a  nm. m. kir. hely tartó tanácsot esetről esetre értesitse.

Miután a végrendeletek különben is a világi hatóságok által hirdettetnek ki s 
a nm. m, kir helytartótanács ezek utján is azokról értesülhet, az egyetemes gyűlésre 
küldendő képviselők oda ufasittatnak, hogy ott egyértelmű fölirást eszközöljenek 
ki, mely szerint e rendelet teljesítésétől a Superint. urak fölmentessenek.

36. Olvastatott a nm. m. kir helytartótanács 1863 Jul. 28. 59901. sz. a. leirata, mely 
szerint Borkenstein György volt bécsi nagykereskedő által végrendeletileg a Vasmegyei hidegkúti 
és kukm éri evang, iskolák számára külön száz, száz, öszszesen 200 ft. o. ért. hagyatott. —

Superint. ur az egyházkerület által is kegyelettel fogadott hagyományt az il
letőknek m ár elküldötte,

37. Olvastatott a nm .m . kir. helytartótanács 1833. Aug. 9 61786. sz. a. leirata, melyben 
a lelkészek arra  szólhatnak föl, hogy ez évben újra kiütött marhavész elhárítása tekintetéből tett 
hatósági intézkedések végrehajtásánál a  köznépnél fölvilágositások által közremükedjenek.

Köröztetik.
38. A fehérmegyei kir. biztos Gradvohl kde 1863 Ju l. 14. 3873, sz. levelében aziránt 

kéri föl Superint. urat, hogy az alföldi sziikölködők nyomorának enyhitése végett Fehér megyé
ben tett intézkedéseknek minél sikeresb eredménye tekintetéből az ottani ev. lelkészeket hathatós 
közremunkálásra szólítsa föl ; ugyau.

39. A veszprémi főispáni helytartó Jagasics Sándor hasonló tartalm ú fölkérésére.
Superint. ur mind a fehérkomáromi mind a veszprémi esperességeket a  fölhí

vás értelmében fölszólította; az egyházkerületi gyűlés pedig ezennel minden lel
kész urakat általában fölszólít, hogy az alföldi éhhalállal küzdő szerencsétlen hon
fitársaink áldozatkész fölsegélésére hiveiket minél hathatosban buzdítsák, sőt ezen 
felebaráti és honfiúi kötelesség ügyében cselekvőleg is közreműködni buzgólkod- 
janak.

40. A nm .m . kir. helytartótanács a  következő részint templomokat részint iskolákat építő 
egyházközségeknek adott engedélyt segély gyűjtésre. Salzburg evang. ; Szepesmegyei Sz. György 
evang.; Zemplénmegyei Csanálos helv.; Tolnamegyei Alsó-Nána evang ; Kecskemét város evang.; 
Sileziai Bielic evang ; Temesmegyei Blityin evang ; Sárosmegyei Zamutó evang. ; Szatmármegyei 
Kölese evang ; Fölső austriai Gossau evang ; Csehországi Chocen helv.; Gömörmegyei N. Rőce 
evang.; Erdélyi Sajó Sz. András helv.; Zemplénmegyei H ernád Csanálos helv.; Torontálmegyei 
Istvánfalva evang.; Csehországi Herrmanseifen evang.; Karinthiai Trebizing evang.; Pestmegyei 
K ára és Takta-Kenéz helv.; Sileziai Skatsohán evang.; Veszprémül egy ei Csernye evang.; Békés- 
Bánáti Bánfalva helv.; Pozsonmegyei Dunaszerdahely evang.; Tolnamegyei D unaf öld vár evang. ; 
Gömörmegyei Hoszsúszó evang. ;

köröztettek s továbbra is a gyámintézeti bizottmányok részvevő figyelmébe 
ajánltatnak.

41. Superint. ur a  tavali Aug. 13. Sopronban tartott kér. gyűlés óta egyházkorm ány
zata alatt történt eseményekről s hivatalos eljárásairól jelentését beadván, e szerint:

I. A leköszönések által megürült kér. fő és az aljegyzőségek a tavali jk. 4. szerint meg
rendelt szavazások utján betöltettek.

II. Az egyházmegyékben esperesekké választattak: Schleining Károly majosi lk. a tol
na-baranyai; Trsztyenszky Gyula n. geresdi lk. a soproni alsó; Szovják Mátyás pedig fölügye
lővé a vasi felső-egyházmegyében. —

III. A gyülekezetekben lelkészi hivatalt foglaltak el: Bükön Zongor Endre; Surdon 
Szalóki Elek ; Balfon Schrödl József ; N. Barátin Szalay Sándor ; Vágódon Kirnbauer Sándor ; 
Vésén Horváth Sándor. —
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IV. Segéd lelkészekké avattattak Győrött f. é. Aug. 20-án Szenthe Gábor Palotára ; H a
fenscher K ároly Lajos-Komáromba; Hetyei Móric N. Dömölkre, Binder Ádolf Vadosfára,

V. Törvényszék előtt megvizsgáltattak Győrött f. é. Aug. 19. Lehr Zsigmond, Neupauer 
János, Szenthe Gábor, Binder Ádolf, Hetyei Móric, Hafenscher Károly.

VI. Uj templomok szenteltettek: Fölső-Lőn, K. Ságon és Dabronyban.
VII. Egyházlátogatásokra ez évben nem került idő.
V III. Iskolai nagybizottmányülések tartattak Sopronyban kétszer Ján . 28. és Jun  24. a 

félévi nyilvános tanvizsgák alkalmával.
IX. Egyház egyetemi főtörvényszék tartatott egy a tiszai kerületből föllebbezett perbaj

ban 1863 Jun. 8-án Győrött.
X. A hitrokoni testvériesség főntartása végett a magyarhoni ágost. és helv hitvallású 8 

egyházkerület között jegyzőkönyveink kicseréltettek s a viszonküldemények kerületi levéltárunkba 
eltétettek.

XI. A Glosius Artner Karolina féle kegyes alapítványt kezelő választmány rendelkezése 
nyom án Pestről egyházkerületünk körében évdijakban részesittettek ; a) nyugalm. lk. és esp. Fár- 
nek Dávid 100 ft. b) nyugalm. lk Schmidág Vilmos 80 ft c) Krausz Teof. lk. és esp. özvegye 
Zügn Teréz 60 ft, d) Szalai József lk özvegye Horváth Katalin 60 ft. A múlt év végén meghalt 
Fárnek  Dávid helyébe léptettetett cdvi Illés Pál lk. kiszolg. esp. és az első évnegyedre 20 ft. 
vett. —

XII. Az egyház egyetemes gyámintezet középponti bizottmánya küldeményéből kaptak :
Csákvár 40 ft. 2. Mogyorósd 40 3. Mórichida 30. 4. Kis Babot 40. 5. N Pátró 45. 6 N K ér 20. 
7. Csáva 20. 8. Galsa 20. 9. Veszprém 25. 10. N. Vázsony 35. H - Dunaföldvár 30. 12. Barcs 
és Drávatamási 50. 13. Székesfehérvár 10 14. N. Kanizsa 10. 15. Sz. Grót 10. 16. Puszta Sz.
László 10. 17. Szombathely 10. 18. Alsó Nána 10. 19. Soproni képezde 180 ft. öszszesen 635 ft.

XIII. Egy házkerületi gyámintézetünk határozott: Csák várnak 204 ft. Mogyorósdnak 50. 
Mórichidának 70. Kis Babotnak 30 N. Patrónak 20. Ns. Kérnek 20. Veszprémnek 20. Csávának 
20. Sz. Grótnak 30. Barcsnak 20. Drávatamásinak 20. N. Vázsonynak 22. Alsó Ságnak 10. Du- 
naföldvárnak 20. Székesfehérvárnak 4. N. Kanizsának 4. öszszesen 564 ftot.

XIV. T iltott rokonsági fokon házasuló 37 félnek szereztetett meg a legfölsőbb engedély, 
hétnek ingyen. A többbiek által fizetett 700 ft. dijakból an m .m . kir. helytartótanács határozata sze
rint kézbesittetett : 1. A réti papiak kijavítására 40 ft. 2. A Sz. Lőrinci iskolára 30. 3. A Vadosfai 
iskolára 20. 4. A Soproni képezdére 20. 5. A N. Démi templomra 40. 6. A város Szombathelyi is
kolára 80. 7. Ugyanarra 20. 8. Az ászári templomra 20. 9 A galsai iskolára 30. 10. A Sz. lőrin
ci iskolára 30. 11. A lébenyi iskolára 20. 12. A mérgesi templomra 30. 13. Fajth Antal útikölt
ségére Dunaföldvárrá 10 ft. — 390 ft. A kerületi gyűlés szine előtt szabad rendelkezésre kész
pénzben átadatik 310 ft.

XV. U gyan Sup. ur jelentéséből is értesült a  kér. gyűlés a felől, miszerint b. Pronay 
G ábor egyetemes fölügyelő ur ő mga. Soproni főtanodánkat a  második félévi tanvizsgák alkalmá
val Jun . 21. 22. 23. napjain személyesen meglátogatta s megjelenése által intézetünkben a m aga
sabbra törekedés szellemét éleszteni kívánta. Ugyan ezen jelentésében Superint. ur a  vizsgáló tör
vényszék indítványozására az egyházker. gyűlést azon határozatra hívja föl, hogy a segédlelkészek 
hiványait ne csak a lelkész, hanem a gyülekezet elöljárói is Írják alá. —

Superint. urnák ezen hivatalos jelentését, mely ernyedetlen buzgóságáról újabb 
tanúbizonyságot teszen, az egyházkerület közméltánylattal tudomásul veszi; a há
zassági 700 ft. engedélydijakbál jótékony czélokra adott 390 ft. után fönmaradt 310 
ft. öszszeget a Soproni tanító képezdére, állandó alapitványképen kezelendőnek ren
deli; mélt. b. Bronay Gábor egyetemes fölügyelő urnák Soproni főtanodánk iránt 
személyes látogatása által kitüntetett figyelméért köszönetét jegyzőkönyvileg nyil
vánítja; a segédlelkészekre nézve pedig ezennel elhatározza, hogy azok a gyüleke
zet bele egyezésével hivassanak meg és hiványaik a lelkészen kivűl még a gyüleke
zeti föl ügyelő vagy gondnok által is aláirattassanak.

42. Olvastatott az 1863 Ju n  24. Sopronyban tartott iskolai nagybizottmány jegyzőkönyve, 
melynek 3-dik pontjában ajánlott főtanoda alapítványi jegyzőkönyv elkészítését és foganatba vételét 

az egyházkerület elrendeli.
Ugyan azon jegyzőkönyv 7, 9 és 17. pontjára, beadta Müllner Mátyás igazgató ur, a ta

nári kar 1863. Jul. 1-én tartott értekezletének A. alatti jkönyvi kivonatával, jelentését.
Melyek tudomásul, vétettek, a 7, pontban érintett tanári füzetek átnézésére, 

régebbi kerületi határozatok nyomán választmányilag megbizattak: Karsay Sándor, 
T ót János, Schleining Kár. esp. Schneller Vilmos lk. még is Szemerey Sándor, Kas 
Lajos (egerszegij Eőri Sándor és Róth József urak, jelentésök beváratván.



A l l .  jk. pontból értesült az egyházkerület a  felől, hogy idősb vircsolagi Rupprecht J á 
nos ur örökösei által a soproni főtanoda részére a következő hagyományok és ajándékok tétettek, 
jelesül :

a) a  mathematikai és physikai museum számára két m agyar Sopron kerületi 90 és 91. 
számú egyenkint 100 ftról szóló föld tehermentesítési kötelezvények 1862. Nov. 1-től járó szelvé
nyekkel együtt.

b) A lyceumi m agyar és német társulati könyvtárok számára egyenkint 50 o. é. ft. bank
jegyekben; továbbá.

c) A tanító képezde számára két egyenkint 100 ftról szóló m agyar földtehermentesitési 
kötelezvény, — mindenik 1862. Nov. 1-től járó szelvényekkel ellátva, —• végre

d) a  lyceumnak egy két szekrényes csapos légszivattyú, egy kis szekrény vegytani kész
letekkel, egy csomag finom regalpapiros, és Le Sage históriai atlaszai.

Az egyházkerületi gyűlés a nemes lelkű adakozóknak ezen, főtanodánk iránt 
tanúsított kitűnő figyelméért és áldozatkészségéért hálás elismerését jegyzőkönyvileg 
is kifejeztetni s ezen köszönetét e jkönyvi pontnak a nemesszivü adokozókkal leen
dő közlésével is kijelentetni kívánja. —

A 13 jkönyvi pontból értesült az egyházkerület arról, hogy Jugovics Lázár répce-szemerei 
földbirtokos a Soproni tápintézet javára  200 ft. alapítványt tett, kötelezvén magát a tőkétől járó ötös 
kam atoknak minden iskolai év kezdetén befizetésére, örököseit pedig 1862. Oct. 10. kelt hiteles 
alapítványi levelében, halála esetén, a  tőkének készpénzbeni kifizetésére.

Mely nemesszivü alapítványért az egyházkerületi gyűlés hálás elismerését ezen
nel jkönyvbe foglalja.

A 15. jkönyvi pont értesíti az egyházkerületi gyűlést az iránt, hogy koromlai Schey 
Fülüp ur 1000 o, é. ftból álló maradandó dijpénz alapítványt tett a soproni ev. Lyceumban ta
nuló érdemes izraelita ifjak számára.

Az egyházkerületi gyűlés ezen kegyes alapítványért, melyben nemcsak az ér- 
déklett ifjak nemesszivü segélyezésének ; hanem főtanodája iránt kimutatott elisme
résének is szép bizonyságát látja, méltó köszönetét mind jegyzőkönyvileg kifejezi, — 
mind köszönetének közöltetését a  nemeslelkü adakózóval, kívánja.

A 17. jkönyvi pontban Pálfy József képezdei igazgató az egyházkerületet arra kéri föl, 
hogy mivel 400 ftért alkalmas képezdei tanár nem kapható, K irály József lyceumi tanár képez
dei első tanárnak neveztessék ki, s neki mint ilyennek az intézet épületében szállás s a  képezdei 
pénztárból évenkint 200 o. é. ft. dij rendeltessék, azon kikötéssel, hogy rendes gymnásiumi tanári 
fizetése, úgy kötelezettsége is megmaradván, hetenkint a képezdében 10— 12 órát tartozzék ad
ni, a szakjába vágó tantárgyakból, — még is elrendeltetni kéri, hogy régiebb egyházkerületi ha
tározatok értelmében, ha kivántatni fogna, más gymnásiumi tanárok is minden dij nélkül egy 
vagy más tantárgyakból a képezdében előadást tartsanak, ezen órák beszámíttatván nekik gymna- 
siumi kötelezett tanóraikba, vagy ha ehez kedvök nem volna, s Király József tanár igénybe vétet
nék 12 óránál a képezdében többet adui, ezek neki gymnásiumi tanóráiba tudassanak be.

Az egyházkerületnek különös érdekében állván a tanitóképezde bel szerkezetét 
lehetőleg elősegíteni, Király József urat abban első tanárnak kinevezi, számára ott 
szállást s a  képezde pénztárából 200 ft. évi fizetést rendelt a  javaslatban foglalt 
kötelezettség mellett, számítván, szükség esetén a többi tanár uraknak is közremű
ködésére. Többire nézve az isk. nagybizottmány jkönyve tudomásul vétetik.

43. Olvastatott f. é» Jun. 8. Sopronyban tartott isk. kisbizottmány jkönyve, melynek
4. pontja, a  tavali kér. gyűlés 38/n  jk. pontjára vonatkozólag előterjeszti Pálfy József 

képezdei igazgatónak azon kérelme fölötti tárgyalást, miszerint azon 4074 ft. mely öszszeggel a 
képezde a tanodái pénztárnak adós, azon okból törlesztetnék, mivel a képezdének különben is 
1500 ft. tőkéje van a főtanoda pénztárába áttéve s mivel azon 400 ftot. sem vette soha még 
igénybe, mely azt évenkit a tanodái pénztárból illetné.

A tárgyalásokban Pálfy József igazgató által fölhozott világos adatokból ki
derülvén az, hogy 1500 ftot. még az 1829. vadosfai kér. gyűlés csak ugyan a ké
pezdei tanár fizetése alapjául rendelt, ennyi összegnek  a 4074 ft. képezdei adós
ságból a tanodái pénztárnál törlesztését a  kér. gyűlés elhatározza, —■ à 400 ikra 
nézve azonban még a tárgyalások nem derintvén kellő világosságot, á  pénzügyi 
igazgatóság megbizatik, hogy ez iránt véleményét a jövő kér. gyűlésre adja be. —

44. Olvastatott Müllner Mátyás igazgató urnák a Soproni főtanoda állapotáról szóló je 
lentése, melyben tudomására hozván az egyházkerületi gyűlésnek, mind azt, hogy a tanuló ifjúság 
száma, az elébbi évekkel egybe vetve folytonosan növekezdőben van, mint azt, hogy annak tudo
mányos előhaladása és erkölcsi jó  szelleme is dicséretes, — egyszersmind újra fölkéri a kerületet^ 
hogy Scheffer Károly tanár fizetése hivatalában! buzgósága s hasznos működése tekintetéből a

3
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rendes tanári illetményre emeltessék, — nyomban fölolvastatván Scheffer Károly tanár ugyan e 
tárgybani kérvénye, mely szerint fizetését emeltetni kéri.

A mily örömmel vett tudomást az egyházkerület főtanodájának szellemi ked
vező állapotáról; anynyival inkább sajnálja, hogy tavali jkönyvének 38/7 p. alatt az 
érdeklett tanár ur kilátásba helyzeti fizetésének emelése nem volt eszközölhető azon 
okból, mivel az e végre kibocsátott aláírási iveken csak 216 ft. gyűlt be; s a 
pénztár jelenleg sem engedvén újabb utalványozást a  kérelem teljesítését ez úttal 
is csak azzal méltányolhatja, hogy a hivatkozott 38/7 jkönyvi pontot újabban is 
az egyházmegyei felügyelők ügyszerető figyelmébe ajánlja.

45. A Soproni tápintézeti gondnok báadfca jelentését számadásával együtt az 186% 
évről, melyekből kitűnik, hogy a múlt évi kér. jkönyv 39. pontjában hozott határozatok követ
keztében a hátram aradások nagyrészben letörlesztettek ugyan, de még 255 V2 mérő búza van 
hátralékban, melyből a tolnai esperesség maga 180 mérővel tartozik; kéri ez okból az egyház- 
kerületet, hogy ne csak ezen hátralékok behajtásáról és az évi tartozások pontos beszolgáltatá
sáról gondoskodjék, hanem a tápintézetet az E E E  gyámintézet központi bizottmányának pártfo
gásába is azon okból hathatósan ajánlja, mivel mig más kerületek tápiniézetei kerületünkben 
tetemes segélyt gyűjtenek évenkint, a Soproni segélyt azoknál nem gyűjt, —  ennek folytán a 
tolnai esperesség képviselői újonnan előterjesztették abbeli kérelmöket, hogy 55 mérő búza évi táp
intézeti tartozásuknak fele a sz. lőrinci tanoda javára engedtessék el, a másik felének ára pedig 
az egyházkerület által egyszersmindekorra készpénzben határoztassék meg ; még is a tápintézeti 
tartozásokat illetőleg beadta a soproni gyülekezet presbyteriuma igazoló jelentését az iránt, hogy 
a sz. lőrinci tanoda javára kerületileg megszavazott öszszegbŐla Soproni gyülekezetre kivetett 
45 ft. 36 kr. évi tartozást e f. évben a tápintézeti gondnoknak azon okból szolgáltatta át, mi
vel ezen öszszeget csak azon föltétel alatt és addig fogadta el, ha és meddig a tolnai esperes
ség is a reája kivetett öszszeget a  tápintézetnek beszolgáltatni fogja, melyet azonban mind ed
dig tenni elmulasztatt; végre a győri gyülekezet képviselői szóval előadták, hogy miután algym- 
násiumokat újra szervezték, azon gyülekezetek tápintézeti tartozását, melyek azt régebben a győri 
tápintézet részére szolgáltatták be, a győri gyülekezet újra igénybe kivánja venni.

Az egyházkerületi gyűlés a  soproni tápíntézettől tételezvén föl főtanodájának 
nagyrészbeni emelkedését, a  tápintézeti tartozások pontos beszolgáltatására a gyü
lekezeteket újból hathatósan fölszólítja ; a hátralékoknak szükségesetén törvényes 
útoni behajtására az egyházmegyei fölügyelíí urakat megbizza; az egyetemes gyű
lésre küldendő képviselőit pedig utasítja, hogy ezen intézetet az E E E  gyámintézet 
középponti bizottmányának pártfogásába hathatasan ajánlják; hogy a tolnai espe
resség a tavali kér. gyűlés 39. jkönyvi pontjában hozott határozat ellenére is tar- 
tosását befizetni elmulasztotta, komoly sajnálattal veszi és 180 mérő búza hátralé
kának félév alatti törlesztésére kötelezi, am it annyival inkább reményi, mivel kérel
mére 55 mérő évi tartozásából jövőre 15 mérő búzát a sz. lőrinci tanoda javára 
addig, mig ezen intézet fönn áll, ezennel utalványoz és elenged, —  úgy hogy a 
soproni tápintézetre évenkint csak 40 mérő búzát tartozzék fizetni; azon kérelmét 
azonban, hogy ezen tartozása egyszer mindenkorra készpénzben határoztassék meg, 
azon okból nem teljesítheti, mivel ez ügyben hozott kér. határozat szerint a  többi 
gyülekezetek is tartozásaikat évről évre a tápintézeti gononok által Sz. Mihály 
napja körül a soproni piaci ár szerint megszabott és közzétett készpénzben fize
tik be; azon nem várt esetre pedig, ha a tolnai esperesség fönebbi hátraléká
nak félév alatti beszolgáltatását újonnan elmulasztaná, a kér. elnökség megbizatik 
azt egyházkerületi törvényszéken hozandó Ítélet által is behajtatni ; továbbá a so
proni gyülekezet oda utasittatik, hogy a sz. lőrinci tanoda javára reá kivetett 45 
ft. 36 kr. tartozást évenkint a tanodái pénztárba fizesse be, nem lehetvén azt, 
mint kerületileg meghatározott tartozást semmi föltételhez kötni ; végre a győri 
gyülekezet fölhivatik, hogy algymnasiumának szevezéséről körülményes jelentését, 
úgy fönebbi kérelmét is az érdeklett gyülekezetek névjegyzékével együtt a jövő 
kér. gyűlésre Írásban adja be. —

46. A gyámoldai és pénzügyi igazgatóság 1863. Jul. 9. Győrött tartott gyűlésének 
jkönyvét beadván, ennek

4. pontjában javallja, hogy a kerületi pénztárból külföldi utazási költségek jövőre ne 
utalványoztassanak.

Helyb enhagy atik.
Ugyan azon pont alatt a  vasi fölső esperesség 81 ftból álló régi hátralékát, minden to

vábbi következtetés nélkül elengedendőnek véleményezi azon akból, mivel az illető esperes és föl
ügyelő gondos több évi utánjárásaik mellett sem volt kinyomozható, mely gyölekezet vagy pénz- 
tárnoknál m aradt az főn.
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Minden további következtetés nélkül a  íönebbi öszszeg a hátralékokból kitö
röltetik.

Ugyan azon pont alatt nem hagyja helyben, hogy a Soproni gyülekezet a sz. lőrinci 
tanodára 45 ft. 36 kr. évi tartozását nem szolgáltatta be a tanodái pénztárba, mivel a tolnai espe- 
resség is vonakodik a Soproni tápintézetre tartozását befizetni.

A íönebbi 45 p. alatt ez ügyben már határoztatott.
A 6. pontban véleményezi, hogy a gyámoldai hátralékokat az egyháziaknál legkönnyeb

ben úgy lehetne behajtani, ha a főpénztárnok arra hata lm azta tok  föl, hogy azokat az egyházi 
gondnokoknál az illetők évi fizetéseiből letartóztathatná.

Minthogy az egyházkerület a gyámoldai téritvényeket különben is hasonló ér
telemben szerkesztve rendelte kiadatni, a gyámoldai igazgatóság íönebbi véleményét 
határozattá emelve a főpénztárnokot fölhatalmazza, hogy a hátrálékokat az illetők 
fizetéséből az egyház gondnokoknál tartóztassa le.

A 8. pontban jelenti, hogy a gyámoldai alapszabályos könyvek elfogyván, azok újból 
kinyomatandók s ezen újabbi kiadásba, az időközbe hozott kerületi pótlékszabályok, még is a Ki- 
Jánosféle alapítvány szabályai is fölveendők volnának s az ekkint megbővitett könyvecskékért az 
elébbi 35 krt. helyett az illetők 50 kr. tartozzanak fizetni.

Helyben hagyatik, s a gyámoldai alapszabályos könyvecskék új kivdásával az 
igazgatóság megbizatik, —

47. A kőszegi gyülekezet jelenti, hogy város Szombathelyen 230 tagból álló leány gyü
lekezet alakult, mely magát, a beadott szerződés szerint a kőszegi anyaegyházhoz kebelezte be.

Örvendetes tudomásul vétetik s az alakult, de még erőtelen leány gyülekezet 
azon okból, mivel az általa megvásárlóit iskola épület árából még tetemes öszszeg- 
gel adós, az egyházmegyei és kerületi gyámintézeti bizottmányok részvevő figyel
mébe ajánltatik.

48. Az 1861. évi kér. gyűlés 30. jkönyvi pontjára, a kővágó-eörsi zala-esperességi iskola 
pénztárát illetőleg Szedenics György esperes ur beadja jelentését, mely szerint az ügy békés úton 
kiegyenlítetett.

Tudomásul szolgál.
49. Horváth Sándor kerületi levéltárnok az 1861. évi kér. gyűlés 48. jkönyvi pontjára 

jelenti, hogy az egyházkerületi levéltárnak kalaszthatlan szükséggé vált rendezésénél Hechtl K á
roly pesti egyetemi joghallgató szolgálatát vette igénybe s az ekkint rendezett levéltári sorjegy
zéknek egy részét bemutatja, fölhiván a kér. gyűlést, hogy annak megvizsgálására egy választ
m ányt nevezzen ki, mely még e gyűlésre arról adjon véleményt.

A rendezett levéltárnak megvizsgálása a  helyszínén lehetvén eszközölhető, a 
végett Karsay Sándor esperes, Lösze Zsigmond és Szalay Sándor Ikk. még is Kis 
Sándor íölügyelő s Ráth Károly urak választmányilag kiküldetnek, jeletésök be
váratván.

50. Az 1862. évi kér. gyűlés ,s/10 pontjára Takács Lajos fölügyelő és Csapli István lk. 
urak beadták jelentésüket, mely szerint a  koltai gyülekezetnél csak ugyan létezik egy 1798. évi 
Apr. 26. Bozzai Im re által v ég re n d e le tig  tett s 1000 ftból állott, de a  skala által 601 ftra leszál
lóit alapítvány, melynek kamatai akármely fötanodában tanuló két ifjúnak segélyezésére fordítan
dók a koltai gyülekezet kezelése alatt,

Tudomásul szolgál, Takács Lajos fölügyelő és Csapli István lk. urak újabban 
megbizatván, hogy a végrendelet másolatát a kér. levéltár számára a jövő gyűlé
sen adják be, —  a vasi közép esperesség pedig fölhivatatik, hogy ezen alapít
vány pontos kezelésére fölügyeljen.

51. Pálfy József tanitóképezdei igazgató beadja ezen intézet állapotáról szóló jelentését, 
a  nyom tatott körülményesebb tudósítással, melyekből kitűnik, hogy a tavali kér. gyűlés 38/M pontja 
alatt tett intézkedések mellett is a  kér. gyülekezetek alig egy harm ad része járu lt kegyes ado- 
m ányákkal az intézet föntartosához s csak vidéki pártfogók segélye tette annak fönállását lehetsé
gessé, ezokból mind a fenyegető drágaság, mind egy új tanitóilak öszsze állításának szükségessége 
tekintetéből az intézetet újólag az egyházkerület pártfogásába ajánlja s a  tavali jk. 38/ n  pontja 
alatti határozatnak foganatositását kéri.

Meg lévén az egyházkerület gyűlés győződve a felől, hogy ezen zsenge intézet 
m ár eddig is sok szép s üdvös sikert eredményezett az egyházra, annak nagyobb 
mérvbeni fölsegélését a  gyülekezetek kegyes pártfogásába ismételten ajánlja, s a 
segélyezés mimódoni eszközlésére nézve tavali kér. gyűlés 38/ tl p. alatt tett intéz
kedésekre újból emlékezteti.

52. A tavali kér. gyűlés 56. pontjára beadta a népiskolai könyvbiráló választmány vé-
leményes jelentését, mely szerint az ismertetés végett ajánlott iskolai könyveket általában hasz-

*
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nálhatóknak, különösen pedig Dierner Endre magyarországi történelmét és rövid földrajzát a 
népiskoláknak ajánlandóknak véleményezi.

Tudom ásai szolgál.
53 Superint. ur .szóval jelenti, hogy tavali kér. gyűl. 57. s ugyan azon évi egyetemes 

gyűlés 11. jk. pontjára a népiskolai bizottmánynak az iskolai tantervre beadott véleményét Ge- 
duly Lajos dunáninneni Superint úrhoz, mint az egyetemes választmány elnökéhez beküldötte.

Tudomásul szolgál
54. A jelen gyűlés 34 pontjára, beadta a  kei*, gyámintézeti bizottmány jkönyvét, melynek
1. pontja szerint, a kerületi bizottmány szabad rendelkezésére beküldetett 701 ft. 94 kr. 

kitűzött célokra 273 ft. 78 kr. magok a gyülekezetek 2044 ft. 17 krról rendelkezvén —  e szerint 
a gyűjtemények öszszege teszen 3019 ft. 89 krt.

Örvendetes tudomásul vétetett.
2. pontja szerint gyámintézeti jelentéseket és gyűjteményeket csak a soproni fölsó', vasi 

közép, veszprémi, kemenesallyi, győri és tolnai esperességek küldöttek be, a többiekböl csak egyes 
gyülekezetek küldöttek be gyűjteményeket; a kellő rend tekintetéből a bizottmány szükségesnek 
találja az évi kimutatások gyülekezetenkinti két példánybani elkészítését oly formán, hogy egyik 
példányra a tisztán gyámintézeti célokra bejött adakozások, a másikra pedig a külön célokra tett 
magánsegélyezések jegyeztessenek föl s az ezekrőli jelentések, jóval a kér. gyűlés előtt adattassa- 
nak be; végre a gyűjtemények fölötti rendelkezésnél a gyülekezetek az alapszabályok m egtartá
sára utasítassanak.

Az egyházkerületi gyűlés ezen egyházunkra fölszámithatlan anyagi és szellemi 
hasznot árasztó intézetet újból az egyházak pártfogásába ajánlja, s az egyházmegyé
ket, hol még nem volnának, bizotmányok alakítására fölhívja, melyek jelentésűket 
működésűkről a kei*, gyűlés előtt Jegfelebb egy hónappal a kér. bizottmány elnöké
hez küldjék be; a gyülekezetek pedig oda utasittatnak, hogy a segély gyűjtemé
nyekről! rendelkezésnél magokat az intézet alapszabályaihoz alkalmazzák.

A 3. pontszerin t a kér. bizottmány a rendelkezésére küldött 701 ft. 94 krt. következőleg 
osztotta föl. A központi pénztárba 233 ft. a soproni kédezdének 77 ft. Csákvámak 50 ft. N. Vá- 
zsonynak 60. Mogyorósdnak 30. Szombathelynek 40. Veszprémnek 30. Miszlának 40. Csávának 30. 
Csernyének 30. Gércének 30. Galsának 30. Kávának 10. Nagy-Bányának 10 ft. továbbá.

A 4. pont szerint a központi gyűlésnél a 400 ftnyi kegyadomány elnyerésére N. Vázsonyt
áj ánlotta.

Helyeslőleg tudomásul vétetnek.
A 6. pont szerint jelenti, hogy Sopronyban, Csöngén, Sárvárott, Szákon, Kethelyen, 

Kőszegen és N. Geresden nőegyletek is alakultak gyámintézeti célokra, melyek közül Sopron Csá
vának kelyhet és ostyatartót s Galsának egy kelyhet küldött, ez utóbbi a gyűlés előtt föl is mut- 
tatván.

Örvendetes tudomásul vétettek.
55. A jelen gyűlés 33. pontja alatt, a  tolnai esperességből föllebbezett Kácsfalui ügyben 

a kerületi törvényszék beadja Ítéletét.
További eljárás véget az illető egyházmegyéhez elküldetik, a végrehajtásról 

jelentése beváratván.
56. A jelen gyűlés 33 pontja alatt Berec János tanító özvegye által föllebbezett ügy

ben  a kér. törvényszék beadja Ítéletét.
További eljárás végett a kemenesallyi egyházmegyéhez végrehajtás végett el

küldetik. —
57. A jelen gyűlés 33. p. alatt a  fehérkomáromi egyházmegyéből föllebbezett velegi 

ügyben a kér. törvényszék ítéletét beadta.
További eljárás végett az illető egyházmegyéhez elküldetik, a végrehajtásról 

jelentése beváratván.
58. Fölolvastatott Szilvásy Boldizsár tót*kereszturi közbirtokosnak f. é. Jun. 20. kelt 

folyamodványa, melyben edvi Illés Pál n. dömölki lelkész és nyugalm. esperest, a ndömölki há
zasultak anyakönyvének meghamisítása és a panaszló házassági ügyében két egymással ellenkező 
nyilatkozatnak kiadása m iatt panaszolván be, ellene egyházfegyelmi eljárást kér elrendeltetn i;— 
nyom ban fölolvastatván edvi Illés Pálnak előleges nyilatkozata, melyben maga is hibáját bevall- 
ván s két orvos által aláirt bizonyítvány által is nyilvános hivatal viselésre képtelenségét állit
ván, ügyét az egyházi törvényszék Ítélete alá bocsátja.

Miután az egyházkerületi gyűlés az előadott okiratokból a panasz alapossá
gáról meggyőződött, a panaszlott lelkész ellen a kemenesallyi egyházmegyei elnök
ség által öszszehivandó egyházmegyei, — fellebbezés esetén pedig a kerületi elnök
ség által öszszehivandó egyházkerületi törvényszék tartása, —  még is a panaszlott
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lelkésznek hivatalátéli ideiglenes fölfüggesztve elrendeltetik s ennek végrehajtásá
val, még is azzal az illető esperes ur megbizatik, hogy a ndömölki lelkészi hiva
talnak ideiglenes ellátásáról intézkedjék.

59. Szedenics György veszprémi esperes, egyházmegyéi megbízatásánál fogva az iránt 
folyamodik, hogy az erkölcsi nevelés-ligy érdekében a kér. népiskolai választmány egy célszerű 
erkölcstan készítésére bízassák m eg; — raég is, minthogy Kis János ajkai lelkészt, a  prot. 
egyh. és isk. lapokban egy névtelen cikkíró a pápai ref. egyházmegye gyölésérőli közlésében 
nem csak becsületében vágó vádakkal sértette, de a két prot. egyház keresztyéni szeretetét, egyet
értését és békességét is zavarta, egy a reform, egyházkerülettel vegyes vizsgáló küldöttség 
kinevezését a  kér. gyűlés eszközölje ki.

Az erkölcstan cimü könyv elkészítése a népiskolai bizottmány figyélmébe ajánl- 
tatik ; — Kis János ajkai lelkész ügyében pedig a veszprémi esperesség megbiza- 
tik, hogy az illető reform, egyházmegyével egyetértőleg az ügyet vizsgálja meg s 
arról jelentését a  jövő kér. gyűlésre adja be. —

60. Fölolvastott Schleining Károly tolnai esperes és Ritter István tolnai képvi
selő Ik. urak egyházmegyei megbízatásuknál fogv;i beadott folyamodványuk, mely szerint Barla 
István paksi lelkésznek az esperességi törvényszéken és ebben az esperesség tekintélyén elköve
tett s az egyházmegyei jkönyvet bepiszkoló < sillagozások alatt ejtett becsmérlő sértegetései ellen 
e kerületi gyűlésnél keresnek orvoslást.

A hitelesített mellékletekből, de az eredetiben is fölmutatott jkönyvből meg
győződvén az egyházkerület az elkövetett sérelemről és arról, hogy a panaszlott 
lelkész az esperesség végzéseinek magát alá rendelni nem akarja, a szomszéd 
veszprémi egyházmegyei, —  föllebbezés esetén a kerületi elnökséget oda utasítja, 
hogy ez ügyben egy általuk öszszehivandó törvényszéket tartsanak ; Barla István 
lelkész pedig addig is, mig ellene törvényszéki Ítélet hozattatnék, hivatalától ideig
lenesen fölfüggesztetik s a fölfüggesztés végrehajtásával Szedenics György vesz
prémi, akadályoztatása esetén Trsztyenszky Gyula Soproni alsó esperes és Zmes- 
kál Sándor urak bizatnak meg, — egy úttal oda utasittatván a tolnai esperes, 
hogy a paksi lelkészi hivatal ideiglenes ellátásáról gondoskodjék.

6 !. A jelen gyűlés 34. p. alatt a kér. gyámintázeti bizottmány alakítására nézve beki- 
vánt szavazatok fölbontatván, bizottmányi tagokul a szavazatok többsége szerint megválasztattak : 
Pálly József, Trsztyenszky Gyula, Schneller Vilmos, Nagy Károly és Petrik Jak , (mint pénz- 
tárnok) még is Szovják Mátyás, Csapó Pál, Ostffy Pál és Rójli Józsaf urak.

Tudomásul szolgálván, a megválasztott bizottmány az alapszabályok szerinti 
eljárásra utasittatik.

62. A nszékelyi leány gyülekezet az .ím folyamodik, hogy imaházának építésére ne
ki az egyházkerületben segély-gyűjtés engedi« .

Az egyházmegyei, kerületi központi gyámintézeti bizottmányok részvevő 
figyelmébe ajánltatik.

63. N. Vázsony anyaegyház az irán folyamodik, hogy Aug. 27. leégett temploma s 
egyházi épületei fölépítésére, neki kerületszerte segély gyűjtés engedtessék meg.

A gyülekezetenkinti segély .gyűjtést a gyámintézet szervezete nem engedvén 
meg, ezen különben is szegény, do legközelebb súlyosan meglátogatott egyház 
fölsegélése a gyámintézeti egyházmegyei és kér. bizottmányoknak részvevő párt
fogásába ajánltatik. —

64. Barcs, somogy-esperességi Igyülek. azért folyamodik, hogy az anyaegyháztól hét 
mértfoldnyi távolsága tekintetéből Gam auf József ' autójának a keresztelés engedtessék meg.

Kérelme a Somogyi esperesség részéről is támogatva lévén, teljesítetik  s 
Gam auf József tanítónak, az illető anyagyülekezeti lelkész szoros fölügyel 3te alatt 
a keresztelés megengedtetik.

65. Pető János nyugalomba lépett leiké z az iránt folyamodik, hogy újra hivatalba 
alkalmaztassék.

Superint. urnák figyelmébe ajánltatik.
66. A Soproni gyülekezet képviselői jelentik, hogy a Soproni gyülekezet német éne

kes könyvét 1861. évben újra, iró papirosra nyomatva kiadván, azt az eg) házak figyelmébe 
ajánltatni kérik.

Azon gyülekezeteknek, melyek Az érdeklett énekes könyvet használják, an
nak új kiadása ezennel ajánltatik.

67. Szóba hozatván a népiskolai választmány által eszközlött s Altdörfer sopronyi kar
igazgató által készített m agyar choral könyv kiadásának szükségessége.

Karsay Sándor esperes, mint a népiskolai választmány elnöke megbizatik,
4
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hogy mélt. báré Prónty sábm  egyetemes föl ügy elé urtél, ki ez Ügyet, jelensül 
az Altdörfer által készített ehoralkönyvet is, a tavali egyetemes gyűlés 45. jk. 
pontja szerint pártfogásába vetíe, tudja meg, váljon lehet-e annak kinyomatását 
közel jevöben várnunk, — mimz ha remény nem mutatkoznék, a népiskolai vá
lasztmány, az érdeklett cho ra lknyv  kiadási költségeinek mikénti fődezhetése iránt 
adjon a jövő kerületi gyűlésre véleményt. —

68. A jelen gyűlés 33. p. alatt a tolnai esperességből fó-h’ebbezett paksi ügyben a ke- 
rületietörvényszék Ítéletét beadván

További eljárás végett az illető egy háznagy éhez leküldetik, a végrehajtásról 
jelentése be váratván.

69. F. é. Sept. ‘23. Pesten ta r ta n i;  egyetemes gyűlésre ezen egyházkerület részéről 
képviselőkul

H aubner Máté Superint. és. Uadó Lajos fülügyelő urakon, mint egyházkerli- 
leti elnökökön kivül: SzedeniL; György, Karsay 'Sándor, Kirckknopf Mátyás, 
Schleining Károly, Trsztyenszkv Gyula esperes, Ritter István, Szalay Sándor lkk. 
Radó Ignác, Kis Sándor, Csapó Pál, Szovják Mátyás, Perlaky Dániel főliigyelő, 
még is Eöri Sándor főjegyző,’. ’'álfy Józsid- és Müllner Mátyás igazgatók, — Do- 
manovszky Endre, Ostffy Pál 'zoiiicey Ferenc, Matkovich Tivadar, Zmeskál Sán
dor, Radó Dénes, Ulber M átyá. és Ráth Károly urak oly utasítással kiküldetnek, 
hogy az egyetemes gyűlés éve.-kinti, tartásának idejét Aug. hónap közepére tétetni 
indítványozzák. —

70. Szóba hozatván az egyetemei gyűlésre küldendő képviselők napidijazása.
Minthogy az egybázkerii leinek érdekében áll, hogy az egyetemes gyűlésen 

kellőleg képviselve legyen, ámbár a jelen voll de kevés számra leolvadt egyház
kerületi képviselők méltányos)wk látják, liogy az egyetemes gyűlésre küldendő kép
viselőknek, különösen pedig a lelkészeknek és tanároknak úti költségei téríttetné
nek m eg; még is ezen ügy.-tk nagyobb közönség előtti tárgyalása a jövő kér, 
gyűlés 1-ső napjára ezennel ki tűzetik.

71. Superint. ur fölkéri az egyházkerületi gyűlést, hogy hivatalos utasításainak, ágy 
az esperesek teendőinek átnézésére egy választmányt nevezzen ki

Karsay Sándor esperes é '.Radó Ignác fölügyelő urak elnöklete mellett Kirch- 
knopf Mátyás, Tót János, C -deming Károly esperes, úgy Berzsenyi Miklós, Eöri 
Sándor, Kis Sándor, Zmeská'. Undor és Ulber Mátyás urak oly utasitással küldet
nek ki, hogy a Superintended i és esperesi hivatalos teendőkön kivül egy úttal az 
egész egyházi rendszert is viz gálják át, jelentésük beváratván.

72. A jövő évi kerületi gyűlés a  bevett sor szerint
Pápa mezővárosban tarin.: Jc.

J  g y z e tte

Karsay Sándor,
egyházkerületi egyházi főjegyző.

Nyomatott Sop Cm 0 -mwalter Károlynál.



Az 1864-dik évi Augustus 9 ., 10. és 11.-dik napjain Pápa városában a 
dunántúli ágost. liitv. evang. egyházkerület részéről, Főtisztelendő 
Haubner Máté Superintendens és Tekintetes Hadó Lajos egyház
kerületi felügyelő Urak ikerelnöklete alatt közgyűlés tartatván, jelen 
voltak: Karsay Sándor egyházkerületi egyházi fő, Tóth János egy
házi aljegyző; Eőri Sándor egyházkerületi világi fő, Kis Sándor 
világi aljegyző; továbbá mint egyházmegyei képviselők: a
Soproni felső esperességből: Gradt János esperes, Ludig József lelkész.
Soproni alsó esperességből: Trsztyenszky Gyula esperes, Szánthó István lelkész, Kis 

Lajos és Radó Dániel.
Vasi felső esperességből: Kirchknopf Mátyás esperes, Lostorfer Pál lelkész, Ritter 

Sámuel lelkész, Szovják Mátyás felügyelő.
Vasi közép esperességből: Ráliner Máté esperes, Hafeusclier Károly lelkész, Kundt 

Samu lelkész, Takács Lajos felügyelő, Vidos László és Mesterházy Gyula.
Kemenesaljái esperességből: Tót János esperes, Nagy K ároly lelkész, Csapli István 

lelkész, H ering János lelkész, Pongrácz Antal lelkész, Radó Ignácz felügyelő, Berzsenyi Miklós, 
Vidos Dániel, Boda János és Boda József.

Veszprémi esperességből: Szedenics György esperes, K is János (ajkai) lelkész, Tatay 
Sámuel lelkész, Fárnek Dénes lelkész, Bélák János lelkész, Szakonyi István felügyelő, Barca 
István, Páál István, Ihász Imre és Barca Bálint.

Győri esperességből: K arsay Sándor esperes, Kis János (réti) lelkész, Szigethy Dániel 
lelkész, Szalay Sándor lelkész, Kis Sándor felügyelő, Eőri Sándor, Csemez Péter, Enessey 
Kálmán, Matkovich Géza és Ihász János.

Fehér komáromi esperességből: Smid Mihály lelkész.
Zalai esperességből: Blajsza János esperes, Pelargus János lelkész, Perlaky Gábor 

felügyelő, Nagy Pál és Ságváry Elek.
Somogyi esperességből: Andorka János esperes, Takács István llk., Véssey Sándor, Véssey 

Mihály és Lehner Vilmos.
Tolnai esperességből: Schleining Károly esperes, Ritter István lelkész.
Sopron sz. kir. városi gyülekezetből: Poszvék Keresztély lelkész, K lauser Károly

felügyelő.
G yőr sz. kir. városi gyülekezetből: Zmeskál Sándor és Ráth Károly.
Kőszeg sz. kir. városi gyülekezetből: Schneller Vilmos lelkész, Vidt Endre lelkész, 

Beyer János tanár, Torkos Ferencz felügyelő és Vidos László.
Rust sz. kir. városi gyülekezetből: M anhardt Mihály lelkész, K leinrath Károly fel

ügyelő.
Soproni főtanoda részéről: Pálfy József képezdei igazgató és egyházkerületi számvevő, 

Poszvék Gusztáv tanár.
Ezen kivül az egyházkerület hivei közül: Sztanó János lelkész, Krizsán József lelkész, 

Kis János (kertai) lelkész, Cháfordi János lelkész, Kis Pál lelkész, László Jónás lelkész, Bor
bély Sándor lelkész, K irnbauer Sándor lelkész, Schmidág Ede lelkész. Dubovay János lelkész, 
Mészáros István lelkész, Szarvasi (Hirschler) Sámuel segédlelkész, Kis Lajos segédlelkész, 
Guggenberger János segédlelkész, Kis Imre segédlelkész, Turcsányi Endre segédlelkész, Graf 
József papjelőlt, Sántha Károly tanár, Ulreich Pál papjelölt, Guoth Lajos, Geyer Lajos, Heuffel 
János, Gouth Gyula, Matkovich Gyula, Tóth Elek, László Pál, Tóth Antal, Barca Géza, Takács 
P ál tan., Sass József tan., Lazányi Béla, Takács Antal, Gömbös Sándor, Enessey Sándor, 
Radó Kálmán, ifj., Radó Lajos, Kis Jenő, Körmendy Pál, Vidt Károly, Nagy Dénes, Károlyi 
A ntal, Brunner János, Noszlopy E lek , Bárány András, Doktorics Sándor, Purgly György, 
Szenthe Pongrácz, Fadgyas Pál, Fadgyas József, Fadgyas János, Balázs Samu, Berzsenyi Jenő, 
Hrabovszky Sándor, Kis Géza, Kis Samu mák.
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Mely alkalommal:
1. A szentiéleknek buzgó ének és imábani segédül hívása után elnök Superintendens 

ur magasztos érzésekkel eltelve emlékezett vissza az 1846-dik évi Oktober 6-án ugyan Pápán 
tartott egyházkerületi gyűlésre, melyben főpásztori hivatalára lön általános szavazattöbbséggel 
elválasztva s felavatva; s örömét fejezte ki azon, hogy ámbár az azóta lefolyt tizennyolcz évi 
időszak, mind rá, mind az egyházkerületre nézve nehéz megpróbáltatásnak időszaka volt; még 
is mind őt, mind az egyházkerületet a  hit, remény és szeretet összetartó ereje folytonosan erő
sítette, mely érzelmekre a jelen gyűlést is buzgón lelkesítvén azt megnyitottuak jelentette ki;

Elnök Superintendens urnák megnyitó lelkes beszédét a gyűlés buzgó lélekkel 
fogadta és szives üdvözlésekkel viszonozta.

2. Egyházkerületi felügyelő ur is szokott buzgósága szerint a  vallásosságot, mint az 
egyháznak legdrágább kincsét magasztalólag jellemezvén, melynek közössége valamint a  közel 
lefolyt terhes időkben egyházunknak legbiztosb védpaizsa volt; úgy a még bekövetkezhetőkben 
is egyedül az szolgálhatván annak legerősb támaszául, a  jelen volt híveket nem csak arra lel
kesítette, hogy a vallásosság szent érzelmeit magokban továbbra is ápolják, hanem azokra a 
népet is ébresszék; nyomban tanintézeteinkről is, névszerint Soproni főtanodánkról jelentést 
tevén, a  mily kedvező alakban tüntette fel annak szellemi állapotát, oly szomoritónak jelentette 
ki anyagi helyzetét azon okból, mert kiadásait a lefolyt iskolai évben is nagy részt Ihász Rudolf 
ur kezessége mellett felvett takarékpénztári kölcsönnel kényszerült íödözni, mely sajnos és fő
tanodánkra zsibbasztólag ható kényszerűséget leginkább azon körülmény idézte elé, mely szerint 
mig némely esperességek tanoda! tartozásaikat pontosan beszolgáltatják, vannak még is némelyek, 
e tekintetben kevesebb ügyszeretetei tanúsítók, ez okból az illetőket a közügy érdekében tarto
zásaik pontos beszolgáltatására hivta fel.

Felügyelő u r vallásos érzelmeinek nyilvánítása s a tanügy körüli buzgó eljárása 
méltányló elismeréssel fogadtatott; — mihez képest a  főtanodai tartozások pontos 
és haladék nélküli beszolgáltatására az illetők ismételve és sürgetőleg felszólit- 
tatnak.

3. Olvastatott elnök Superintendens urnák évi hivatalos jelentése, s ennek nyomán a 
nm. m. kir, H elytartótanácsnak 1863. évi Dec. 27. 93,022. sz. a. kelt intézvénye, mely szerint 
tavali September első napjaiban Veszprémben tartott kér. gyűlésünk jegyzőkönyvére egyházi 
belügyeket érdeklőleg semmi észrevétel nem tétetett.

Tudomásul szolgál,
4. Olvastattak a nm. m. kir. Helytartótanács 1863. Sept. 5. 67,442, sz. a. és 1864. 

Máj. 12. 40,370. sz. a. kelt intézvényei, melyekben a bécsi cs. kir. evang. hittudományi karnál 
az 186 3/4 tanévben tartandó előadások jegyzéke közöltetik

Köröztetett.
jj^ 5. Olvastatott a  nm. m. kir. Helytartótanács 1863. Oct. 27. 70,445. sz. a. kelt intéz

vénye, melyben a lefolyt 1862/3 tanévről szólott felterjesztésünk nyomán azon szemrehányások 
v'5" -  té te tnek , hogy a soproni gym nasium ban, az egyetemes egyházi közgyűlésen megállapított tan

rendszerünket nem veszszük egész pontossággal gyakorlatba, különösen hogy a 7. és 8. osztály
beli tanulók közül számosán a görög nyelv tanulása alól felmentettek; az érettségi vizsgák 
miképi véghez mentéről is a táblás kimutatatások kellő felvilágosítást nem adnak; sőt azoknak 
rendes és szigorú m egtartása iránt azon körülmény, mely szerint 37 megvizsgált ifjú közöl egy 
sem utasittatott vissza, némi gyanút látszik gerjeszteni, mihez képest az egyházkerület az 
elfogadott általános tantervhezi alkalmazkodásra és az érettségi vizsgák czélszerü renddel és 
szigorrali m egtartására figyelmessé tétetik.

Ezekről, melyek az illetőkkel idején közöltettek, az egyházkerületi gyűlés 
annál fájdalmasabb érzéssel értesült, minél jobban meg van tapasztalása szerint 
is győződve a felől, hogy mióta az 179°/,. 26. czikk világos értelménél fogva 
tanintézeteit maga kormányozhatja és az egyetemes egyház által megállapított 
tanrendszert gyakorlatba hozta; a felügyeletet kellő szigorral gyakorolván s álta
lában a tanügyet, mint legféltettebb kincsét és sajátját tehetségéhez képest leg
nagyobb gonddal ápolja, annak felvirágzását évről évre örvendetesebben is tapasz
talja. Ezokból a nm .m . kir. Helytartótanácsot illő alázattal megkérendőnek határozta, 
hogy a fönebb idézett t. czikk épségben tartása mellett megbízván és megnyugodván 
jövőre a nevelés ügyére czélzó legbuzgóbb igyekezeteink felől, az egyházkerületi 
felügyeletet gyanúsításaitól megkimélni s érettségi bizonyítványainak hitelességét 
kétségbe ne vonni méltóztassék. Egyébiránt a  görög nyelvet illetőleg az egyház
kerületi gyűlés a  soproni főtanodai igazgatóság jelentéséből arról értesült, hogy 
ez, az egyetemes egyház által megállapított tanrendszer szerint a hivatkozott
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osztályokban, már ez évben előadott s annak előadatását, ezennel uj,abban is 
meghagyja.

6. Olvastatott a  nm. m. kir. Helytartótanács 1863. Oct. 27. 63,860. sz. a. kelt intéz
ménye, melyben értesittetünk, miszerint a  magy. kir. tudományos egyetemnél, úgy a pozsonyi, 
kassai és nagyváradi kir. jogakademiáknál, valamint az egri joglyceumnál, — a pozsonyi, soproni 
selmeci, szarvasi, eperjesi, késmarki, rozsnyói ágost. hitv. főiskolák; a lőcsei algymnásium; a 
nagy körösi, kecskeméti, sárospataki, miskolczi, debreceni, marmaros-szigeti és holdmező-vásár- 
helyi helv. hitv. főiskolák részéről kiadott érettségi bizonyitványok felvétel tekintetében érvénye
seknek elismertetnek.

Idején közöltetett.

7. Olvastatott a  nm. m. kir. Helytartótanácsnak 1864. Ján . 21. 93,668. sz. a. kelt 
intéz vénye, melyben a magyarhoni ág. hitv. ev. négy egyházkerület részéről felterjesztett azon 
óhajtására, hogy a Superintendensnek az érettségi vizsgákra vonatkozó köre az egyházkerületi 
világi felügyelőre is állandóan kiteljesztessék, — válaszoltatik, hogy a Superintendens mind
azon eseteket, melyekben az érettségi vizsgálatokon személyesen jelen lenni gátoltatnék, haladék 
nélkül e kormányszékhez feljelentse azon egyénnek és minüségének világos megnevezésével, a 
k it helyettesiteni óhajt.

Az egyházkerület ez érdemben a nm. m. kir. Helytartótanácsot arról értesi- 
tendőnek határozta, hogy a Superintendens meg nem jelenhetése esetében, az 
egyházkerületi felügyelő, mint szintén tudományosan képzett férfiú, kinek hatás
köréhez, az egyetemes megállapodás és az 179°/i 26. t. ez. szerint, egyúttal a 
főiskolai felügyelet is tartozik , — az érettségi vizsgálatokon elnököl, ha pedig 
ezek gátoltatnának ebbeli m űködésökben, —  az egyházkerület az érettségi bizo
nyitványok érvényessége tekintetéből igen is hajlandó az általa helyettesitett elnököt 
a Helytartótanácsnak utólagosan, — előgesen eshetőségeknél fogva sem lehetvén, 
bejelenteni.

8. Olvastatott a nm. m. kir. Helytartótauáncs 1864. Febr. 25. 13,063. sz. a. intéz- 
vénye, melyben a Superintendens o ly an , vagy már fenálló, vagy netán alkalmilag hozandó 
szabályok felterjesztésére hivatik fel, melyek a tanulóknak egyik tanintézetből a másikba átlépése 
és felebb léptetése körül a tanintézetek közötti súrlódások és rósz irányú versenezések elhárí
tására s a  rósz tanjegyek kijavításának helye, rende és módja meghatározására vonatkoznak.

Főtiszt. Superintendens u r a  kívánt szabályokat felterjesztette.
9. Olvastatott a nm. m. kir. helytartótanács 1864. Ján . 28. 80,034. sz. a. kelt intézvénye, 

melyben azon felterjesztvényre, melyszerint Superint. ur 1863. Oct. 14. 49% 09 sz. a. asoproni lyceumbeli 
első évi jogosztály létezetét bejelentette, tőle kimutatás igényeltetik ezek iránt : hány órában s mily 
tantárgyakat tanítanak az első jogi tanfolyamban működő tanárok, meg ne tán az ottani gym- 
nasiumban is, vagy a theologiai tanszakban vagy egyebütt s igy összesen hány hetenkinti órák
ban tartanak felolvasásokat? Azonkívül előterjesztendő az 1819. év óta fenálló szabály rende
letek értelmében a tanárok személyes jellemzése, vallása, életkora, eddigi foglalkozása, képessége 
erkölcsi és politikai viselete és fizetése ; végül : micsoda felsőbb engedélynél fogva állott’ fen a 
főtanoda 1848-ig s melyek beszüntetésének okai?

Mind ezen kérdésekre főtiszt. Superintendens ur azonnal megfelelt 1864. 
Febr. 16-án.

10. Olvastatott a nm. m. kir. Helytartótánács 1864. Máj. 21. 41,647 sz. a. kelt intéz- 
vénÿe, melyben értesittetünk, miszerint egyházkerületünk Soproni főtanodájában némely jog- és 
államtudományok előadása, a jelen szervezet szerint, a  rendes jogakademiák második tanfolya
mába való átléphetésre nem elégeltetvén m. é. Oct. 14-ki kérelmünk nem teljesittetik.

Miután az egyházkerület a Soproni főtanodában, az első évi jogi tanfolyamot 
a tudomány és művelődés érdekében, a jogakademiák, jelesül a  pozsonyi kir. 
akadémia tanrendszerével megegyezőleg szervezte; annál sajnosabban vette, hogy 
az iránt az engedély tőle egész általánosságban megtagadtatok. Ez okból a  nm.
m. kir. Helytartótanácsot egy alázatos felírásban felkérendőnek határozta, hogy 
tekintetbe véve közel százados gyakorlatunk mellett azon körülményt, melyszerint 
az egész dunántúli kerületben nyilvános jogi tanfolyam nem lévén, annak részünk- 
rőli felállítása annál kivánatosb, de a Soproni tanári erők is az állami szabály 
szerinti számot meghaladnák, méltóztatnék tiltakozó rendeletét visszi venni, vagy 
legalább a megtagadás valóságos okairól részletesebb felvilágosítást adni, különösen 
pedig az iskolák szervezetét is biztositó 179°/j. 26. czikket e tekintetben tiszte
letben tartani.

11. Olvastatott a  nm. m. kir. Helytartótanács 1864. Máj. 11. 36,482. sz. a. kelt iuféz-

;
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vénye, melyben Fodor Géza 4. éves joghallgatónak a Soproni főtanodétól 1856. Jul. hóban 
nyert érettségi bizonyítványa másod példányban kéretik.

Megküldetett.

12. Olvastatott a  nm. m. kir. Helytartótanács 1864. Máj. 9. 39,479. sz. a. kelt intéz- 
vénye, melylyel a magyarországi tanintézetek évenkinti statistikai kimutatásait szabályzó s leg
alább 3 évre szolgálandó táblázatok megbüldettek.

Elküldettek az illetőknek.

13. Olvastatott a  nm. m. kir. Helytartótanács 1864. Apr. 8. 27,165. sz. a. kelt intéz- 
vénye, mely szerint Ganzfried Jakab , ungvári születésű, 18 éves, hébervalásu, rosnyói kath. 
gymnásiumi 6. osztálybeli tanuló iskolai bizonyítványok hamisításáért, az ország valamenyi 
középtanodáiból s tanítóképző intézeteiből kizáratik.

A tanodái és tanitóképezdei igazgatóságokkal közöltetett.

k̂ 1 1 14. Olvastatott a nm. m. kir. Helytartótanács 1863. Sept. 23. kelt intézvénye, melyben
Superint. ur felhivatik, hogy m. é. Dec. 28. 89,517. m. é. Márc. 7. Apr. 19. 3,631 és 22,124. szám. a., s múlt 
Dec. 17. 20,196 sz. a. kelt cs. kir. udvari rendelettel hely ben hagyott intézkedéseket, — Pründl Gusztáv 
kisbéri ág. hitv. evang. gyógyszerész, kath. nejével nemzett leány gyermekének a hántai lelkész 
által eszköszlött törvénytelen megkereszteltetését illetőleg, haladék nélkül 8 nap alatt foganatosítsa s 
az erdményt [terjessze fel; ennek kapcsában olvastatott a  nm. m. kir. Helytartótanács 1863. 
Dec. 10. 91,408. sz. a. kelt intézvénye, mely szerint a győri püspök f. é. Nov. 22. 3314. sz. a. 
kelt felterjesztése szerint Gáspár Dániel ág. hitv. ev. lelkész, Pründl Gusztáv kisbéri ág. hitv. 
gyógyszerésznek r. kath. nejétől született második leánygyermekét is, épen úgy miként az elsőt
f. é. Oct. elején megkeresztelte és anyakönyvébe beirván, Superintendens ur azzal vádoltatik, 
hogy a kormányzata alatt álló lelkészek, a fenálló törvények szentségével mit sem törődve a két 
vallás felekezet közti súrlódások előidézésére szándékosan törekesznek. Minélfogva m. é. Dec. 
28. 89,517. sz. a. kelt rendelvény kapcsában Superint. ur felhivatik, miszerint a  nevezett lelkészt 
ezen ujabbi törvényellenes cselekedetéért szigorúan feleletre vonja, s őtet egyszersmind erélyesen 
oda utasítsa, hogy az emlitett keresztelési bejegyzést a hántai ág. hitv. anyakönyvből azonnal törölje ki, 
és a  kivonatot az illetékes r. kath. plébánusnak szolgáltassa át, az eredményről szóló tudósítása 
elváratván; még is ennek kapcsában olvastatott a nm. m. kir. Helytartótanács 1863. Sept. 23. 
63,270. sz. a. kelt intézvénye, melyben Superintendens ur Vierzigmann Károly evang. győri 
polgár és r. kath. neje Gilányi Anna leány gyermeküknek, Horváth Sándor győri ev. lelkész 
által történt megkereszteltetésére vonatkozott s felterjesztett nyilatkozatáért azzal vádoltatik, hogy 
a vallás dolgában fenálló tényleges törvényeknek engedelmeskedni vonakodik s egyszersmind 
felhivatik, hogy a fenebbi keresztelést illetőleg a m. é. Nov. 3. 63,857. sz. a. kelt helytartó- 
tanácsi .rendeletet haladék nélkül végrehajtsa s az eredményt 8 nap alatt fel térj eszsze; ennek 
folytán Superintendens urnák a fenebbi ügyekben jogaink védelmére tett felterjesztései is fel
olvastatván ;

Főtiszt. Superintendens urnák azon igazolását, melyet mind a vallás felekezeti 
súrlódások szándékos előidézésére, mind a törvények iránti engedetlenségre vonat
kozó vádra felterjesztett, az egyházkerület magáévá teszi; a mennyiben a meg
parancsolt anyakönyvi kitörlések, mint jogigényeinkkel ellenkezők, mind a két 
esetben megtörténtek, azok ellen óvást teszen; minthogy pedig, mind az egyház- 
kerület, mind főtiszt. Superintendens ur ezen sérelmes ügyekben már ismételt 
alázatos felterjesztéseket tett; annál fájdalmasabb érzéssel vette a jelen gyűlés 
azoknak sikeredenségét : még is azon bizodalomban, hogy ő cs. kir. ap. Felsége 
a vallási ügyekben azon viszonyosságot, melyet a többi tartománybeli alattvalói 
m ár élveznek, a magyarhoni protestánsoktól annál kevésbé fogja megtagadni, 
m inthogy az 1848. 20. czikkben már kimondatott s ő cs. kir. Felsége ismételt 
legmagasb nyilatkozataival is megerősittetett, ő cs. kir. ap. Felségét egy alázatos 
feliratban az egyházkerület. megkérni elhatározta, miszerint a nm. m. kir. Hely
tanácsot oda utasítani, legkegyelmessebben m éltóztassék, hogy a hivatkozott 
fenebbi rendeletek megsemmisittessenek ; az anyakönyvek épségben tartása esz
közöltessék ; az érdeklett gyermekek egyházunknak viszsza adattassanak, jöven
dőben pedig a vallási viszony ossággal és egyenlőséggel ellenkező ilynemű zak
latásoktól egyházunk megkiméltessék. Egyúttal az egyetemes gyűlésre küldendő 
képviselőknek utasításul adatik, hogy a fenebbi sérelmeket a protestánsok országos 
sérelmei közé felvétessék s azoknak orvoslását sürgessék.

> n ^ l 5 .  Olvastatott a nm. m. kir. Helytartótanács 1864. Ján . 8. 98,684. sz. a. kelt intéz
vénye, melyben némely ág. hitv. lelkészek azzal vádoltatnak, hogy a vegyes házasokat törvény-
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ellenesen öszsze adják, a nélkül, hogy a rom. kath. fél az ő részéröl vagy épen kihirdettetett 
volna, vagy a megtörtént kihérdetésről bizonyitványt m utathatna fel, s ennél fogva Superint. ur 
felhivatik, miszerint az alárendelt lelkészeket utasitsa, hogy a szóban forgó eljárástól tartóz
kodjanak; ennek kapcsában felolvastatott a nm. m kir. Helytartótanács 1864. Febr. 16. 12,256. 
sz. a,, kelt intézvénye, melyben a Veszprémi püspök, Lágler György kapolcsi ev. lelkész ellen 
panaszt emelvén, hogy Molnár Ferencz csoromi fiókegyházbeli kath. kömives legényt Poor Róza 
ág. hitv. hajadonnal öszszeeskette, a  kath. vőlegény részéről a kath. plébánustól a  háromszori 
kihirdetésről hozandott bizonyítvány és elbocsátó levél előmutatása nélkül; Superintendens ur a 
vizsgálat eszközlésére felhivatik; ugyan ez ügyben felolvastatott a nm. m. kir. Helytartótanács 
1864. Apr. 22. 21,654. sz. a. kelt intézvénye, melyben a fenebbi esetre felterjesztett igazolásra 
válaszoltatik, miszerint Molnár Ferencz r. kath. vőlegénynek esketése az 179°/i* 26. t. ez. 
értelmében a r. kath. lelkész által lett volna eszközlendő, minthogy az 1843/4. 3. t. ez. 
csak azon esetekre vonatkozik, ha a r. kath. lelkész az ünnepélyes öszszeadást megtagadja, mi a 
fenforgó esetben nem történt, miért Superintendens ur felhivatik, hogy az illető lelkészt a fenálló 
országos törvények szigorú m egtartására utasitsa és jövendőre ily törvény ellenes tettektől 
eltiltsa. Még is felolvastatott a nm. m. kir. Helytartótanács 1864. Febr. 16. 11,042. sz. a. kelt 
intézvénye, melyben a Veszprémi püspök által panasz emeltetik, hogy Kovács Ignácz r . kath. 
nagygombai lakosnak ág. hitv. neje Mányóki Annától született leánygyermekei a véssei ág. hitv. 
lelkész által meggyóntattak.

X. Á í

Főtiszt. Superintendens urnák ezen intéz vényekre adott s hivatalos jelentésében 
közlött feleletét az egyházkerület helyesli ; az eszközlött vizsgálatokat úgy a lelkészeknek 
adott utasitásokot tudomásul veszi. Miután pedig Superint. urnák épen ezen jelenté
séből arról értesült, hogy az emelt vádak inkább a rom. kath. lelkészeket terhelik , 
kik a hirdetést vagy arról szóló bizonyítvány kiadását sok esetben m egtagadják, — 
am . kir. Hety tartó tanács pedig a vegyes házasoknak protestáns lelkész előtti esketését 
az 1844. 3. t. ez. 2. sz. ellnére az egyházkerület meggyőződése szerint nem 
helyesen m agyarázza: az egyházkerületi gyűlés ugyan a nm. m. kir. Helytartó- 
tanácsot eg.y alázatos feliratban felkérendőnek határozta, hogy a r. katholikus plé- 
bánusok a házassági hirdetések teljesítésére és az azokról szóló bizonyítványok 
kiadására utasitassanak ; maga a Helytartótanács pedig ezen t. ez. eléggé világos 
értelme szerint eljáró protestáns lelkészeket a zaklatásoktól megkimélni mél- 
tóztassék.

16. Ezen tárgyakkal kapcsolatban, tavali Veszprémi gyűlés 25. jegyzőkönyvi pontja 
alatt 25,669. sz. Helytartótanácsi intézvény által oda utasittatott a nagyszőllősi plébánus, hogy 
Néh. László Mihály ág. hitv. ev. kertai lakos figyermekeinek az evang. vallásbani neveltetését ne 
akadályozza; még is Szakonyi István veszprémi evang. egyházmegyei felügyelő kénytelenült 
panaszképen Superintendens urnái hivatalosan jelenteni, miszerint nevezett plébánus u r , néh. 
László Mihály 10 éves korában át gyóntatott fiárváját nem csak folyvást kath. iskolába járatja, 
hanem azt megerősitésképen másodszor is meggyóntatni szándékozik. mely sérelmet Snperin- 
tendens ur Í864. Ján . 17. 13/79. sz. a. a nm. m. kir. Helytartótanácsnál tüstént feljelentvén 
s egyúttal könyörögvén, hogy e magas kir. főkormányszék törvényes egyházjogaink védelmére 
tekintélyét fenntartani méltóztassék ; lionnét azonban a Veszprémi püspök meghallgatása után 
1864. Márc. 10. 12,005. sz. a. kelt oly intézvény érkezett, mely szerint az 179°/,. 26. t. ez. 
világosan rendeli, hogy a vegyes házasságokból született gyerm ekek, ha az anya katholikus a 
leány gyermekek annak vállásában neveltessenek, ha pedig az atya protestáns, a fimagzatok 
ennek vallásában neveltethetnek, és csak ha az atya kivánja, kell a protestáns vallásban nevel
tetniük. Miután pedig a jelen esetben a korán elhunyt atya László Mihály zsenge korú figyer
mekeinek mikinti neveltetése körül nem intézkedhetett, önként következik, iiogy ezen intézkedés 
a már katholika anyát, mint természetes s törvény szerinti gyámnoknőt illeti, kinek nem csak 
joga, de szent kötelessége is kiskorú gyermekeinek vallási, különösen pedig vallás-erkölcsi neve
lését akkint vezetni, m int azt lelki meggyőződése sugalja, mely jog  és kötelesség teljesítésében 
őt a  fentidézett törvény és ezen alapuló 1809. Apr. 18. 8852, és 1816. Máj. 14. 13,906. sz. a. 
kelt rendeleteknél fogva korlátolni nem lehet.

Fájdalmas érzéssel értesült az egyházkerület ezen intézvényből arról, hogy 
épen azon törvény, melyet jogainak legerősebb védpaizsául tartott és ta r t, épen a
m. kir. Helytartótanács által, honnét törvényes jogainak és lelkiisméreti szabad
ságának védelmét várja egyházunk, mind a törvény világos szavai, mind a hoszszas 
gyakorlat, sőt az 1848. 20. t. ez. ellenére, egyházunknak sérelmére nem helyesen 
értelmeztefik; ez okból Ő cs. kir. apóst. Felségét egy alázatos felírásban meg- 
kérendőnek határozta a  végett, hogy a nm. m. kir. Helytartótanácsot oda utasítani
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méltóztassék, miszerint a vegyes házaságokból szármozó gyermekek neveltetését 
illetőleg az 179°/1L. 26. t. ez. eléggé világos szavaihoz alkalmakozdjék.

17. Az 1863. évi veszprémi gyűlés 29. jk. pontja értelmében történt Superintendensi 
feliratra a nm. m. kir. Helytartótanács 1863. Oct. 14. 69,882. sz. a. kelt intézvényben arról érte- 
sittetünk, mikép a m. kir. egyetemi nyomda igazgatóság utasítva v a n , hogy a katonaügyekben 
szükséges családi értesitvényekből mindig elengendő mennyiségű készletet tartson; ennek kap
csában olvastatott a nm. m. kir. Helytartótanács 1863. Oct. 12. 72,438. sz. a. intézvénye, melyben 
a családi értesitvények kiállítása körűi az anyakönyvvivők által elkövetett többféle kihágások és 
balfogások elhárítása végett rendeltetik, miszerint: 1. szegény sorsú ügyfeleknek a családi értesit
vények ingyen kiadandók; a tehetősbektől pedig vagyonosságukhoz képest 50 któl 2 osztr. ftig. 
terjedő díjnál többet bármi szin alatt követelni tilos. 2. Ezen értesitvények nem m ás, mint az 
1863. Jun . 20. 40,200. sz. a. kelt intézvényben leirt alakban adandók ki. 3. Ezen értesitvények 
hitelességéről és tökéletes voltáról a kiállítók a hatóságok irányában büntetés alatt felelősek; 
nyomban olvastatott a  nm. m. kir. Helytartótanács 1863. Oct. 27. 79,542. sz. a. kelt intézvénye, 
melyszerint Ő cs. kir. Felsége 1864. évre az egész birodalomban egy 85,000 főnyi ujoncz ju ta
léknak kiállítását rendelvén el, s ebből magyarországra 25,680 főnyi illetmény jutván, a Superint. 
utján az illető anyakönyv vezető lelkészek utasitattnak, hogy a politikai közegeknek az anya
könyvi kivonatokat, úgy a magány feleknek a szükséges családi értesitvényeket szabályszerüleg 
szolgáltassák ki.

Köröztettek.
18. Felolvastattak a nm. m. kir. Helytartótanácsnak 1864. Máj. 12. 38,696. sz. a. és 1864. 

Apr. 10. 17,814. sz. a. intézvényei, melyek szerint azon tapasztalat után, hogy számtalan szabadságos 
és tartalék katona közbotrányt okozó ágyassági viszonyban él, a törvényhatóságok jelentései 
szerint részint azon okból, mert az e részben fenálló katonai rendeletek tul-szigornak ; részint 
m ert a  házassági engedélyek a sok fölösleges és bélyeges bizonyítványok m iatt tetemes költ
ségbe kerülők : ezen tilos házassági viszonyok meggátlása és a házassági engedélyek kiadásának 
megkönnyítése tekintetéből a budai cs. kir. országos hadfőparancsnokság kérelemmel járulván 
a cs. kir. hadügym inisterium hoz, ez utóbbi f. é. Márc. 10. 78/2 sz. a. kelt leiratában, részint 
azon okból, mert a  házassági engedélyérti kérvények felszerelése iránt kibocsátott szabály
rendeletek m ár közzé tétettek; részint mert a katonai tekintetek azt kívánják, hogy a legénység 
házasságai, a mennyire lehetséges m eggátoltassanak, kijelenté, miszerint a fenálló rendeletek 
megváltoztatását szükségesnek nem látja. -  Ezen kadügyministeri, a feljelentett fontos okokat 
méltányló rendelet alapján azonban a budai cs. kir. hadfőparancsnokság az ezredparancsnok- 
ságokat figyelmeztette, hogy a házassági engedélyeknél túlságos követeléseket a bizonyítványokat 
illetőleg ne támaszszanak és különösen tartalék és rokkant katonáknak az engedélyt alapos ok 
nélkül meg ne tagadják, végre hogy a kérvényező szabadságos tartalék és rokkant katonák 
költségei kímélése tekintetéből, a különben helyes indoku folyamodványok felszerelésére előirt 
okm ányokat se követeljék, hanem ezeket csak utólagosan kívánják be a féltől s pedig csak oly 
esetekben, midőn előre láthatólag a házasági engedély megadása ellen, nehézségek nem forog
nak fen. Az okmányilag fel nem szerelt folyamodványokban azonban mind azon adatoknak 
foglaltatniok kell, melyek a kérelem megadhatásának megbirálásához szükségeltetnek, jelesen:

1. A jegyesek kereszt és családneve, születéshelye és kora.
2. Váljon az ara hajadon vagy özvegy e? kiskorúaknál váljon az apa vagy gyám

hatóság a házasságba bele egyezik e ?
3. A jegyesek vagyoni állapota, váljon a menyasszony bármi néven nevezendő katonai 

jótéteményekről lemond-e? különösen annak kitüntetése, váljon a katonaegyén ezen házassága 
által állapotán javit-e?

Ezen folyamodványok a felhozott körülmények igazolása czéljából nem csak a vő
legény és mennyasszony által sajátkezüleg Írandók alá, hanem az illető lelkész és községi elő- 
járóságnak bizonyító záradékával kellőleg aláírva és pecsételve szinte ellátandók.

Minden házassági engedélyérti folyamodvány azon hadsereg kiegészítő parancsnok
ságnál nyújtandó be , melynek hatósági területéhez a jegyesek lakása tartozik. — Mindezekről 
főtiszt. Superintendens ur kihirdetés és ahoz alkalmazkodás végett tudósittatván, miután az illető 
katonai hatóság azon óhajtását is nyilvánitá, hogy a házasulandó katonáktól az illető lelkészek 
által a kereszt, halotti s házassági levelek kiállítása s az esketésért, kihirdetésért és az egy
házfi illetéke fejében venni szokott dijak szállitassanak le ; de ez által a stoláris jövedelmek 
rövidittetvén meg, f. é. Apr. 20. 7,854. sz. a. kelt kegy. kir. udvari rendelvény folytán főtiszt. 
Superintendens ur arra kéretett meg, hogy a szokásos dijak közlése mellett egyúttal nyilat
kozzék a nm. m. kir. Helytartótanácsnak a felől, valljon beleegyezik-e a kért leszállításba, mily 
mértékben lenne e leszállítás eszközlendő s nem kivánatos-e, hogy e részben az egész országban 
egyenlő s mily öszszegü dijak állapitassak meg.
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X

Ennek kapcsában felolvastatott főtiszt. Superintendens urnák f. é. Máj. 22. 221|423. 
sz. a. kelt válaszirata, mely szerint a fenebbi intézmény érdemében hivatalosan csak akkor 
nyilatkozhatik, ha elébb az ügyet az egyházkerületi gyűléssel közlendette.

Főtiszt. Superintendens urnák válaszirata helyeseltetik. Miután az egyház
kerületi gyűlés is felemlített adatok után meggyőződött a felől, hogy a tilos 
házassági viszonyban élő szabadságos katonák az erkölcsiség sérelmére feltűnő 
közbotrányt okoznak; azok megliázasodhatását azonban korántsem azon külön
ben is csekély dijak nehezitik, a melyek egyházaink által a kereszt, halotti 
és házasági levelek kiállítása s az esketésért és az egyházfi illetéke fejében 
vétetni szoktak;, hanem mint a k. intézvény szerint a törvényhatóságok is 
bejelentették, nehezitik az t, a kérvényekhez kivánt sok részben felesleges 
bizonyítványokra szükségelt bélyeg , kiállítási dij és a folyamodványok szer
kesztéséért az illetőktől követelt fizetések, melyek az egyháziaink által venni 
szokott csekély dijakat sokszorosan felülmúlják; ez okból azoknak mérséklése 
sokkal inkább megkönyitené az érdekelt házasságokat, mint az egyháziak csekély 
dijának leszállítása, melyet annál fogva sem tart a kerület kivihetőnek, minthogy 
azok mindenütt hiványilag biztositvák; ezen dijaknak egyenlő mértékbeni meg
állapítása pedig az egész országban, azon tekintetből nem volna igazságos, mert 
annak mennyisége a vidékbeli és helyi körülményekhez képest változni szokott.

( Ily értelemben a kerül, gyűlés a nm. m. kir. Helytartótanácshoz egy alázatos
felíratott intézni határozott.

A  ^  19. Olvastatott a nm. m. kir. Heltartótanácsnak 1863. Nov. 20. 85,766. sz. a. intéz-
vénye, melyszerint az 1850. évi Febr. 9. s Augustus 2. kelt bélyeg s illeték törvények némely 
szabályainak módosítását tartalmazó 1862. Dec. 13. kelt és Magyarországra is legkegyelmesebben 
kiterjesztett birodalmi törvény 15. ez. ellen több egyházmegyei hatóság részéről tett felszóla
lások következtében a cs. kir. pénzügyi ministeriummal értekezés folytattatván, hogy az érintett 
birodalmi törvény foganatositása körül az illető lelkészeknek lehető könnyítés szereztessék, 
f. é. Oct. 26. 15,528. sz. a. kelt kegyel, udvari rendelet folytán felhivandónak találta főtiszt. 
Superintendens urat, miszerint a lelkészeket oda utasítsa, hogy a halottakról szóló anyakönyvi 
hiteles kimutatásokat minden évnegyed lefolyásával az illető megyei vagy városi hatóságoknak 
a legpontosabban terjesszék be. Magától értetvén, hogy ez által az 1827. évi 23. t. czikkben 
és m. évi Márc. 15. 10,324. sz. a. kelt rendelvényben a halottakról szóló anyakönyvi másola
toknak minden év végével a törvér^hatóságoknak leendő egyszerrei beadásának szüksége, 
nehogy ez által az illető lelkészekre kétszeres teher háruljon, jövendőre megszűnik. Mely 
rendelet zárpontját főtiszt. Superintendens ur azon okból nem köröztette, nehogy a lelkészek az 
1827. évi 23. t. czikkhezi alkalmazkodásukban megzavartassanak, minthogy e törvény a maga 
idején azért hozatott, hogy tűzvész által ne talán elemésztetett anyakönyvek az ily módon fen- 
tartható anyakönyvi beadványok által pótoltathassanak.

Sajnosán értesülvén az egyházkerületi gyűlés tavali ez ügyben felterjesztett 
folyamodványának sikeretlenségéről, főtiszt. Superintendens urnák eljárását helyesli; 
minthogy pedig az anyakönyvek biztosítását több tekintetek, különösen családi 
fontos érdekek is kívánnák, a lelkészeket oda utasitja, hogy azokat az 1827 évi. 
23. törvényezikk értelmében minden év végével az illető törvényhatóságoknak 
szolgáltassák be ; a  nm. m. kir. Helytartótanácsot pedig egy alázatos feliratban 
megkérendőnek határozta, miszerint a megyei és városi hatóságokat az anya
könyvek elfogadására s a  megyei levéltárba letételére, végre a pénzügyi ható
ságokat oda utasítani méltóztassék, hogy a lelkészeknek azon mulasztási pénz
bírságok, melyek azokon a halottas anyakönyvek be nem szolgáltatásáért meg
vétettek, visszatérittessenek.

20. Olvastatott a  nm. m. kir. Helytartótanácsnak 1863. évi Dec. 10. 49,204. sz. a. 
kelt intézvénye, melyszerint az 1863. Ján . 1. hatásba lépett 1862. Dec. 13. kelt bélyeg és 
illeték törvény 40. díjszabási tétel a  betűje szerint az egyházi és világi hivatalok és az ott 
kijelölt egyébb szolgálati államások átruházásáért az államás összes évi jövedelmének megfelelő 
öszszeg után azon törvényben megállapított III. fokozat szerint lévén az illeték fizetendő, az 
egyházi javadalmak adományozása s a választás megerősítése fejében eddig fizetett dijak iránti 
törvények és rendeletek hatálya megszűnvén; fenebbi meghatározott illeték alá esik az egyházi 
javak adományozása, valamint az egyházi közönségek elöljáróinak választási megerősítése is, 
a mennyiben az előjárók hivatala után külön jövedelmek kiszabvák. Továbbá ugyan azon 
illeték fizetendő az egyházi egyébb szolgálati államások betöltéséért a protest, lelkészek válasz
tásáért, a tanítók, orgonisták és egyházfiak alkalmazásáért, valamint a községi szolgálatok ado
m ányozásáért: Mire nézve szükséges, hogy azon testületek vagy hatóságok, melyeknek köréhez
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az említett kinevezések teljesítése vagy azoknak megerősítése tartozik, jövőre minden olyan 
kinevezésekről vagy m egerősítésről, a mennyire lehetséges a  kérdéses állomásokhoz kötött 
évi jövedelem egy idejű tudtul adása mellett azon cs. kir. adóhivatalt,melynek járásában a kine
vezett lakikj esetről esetre értesitsék. A múltra nézve, vagy is 1863. Ján  1.-től jelen ideig 
történt kinevezésekről a névjegyzék utólagos megküldése által lévén teljesitendő.

Miután az ev. egyháztól is a keresztyén vallás virágoztatására régtől fogva 
rendelt országos javadalm akban és alapítványokban az illető osztályrész mind
eddig m egtagadtatott, s miután az evang. egyháziak is az állami közigazgatás 
által újabban rájuk rótt nem csekély időt és fáradságot igénylő szolgálatokért, 
mindeddig semmi jutalm at nem nyertek, e mellett a  protest, lelkészek és tanítók 
fizetése, arányban azon közhasznú és tetemes szolgálatokhoz, melyeket az egy
háznak és közvetve az országnak is teljesítenek különben is oly csekély, hogy 
fontos hivataluk mellett sok nélkülözésekkel küzdeni kényszerülnek; ez okból az 
egyházkerületi gyűlés azon reményteljes bizodalomban, hogy az egyháziak köz- 
szolgálatai a  magas kormánynál is kellő méltánylást nyerendnek, a nm. m. kir. 
Helytartótanácsot egy alázatos feliratban az iránt megkérendőnek határozta, mi
szerint legfelsőbb helyen kieszközölni méltóztassék, hogy a protestáns lelkészek 
és tanitók ezen uj adónak terhe alól legkegyelmesebben felmentessenek.

21. Olvastattak a nm. m. kir. Helytartótanács 1863. Dec. 17. 90,015., 1864. Ján. 31. 
2,528., 1864. Febr. 18. 14,045., 1864. Febr. 27. 17100. 1864. Apr. 16. 31,264. és 1864. Jun.
3. 44,779. számok alatt kelt intézvények, melyek szerint O cs. kir. Felsége egész birodalmában 
statistikai adatok gyűjtésére és feldolgozására egy középponti statistikai bizottmány állitatván 
fel, népmozgalmi 5 számú rovatos táblázatok és azok betöltésére s hova küldésére vonatkozó 
hivatalos oktatások Sup. utján megküldettek.

Köröztettek s a népmozgalmi táblázatok beküldettek.

22. A győri esperességből a bezi gyülekezet által némely egyháztagok; a kemenesalyi 
esperességből az 1863. kér. gyűlés 58. jk. pontja szerint Illés Pál lk. ellen megrendelt peres 
ügyben hozott egyházmegyei törvényszéki Ítéletek lévén fellebezve.

Az elsőre nézve K irchknopf Mátyás esperes és Takács Lajos felügyelő urak 
elnöklete mellett Schleining Károly esperes, Hering János, Pelargus János, Bélák 
János lelkészek egyházi; Boda János, Nagy Pál, Klauzer Károly és Vidos 
László urak világi ; a  másodikra nézve : Szedenics György esperes és Sza- 
konyi István felügyelő urak elnöklete mellett Andorka János esperes, Lostorfer Pál, 
Schneller Vilmos és T atay Sámuel lelkészek egyházi ; Radó Dániel, Barca 
István, Zmeskal Sándor és Ihász Imre urak világi főtörvényszéki tagokul oly 
utasítással küldetnek ki, hogy hozandó Ítéletüket még e gyűlés folytán beadják.

23. Olvastatott a nm. m. kir. Helytartótanács 1864. Febr. 18. 12,806. sz. a. kelt 
intézvénye, mely szerint Superintendens ur felhivatik, hogy a selyemtenyésztés és eperfa ülte
tések ügyét a lelkészek által a népnél közmiiködőleg ajánlja s az e részben elért eredményt fel
jelentse.

Superint. u r az ügyet hathatósan ajánló körlevelét 1864. Márc. 24. 255 sz. 
a. már kibocsátotta.

24. Olvastatott a nm. m. kir. Helytartótanács 1864. Márc. 9. 16.911. sz. a. kelt intéz
vénye, melyszerint Ö cs. kir. ap. Felsége f. é. Ján . 21. kelt legfelsőbb elhatározásával meg
parancsolni m éltóztatott, hogy azon esetben, ha evang. liitv. lelkészek, esperesek vagy Supe- 
rintendensek egyházhelybeli gyülekezeteknek csendes megtarthatása, vagy egyházak és iskolák 
megvizsgáltatása végett közigazgatási közbejövetel melletti segédkezés megadásáért folyamodnának, 
ebbeli kérelmüknek a legfelsőbb kir. felügyeleti jog  alapján a közigazgatási hatóság kebeléből 
kiküldendő érdektelen közeg kirendelésével vagy egyéb czélszerünek mutatkozó intézkedés meg
tételével hely adassék; miről Superint. ur f. é. Ján. 28. 1,421. sz. a. kelt kegyelmes udvari 
rendelet következtében kellő miheztartás végett azon hozzáadással értesittetett, hogy ezen leg
kegyelmesebb parancs iránt a megyei kormányszékek is tudósitvák. Mely kegyelmes kir. enged
ményt Superintendens ur azon főpásztori utasítással köröztette, hogy egyes lelkészek akármi 
nemű politikai assistentiáért, soha másként ne folyamodjanak, mint illető esperességök utján 
egyházkerületi főnökségük által, nehogy személyes bosszúvágyukat kielégíteni látszván, az evan- 
geliomi szeretet hivatalát m eggyűlhessék.

Tudomásul szolgál.

25. Olvastatott a  nm. m. kir. Helytartótanács 1863. Dec. 12. 92,293. sz. a. kelt intéz
vénye-, melyszerint az osztrák és franczia császári kormányok között megállapodás történt,



miszerint kölcsönösen egyik vagy másik birodalom jótékony intézeteiben elhunyt lelenczek, 
tébolodottak és szegény sorsú egyének halotti bizonyitványai illeték mentesen állíttassanak ki ; 
nyomban olvastatott a nm. m. kir. Helytartótanács 1864. Febr. 4. 5,821. sz. a. kelt intézvénye, 
melyben Superjnt. ur pótlólag értesittetik, hogy a közvetlen elébbi intézvény nyomán keletkező 
halotti bizonyítványok nem csak illeték mentesen, hanem meghalt francia illetőségű egyének csa
ládjainak tudósithatása czéljából hivatalból lesznek kiállitandók és a Helytartótanácshoz felterjesz- 
tendők.

Köröztettek.

26. Olvastatott a  nm. m. kir. Helytartótanács 1868. Oct 4. 75,502. sz. a. kelt intéz- 
vénye, melyszerint Barla István paksi ev. lelkész folyamodványa, az egyházkerületi gyűlés apón 
végzése ellen, melynél fogva hivatalátóli felfüggesztése elrendeltetett, — Superintendens urnák 
az egyházhatóság körében leendő elintézés végett leküldetik, s melyet Superint. ur az ep ügyben 
bíráskodó törvényszék elnökéhez átküldött.

Tudm ásul szolgál,

27. A nm. m. kir. Helytartótanács, — következő templomaik, iskoláik, egyházi épüle
teik fentarthatása miatt nagy szorongásban levő ág. és helv. hitv. evang. egyházközségeknek 
adott segély gyüjthetési engedélyt: 1. Pozsony megyei Limbachnak 1863. 85,850. 2. Cseh
országi helv. Mosvicznak 1863, 95,912. 3. Morvaországi helv. Liszthalnak 1863. 98,542. 4.
Csehországi ág. hitv. Német Gabloncnak 1863. 95,421. 5. Ág.  hitv. Görcznek 1863. 98,778.
6, Ugocsa megyei helv. hitv. N agytárnának 1864. 13,943. 7. Borsódmegyei helv. hitv. Balajt-
nak 1864. 20,445. 8. Veszprém megyei ág. hitv. Nagyvázsonynak 1864. 32,287. 9. Vas
megyei ág, hitv. Felső-Lőnek 1864. 40,808. sz. Magyar és Erdély országban. 10. Vasmegyei 
ág. hitv. Fölső-Lőnek 186 í. 44,899. sz. külföldön is. 11. Nyitramegyei ág. hitv- Nyitra- 
Szerdahelynek 1864. 50,774- sz. 12. Csehországi helv. hitv. Bömisch - Rothwassernek 1864. 
53.497. sz.

Köröztettek.

28. Olvastatott nm. m. kir. Helytartótanács 1864. Apr. 16, 25,853. sz a. kelt 
intézvénye, melylyel az 1862. évi világkiállítás felett szerkesztett f. é. Ján . 11. 21,955. sz. a. 
kelt kegy. kir. udv. rendelettel leküldött osztrák kiállítási könyvből a soproni főiskola számára 
két angol ajándék példány küldetik meg ; ennek kapcsában olvastatott a  Soproni tanári karnak 
1864. Máj. 21. kelt levele, melyszerint a nm. m. kir. Helytartótanács 1864. Márc. 5. 13,996. 
sz. a. intézvényével egyenesen a nevezett főtanodához megküldötte főtiszt. Titius Pius, Triest 
mellett Piranóban tartózkodó magyarországi minorita rendű áldozár urnák a haza tanintéze
teinek különbség nélkül felajánlt természetrajzi gyűjteményeinek egy részletét.

Hálás közönettel tudomásul vétetik.

29. Olvastatott a nm. m. kir. Helytartótanács 1864. Jul. 11. 57,891. sz. a. kelt intéz
vénye, melyszerint az országban még folyton uralgó marhavész végképeni elfojtása tekintetéből 
tett rendkivüli intézkedések, különösen az oly sikeresnek tapasztalt bunkóztatás körül a  lelkészek 
a végett hivatnak fel, hogy a népet ezen intézkedések czélszerüsége felől felvilágositsák.

Köröztetett.

30. Olvastatott főméltóságu Gróf Zichy Hermán ur 1864. Apr. 25. 577. sz. a. kelt 
elnök leirata, melyben a dunántúli ev. egyházkerületet értesíti; mikint O cs. kir. ap. Felsége 
f. hó 22. kelt legfelsőbb kéziratával őt m agyar kir. udv. kancellárrá, Privicer István valóságos 
b. titkos tanácsost pedig m agyar kir. udvari másod kancellárrá legkegyelmesébben kinevezni 
méltóztatott.

Tudomásul szolgál.

31. Olvastatott a nm. m. kir. Helytartótanács 1863. Nov. 22. 88,268, sz. a. kelt 
intézvénye, melyszerint a mindkét felekezetű evangélikusok házassági felmentvényeikért fize
tendő dijak a m. é. Febr. 16. 6,770. sz. a. kelt szabályzó intézvény értelmében az illető egy
házkerület pénztárába szolgáltatandók s azoknak hova fordítása iránt a kerületi gyűlés által 
a Helytartótanácshoz időszakonkint javaslat lévén teendő, főtiszt. Superintendens ur f. é. Nov. 
10. 18,654. sz. a. kelt kegyelmes kir. udvari rendelet folytán felhivatik, miszerint a felmentési 
dijaknak különösen kijelölt czélokra leendő egyes esetekbeni hová fordítása iránt javaslatokat 
csak azon esetekben tegyen, melyekben a kiszámolt czél kiváló méltánylást érdemel s annál 
fogva különös ajánlásra méltán igényt tarthat.

Tudom ásul vétetvén, ennek kapcsában.

32. Főtiszt. Superintendens ur hivatalos jelentésében köztudomásra hozza, hogy a 
legutóbbi Veszprémi kér. gyűlés óta 24 házasuló rokonoknak szerezte a  legfelsőbb engedélyt,

3
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és pedig három, mint igen szegény félnek ingyen, — a többiek összesen fizettek 540 o. ért. 
forintot: az az:

1.
2.
3.
4.
5.

21-en a legalsóbb dijt 
3-an ezen felül még 20 ft.
3-an
1
1

"n
//
n

V V

n n
n h

40
50

100

210 ft. 
60 „ 

120 „ 
50 „ 

100 „

összesen . 540 ft.
mely öszszegből 50 ftot. a tanitóképezde igazgatóságánál fizettetvén; 20 ttot. Dunaföldvárnak 
adatván; 30 ftot. pedig a hazai Ínségesek enyhítésére fordittatván, az az öszszesen 100 ft., a 
fenmaradt 440 ftot. Superintendens ur a kér. gyűlés színe elé letevén, annak rendelkezése 
alá bocsátotta.

Az egyházkerületi gyűlés főtiszt. Superintendens urnák ezen számadó jelen
tését méltó elismeréssel fogadván a 440 ft. öszszeget a Soproni tanitóképezde 
javára  alapit vány képen nyomban Pálfy József igazgató kezéhez letette.

Főtiszt. Superintendens ur az egyházkerület belháztartásából hivatalos jelentésében közli ;
miszerint :

I. Egyházmegyék részéről a Somogyi külső, sok éven át érdemeskedett Pongrácz 
Ferencz leköszönt esperese helyébe Andorka János iháros-berényi lelkészt; a Sopron sz. kir. 
városi egyházközség pedig, felügyelői tisztéről leköszönt Artner János helyébe Klauzer Károly 
városi tanácsos urat választotta meg.

II. Lelkészeik távozása vagy elhunyta által megüresült gyülekezetek uj lelkészt válasz
tottak : Sár-Szent-Miklós Strakk - K áro ly , elébb györkönyi káplánt ; N. D öm ölk, Tót János 
esperest, elébb Ns. Magasi lelkészt; Némedi, Bors János, elébb dunaföldvári lelkészt; Bikács 
Szutter K áro ly , elébbi sárvári lelkészt ; Ns. Magasi, Csaply István , elébb meszleni lelkészt ; 
Dunaföldvár, Osztrolucky Mihály, elébb Sár-Szent-Lőrinczi tanárt; Dabrony, Borbély Sándor, 
elébb gyúrói lelkészt; Sárvár, Hafenscher K áro ly , elébb lajos - komáromi káplánt; Gyúró, 
Szentbe Gábor, elébb palotai káp lán t; H idegkút, Tolnában, Bauer Adolf, elébb felső nánai 
káplánt; Meszlen, Poszvék Sándor, elébb nagy győrvárosi Superintendensi segédlelkészt.

III. Önálló és segédlelkéssekké felavattattak Győrött 1863. Nov. 19. Osztrolucky Mihály,
D .-Földvárra rendes lelkésznek; Pápán 1864. Augustus 9. Guggenberger János R ustra; Kis Imre 
A jkára; Kis Lajos Vönöczkre; Kis Lajos N. Geresdre; Karsay Gyula Tétre; Fürst János 
missióba és Hirsckler Sámuel Győrbe, segédlelkészeknek.

IV. Törvényszék előtt megvizsgáltattak: Győrött 1863. Nov. 19. Osztrolucky Mihály, 
sz. lőrinczi tanár; Pápán 1864. Aug. 8. Hirschler Sámuel; Graf József; Fürst János; Major 
Lajos; Kis Lajos, (vönöczki) ; Ulreich P á l; Guggenberger Já n o s ; Sztanó Sándor; Sántha 
K áro ly ; Jankó Dániel; Karsay Gyula; Kis Im re; és Kis Lajos (b. szombathelyi).

V. Uj templom szenteltetett, iháros-berényi anyaegyházhoz tartozó leánygyülekezetben 
Pathon, a Superintendens megbízásából az illető külső somogyi esperes által.

VI. A soproni fötanoda és tanitóképezde második félévi tanvizsgáin kezdettől végig. 
16 napon át Superintendens ur jelen volt és hivatalos jelentésében azon nyílt tanúságot teszi, 
miszerint azok által kielégittetvén ezen tanintézeteinknek méltán örülhetünk.

VII. Ugyan ezen tanvizsgák folyta alatt iskolai nagy bizottmányi gyűlés is tartatott 
Sopronban Jun . 21. melynek jkönyvét Superintendens ur beadja.

VHI. M egtartatott a Veszprémi kerületi jegyzőkönyv 60. pontjában foglalt paksi 
perben, az egyházmegyei törvényszék ítélete fellebezésének esetére határozott másodbirósági 
kerületi törvényszék Győrött Jun . 8.

IX. Egyházkerületi és egyetemes középponti gyámintézeti bizottmányaink Superint. ur
által 16 dunántúli szűkölködő gyülekezetnek küldöttek gyámpénzeket, u. m. : 1. Apáthi-Alsó- 
Nánának 22 ft. 22 krt. 2. Csákvárnak 93 ft. 70 krt. 3. Csernyének 135 ft. 20 krt. 4. Gér-
czének 30 ft. 5. Dunaföldvárnak 4 ft. 20 krt. 6. Galsának 70 ft. 7. Kis-Babotnak 51 ft.
8. Mogyorósának 56 ft. 9. Nagy-Vázsonynak 218 ft. 10. Nemeskérnek 10 ft. 11. Székes- 
fehérvárnak 75 ft. 12. Szombathelynek 86 ft. 62 krt. 13. Tótkérnek 10 ft. 14. Veszprém
nek 171 ft. 15. Csávának 30 ft. 16. Miszlának 40 ft., öszszesen 1133 forint, 6 krajczárral
kiegészítve.

X. A Glosius-Artner Károlina-féle kegyes alapítványt kezelő választmány dunántúli 
három  díjazottjainak két félévi részekben kézbesittetett Superintendens ur által 200 ft. u. m. : 
a. Schmidág Vilmos nyugalm. lelkésznek 80 ft., b. Krausz Teof. esp. lelkész özvegyének Zügn 
Teréznek 60 ft., c. Szalay József lelkész özvegyének Horváth Katalinnak 60 ft.



XI. A dunántúli reform, egyházkerület kebelében könyöradománykép ág. hitv. evang. 
székesfehérvári, csernyei és dunaföldvári gyülekezeteink számára öszve gyűjtött 13 ft, 59 krt. 
küldött helyre ju ttatás végett kerületi pénztárnoka Varjú István által Superintendens úrhoz, 
a ki a megirtt módon az elsőnek 4 ft. 3 krt., a másodiknak 8 ft. 15 krt. és a harmadiknak 
1 ft. 40 krt. küldött.

XII. Ms. Pálló Sándor helytartótanácsos u r , mint a pesti evang. árvaintézeti egylet 
elnöke által felhivatván Superintendens u r , hogy e magasztos irányú vállalkozásnak egyház- 
kerületünkben is minél több adakozókat, főkép 6 ft. évenkinti hozzájárulással részvényeseket 
szerezzen és pedig annál inkább, minthogy a dunántúli egyházkerületekből m ár is egy ág. és 
egy helv. hitvallású, atyjától és anyjától elhagyatott árva neveltetik az intézetben minden lelki 
és testi szükségesekkel ellátva. Superintendens urnák a köröztetett felhívó levélhez kapcsolt 
saját könyörgése még eddig foganatlan m aradt, viszhangra egyedül a soproni gyülekezetnél 
találván, honnét tüstént egyszer m indenkorra 20 ft. küldetett be.

X III. A halhatatlan nagy reformator Kálvin János elhunytának harmadik százados 
ünnepét ülvén meg a dunántúli reform, egyházkerület f. é. Máj. 22. P ápán , meleg kegyeletes 
érzéssel hívta keblére dunántúli evang. hitrokonait is. Superint. ur az egyházkerületet képviselendő nem 
nagy sereggel, de testvériesen érzőkkel sietett a testvérek közé, megosztandó velek az igazi 
lelki épüléssel is eltelt emlékezetes napot.

XIV. Báró Prónay Gábor egyház egyetemes felügyelő ur, ő mga álta l, 1863. egye
temes gyűlési jk. 9. pontjában körülményesen megirtt ügy kivételére nevezett küldöttséghez, 
melyet ő Felsége hat személyre szállított le, Sup. ur meghivatván a legfelsőbb kihallgattatásnál 
az egyházkerületet képviselte.

XV. A m agyarhoni 8 ág. és helv. hitvallu evang. Superintendentiák egyházliozi szives 
testvéri ragaszkodások zálogául az 1863/4. egyházévben is kerületi gyűléseik jkönyveit kicse
rélték, melyeket Sup. ur az egyházkerületi levéltárba letett.

Superint. urnák sokoldalú hivatalos eljárásairól szóló kimerítő jelentését, 
mely lankadatlan főpásztori hűségéről és buzgóságáról, különösen pedig a soproni 
főtanoda és tanitóképezde iránt az által kitüntetett áldozatkész felügyeletéről, 
hogy azoknak nyári tanvizsgáin 16 napon át kezdettől fogva mind végig jelen 
volt, tanúskodik , az egyházkerületi gyűlés hálás köszönettel méltányolva tudo
másul veszi s érdemeinek méltó elismerését jegyzőkönyvileg is kifejezi.

33. A superintendensi jelentésben végül szükséges intézkedés végett bepanaszoltatok : 
mikép Kirchknopf Mátyás f. vasi esps. ur, megyéjebeli alsó-lői újabban anyává lett gyülekezetnek 
superintendensileg megerősített lelkészét Schmidág Ede urat, ki a gyülekezet egyhangú kivána- 
tának alapján és igy a superintendensi 1846-ki utasítás 4. fejezete 9. §-a értelmében kijelöl
tetett s kijelöltetvén esperes urnák jelenlétében és ellenmondása nélkül rendesen meg is válasz
tatott, ünnepélyesen beiktatni superintendensi ismételt utasitás után is m egtagad ta , nem csak 
megtagadta sőt egyházmegyei lelkészei is ez érdemben hozzá csatlakoztak.

Nyomban Kirchknopf Mátyás esperes u r is, benyújtván az érdeklett esperesség ez 
érdembeni jegyzőkönyvét egyszersmind önmagát igazolólag szóval előadta: miszerint ellenszegü
lésének oka az volt, mert az esperességi jkönyvhez mellékelt hivatalos bizonyítékokból általa 
látott canonicus hiba miatt nevezett lelkészt törvény szerint kijelölhetőnek és megválaszthatónak 
nem tartotta.

Ugyan ez ügyben a gyülekezet részéről is folyamodvány adatván be.
Miután úgy a szóbeli előadások, mint a megtekintett írásbeli beadványok szerint 

is ezen viszályos ügynek sarkpontját azon egyszerű kérdés képezné: biv-e nevezett 
lelkész ur választhatósági képességgel vagy sem? de ezen kérdésnek a körül
mények szerinti elitélése egyenesen a törvényszéki illetőséghez tartoznék, s miután 
az ide vonatkozó adatok nagyobb részben az egyházker. gyűlés elébe adatván 
felolvastattak, azok [szerint az előleges tiszti vizsgálat mellőzhetőnek találtatván 
egyházmegyei törvényszéki eljárás határoztatok. — Minthogy azonban az illető 
esperesség az ügybe avatkozással maga is peres féllé vált, hogy a bírósági kellő 
fokozatra nézve hiány ne legyen, a kemenesalyi egyházmegye törvényszéke ezennel 
megbizatik, hogy az innen hozzá átteendő beadványok, úgy az érdekletteknek 
netalán még beveendő nyilatkozatai nyomán, az ügyet biróilag megvizsgálván, 
mondjon ítéletet a fölött, bir-e nevezett Schmidág Ede lelkész ur választhatói 
képességgel vagy sem? s az ügyet bírói Ítélet által meghaladván, a feleknek 
kivánatára, fokozatos felebb vitel utján, a  kerülti törvényszék elé terjeszsze.

34. Olvastatott a nm. m. kir, Helytartótanács 1864. J u l.21. 43,562. sz. a. keltintézvénye, 
melyszerint Sup. ur által minden lelkész urak felhivandók és buzditandók, miszerint figyelemre 
m éltatva azon jelentékeny óvszert, melyet a  takarék m agtárok intézete az ínség és bekövetkezhető
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nyomor ellen képeznek s azon hasznot, mely ezek által az országra és egyesekre is háramland, 
a népet ezen intézvények jótékonyságáról megyőzzék és a takarék magtároknak községenkint 
vagy egyházkinti felállitá'-át elősegítsék.

Köröztetni rendeltetik s az ügynek előmozditása az illető lelkész uraknak 
ezen gyűlés által is hathatósan ajánltatik.

35. Az 1863. kér. gyűlés 70. pontjára az egyetemes gyűlésre küldendő képviselők 
napidijazását illetőleg.

Miután az egyházkerületi gyűlés az egyházegyetemes gyűlésre küldendő kép
viselők napidijazásának méltányossága felől meg van győződve, a  képviselők 
közül 4 lelkész és 2 főtanodai tanár számára a napidijakat elrendeli és 3 o. 
ért. ítba. megállapítja. Egyúttal f. é. Aug. 24. tartandó egyetemes gyűlésre 
képviselőkül kineveztetnek: Szedenics György. Kirchknopf M átyás, Schleining 
Károly, Trsztyensky Gyula, Andorka János és Blajsza János esperes ; Radó 
Ignácz, Takács Lajos, Kis Sándor, Perlaky Dániel, Perlaky Gábor felügyelő és 
Berzsenyi Miklós, Szenicey Ferencz, Zmeskál Sándor, Ráth Károly, Nagy Pál és 
Vésey Sándor urak.

36. A jelen gyűlés 22. jk. pontja alatt a győri esperességből felebbezett bezi ügyben 
a kerületi törvényszék ítéletét beadván.

Kihirdetés és végre hajtás végett az illető egyházmegyei elnökséghez elkül
detik, a végrehajtásról jelentése beváratván.

37. A múlt évi kér. gyűlés 45. pontjára, melyben többek közt a  tolnai esperesség 
180 mérő búza tápintézeti hátralékának félév alatti törlesztésére és 40 mérő búza évi illeték 
fizetésére, különben törvényszéki eljárás terhe alatt, köteleztetik, — úgy általában a kerület 
pénzügyeire vonatkozólag Schleining Károly esperes és Ritter István képviselői a tolnai 
egyházmegyének Kölesden tartott ez évi gyűlése nevében emlékiratott nyujtának be, melyben 
az egyházmegye a mondott végzésnek elvből és a  tolnai gymnásium és tápintézete körüli 
közelebbi érdekei megvédése tekintetéből egyszer m indenkorra ellent m ond, még pedig azon 
esetre is, ha ellenkezése folytán a soproni tápintézet léte jönne kérdés alá; egyszersmind két
ségbe vonván a kerület adókivetési gyakorlatának jogosságát és helyességét, úgy a befolyt 
adónak haszonra forditása körüli igazságosságát és méltányosságát, panaszolván saját túl terhel te tése és 
hivatalnokainak fizetéstelensége ellenében az egyházkerületi hivatalnokok fizetéseit, hibáztattván saját 
egyházmegyéjük belső hivatalnokainak s 1857. gyűlésének a tanodái adó elfogadása körüli 
botlását és veszélyeskint megtámadván a kerületnek általa úgy nevezett financiális centrali- 
satióját s a  t. az általa eddig fizetett főtanodai adót, úgy a soproni tápintézethez fizetett éven- 
kinti 40 ft. járulékot, jövőre nézve csak azon feltétel mellett ajánlja m eg, hogy mindaddig, 
mig a sz. lőrinczi tanoda teljesen szervezve s egyhámegyei hivatalnokai díjazásáról és szükségei 
födözéséről a  kerületiekkel arányban gondoskodva nem lesz , az egyházmegye bármi néven 
nevezendő akár kerületi akár egyetemes czélokra leendő kivetésektől megkímélve legyen.

Azon jó indulata nyilatkozatok és tetemes segélyezések u tán , melyekkel a 
a  kerület a sz. lőrinczi tanodának ügyét az emlékiratban is elismert saját fenálló 
nagy szükségének és az uj kivetések nehézségének dacára, mind a mellett, hogy 
azon tanoda a kerületnek csak nem teljes mellőzésével s csak is az egyházmegye 
saját szüksége tekintetéből szerveztetek, tehetségéhez képest elősegíteni kívánta, 
a kerületi gyűlés nem csak megütközéssel, de méltó nehezteléssel is vette azon 
emlékiratot, melyben a tolnai egyházmegye nem csak a törvény igényelte függést 
és egyházunk fenmaradásának alapját a  testületi egységet m egtagadta, hanem 
egyszersmind ellenmondás telj es okoskodásaival egyházi kormányzatunk eddigi 
jószándéku irányát és alapelveit is megtámadván és gyanúsítván vészes példájával 
a bomlásnak és viszszavonásnak magvait is hintegette. Mind a melleit el nem 
hárítható kötelességének ismervén egyházunk azon palládiumán, mely az ese
mények hatalma általi elragadtatásnál fogva, a mint az emlékiratban is emlitve 
van a tolnai egyházmegyének hozzájárulásával is szerveztetek, sőt most is sajátja, 
öröme blizkeségének lenni m ondatik, annak ellenére is fentartani, nem nyilván 
időközben más forrásai, a tolnai egyházmegyét, a közteher viselés elve szerint 
rája eső illetőségétől most még fel nem mentheti. — Mihez képest azt 
előbbi határozatok alapján tartozásainak befizetésére tovább is kötelezvén, 
erre a z t , beadott memoranduma ellenében a siker előmozditása tekinte
téből , gyülekezetenkint egy külön felvilágositó nyilatkozmánynyal felszólittatni 
rendeli. Ellenkező esetben a törvényes eljárás eszközlésével a szomszédos zalai 
esperességet bízván meg jelentésének bevárása mellett, — mely esperességhez
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mint eljáró bírósághoz egyházker. pénztárnok és tápintézeti gondnok urak 
utasittatnak, hogy a hátralékok iránti kimutatásaikat átküldjék. f .

38. Ugyan a tavali kér. gyűlés 45. jk. pontjára beadta a Győr városi gyülekezet

siumának szervezését, mely szerint az utólsó 1863/4. tanévben 4 osztályban, 2 tanár alatt 51

tápintézeti alapítványokat, melyeknek kamatjaik időközben a tőkékhez csatoltattak, újra folyókká

39. Ugyan a tavali jk. 49. pon tjára , a rendezés alatti kér. levéltár megvizsgálá-

találta; a rendezést illetőleg pedig Horváth Séndor levéltárnok leginkább győri Hechtl-Csukási 
K ároly  jogtanuló segédkezése mellett 1537 — 1820. évig haladott m ár; minthogy azonban 
1820.tólaz iratok mind csomagossabbak és egészen rendetlenek s a levéltárnok azokat továbbra

is fejezni megigéré, s kinek fáradozásaiért a választmány a levéltár tökéletes rendezése után 
100 o. ért. ft. jutalomdijt hoz javaslatba.

1798. Apr. 26. kelt végrendeletének hiteles másolatját.
A kerületi levéltárba tétetik, a  vasi közép esperesség az alapítvány pontos 

kezelésére való felügyeletre újabban is felkivik.
41. U. a. tavali jk. 55. pontjára Schleining Károly tolnai esperes ur beadta jelentését, 

miszerint a kácsfalui ügyben hozott kér. törvényszéki Ítéletet ünnepélysen kihirdette és az 
érdeklett felek megnyugvása közt végre is hajtotta.

Tudomásul szolgál.
42. U. a. tavali gy. jk. 59. pontjára Fárnek Dénes lelkész és Barca István, mint a 

^veszprémi ev. esperesség; és Szabó György segédgondnok, mint a  pápai helv. hitv. egyház
megye kiküldöttei, vegyes vizsgáló választmányképen jelentik, miszerint Kis János ajkai lelkész 
urnák becsületét sértő kifejezések a pápai egyházmegyének 1863. Febr. 4. tartott gyűlésén nem 
tétettek, a mit a jk. e tárgyra vonatkozó kivonatával is igazolhatni; hírlapi czikkért azonban 
az egyházmegye felelősséget el nem vállalhat. De mivel a küldöttség a fentorgó ügyben a 
geresdi kölcsönös egyezményt lényegében csak ugyan megsértettnek tapasztalta, a  főtiszt egy
házkerületeket a kölcsönös testvéri szeretet s egyetértés megszilárdítására s a  viszszaélések meg- 
gátlására szolgáló intézkedésekre felkéri.

Főtiszt. Superint. ur fölkéretik, miszerint az egyházkerületi lelkész urakat a
kölcsönös testvéri szeretet és egyetértés érdekében oda utasítsa, hogy egyházi cse
lek vényeiknél, az 1833. évben mind a két hitvallású egyházkerület által meg
erősített s a  gyülekezetek jkönyveibe sinórmértékül bevezetett N.-Geresdi egyez
mény értelmében járjanak el ; még is hasonló intézkedésre a dunántúli főtiszt, 
helv. hitv. Superintendens urat is testvérileg keresse meg. Minthogy pedig 
egyházkerületünknek a fehér-komáromi és tolnai esperességben egy része a duna- 
melléki helv. hitv. egyházkerületbe esik, ezen egyházkerület főtiszt. Superinten- 
densével közölvén a n.-geresdi egyességet, azt az iránt keresse meg, hogy a 
testvéri szeretet érdekében vagy a nevezett egyesség elfogadására, vagy más 
velünk közlendő egyezmény kidolgozására egyházkerületénél a  szükséges intéz
kedéseket megtenni szíveskedjék.

43. U. a. tavali kér. gyűlés jk. 60. pontjára a veszprémi egyházmegyei elnöség jelenti,

írásban azon kérelm ét, melyszerint azon gyülekezetek adakozásait, melyeket azok elébbi idők
ben a győri algymnásiumi tápintézethez szólgáltattak be s melyeket a gymnásium megszűn
tével csak ideiglenesen engedett át a soproni főtanodai tápintézethez, most miután algymná- 
siumát újra szervezte, ismét tápintézetéhez kívánja viszsza adatni: még is előterjeszti algymná-

tanuló között 4 tápintézetbeli volt, kiknek számára a gymásiumot illető s kérdése alatt álló

tette; végre közli, hogy az 1824 — 1854. évig mely gyülekezetek és mennyi gabonával s 
készpénzzel járultak  tápintézetéhez.

A sz. kir. vár. gyülekezet oda utasittatik, hogy kérelmét és jelentését hiteles
adatokkal támogatva adja be a jövő kér. gyűlésre. Egy úttal Karsay Sándor 
esperes és Kis Sándor felügyelő urak megbizatnak, hogy m agukat ez ügyben 
a gyülekezettel érintkezésbe tevén, tudják ki, mennyiben nélkülözhetné, a soproni táp 
intézet ja v á ra , az igénybe vett tápintézeti adakozásokat, tekintetben vétetvén a 
gyülekezettel az időközben változott iskolai viszonyokat, jelentésűk beváratván.

sával megbízott választmány beadta jelentését, melyszerint a helyiséget illetőleg, azt a győri 
gyülekezet szívességéből a czélra alkalm asnak, vasajtóval és belső vastáblákkal felszerelve

is csak nevezett segédének hozzájárultával rendezhetné, a ki az 1865. évi nyár folytán azt be

A Győr városi gyülekezetnek a levéltár elhelyezése körül kitüntetett szíves
ségét a kér. újabban hálás köszönettel méltányolja; Csukási Károly urnák szá
m ára pedig a levéltár rendezésének befejezésére jutalomdijul 100 ft. rendel.

40. U. a. tavali gy. jk . 50. pontjára Takács Lajos felügyelő beadta Bozzai Imre

miszerint a paksi Barla-féle ügyben a felfüggesztés megtörtént ; az egyházmegyei és kér. tör-
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vényszékek m egtartattak, ez utóbbi Ítéletét azonban a felperes ügyvéd az egyetemes főtör- 
# vényszékre íellebezte.

Az elnökség felkéretik, hogy az ügyiratokat az egyetemes elnökséghez 
küldje el.

44. U. a. tavali kér. gyűlés jk. 58. pontjára a kemenesalyi elnökség je len ti, hogy az 
Illés-féle ügyben az egyházmegyei törvényszék m egtartatott, melynek Ítélete a jelen gyűlés 
22. pontja alatt fellebbeztetvén, a kerületi törvényszék is Ítéletét beadta.

Kihirdetés és végrehajtás végett az illető egyházmegyei elnökséghez át
tétetik.

45. Karsay Sándor esperes, m int a népiskolai bizottmány elnöke az 1861. kér. gy. 
44. és 1863. jk. 67. pontjára jelentését, a  bizottmánynak jegyzőkönyvével együtt beadta, mely- 
szerint az, Pálfy József képezdei igazgató által készített ily czimü könyvet: „Bibliai történetek, 
evang. népiskolák számára," gondosan megbírálta s azt a kiadásra s iskoláinkba olvasó és 
tankönyvül bevételre méltónak Ítélvén, kinyomatása iránt a szersződést Czéh Sándor m. óvári 
nyomdásszal meg is kötötte s ennek egyik eredeti példányát a  kerületi levéltár számára be is 
nyújtja; mely szerint Czéh Sándor, a bibliai történetek czimü könyv kiadását tiz évre elvállalta 
s m agát kötelezte, hogy köttetlen 40 krnál drágábban nem árulja.

Az egyházkerületi gyűlés a jelesitett könyvet iskolai olvasó és tankönyvül 
elfogadjá s mint ilyennek bevételét ezennel elrendeli. Pálfy József képezdei 
igazgató urnák a nevelés ügyében újabban kitüntetett fáradozásait s a  képezde 
javára tett azon gondoskodását, melyszerint a bizottmány és Czéh Sándor által 
kötött szerződésben feltétül kitüzette, hogy az utóbbi, az első öt ezer példány 
elkete után minden általa, tiz év tartamáig újabban nyomatandó ötezer példányért 
a nyomatás után hat hónappal a tanitó képezdének 100 oszt. ért. ftot. fizetni 
tartozzék, méltányolja; többnyire a kerület által is elfogadott szerződés a levél
tárba letétetik. Miután pedig a tolnai esperességben is hasonló iskolai könyv 
hiánya éreztetnék, az esperesség oda utasittatik , hogy a jelesitett könyvvel 
ismerkedjék meg s ha azt jónak elismeri, lefordittatását német nyelvre esz- 

I / közölje.
\K. 46. Ugyan a népiskolai bizottmány jkönyve 3. pontjában az 1863. évi kér. gyűlés
J  67. pontjára jelenti, hogy Altdörfer Keresztély soproni karigazgató ur által, a bizottmány köz

bejárásával készített magyar-német Chorálkönyvnek az egyetemes egyház általi kiadatásához 
remény egyelőre nem mutatkozván, annak kiadását az egyházkerület által ajánlja, kiadóul egy
úttal Röder lépesei műkereskedőt, mint ki azt, több felkérdezettek között, legolcsóbban és leg- 
czélszerübb alakban kiadni Ígéri, annyival inkább ajánlja, mert igy a czintáblák az egyház- 
kerület birtokába jutván,jövendőre az csekély költséggel lenne után nyom atható; a kinyomatási 
hatszáz írtra  menő költségek fedezésére azonban a képezde valamelyik tőkéjénél más forrást 
nem találhatott; végül Altdörfer karigazgatónak hoszszas fáradságai és költségei megtérítésére 
100 ftot., és az első háromszáz példányból bejövendő tiszta haszonnak felét oly kikötéssel hozza 
javaslatba, hogy jövendőre a Chorálkönyvhez semmi jogot igényben fen ne tartson. Nyomban 
felolvastattak Altdörfer urnák a Chorálkönyvvel beküldött s annak ujabbi áttekintésére, még 
néhány dalam általi szaporítására és szerkesztésére vonatkozó kívánalmai és javaslatai.

Minthogy az egyházkerület az istenitiszteletnek minél buzgóbb megtartása 
tekintetéből egy czélszerü és az egyházi éneklés javítására szolgáló Chorál
könyvnek kiadását régen óhajtja, a jelesitett és Altdörfer ur által készítettet ezennel 
elfogadja s annak kiadását elrendeli. Azonban hogy az, minél tökéletesebb 
alakban kerüljön a közönség birtokába, annak újabb átnézésével, szükséges javí
tásával és ^Röder lipcsei műkereskedő általi kiadásával az iskolai választmányt 
megbízza; a kiadási költségek födözésére a jelen gyűlés jk. 32. pontja alatt a 
képezde javára alapitványképen rendelt 440 ft. összeget oly feltétellel utalvá
nyozza, hogy ezen öszszeg a képezdének, a könyv jövedelméből ismét megtéri- 
tessék, valamint jövendőben is, minden e könyvből bejövendő haszon a képezde 
javára fordittassék ; Altdörfer urnák fáradsága és költségei megtérítéséül pedig 
100 ftot. és az első háromszáz példányból bejövendő tiszta haszonnak felét köz- 
méltánylat mellett rendeli, jövendőre a Chorálkönyv az egyházkerület kizárólagos 
tulajdona m aradván; végre a gyülekezeteket az 1859. évi kér. gy. 54. jk. pontja 
értelmében a Chorálkönyvnek megszerzésére kötelezvén, azok számára annak árát 
4 o. é. ftban megállapítja.

47. Ugyan a népiskolai bizottmány jkönyve 4. pontjában az 1863. kér. gyűlés 59. 
pontjára jelen ti, hogy egy erkölcstan czimü könyv külön készítésének szükségét, az általa 
kiadott Bibliai történetek czimü könyv mellett nem látja, minthogy annak épen az a czélja,
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hogy erkölcsi tanulságokat és erkölcsi szép példákat állítson a tanuló elé. Mely czél, hogy annál biztosab
ban elérettesék, a bizottmány felkérte Pálfy József képezdei igazgató u ra t, hogy az általa szerkesztett 
Bibliai történetekhez a tanitók szám ára útmutató és segédkönyveket is készítsen, —  melyeknek 
első s a bizottmány által is átnézett s már sajtó utján megjelent részét a bizottmány elnöke 
be is mutatja s a kerület által ájánltatni kéri.

A népiskolai bizottmány jelentése helyeslőleg tudomásul vétetik, s a Bibliai 
történetek czélszerü használatára szolgáló segédkönyv első része az iskolatanitók 
figyelmébe ajánltatik.

48. A tavali kér. gy. 68. jk . pontjára Schleining Károly tolnai esperes jelen ti, hogy 
a paksi ügyben hozott egyházkerületi törvényszék Ítélete kihirdetve és végrehajtása el is van 
rendelve, de a számadásokra nézve még befejezve nincsen.

A végrehajtás befejezéséről jelentése továbbra is elváratik.
49. A tavali kér. gy. 71. jk. pontjára, a  superintendensi és esperesi hivatolos utasítások, 

úgy az egész egyházi rendszer átvizsgálásával megbízott választmány elnöksége jelenti, hogy a 
tárgy fontosságához és terjedelméhez képest még csak az egyházi rendszer első részét fejezhette 
be, ez okból a tavali végzésnek kiterjesztését s egyszersmind a választmány néhány taggali 
szaporítását kéri.

Tudomásul szolgál, s a tavali jk. 71. pontjában kinevezett választmányhoz 
még Szakonyi István és Takács Lajos felügyelő, mégis Pálfy József képezdei 
igazgató urak ki neveztettek, jelentésük beváratván.

50. A jelen gyűlés jkönyvét időrövidség és tárgyhalmaz miatt a gyűlésen hitelesíteni 
nem lehetvén.

Hitelesitőkül az elnökség és jegyzőség mellett Zmeskál Sándor és Ráth 
Károly urak kineveztetnek.

51. A tavali egyetemes gyűlés jkönyve olvastatván, annak 10. pontjára főtiszt. Supe
rintendens ur jelenti, hogy az egyetemes választmány által kidolgozott s ugyan az egyetemes 
gyűlés által módosításokkal elfogadott, helyben hagyatott s kinyomatni rendelt Népiskolai szer
vezetet kellő számban szétküldötte.

Tudomásul szolgál, s az egyházmegyék az ahoz alkalmazkodásra felszó- 
littatnak.

52. U. a tavali egyetemes gyűl. 11. jk. pontjára, a tanitóképezdéknek mint egyetemes 
intézeteknek az egyház egyetem költségein leendő fentartását illetőleg.

A mennyiben ez ügyre nézve vélemények adattak volna b e , azok Pálfy 
József képezdei igazgató urnák oly utasitással adatnak ki, hogy a képezde ügynek 
egyetemes ügygyé emeltetését a soproni képezde szervezetének közlése mellett is az 
egyetemes gyűlésen elősegélje.

53. U. a tavali egyetemes gy. 14/7. jk, pontjára Mélt. báró Prónay Gábor egyetemes 
felügyelő ur egyházkerületünk számára a tanári vizsgálatokról szóló oklevelet 50 példányban 
pecséttel együtt ingyen megküldötte.

A Mélt. felügyelő urnák ez áldozatkész nagylelkűségét és becses adományát 
az egyházkerületi gyűlés hálás köszönettel fogadta s azt jegyzőkönyvileg kifejezni 
rendelte.

54. U. a tavali egyetemes gyűlés 20. jk. pontja értelmében az egyetemes egyházi 
főjegyző fizetését illetőleg, az ehez járulásra Superintendens ur által felhívott egyházmegyék 
többsége most is tagadólag szavazván, —

Ámbár az egyházkerületi gyűlés, nem tagadhatván, hogy közczélokra szol
gáló alapítványaink nem létében, egyházaink különben is egyházi és iskolai 
költségekkel tulterhelvék, a nyilatkozott egyházmegyék többsége szerint az egyet- 
egyházi főjegyző fizetését jelenleg még nem ajánlhatja meg : tekintetben vevén 
még is egy részből azon körülményt, miszerint már is néhány egyházmegyék 
annak elfogadására ajánlkoztak; más részről azon kapcsolatot, melyben a többi 
egyházkerületekkel van ; azon rem ényben, hogy a többi egyházmegyék is, ha a 
gyülekezetek kellőleg felvilágosítva lesznek az iránt, hogy a kérdésben levő fize
tésből egyházkerületünkre csak 25 ft. esik, ahoz járulásukat nem tagadandják 
meg, a  gyülekezetek újabb nyilatkozatra szólittatnak fel. —

55. Főtiszt. Sup. ur által Aug. 8. Pápán öszsze hivott papvizsgáló bizottmány beadta jelen
tését, melyszerint a  superintendensi, a jelen gyűlés jk. 32. pontjában a IV. alatt megnevezett 
13. hitjelöltek, kik közül 3 a  külföldi egyetemek helyett a pesti theologiai protest, intézetet 
látogatták, de minden kötelezett theologi tantárgyakat hallgattak, — m egvizsgáltatván, nekik
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az illető bizonyítvány kiszolgátatott, a kik pedig ezek közül, rendesen kiállított hiványukat, mint 
segédlelkészek, kik ugyan a superint. jelentés III. a. megnevezvék, bem utatták, Aug. 9. fel is 
avattattak.

Tudomásul szolgál ; egy úttal a soproni lelkész és theologiai tanár urakmegbizatnak 
egy ujabl) vizsgálati tervnek kidolgozására, kijelentetvén ez úttal egyelőre, hogy 
a pesti theologiai intézetet a külföldiek helyett csak azon ifjak látogathatják, a 
kik erre szegénységük tekintetéből az egyházkerülettől engedelmet nyernek.

56. Olvastatott az 1864. Jun. 21. Sopronban tartott iskolai nagy bizottmány jkönyve, 
m ellnek  III. p. szerint a tavali kér. gy, 42. jk  p. értelmében, az öszszes főtanodai alapítványi 
oki. iiyok öszszekeresésére s azokróli jkönyv elkészítésére Ostffy Pál elnöklete alatt Mártiny 
Frigyes, Müllner Mátyás és Pálfy József urakból álló választmány neveztetett ki.

Helyeslőleg tudomásul vétetik. Miután az egyházkerületi gyűlés általában 
inden egyházi és iskolai alapítványokat kellő felügyelet alatt kíván tartatni; 
énnél az esperességeket felszólítja az iránt, hogy az egyes gyülekezeteknél létező 

ilynemű alapítványok okmányait szedjék he, s azoknak egy példányát az egy
házmegyei, másikát a kér. levéltárba adják be.

57. Ugyan azon jk. IV. pontjában a tavali kér. gyűlés 42. jk. pontjára vonatkozólag 
Müllner Mátyás igazgató ur jelenti, miszerint a tanár urak füzeteiket mindnyájan még be nem 
adván, azokat a kér. választmánynak álnézés végett még nem szolgáltathatta át ; ugyan ez 
okból a  kér. választmány elnöke is jelentését be nem adhatván tudomásra hozza, hogyha tanári 
füzeteket a nyári vizsgák után Müllner Mátyás igazgató úrtól átvette , azokról azonban az idő 
rövidsége miatt csak a jövő kér. gyűlésre adhatja be jelentését.

Tudomásul szolgál.
58. Ugyan azon jegyzőkönyv VI. pontjában, Müllner Mátyás igazgató ur jelentése 

nyomán kiemeltetik azon örvendetes körülmény egy részről, melyszerint a soproni főtanodában 
múlt ében 356 tanuló lévén, nem csak az ifjúság létszáma van folytonos emelkedőben, hanem 
annak erkölcsi és tudományos haladása is dicséretesnek mondható ; más részről sajnosán jegyez
tetik meg az igazgatói jelentés nyom án, miszerint a tápintézet alapítványainak elégtelensége 
m iatt kevés ifjú vétethetik fel ez intézetbe az ingyenesek s íéldijasok közé, a minek termé
szetes következménye az, hogy sokan, kik különben örömest ott maradnának vagy oda jön
nének más, több kedvezményt nyújtó intézeteket keresnek fel ; ez okból a nagybizottmány 
tekintetbe vevén, mikép más tanintézetek évenkint tetemes összegeket gyűjtenek országszerte s 
egyházkerületünkben is tápintézeteik felsegélésére, az egyházkerületi gyűlésnek azt ajánlja, hogy 
a jövő tanév befejeztével szintén ily gyűjtés végett arra alkalmas tanuló ifjak kiküldésével bízná 
meg a tápintézeti gondnokot s a  főtanodai igazgatóságot, hogy legalább a kísérlet történjék meg 
az iránt, váljon ily gyűjtésben nem lehetne-e segédforrást nyitni az annyira segélyre szoruló 
tápintézetnek ; a gyűjtőkre nézve kimondatván, hogy fáradságaikra s útiköltségeik fejében, őket 
a  gyűjtött öszszegnek egy negyede fogná illetni.

Minthogy a soproni főtanodai tápintézet jótékonyságát a  tanulók létszámához 
aránylag csak ugyan kevesebb tápintézetbeliek, — mint az más tanintézetnél tör
ténik, — azok között pedig még kevesebb ingyenesek és féldijasok élvezik ; s 
minthogy tanintézeteinknek óhajtott virágzását tapasztalat szerint leginkább ily 
jótékony intézetek biztosíthatnák: az egyházkerületi gyűlés a javaslatba hozott 
segély gyűjtést az egyházkerületi gyülekezeteknél s az egyes híveknél kisérlet- 
képen megengedi s annak eszközlésére a főtanodai igazgató és tápintézeti gondnok 
urakat felhatalmazza; főtiszt. Superint. urat pedig felkéri, hogy az 179°/, 26. t. 
czikk értelmében a nm. m. kir. Helytartótanácshoz az iránt folyamodni szíves
kedjék, miszerint a segély gyűjtés a többi egyházkerületekben is engedtessék meg; 
végre az egyházkerületi gyülekezeteket, úgy az egyes tehetősb híveket atyafiságos 
bizodalommal felszólítja, hogy tekintve a tápintézetnek egyesekre úgy mint egész 
egyházunkra kiható jótékonyságát, azt azon tartozásokon felül is, melyekkel ahoz 
egyházaink évenkint járulni kötelezvék, önkéntes kegyes adakozások által is 
segíteni buzgólkodjanak.

59. Ugyan azon jkönyvi pont alatt az iskolai nagybizottmány jelenti, miszerint Néh. 
Kern Zsuzsánna kisasszony végrendeletileg 5000 o. ért. ftot. hagyományozott bold, édes 
atyjának, néh. K ern Vilmos herczegi tanácsosnak nevét viselendő oly dijpénzalapitvanyul, mely 
a hagyományozó általános örököseinek kimúlta után életbe léptettetvén, a soproni gyülekezet 
által fog kezeltetni, úgy hogy évi kamatjai egy szorgalmas tanuló ifjúnak osztandók ki, első
séggel birván mindenkor a hagyományozónak legközelebbi rokonai ; továbbá, hogy a nagy és 
nemeslelkü sz. györgyi Horváth családnak alapítványait, — szám szerint ötöt! t. i. egy Horváth
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László, két Horváth János és két báró Horváth Sándorféle alapítványt, melyek mindegyike 
21 ítnyi évi kamatot jövedelmez, tek. Radó Lajos egyházkerületi felügyeld ur buzgó fáradozásai 
nyomán ez évben már mind élvezi tanintézetünk.

Az egyházkerületi gyűlés a Kern Vilmos-féle nevezetes alapítványt hálás 
köszönettel fogadja; a hagyományozó kisaszszonynak nemes szivü tettét és áldás
ban maradó emlékezetét ezennel jegyzőkönyvében kegyeletes érzéssel örökíti 
és az iskolai bizottmány ajánló értesítése nyomán nagynénjeinek is, mint kik a 
végrendelkező kegyes elhatározására a  nevelés és közoktatás szent ügye iránti 
buzgó tekintetből nagy befolyással voltak, hálás elismerését jkönyvileg kifejezi, s 
annak kijelentésére jelen jkönyvi pontnak megküldését elrendeli ; továbbá báró 
Horváth Sándor ő ngának és Horváth László urnák, mint Horváth János hátra- 
gyott gyermeke gyámjának, soproni főtanodánk iránt tanúsított azon nemeslelkü- 
ségért, melyben azt r. katli. létökre is részeltetni nagylelküek valának, az egy
házkerületi gyűlés hálás elismerését külön hálairatban kifejezni határozta; egy
házkerületi felügyelő urnák is ezen alapítványok körüli buzgó fáradozása mél- 
tányoltatván.

60. Ugyan azon jegyzőkönyvi pont alatt Ostffy Pál és Ihász Rezső urak a lyceumi 
és képezdei leltárok elkészítésére oly utasítással lévén megbízva, hogy azokat a kér. gyűlésnek 
bemutassák. Ostffy Pál ur a lyceumit, a munka sok oldalusága és nehézsége miatt még nem 
készíthetvén el, Ihász Rezső ur a  képezdének leltárát, gondosan szerkesztve oly javaslattal adta 
be, miszerint ezen leltár nyilván tartása tekintetéből az igazgató minden évben az elromlott és 
újólag beszerzett leltári tárgyakról rendes kimutatást terjesszen a nagybizottmány elé, hogy a 
szerint a leltár kiegészitessék.

Helyben hagyólag tudomásul vé te tik , s a leltár a kerületi levéltárba 
tétetik.

Ugyan azon jk . pont alatt jelenti, miszerint Müllner Mátyás főtanodai igazgató ur 
letelvén a három évi ha táridő , leköszönt igazgatói hivataláról ; tekintve azonban érdemeit) 
melyeket a  tanodái ügyek avatott igazgatása, úgy az ifjúság szellemi és erkölcsi életének gyara
pítása körül is szerzett, őt a  következő három évre is az igazgatói hivatal m egtartására felkérte 
és megválasztotta.

Az egyházkerületi gyűlés is Müllner Mátyás főtanodai igazgató urnák érde
meit a főtanoda vezetése és az ifjúság szellemi és erkölcsi gyarapodása körül 
méltányolván, igazgatóul megválasztatását kedves tudomásul veszi.

61. Ugyan azon jk. VIII. pontja alatt Pálfy József, tanitóképezdei igazgató urnák 
jelentése nyomán, az igazgatása alatti tanintézet szellemi és erkölcsi haladását örömmel

jellenti; anyagi állását illetőleg azonban panaszolja, hogy a termesztményekbeni adakozások 
csak nem egészen megszűritek s a kötelezett részvények lefizetésében is tetemes a hátralék : 
ez okból sürgetőleg javasolja, hogy az egyházkerület ezen intézet felsegélésére hozott s már 
foganatba is vett határozatát oly módon ujitaná meg, miszerint a segély gyűjtések beküldésére 
bizonyos határidő tűzetnék ki, annak eltelte után a segélyt gyűjtött és nem gyűjtött egyházak 
főtiszt. Superint. urnák bejelentvén.

Sajnálattal értesült az egyházkerületi gyűlés arról, hogy ezen szép virág
zásnak indult tanintézet felsegélésére hozott határozatának oly csekély eredménye 
lett; mit hajlandó lévén nem az intézet iránti részvétlenségnek, hanem ez évi 
általános országos szükölködésnek betudni; nehogy annak fentartásánál, a mi 
egyházunk mellékelhetlen érdekében áll, a fáradhatlan igazgatót, kinek ernyetlen 
buzgóságát elégé nem méltányolhatja, egészen m agára hagyja, elébbi végzéseit, 
megújítja, az egyházmegyei esperes urakat ezennel felszólítja, hogy az egyházak
ban évenkint egy őszi napon ezen intézet javára termesztményekben vagy kész
pénzben segélygyüjtéseket eszközöljenek s azoknak legfölebb November hó végéig 
leendő beküldéséről intézkedjenek ; az igazgató ur pedig az adakozott vagy nem 
adakozott egyházak névjegyzékét főtiszt. Sup. úrhoz Dec. végével hathatós fő
pásztori felszólítás végett beküldje.

62. Ugyan azon jk . pont alatt a főtanodai és képezdei tápintézetek közti arány ki
dolgozására s annak a Soproni egyházi előj árósághoz leendő előterjesztésére a  nagybizottmány 
kebeléből egy választmányt bizván meg.

Tudomásul szolgál.
63. Végül ugyan azon jk. pont alatt Pálfy József igazgató ur a képezdének nagyon 

is anyagi kétes állása tekintetéből, azon felelősség alól, mely eddig egyedül az ő vállait terhelé, 
jövendőre nézve m agát felmentetni ; Bakó Samu képezdei tanár, ki az intézetből távozóban van, 
helyének betöltésére pedig a szükséges intézkedéseket megtétetni kérvén : a nbizottmány azon

4
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tekintetből, hogy az egyházkerület a képezde anyagi állása iránt semmi kötelezettséget nem 
vállalt; Pálfy József igazgató ur kötelezettségét továbbra is fentartja; Bakó tanár urnák eltá
vozása esetére pedig, addig is, mig egy rendes képzettségű egyén ezen állásra hivattathatnék, 
Scheffer Károly és Fehér Samu lyceumi tanárokat szólitá fel, hogy mindegyik 150 ftnyi díjért 
hat hetenkinti órát vállalnának e l, a  zenébeni oktatásra segédül Berecz Imre harmadévi képez- 
dei tanuló 200 ftnyi évi díjjal elválasztatván.

A nagybizottmánynak ezen intézkedése helyeseltetik. Egyébiránt Pálfy József 
igazgató urnák az intézet körüli sok fáradalmait az egyházkerületi gyűlés ismé
telten m éltányolván, annak kormányzása körül kifejtett buzgóságára továbbra is 
számit, a nélkül hogy anyagi állapota iránt szigorú felelőséggel terhelné.

64. A pénzügyi és gyámoldai igazgatóság beadta t. é. Aug. 5. Győrben tartott gyű
lésének jkönyvét, melynek

1. pontja szerint Róth József ur nem vállalván el a pénzügyi igazgatósági tag 
ságot

Takács Lajos vasi közép felügyelő ur igazgatói tagul el választatott.
4. pontja szerint bemutatván Karsay Sándor gyámoldai főpénztárnok a tavali kerületi 

gyűlés 4 6 /8 - jegyzőkönyvi p »útja szerint kinyomatni rendelt alapszabályos könyv egy példányát;
A kér. levéltárba tétetik. Miután azonban abból, a vidéki kerületekből jött 

lelkészek és tanítókra nézve hozott igazgatósági szabály kimaradt, az ezennel a 
jelen jkönyvbe iktatni rendeltetett: „Azokra nézve, kik más egyházkerületekből 
több mint 40 éves korukban jönnek át kerületünkbe egyházi hivatalnokul, az 
alapszabályok 9. §-a oly értelemben alkalmazandó, hogy a hány évvel a 40-et 
túl haladták, annyi évig az osztály választó fizesse az osztálytartozást kétszeresen ; 
vagy az osztály tartozást sokszorozván a 40 éven felül lévő évek számával, az 
Így kijött öszszeget belépésével fizesse egyszer mindenkorra. Továbbra a válasz
tott osztály szerint fizetvén egyszeresen."

7. pont szerint az igazgatóság rendeli, hogy az árváknyugpénz képességének nyilván 
tartása tekintetéből azok közül a  legfiatalabbik részéről a főpénztárnokhoz keresztelő levél 
küldessék be ;

Helyeslőleg tudomásul szolgál.
65. Lgyan azon jk. p. alatt a hivatalba lépő egyháziak gyámoldai osztály választásra 

lévén kötelezve, azok nyilván tartása végett egy uj egyházi Névtár kinyomtatását hozza indít
ványba ; némely még osztályt nem választott egyháziakat osztály választásra kötelezni; jövendőre 
nézve pedig a hiványok elnöki megerősittetését csak az osztélyválasztási nyilatkozat, illetőleg 
téritvény beadása után ajánlja.

Az egyházkerületi gyűlés is egy uj egyházi Névtár kiadásának szükségét érezvén, 
főtiszt. Superint. urat annak olymódoni eszközlésére felkéri, miszerint az illető 
esperes urakat szólítsa fö l , hogy a névtári adatokat, egyházmegyéjük részéről 
m aguk minél tökéletesebben elkészítvén, azokat a jövő uj évre főtiszt. Sup. úrhoz 
beküldjék. Az egyháziak hiványai pedig jövőre elnökileg csak a gyámoldai 
téritvény beadása után erősitessenek m eg; — a téritvények azonnal a gyámoldai 
főpénztárnokhoz megküldetvén.

66. Ugyan azon jk. 11. pontja alatt az igazgatóság, a kerületnek pénzügyeiről szóló 
évi tudósításoknak nem sajtó utján, hanem kéziratbani közlését hozván javaslatba;

A javaslat elfogadtatik s a pénzügyi tudósításoknak kéziratbani megküldése, 
minden egyházmegyék, sz. kir. városi gyülekezetek s kér. hivatalnokok, úgy a le
véltár számára, elrendeltetik.

67. A gyámintézeti kér. bizottmány beadta f. év. Ján. 27, és 28-án Sopronyban és Aug. 
!9.-én Pápán  tartott gyűlése jegyzőkönyveit. Az utóbbinak 1. pontja szerint Pálfy József gyáminté
zeti elnök ur az elnökségről lemondván, az egyházker. gyűlést fölhívja, hogy még e jelen gyűlés 
alatt az elnöki hely betöltéséről intézkedjék.

Az egyázkerületi gyűlés Pálfy József gyámintézeti elnök urnák ezen jótékony 
intézet létrehozása és örvendetes virágzásra juttatása körül kifejtett tevékeny buz- 
góságát elismervén s jegyzőkönyvileg méltányolván őt továbra is a gyámintézeti 
ügyek vezetésére közbizalommal fölkéré és az elnökségre megválasztja.

68. Ugyan azon jegyzőkönyv 5. pontja alatt vonatkozva a Ján. 27-diki jegyzőkönyv 
6. és 7-ik pontjaira, ajánlja a kerület figyelmébe, hogy a gyámintézeti pénztárból, az erők ősz-
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pontosítása tekintetéből, ezután csak életveszélyben forgó, vagy a honi protestantismusra nézve 
nagy fontosságú, némi diasporában levő gyülekezetek gyámölitását látja szükségesnek; az anyák
hoz közel eső gyengébb leánygyülekezeteknek anyává alakulását pedig megengedni nem látja

69. Ugyan azon jegyzőkönyv 7. pontja alatt köztudomásra hozatik, miszerint az 
186%  gyámintézeti évben a kér. bizottmány rendelkezésére 720 ft. küldetett be, legtöbbel járu l
ván ehhez a soproni fölső és alsó, győrmegyei, kemenesalyi, vasi fölső és közép és veszprémi es- 
perességek; úgy szinte a győri, kőszegi és rusti városi gyülekezetek.

Az egyházkerületi gyűlés a mely örömmel méltányolja a nevezett esperessé- 
gek és városi gyülekezeteknek a gyámintézet iránti buzgalm át; oly sajnálattal 
veszi némely esperességek részvétlenségét; ez okból azokat hathatósan fölszólítja, 
hogy a buzdító példákat és az ügjÄek jótékonyságát tekintve, a gyülekezeteket an
nak előmozdítására hathatósan buzdítsák.

70. Ugyan azon jegyzőkönyv 13. pontja alatt azon kívánat terjesztetvén elő, hogy a
középponti bizottmányhoz, hol a kerületet eddig csak az elnök egy maga képviselte, mások is 
képviselőkul neveztessenek ki.

Pálfy József elnök uron kívül Blajsza János esperes és Perlaky Gábor fel
ügyelő urak a gyámintézeti középponti bizottmányhoz képviselőkul kineveztetnek.

71. Beadta Scheffer Károly soproni tápintézeti gondnok jelentését és számadását
tudomás és felülvizsgálat végett, melyszerint a  lefolyt tanévben az intézetben 124 és igy 14-el 
több ifjú mint tavai láttatott el, jobb ételekkel mint az előtt; s egyúttal közli azon esperességek 
névjegyzékét, melyek öszszesen 316 mérő búzával vannak az intézethez hátralékban.

hátralékban levő esperességek elnökei, —  Tolna kivételével, mely egy maga 
210 mérő gabonával tartozván, az iránt külön intézkedés tétetett, — felszólit- 
tatnak, hogy a tápintézeti hátralékokat mielébb, szükség esetén törvényes utón is 
hajtsák be.

72. Beadta a Mártiny Frigyes ur az 1859. évi kér. gyűlés 38. jk. pontja szerint, Pálfy
József, Kolbenheyer Móricz és Király József urak arczképeinek, a soproni tanitóképezde fel
állítása körüli buzgóságuk méltán y latául határozott lefestésére összegyűjtött s neki kezelés végett 
tekintetes Radó Lajos kér. felügyelő ur által átadott 136 ft. 32 krból álló összegrőli jelentését, 
melyszerint ezen összeg takarék pénztári kezelés mellett f. é. Jul. 1-ig 161 ft. 26 krra növe
kedett, mely összegről szóló soproni takarékpénztári könyvecskét további rendelkezés végett a 
kerületnek benyújtja, az eredeti aláírási Ívnek hiteles másolatával.

Martiny Frigyes urnák ez ügybeni szives fáradozásait a kér. gyűlés köszö
nettel fogadván, a takarék pénztári könyvecskével együtt a 161 ft. 26. kr. ösz- 
szegnek kezelését, további intézkedésig Poszvék Keresztély soproni leik. urra 
bízza, s annak a gyűlés szine előtt kézbesítette is.

73. Beadta a veszprémi ev. esperességf. é. Jun. 15. tartott gyűlésének 6. jk. pontját 
kivonatban, melyszerint a nagy gyimóti evang. és reform, vegyes leánygyülekezetben felmerült 
viszályos ügynek egy kerületi vegyes küldöttség által leendő elintézését kéri.

Főtiszt. Superint. ur felkéretik, hogy a kivonatnak s ahoz mellékelt bead
ványoknak közlése mellett a ref. Superint. urat az ügy elintézésének eszköz
lésére keresse meg.

74. A veszprémi esperesség f. é. Jun. 15. tartott gyűlése jkönyvének 7. pontját ki-

Miután a köztelkekre nézve használatban levő kivetési kulcs lehető figye
lemmel dolgoztatott ki, s annak gyakori változtatása nem is volna czélszerü, ezen 
okból az egyházkerületi gyűlés a kérelmet nem teljesítheti.

tanácsosnak.
Helyeslőleg tudomásul vétetik.

Tápintézeti gondnok urnák a tápintézet javulása körüli fáradozásait mél
tányolván, számadása a számvevő urnák vizsgálat és jelentés végett kiadatik. A

vonatban beadván, e szerint azért folyamodik, hogy a veszprémi egyházmegye a kerület által 
feleslegesen lévén megadóztatva, egy a kerület minden részeit ismerő nagyobb számú bizottmány 
által uj s méltányosabb adókulcsot dolgoztasson ki.

75. Kebeley Péter hivatalon kívüli s nyomasztó helyzetben levő lelkész segélyért
folyamodván.
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Miután a gyámoldán kivül, honnét folyamodónak fia segélyeztetik, a kerü
letnek rendelkezésére más pénztár nem áll, kérése nem teljesítethetik.

76. A pápai gyülekezet lelkészéveli panaszos ügyének elintézésére kérvén fel az egy
házkerületi gyűlést.

Kérvénye az illető egyházmegyei elnökségnek kiadatik a kellő intézkedés 
végett, jelentése beváratván.

77. A jövő évi kér. gyűlés
Kőszeg városában tartaták.

i
Jegyzetté

Karsay Sándor ni. k<
egyházker. egyh. főjegyző.

Ezen jegyzőköny általunk hitelesítetett. Győrött. October 7-én 1864.

Haubner Máté,
Superintendens.

Zmeskál Sándor,

I
Radó Lajos,

Egyházkerületi felügyelő.

Ráth Károly.

i
i*'

Nyomatott Sopronban Romwaltor Károlynál.



Az 1865 évi Augustus 9.10. és ll.-ik napjain Kőszegen, a dunántúli ágost. liitv. 
evang. egyházkerület részéről közgyűlés tartatott, l'ötlsztelendő Uaub- 
ner Máté Superintendens és ez alkalomra helyettesített tek. Itadó 
Ignác kemencsalji egyházmegyei felügyelő uraknak elnökletük alatt; 
jelenlevén Karsay Sándor egyházi főjegyző, Tóth János egyházi al
jegyző; Eőri Sándor világi főjegyző, Kis Sándor világi aljegyző; Pálfy 
József kerületi számvevő és Szabó József pénztárnak urak, továbbá 
mint képviselők:
Soproni felső esperességből : Gardt János esp. Fleischhacker Károly lk. Matisz Albert.
Soproni alsó esperességből : Trsztyenszky Gyula esp., Holbok József lk., Zongor Érdre 

lk. Ostffy Pál, Nagy János, Baranyay László.
Vasi felső esperességből : Kirchknopf Mátyás esp., Szovják Mátyás felügy., Lostorfer Pál lk.
Vasi közép esperességből: Rálmer Máté esp.. Takács Lajos felügy., Berke János lk., 

Vidos László, Toperzer Károly, Mesterházy Gyula.
Kemenesaljái esperességből: Tót János esp., Radó Ignác felügy., Nagy Károly lk., Vi

dos Dániel, Boda József.
Veszprémi esperességből: Szedenics György esp , László Jónás lk., Bélák János lk.
Győri esperességből : Karsay Sándor e s p , Kis Sándor felügy., Kis János (réti) lk., 

Szigelhy Dániel lk , Eősze Zsigmond lk., Eőri Sándor, Matkovich Geyza.
Fehér-Komáromi esperességből :
Zalai esperességből : Perlaky Gábor felügy., Pelargus János lk.
Somogyi esperességből: Andorka János esp., Renner Endre lk ,
Tolnai esperességből : Schleining Károly e s p , Ritter István lk.
Sopron sz. k. v. gyületkezetből : Poszvék keresztély lk., Ihász Rezső, Reichenhaller 

József, Ulber Mátyás.
Kőszeg sz. k. v. gyülekezetből : Schneller Vilmos lk,, Torkos Fér. felügy., Nagy Imre.
Ruszt sz. k. v. gyülekezetből: Manhardt Mihály lk., K leinrath K áro ly  felügy.
G yőr sz, k. v. gyülekezetből: ZmeskálSándor, Gayer Sám. tr.
Soproni főtanoda részéről: Müllner Mátyás. Petrik J . Jakab, Thiering Károly.
Ezen küvül az egyházkerület hi\ ei közül: Unger János lk., Tom ka József lk., Fárnek 

Dénes lk., Csapli 1st. lk. Linberger 1st. felső lövői ig., Szinicz Lajos lk., Godina F er lk., Men
del Sám. lk., Pongrácz Antal lk., Ritter Sámuel lk., Coriáry Tóbiás lk,, Bakk János lk., Vidt 
Endre lk., Pfeifer Lajos lk., Kirnbauer Sándor lk., Poszvék Sándor lk., Matisz K ároly segédlk. 
Radó Dániel, Rupprecht Lajos, Ostffy István, Zobel Lajos, Radó Dénes, Szakonyi Miklós, Schrei
ner Károly, Szendrői Sándor, Káldy Ferencz, Poszvék Gusztáv, H orváth Károly, Matkovich 
Gyula, ifj. Veörös István, Takács Mihály, Lipkovits Mihály, K rautsak György, Torkos László tr.

Mely alkalommal:
1. Isten szentleikének segítségül hívása után elnök Superintendens ur, lélekemelő sza

vakkal ifjítva föl emlékét azon m indnyájunkra nézve felejthetetlen napnak, melyen ez előtt őt év
vel, épen ezen bennünket testvéri szívességgel fogadó városban, egy jobb  napokkal kecsegtető 
rövid kor kezdetén, őt mint az egyháznak, hosszas és keserű m egpróbáltatások után is rendü
letlen hűségű bajnokát, Egyházkerületünk elárvult kormányára, örvendő lelkesedés és közbizalom 
nyilvánításai között visszanyerni szerencsések valánk, s kifejezve abbeli óhaját, hogy az Egy
házkerület nem támaszkodván önelhagyólag senkire, saját erkölcsi erejéből, buzgóságából és 
egyetértéséből, merítsen erőt minden viszály távoztatására. Ezeknek előreboc áfásával elnök Su
perintendens ur a gyűlést megnyitván, egyszersmind Radó Lajos kerületi felügyelő urnák köz
fájdalommal vett meg nem jelenésére figyelmeztetvén a gyűlést, a világi elnöki széknek helyette
sítés utjáni betöltésére felszólította.

A gyűlés főtisztelendő elnök urnák atyai indulatból folyó szavait elérzéke. 
nyülten végig hallgatván, üdvözlő éljenekkel viszonozta; egyszersmind tek. Radó Ignácz
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Kemenesalji felügyelő urat a világi elnöki széknek elfoglalására egyhangú felki
áltással felkérte.

2. Olvastatott Radó Lajos kerületi felügyelő ur f. 1865. évi jul. 25-én kelt s az Egy
házkerülethez intézett hivatalos levele, mely szerint Egyházkerületi felügyelői hivatalát, melyet 
eddig több éven keresztül az egész Egyházkerület díszére és javára a legpéldásabban viselt, a 
reá súlyosan nehezedett sors csapásai, különösen pedig egyik nagy reményű fiának váratlan el
vesztése miatt, m agát testben és lélekben meggyengültnek érezvén, — leteszi, szívélyes és lelke
sítő búcsúszavakat intézvén főtisz. Superintendes úrhoz és az egész Egyházkerülethez"

Az Egyházkerület szeretve tisztelt felügyelőjének nagyreményű fia váratlan 
bekövetkezett kora halála által okozott méltó fájdalmában mint testület, s annak 
minden egyes tagjai egyesleg véve is osztozik s őszinte szívből eredő igaz rész
vétét jegyzőkönyvileg is kifejeztetni kívánja. — Minthogy azonban szeretett fel
ügyelőjének tapintatos és bölcs vezetését különösen e jelen körülmények közt alig 
nélkülözheti, — egyébkint pedig úgy van meggyőződve, hogy a közte és szeretett 
kerületi felügyelője közt eddig fenállotr szoros szellemi viszonynak fentartása nem 
csak a nagy veszteség jogos fájdalmát enyhíteni, hanem azt ha lehet még szilár- 
dábbá és bizalmasabbá is tenni s a lesújtott atyával is előbb felejtetni fogja; — 
a szeretve tisztelt felügyeli! urat Egyházkerületünk javának előmozdítására, díszes 
hivatalának tovább viselésére egyhangúlag határtalan bizalommal és testvéri sze
retettel megkéri s őtet Szedenics György és Ráhner Máté esperes, úgy Boda Jósef 
és Rupprecht Lajos urak mint küldöttei által elnöki székének még e gyűlés folya
ma alatt leendő elfoglalására szívélyesen felkéri.

3. Főtiszt. Superintendens ur felemlitvén, hogy ámbár tudja és érzi a kötelességet 
megtenni egyházunkért mindent, a mi erőnktől kitelik, s ámbár elválasztatása óta kizárólag hiva
talának élvén, mindenkor szentül a jó t akarta; mégis miután más részről azt is érzi, miszerint 
kor és ínséges sorsa által megviselve terhes kötelességeit úgy mint ő önmaga óhajtaná, szeretett 
egyháza javára  többé nem teljesítheti, kéri elfogadtatni lemondását s utódának megválasztatá
sára megtétetni az intézkedéseket, időközben hivatalának folytatására önként ajánlkozván.

Az egyházkerület a változatos múltból keserű tapasztalatok között szerezvén 
meg azon meg nem ingatható meggyőződését, miszerint a választás, mellyel magát 
szeretve tisztelt főpásztorának halálig eljegyezte, nem csak elhibázva nem volt, de 
sőt inkább önfeláldozó hűség és a folyvást tapasztalt lankadatlan apostoli buzgó- 
ság által a legfényesebben igazoltatott s a  bizalmat is irányában általánossá tette; 
a legbensőbb fájdalommal vette főtiszt Superintendens urnák váratlanul megszo- 
moritó nyilatkozatát, s egyszersmind a képesség megítélését önmaga osztályrészéül 
tartván fenn, miután benne mindekkorig a legpéldásabb útmutatót és az egyház 
jogainak is leghívebb őrét látta s a  kényes időkben tapasztalt vezérletét tovább 
is szükséglené, a  legélénkebb ragaszkodásnak nyilvánulásai között felkéré őt díszes 
tisztének további viselésére kijelentvén, hogy helyette nem fog választani.

4. Főtiszt, elnök Superintendens ur ez évi ügyekről szóló egyetemes jelentése mellett 
mindenek előtt a  hozzá leérkezett kerületünket érdeklő felsőbb hatósági levelezéseket előterjeszt
vén, — ezek szerint.

A nm. helytartó tanács f. é. Jan . 16-ról 2367. sz. a. múlt évi 5. j. k. szám szerinti 
feliratunkra válaszolólag a soproni főiskola körül tett kellő intézkedéseket helyeslő tudomásul 
vevén, úgy nyilatkozik: hogy a legfelsőbb felügyeld jog gyakorlata tekintetében azon állás
pontot tartja, mely a törvényben alapszik és melyet az államhatalomnak a köznevelési ügyben 
fenforgó fontos érdekei igényelnek ; minél fogva meg nem szünendik ott a hol szükségét látja 
annak előmozdítására részletesen és hatályosan intézkedni.

Tudomásul vétetik, főtiszt. Superintendens ur ez alkalommal is felkéretvén 
őrködni, hogy a legfelsőbb felügyeleti jog  gyakorlata közben az, a  mit egyhá
zunk önkormányzati jogához tartozónak vél, semminémü csorbát ne szenvedjen.

5. A nm. helytartótanács f. é. Jan . 30-ról 103.482. sz. a. múlt évi 7. j. k. szám sze
rinti feliratunkra válaszolólag arról értesít: miszerint az 1863-ik évi 37. 722 sz. úgy azon 
évi 93.668 sz. intézvények értelmében az érettségi vizsgáknál a világi felügyelőknek önálló 
megbízatásáról, vagy bár ki másnak is egyszer mindenkorra való állandó helyettesítéséről szó 
sem lehet; minél fogva főtiszt. Superintendens ur felhivatik az érettségi vizsgákat a kormány 
bizalma alapján mindenkor személyesen vezetni, a helyettes kinevezését pedig esetről esefie csak 
akkor indítványozni, midőn arra előre láthatólag és indokolandó akadályozása miatt valósággal 
szükség leend, különben az érvényesség az államintézetek és szolgálat irányában megfogván 
tagadtatni.



Méltó fájdalommal vétetvén a nm. helytartótanács intéz vényéből nyilvánuló 
bizalmatlanság egyházunk választottal és megbízottai irányában épen akkor, midőn 
az óhajtott siker biztosítására nevelésünk körül minden lehetőt megtenni híven 
törekedünk; ugyanazért megóvni kivánván egyházunknak e részbeni törvény biz
tosította önhatósági jogait, utasittatnak előre egyházegyetemi gyűlésre menendő 
követeink a kedvező eredmény előidézésére összevetett vállakkal közreműködni.

6. Ugyan a nm. helytartótanács 1864 évi Dec. 9-ről 89.672 sz. a. intézvénye, mely
ben az 1864-ki egyetemes gyűlés 12 sz. határozatát az érettségi bizonyitványoknak superinten- 
densi aláírással, ezeknek jelen nem léte esetében is ellátása iránt megsemmisítendőnek találván, 
arról értesít, hogy ily valótlan eljárás csak egy esetben is az illető Superintendens összes éret- 
ségi bizonyítványai érvénytelenittetnének és az érettségi vizsgálatok az érdeklett tanintézeteknél 
egyátalában beszüntettetnének.

Tudomásul szolgál
7. A nm. helytartótanács f. é, Febr. 13-ról 2366 sz. a. intézvényében múlt évi 10 j. k. 

szám szerinti felterjesztésünkre válaszolja: hogy a soproni főiskolánál felállittatni czélzott egy 
évi jogi tanfolyam kormányi elismerése azért tagadatott meg, mert a jogi tudományok e la d á 
sára sokkal kevesebb hetenkinti óra van szánva, mint a k. jogakadémiákra nézve előszabatott 
és m int az intézet czélja m egkívánná; mert a kijelelt tanárok a gymnasiumi, theologiai és tani- 
tóképezdei folyamokban is ellen vén foglalva, a jogi tudom ányokra a gynmásium kára nélkül 
szükséges figyelmet nem fordíthatnak; mert egyik kijelelt tanító nem is rendes tanár, hanem 
m agán válalkozó, kinek helybenmaradása biztosítva nincs ; mert ezen első évi tanfolyam a gym- 
násiummal czélszerütlenül van összebonyolitva és mert az ily csonka jogintézet sem a nevelés 
érdekével nem egyezik, sem az államnak a jövendő tisztviselők és ügyvédek kiképzése tekinte
téből biztosítékot nem nyújthat, arról pedig hogy az Egyházkerület szándékoznék vagy képes 
lenne azt az időíolytával kiegészítni, említés nem tétetett.

Ámbár iskoláinkon átalában a kormányi elismerést nem pusztán az órák és 
tanárok számszerinti felsorolásától, mint inkább a felmutatandó sikertől feltélelez- 
tetni s e részben a minden országos segély alapokat nélkülöző egyházunkban a 
sok részben hiányzó erő pótlására a testületi buzgóságot is nagyobb számba vé
tetni annyival inkább óhajtanók, mivel hogy semmiképen el nem vitatható azon 
tapasztalás, miszerint a  nm. helytartótanács kicsinyességig vitt nehézség görditései 
saját intézeteinkhez ragaszkodó fiatalságunkban haza és egyház nem csekély kárá
ra, csak a tudományos mivelődés tetemes hátramaradásával érvényesíthetők : mégis 
miután épen ezen akadékoskodás keltette bizalmatlanságnál fogva, a megindított 
jogfolyam tanulók hiányából csakugyan tettleg megszűnt, az 1791-ki t. ez. biz
tosított jogaink épségben tartása mellett a jogi tanfolyam jövő szervezése ezúttal 
alkalmasabb időre halasztatik.

8. A nm. helytartótanács f. é. Jan . 26-ról 2347 sz. a. Vierzigmann Károly győri la
kosnak és Pründl Gusztáv kis-béri gyógyszerésznek cath. vallásu nejeiktől született leány gyer
mekeik érdekében múlt évi 14 j. k. szám szerinti felterjesztésünkre azzal válaszol: miszerint 
ezen ügy 1862-ik évi Dec. 1 7-ki 20.196 sz. a. úgy az 1864-ki Jun . 26-án 11.186 kelt sz. a. 
kegyes udvari rendelettel elutasitólag véglegesen eldöntetvén további tárgyalásnak helye nem lehet.

Az 1848-ki 20-ik t. cz.ben minden törvényesen bevett vallás felekezetre nézve 
megállapított viszonyossági és egyenlőségi jogigényeink jelen kíméletlen megtaga
dása sajnos tudomásul vétetvén, jövendő használatul a sérelmek sorozatában felvé
tetni s az egyetemes gyüléseu szorgalmaztatni rendeltetnek, az érkezett intézvé- 
nyek az érdcklett lelkészhivatalokkal közlendők lévén.

9. A. nm. helytartótanács f. é. Jan  24-ről 2246 sz. a. intézvényében múlt évi 15 j. k. 
szám szerinti felterjesztésünkre azzal válaszol : hogy a rom. cath. lelkészek vegyes házasságok 
kötése alkalmával a  háromszori kihirdetésről szóló bizonyítványok kiadására kötelezve lévén, ha 
ezt törvényes ok nélkül megtagadnák, iljetén megtagadások esetről esetre felterjesztendők.

Tudomásul szolgál, utasittatván lelkész urak annak folytán, ha netalán sérel
mek történnének, az eseteket további sürgető orvosoltatás végett főtiszt. Superinten
dens urnák haladék nélkül feljelenteni.

10. A. nm. helytartótanács f. é. Jan . 24-ről 2369 sz. a. kelt intézvényében m últ évi 
19. j. k. sz. a. felterjesztésünkre válaszolja: miszerint a halottakról szóló anyakönyvi kivonatok
nak az illető megyei vagy városi hatóságoknak évnegyedekenkinti kiszolgáltatására 1863 évi 
Nov. 20-án 85.766 sz. a. közlött legfelsőbb szabály rendelettel az összes magyarországi papság 
egyformán kötelezve lévén a dunántúli ágost. hitv. egyházkerületi lelkészeket oda utasítani hogy 
a  kérdéses kivonatokat minden év végével a törvényhatóságoknak újból beszolgáltassák, feles
legesnek találtatott ; mert ez által nevezett lelkészekre kétszeres teher fogna hárulni ; másrészt

ti
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pedig mert ezen kivonatok évnegyedenként az illető pénzügyi hatóságokkal közöltetvén, ez utób
biak a cs. kir. pénzügyministerium által oda lettek utasítva, hogy a halottakról szóló kivonato
kat vett használat után az illető közigazgatási hatóságoknak megőrzés végett azonnal szolgál
tassák viszsza. Végül megjegyeztetik, hogy az ottani lelkészeken a halottas anyakönyvek be nem 
szolgáltatásáért a pénzügyi hatóságok által megvett mulasztási pénzbírságoknak visszatérítése 
iránt csak akkor lehet intézkedni, ha ezen bírságolások esetről esetre feljeleutetnek.

Köröztetik; egyszersmind felszólittatnak az érdeklett lelkész urak az érintett 
bírságolási eseteket a megígért viszszatéritésnek sikeresithetése végett főtiszt. Su
perintendens urnák haladék nélkül bejelenteni.

11. A nm. helytartótanács 1864 évi Nov. ‘24-ről 82.345 sz. a. intézvényében hivat
kozva múlt évi Dec. 10-ről 49.204 sz a  kelt intézvényre is, melyben az 1862 évi Dec. 13-án 
kelt bélyeg és illeték törvény értelmében az egyházi kinevezések és megerősittetésekről mindig az 
illető állomás évi jövedelmének tudtul adása mellett azon k adóhivatalt, melynek járásában a 
kinevezett lakik, esetről esetre értesittetni kívánta, — pénzügy igazgatósági panaszok következté
ben újólag az iránt keresi meg főtiszt. Superintendens urat, hogy a nevezett kormányszéki in- 
tézvényt, ott hol az eddig tán elmulasztatott volna vagy egyébb okokból szükségesnek mutat
koznék, haladék nélkül az illető hatóságok tudora is Ira juttatván, azokat szigorúan utasítani szí
veskedjék, hogy a kérdéses bejelentések az illető cs. k, pénzügyi hatóságokhoz eljuttassanak.

Miután állami segélyezésben nem részesülő s állami kinevezésektől és meg
erősítésektől is az 1791-ki t, ez. 3. és 5. §. értelmében mentes egyházunkra nézve 
alappal és értelemmel nem biró ezen adományozási adót illetőleg múlt évi 20 j. 
k. sz. szerint tett felterjesztésünkre válasz nem érkezett volna; sőt ujabbi sürge
tésekkel zaklattatnánk ; ragaszgodván tovább is az ottani határozathoz, egyházunk
nak ezen ujabbi terhes törvénytelen és méltánytalan adótóli mentesítése követeink 
által egyetemes gyülésileg sürgethetni rendeltetik.

12. A nm. helytartótanács 1864-dik Nov. 26-ról kelt 71.931 sz. intézvényében a sop
roni főiskola részéről felterjesztett végjelentésre észrevételezvén, hogy az osztályzatokban hasz
nált általános jegyek nem jellemezik a tanulókat különös hajlamaik, tehetségeik, erkölcsi elő
nyeik vagy hibáik, önmunkásságuk vagy csak betanulási előmeneteleik szerint; az érettségi vizs
gákra vonatkozó kimutatások pedig nem mutatják fel az Írásbeli vizsgák feladatait s a  szóbeli 
vizsga tárgyait, az alapul szolgáló anyagot s annak terjedelmét, — ezeknél fogva a tanári kart 
jövőre oda utasittatni kívánja, hogy az éretségi vizsgákról a  dolgozatok több példányainak fel
m utatása mellett teljesebb jelentéseket terjeszszeu fel; egyszersm ind a felsőbb tanfolyamban ki
m utatott jogi tanulm ányokat is mint csekély töredékeket czéltalanoknak s a tanárokat ok nél
kül fárasztóknak jellemezvén.

Jelen intézvény a soproni főtanodai igazgatósággal már közölve levéli, ámbár 
jelen levő tanár urak előadása szerint a vizsgák és kimutatások úgy is az elő
adott módszernek értelmében vezettetnek : mégis a nyert útmutatások, a  m ennyi
ben a közérdek által is igényeltetnének, kellő figyelemben tartatni ajánltatnak; a 
jogi tanulmányokat illetőleg a fönebbi 7-dik sz a. m ár határozva lévén.

13. A nm. helytartótanács 1864-dik Sept. 10-ről 72.469 sz. a  bécsi evang. cs. k. 
hittudományi intézetben 1864/5 tanév első felében; f. é. Márc. 7-ról 16.876 sz. a. pedig ugyan
azon év második felében tartandó előadások jegyzékét 4 —4 példányban megküldvén.

Miután 2— 2 példányban a soproni főiskolai igazgatósághoz használat végett 
megküldettek volna, itt tudomásul vétetnek.

14. A nm. helytartótanács 1864. Oct. 26-tól 1865 Jun. 5-ig 83,607. — 39.479. — 
98.096. — 94.288. —  69.837. — 97.461. — 97. 925. — 101.414. — 23.179. — 35 .837 .— 
40.622-dik számok alatt elemi iskolák, al- és főnéptanodák, algymnásiumok iránti statistikai ki
m utatásokat sürgetvén, —

Miután főtiszt, Superintendens ur által a jelentés már megtétetett, e helyen 
egyszerű tudomásul vétetik. -• -

15. A nm helytartótanács 1865-ik Máj. 29-ről 17.583, s?, a. cath. ifjaknak protestáns 
tanintézetekben (elvételét érdeklőleg a f. é. Ján . 19-ki 208 sz. kegyelmes királyi udvari leirat alap
ján  több szabály pontokat közölvén, —

Az első és második pontra vonatkozólag a 62-ki 22-ik 63-ki 21-ik j. k. p. 
értelmében egyházunk az 1848 t ez. 4-ik §. megállapított iskola látogatási kölr 
csönös szabadságot épségben tartatni tovább is kívánván, - utasiítatnak az egye
temes gyűlésre menendő követeink ez érdembeni sérelmeinknek orvoslását ujabb.an 
ismét szorgalmazni ; többire az intézvény kellő mihez tartás végett az illetőkkel
w í W H l í p f r t i  v P T i f i p H p f i k

16. A nm. helytartótanács 1864-ik 59.711. -  56.863. — 93.102. úgy 186.5-ki á934.



2.810. — 6.924. — 13.954. — 23.294.—  28.972. sz. a. arról értesít, miszerint Hoffmann Gusztáv; 
Reismann P irkas; Jankovits E rnő ; Lukosivitz Ju lián ; Marosán Ján o s; Rosenlöcher Henrik; 
Bleier Zsigmond ; Jakubovszki Saniszl 5 ; Sinsler Aladár : Sternár Márton ; Mayer Lipót ; Friczel 
August az ország minden tanodáiból kizárattak.

Az illető tanodái igazgatóságok figyelmeztctvék.
17. A nm. helytartótanács í. é. Jan . 23-ról 3.590-ik sz. a. az 1862-ik évi londoni nem

zetközi ipar és mükiállítás iránt szerkesztett s múlt évi Dec. 23-án 21.956 sz. a. kelt k. udvari 
rendelvénnyel leküldött osztrák hivatalos jelentésből a soproni főiskola számára egy köttetlen 
ajándék példányt megküldvén, — úgy szintén f. é. Márc. 18-ról 14.188 sz. a, az 1857-ki népszámlá
lásról készült statistikai átnézeteknek is egy példányát a  soproni főiskola számára megküldvén, —

Köszönettel vétettek s a példányok illető helyeikre elnokileg elküldettek.
18. A nm. helytartótanács 1864 évi Jul. 24-ről 55.839 sz. a. Fodor Geyza 4-dik évi 

joghallgató által érettségi bizonyít vány i másolat s bélyegdij fejében lefizetett 4 ft. 70 krt. hi- 
vatkozólag a Máj. 31-ki 221 sz. jelentésre megküldvén, —

Kellő helyére elnőkileg megküldetett.
19. A nm. helytartótanács 1864-ik Dec. 29-ről 102.991 sz. a. kelt intézvényével 15 

példány pályázati hirdetményt küld a magyarországi evang. egyházi és iskolai czélok előmozdí
tására rendelt általánból németszövetségi egyetemeken készülő magyarhoni hittan jelöltek részére 
rendelt tiz 600 ftos ösztöndíj érdekében.

E  részben az 1862-ik 20. j. k. sz. úgy az ugyan azon évi egyetemes gyűlési 
42. j . k. sz. a  határozat érvénye tovább is fentartatik, s kerületünk az ezen álta
lánból részesült papjelöltekef alkalmazni és ordináítatni egyáltalában tilalmazván, 
az egyetemes gyűlésen ezen határozat általános érvényre emeltetni inditványoztatik.

20. A nm. helytartótanács 1864 Oct. 3-ról 78.502 sz a. Scherf Hermann volt f. Lői 
tanító részére kinevezési okmányát a Lőcsei állam-gymnásium rendes tanárául kézhez juttatás 
végett megküldvén, —

Scherf Hermann uj állomását el is foglalta.
21. A nm helytartótanács f. é. Jul. 22. 47.217. sz a. intézvényében arról értesít, hogy 

a soproni evang. lyceum tápintézete javára az ország mind két hitvallású evang. egyházközsé
geiben kiküldendő iljak által a segély gyűjtés megengedtetett s erről az ország összes törvény- 
hatóságai is tudósittattak.

Az engedély köszönettel vétetvén, az ifjak könyvecskékkel ellátva m ár el is 
küldettek.

22. A nm. helytartótanács f. é. 32.899 és 40,207. sz. intézvényei nyomán felterjesz
tett felvilágosítások folytán szintén f. é. Jul. 15-ről 47.218. sz. a. intézvényével Steiner Lázár 
soproni lakosnak az érettségi vizsgáknak az ottani evang. lyceumnál letehetésére az engedélyt 
megadta.

Az engedély a csatolmányok visszazárása mellett az iskolai igazgatósággal 
m ár közültetett.

23. A nm. helytartótanács f. é. Máj. 27. 43.355 sz. a. Schreiber Gusztáv Keresztély 
soproni VII. osztálybeli tanulónak mint a Gróf Csáky Petronella féle ösztöndíjjal megadományozott- 
nak előmeneteléről a félévi rovatos értesítvényt felkérvén.

Felküldetett.
24. A nm. helytartótanács 1864-ik Sept. 4-rŐl 69.962. sz. a. a  homokbödögei evang. 

lelkész ellen emelt abbeli panasz tárgyában, hogy Erdős Pál ottani lakostól általa adott rever- 
salis miatt a  háromszori kihirdetést és elbocsátó levelet megtagadta, az igazoló előterjesztést tu
domásul vevén, a  m ellékletiket visszaküldi.

Tudomásul szolgál.
25 A nm. he'ytartótanács 1864-ik Octb. 3-ról 79.296 sz. a. a veszprémi püspök pa

nasza nyomán Matuschik Márton ágost. evang. tabi lakos Verbovszky Ersébet cath. nejétől re- 
versalis mellett született figyermekének megkerèszteltetéséért a tabi evang. lelkész ellen vizsgá
latot rendelvén, f. é. April 13-ról 13.025. sz. a. intézvényével pedig a Febr. 8-ról 73. sz. a. kelt 
előterjesztés és mellékletek alapján az eljárást igazolhatónak nem találván, nevezett lelkészt ily 
tettektől eltiltatni és a fenálló törvények és legfelsőbb szabályzatok szigorú megtartására u ta
sítani rendeli.

Az 1848-ki 20. t. ez. minden törvényesen bevett vallás felekezetekre nézve 
a teljes viszonyosságot és jogegyenlőséget biztosítván, egyházunk ahoz rendület
lenül ragaszkodik, és annál fogva a reversalisok érvényességét semmiképen nem 
ismerheti el, és pedig annyival inkább nem, m ert maga a nm. helytartótanács, 
mint a főnebbi 24 szám alatti eset is tanúsítja, a szülői közös akaratot a tör
vény merev §-sa ellenébeu semmiben sem veszi, holott pedig ha egyik fél nem ren-



rendelkezhetik, a viszonyossági jognál fogva nem rendelkezhetik a másik fél sem, 
a mi itt annyival inkább figyelembe veendő, mert a  férj a cath. egyháznak sem
mivel nem tarozván, ha magát kötelezte, sohasem az egyháznak, hanem mindig 
csak nejének kötelezte magát, annak pedig a személyes jognál fogva szabadsága 
van őt kötelezettsége alól minden pillanatban feloldania. Ezen alapon főtiszt. Su
perintendens ur s átalában egyházi férfiaink jogaink védelmére tovább is utasittatnak.

26. A nm. helytartótanács 1865 Febr. 22-ről 80.801 sz. a. intézvényében arról érte
sít, miszerint Lagler György Kapolcsi evang. lelkész ellen Kováts István és Dombi Zófia össze- 
esketése miatt emelt panasz tárgyában a múlt évi Sept. 25-ről 413 sz. a. kelt felterjesztés iga
zoló tudomásul vétetvén, annak mellékletei visszaterjesztetnek.

Tudomásul szolgál.
27. A nm. helytartótanács 1864 Dec. 7-ről 98.644 sz. a. tudomásul vevén az ugyan 

azon évi Nov. 28-ról 499 sz. a. kelt jelentést, hogy Enessey Sándor mint bezi gyülekezeti fe
lügyelő pőre Fischer Jósef és Bősze Péterné ellen a felek beleegyezésével kiegyenlittetett, a mel
lékleteket viszszaküldi.

Tudómásul szolgálván, az eredeti pör iratok eltétel végett az egyházmegyei 
levételtárba átszolgáltattak.

28. A nm. helytartótanács 1864 Sept. 11-ről 72.074 sz. a. özvegy Grisza Edéné szü
letett H uber Ersébet által Győrött felállítani szándéklott leánynövelde iránt véleményes jelen
tést kérvén, ugyanazon évi Octb. 7-ről 80.789 sz. a. az engedélyt megadja, erről a jelentés és 
csatolmányok viszszaküldése mellett az egyházhatóságilag gyakorlandó felügyelet végett főtiszt. 
Superintendens urat tudósítván.

Kerületünk az 1791. t. ez. 4-dik §-sa alapján az iskola felállítását a  hely
tartótanácsi engedélyezés alá nem tartozónak ismervén, miután a győri gyülekezet 
ellenzése folytán az intézet különben is fel nem állíttatott, a tárgy megszűnt s a 

csatolmányok folyamodónak kiadattak.
29. A nm. helytartótanács f. é. Jan . 6-án 2529 sz. a. az egyházikerületi legújabb névtárt 

mielőbb felterjesztetni, — a jegyzőkönyveket pedig amenyire nyomtatásban jelennek meg, jövőre 
két példányban bemuttattatni kívánván,

A névtár felterjesztése teljesítetett, a jegyzőkönyvek pedig két példányban 
felterjesztetni rendeltetnek.

30. A nm. helytartótanács f. é. Aprl. 8-ról 25.766 sz. a. kelt intézvénye értelmében 
az ágost és helvét hitvall. Superintendensek, Esperes és lelkészek egyház és iskolai ügyekben szállított 
levelezései és szekérpostai küldöményeire nézve, a postadij mentesség ismét kimondatván, erről 
főtiszt. Superintendens ur ahhoz alkalmazkodás s az esperességek és lelkészek értesítése végett 
tudósittatik.

Köröztetett.
31. A nm. helytartótanács f. é. Máj. 8-ról 37.295 sz. a. kelt intézvényében arról érte

sít, miszerint Veimarban egy bizottmány a Salzburgban építendő evang. templom javára gyűj
tött m űtárgyakat rövid idő alatt kisorsolandja, s hogy ezen sorsjegyeknek terjesztése s vásár
lása — azonban nem nyilvános hirdetéssel —  legfelsőbb helyről kivételesen megengedtetett.

Tudom ásul szolgál.
32. Olvastatott a nm. helytartótanácsnak múlt évi Dec. 12-ről 99.238 sz, a. kelt in 

tézvénye, melyben Vasmegyebeli egyházas-hetyei fiók egyházközség felség folyamodványára 
iskola- és imaház építésre, az egyházi és iskolai czélok előmozdítására rendelt évi általánból 
kért segélyt illetőleg véleményes jelentést kér, —  nyomban főtiszt. Superintendens urnák múlt 
évi Dec. 20-ről 52% 45. sz. a  kelt felterjesztése arról, hogy miután egyházunk mind a négy 
s u p e r in te n d e n t  kerületi és egyetemes gyűléseiken az általuk el nem fogadhatott patens nyomán 
kelt évi pénz általánt egyhangúlag el nem fogadhatónak nyilvánították, —  ő nevezett fiók 
gyülekezetünket a mondott pénzsegélybeni részesítésre egyáltalában nem ajánlhatja, — sőt el
lene óvast tesz; — végre.

A nm. helytartótanácsnak f. é. Jul. 24-ről 44.723 sz. a. kelt intézvénye, melyben tud- 
tul adatván, hogy az egyházas-hegyei fiókegyház község részére 800 ftnyi segélyöszeg folyóvá té
tetett, kijelentetik, hogy főtiszt. Superintendens ur vonatkozólag a múlt évi Dec. 20-ról 529 sz. 
a. kelt jelentésére az ez ügyben követett, a tartozó alattvalói hódolattal meg nem egyeztethető 
és hivatásának félreismeréséből eredett eljárása miatt, mely szerint a legmagasabb kegyelem és 
egy szükölködő-cgyhóz közé törvénytelen és indokolatlan óvásával lépni merészkedett, múlt hó 
27-rŐl 2672 sz. a. kelt k. udvari rendelet folytán komolyan megfeddendőnek találtatott.

Egyúttal az egyházas-hetyei fiókegyház igazolására szóval jelentés tétetett, miszerint a 
folyamodvány eredetileg csak cs. kir Ő Felségének személyes kegyességéhez intéztetett és a  sze
rint íratott a  gyülekezetben alá ; csak az aláirás után toldatott ki a forrás megnevezésével a  gyü
lekezetnek tudtán kívül és akarata ellenére.



Miután az úgynevezett évi általán ugyanazon patens sikeresítésére alapítta- 
tott, mely egyházunkat az ősi törvényes alapról az ingatag kegyelmi térre állit- 
tani czélozván, annak közjogi biztonságát, kormányzati önállóságát és testületi 
egységét is megtámadta; ennélfogva törvényes önkormányzatához folyvást ren
dületlenül ragaszkodó egyházunk azon évi általánt soha sem tekinthette a magáé
ival teljesen azonos egyházi és iskolai czélok előmozdítására alapítottalak; mihez 
képest az 1862-iki kér. gy. 20-ik és ugyanazon évi egyetemes gyűlési 42-ik sz. 
határozatok további fentartásával, a midőn egyrészről csak a legnagyobb fájdalom
mal venné, ha a hatósága alattiak közül bárki ezen idegen irányzatról gyanúsít
ható segélynek keresésével vagy elfogadásával csökkentené a testületi hűségében 
vetett bizodalmát az ezen bizodalom alapján álló összes egyháznak ; úgy más rész
ről csak a legnagyobb dicséretül számíthatja be főtiszt. Superintendens urnák 
azt, hogy a közreműködésében a közös testületi irányt sem a pillanatnyi előnyök
nek sem a hivatalos nem tetszéseknek nem áldozta fel; egyúttal hogy jövőre az 
ily tévedések zavara által egyházunk további gyengítése eltávoztassék, szükséges
nek találtatott küldendő követek által egyetemes gyülésileg működni tovább is 
oda, hogy a fennemlített patens minden következményeivel együtt az egész or
szágra nézve végkép megszüntettessék.

33. A nm. helytartótanács m. é. Dec. 23-ról 104.113 sz. a. legfelsőbb elhatározás 
nyomán arról értesít, hogy a görög n. e. egyház és az ahhoz tartozó személyek és dolgok az 
öszes hivatalos közlekedésben „görög keleti" kifejezéssel neveztessenek meg.

Köröztetett.
34. A nm. helytartótauács f. é Aprl. 25-ről értesít, hogy Ő Felsége m. é. Dec. 24-ről 

kelt 18.239. sz. a. legfelsőbb határozatával meghagyni méltoztatott, miszerint a  m agyar és er- 
délyországi görög keleti románok számára egy önálló metropolia állítfassék, s az erdélyi püspöki 
görög keleti egyház metropolitai méltóságra emeltessék, — b. Saguna András erdélyi görög ke
leti püspököt az erdélyi és magyarországi görög románok érsekéül és metropolitáául legkegyel
mesebben kinevezvén és a formaszerinti átadásig az illetőket az eddigi kormányzat alatt meg
m aradni s minden eddigi kötelezettségeiket teljesitteni utasítván.

Köröztetett. —
35. A nm. helytartótanács f. é. Febr. 12-ről 3297 sz. a. intézvényével az 1863-ki Nov. 

17-én 11.179. sz. a. kelt k. udvari rendelettel előirtt népmozgalmi táblázatoknak a megküldött 
példányokon az alantas lelkészek általi lehető pontos és mielőbbi elkészíttetését sürgetvén, az elő 
adott okokból utasít azoknak járási szolgabiró, illetőleg városi tanács utján f. é. April 15-ig le
endő beküldésére, és pedig a bérmentesség tekinletéből 10 fonton alóli csomagokra osztva a le
vélposta utján.

Ugyan f. é. April 26-ról 33.992 sz. a. I. — V. táblázatokból még 70 ívet küldvén, a 
postai késedelem miatt a kitűzött beküldési határidőn túl is sürgeti a kivánt táblázatok összeál
lítását.

U. a. f. é. April 28-ról 34.921 sz a. ismét 30 példányt küldvén, főtiszt. Superintendens 
urnák u. a. hó 24-ről 225 sz. a. kelt levelebeli azon indítványára, hogy hasonló zavarodások eltá- 
voztatása tekintetéből, jó  lenne ily nemű politikai feladványoknál, ha a lelkészek utasításaikat 
saját egyházhatóságaiktól vennék, de az ivekkel azon hatóságok által látatnának el, kik a  besze
déssel megbízva vannak, —  ezen indítványra az intézvény megjegyzi, hogy épen az egyházi 
előjáróságok tevén a táblázatoknak közigazgatási utón való kiosztása ellen észrevételt, a követett 
eljárás egyelőre nem mellőzhető.

Mindezek már köröztetve lévén, ezen helyen egyszerű tudomásul vétetnek.
36. A. nm helytartótanács m. é. Octb. 23-ról 86.576 sz. a. a hadkiegészítésnél szük

ségelt anyakönyvi kivonatok és családi értesítések kiállítása körül utasításokat adván. —
Ezek annak idejében köröztettek.

37. A. nm. helytartótanács f. é. Jan. 7-ről 70.281 sz. a. a  rokkant katonák nyilván 
tartására és illetékeik felszámítására vonatkozólag f. é. Jan . 1-től életbelépő uj ideiglenes utasítást, 
úgyszintén f. é. Máj. 26-ról 14.602 sz a. ennek toldalékát is közölvén, a  mennyiben abban a 
lelkészek közbenjárása is igénybe vétetnék, ezek ahoz magokat szorosan tartani utasíttatnak.

Köröztetett
38. A. nm. heltartótanács f. é. Máj. 26. 30.138 sz. a. a rokkant katonák tápdij nyug

táin az életbenlét bizonyításáért a  díjszedést szigorúan eltiltja.
Köröztetett.

39. Olvastatott a  nm. helytartótanácsnak f. é. Máj. 26-ról 14.602 sz. a intézvénye, 
mely szerint a rokkant katonák nyilván tartására vonatkozó utasítás toldalékát több példányban 
közlés s a lelkészeknek arra utasítása tekintetéből megküldi ; nyomban felolvasta,ttott főtiszt
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Superintendens urnák f. é Jul. 10-ről 343/fl38 sz. a. kelt erre vonnatkozó felterjesztése, hogy 
m iután kerültünk tulnyomólag magyar, s igy hivatalos nyelve is ugyan az, a példányok közül 
pedig 8 német 4 tót és csak 4 magyar, mittévŐ legyen velők, hogy azok általános tudomásra 
jussanak.

Tudomásul vétetett.
40. A nm. helytartótanács f. é. Febr. 19-ről 13 896 sz. a. a lelkészek az 1834-dik évi 

23.546 sz. a. intézvénnyel közlött legfölsőbb szabály rendeletek értelmében a nyugdíjjal vagy 
kegyelmi segélylel ellátott egyének halálát és a polgári s katonai hivatalnokok özvegyeinek árvái
nak férjhezmenetelét a közigazgatósági hatóságoknak pontosan feljelenteni utasittatnak.

Köröztetett.
41. A nm. helytartótanácsnál m. é. Dec. 22-ről 80.076 sz. a. kelt intézvényében a 

tábori főpap panasza folytán a lelkész k utasittatnak a katonai egyének felől az anyakönyvi 
kivonatokat a  fenálló rendszabályok különösen az 1784 Aug. 30-ról kelt udvari kibocsátvány 
s 1830 Jan . 26 ki s 1832 Márc. 20 ki 1833, és 6953 sz. a. kelt helytartótanácsi rendelvények 
értelmében rendesen kiállítani s az illető tábori főpapnak pontosan beküldeni.

Köröztetett.
42. A nm. helytartótanács f. é. Aprl, 3-ról 23.542 sz. a. hivatkozva az előbb említett 

80.076 sz. ra. a tábori főpap jelentését az ott említet hiányokról hozzátartozó mintákkal a visz- 
szásságok megszüntetése végett megküldi.

Miután a küldött m inta a mi anyakönyvi iveinkkel teljesen megegyezőnek lenni 
tapasztaltatott, a tábori főpap jelentése kellő tudomás vétel végett köröztetni ren
deltetik.

43. Olvastatott cs. k. főherczeg Rudolf 19-ik gyalogezred hadkiegészítési kerületi parancs
nokságának Győrött f. é. Jul. 6-án 3515 sz. a. kelt levele, melyben a Győr, Mosony és Veszprém 
megyebeli lelkészekre nézve kéretik előszói: az elhalt engedélyes és tartalékos katonák temetése 
után legalább 48 óra alatt a hivatalos halálozási bizonyítványnak az illető járási szolgabiróság- 
hoz beadása; másodszor az 1862-ik Jan  1-je óta gyülekezetükben meghaltak rövid névszerinti 
jegyzékének a menyire, lehet az illető ezred megnevezésével főtiszt. Superintendens ur utján 
bozzájuttatása.

Főtiszt. Superintendens ur mellékelt levele szerint e részben intézkedvén tudo
másul vétetik.

44. A nm. helytartótanács m. é Octb. 6-ról 82.069 sz. a. a hazai faültetés és haszonker
tészet előmozdítása díszes óhajából Lukácsi Sándor Népkertész czimü szaklapját 2 forint évi 
előfizetéssel a lakosság, különösen az iskolai növendékek közti terjesztésre ajánlja.

Köröztetett.
45. A nm. helytartótanács f é, Febr. 21-ről 13.493 sz. a. tudomás végett átküldi a 

telekjkvek közzétételét tartalmazó hirdetvényt Pusztató, Benkeháza, Csénye ujmajor, Répcze-Szt. 
György, K erkás Kápolna, Pankasz, Öri-Szt. Péter, Szatta-Gércze, Tacskánd és Karádfölde Vas- 
megyei községekre nézve, miszerint igény bemondási határidőül f. é. Octb. 31 van kitűzve.

U. a. a nm. helytartótanács f. é. Márc. 29-ről 19.651 sz a. megküldi Veszprémmegyei 
Csajágh község telkjk. közzétételét tartalmazó hirdetményt, miszerint az igény bemondási határ
idő 1866 é. Márc. vége.

Tudom ásul szolgálnak-
46. A nm. helytartótanács m. é Aug. 7-től f. é. Jul. 6-ig segély gyűjtési engedélyt adott;

1., 59.902 sz. a. Borsod megyei Jákfalvi ágost. hitv. fiók; 2., 39.052 sz. a. Veszprém megyei 
Tési ágost. evang. anya; 3., 7467. sz. a. Gömör megyei Csúcsom ág. ev. fiók; 4., 73511 sz. a. 
Morvaországi Raustka helv. anya; 5., 76.298 sz. a. Szabolcs megyei Bogát, helvet, anya; 6., 77.984 
sz. a. Gömör megyei Jólész ág. és helv. fiiók; 7 , 78.725 sz. a. Morvaor3zági Watlerschlag ág. 
ev. fiók; 8 ,8 3 .3 3 1  sz. a. Késmárk ágost. ev. lyceum 9.. 89.136 sz. a. Testmegyei H arta helv. 
anya; 10 ,96 .881  sz. a. Veszprémmegy. Kéttornyú Lak helv. anya; 11., 98.059 sz. a. Tornamegy. 
Szén bel. anya; 12., 87.987 sz. a. Fehérmegy. Ercsi helv. fiók; 13., 98,060 sz. a Abaujmegy. 
Göncz-Ruszka helv. anya; 14., 100.748 sz a. Galiziai Bolahow ág. ev. fiók; 15., 92.850 sz. a. 
szab. kir. város Újvidék helv, anya; 16., 2.588 sz. a. Ungmegyei Luska helv. anya; 17., 8796 
sz. a. Abaujmegyei Szepsi helv. anya. 18., 15.394 sz. a. Erdélyi Hátszeg helv. anya; 19., 26.163 
sz. a. Erdélyi Besztercze helv. fiók. 20., 28.621 sz a. Nográduiegy. Szécheny evang. fiók; 21., 31.171 
Sárosmegyei Berki evang. fiók; 22., 33.412 sz. a. Csehországi Lysa helv. anya; 23., 35.404 sz. a. 
Szepesmegyei Ómajor evang. fiók; 24., 37.546 sz. a. Morvaországi Pólóm helv. fiók; 25., 28.683 
sz. a. Nográdmegy. Podrecsány evang. fiók; 26., 41.952 Csanádmegyei Pusztaföldvár evang fiók- 
gyülekezeteknek.

Tudomásul szolgál.
47. Olvastatott fömg. Majláth György urnák Bécsben f. é. Jun. 28-án 641-ik elnöki



szám alatt kelt levele, melyben tudatja, hogy Ő cs. k. felsége Jun . 26-án kelt legmagasbb kéz
iratával m agyar kir. udvari fő cancellárjává kineveztetvén működését azon napon megkezdette.

Szintén felolvastatott főtiszt. Superintendens urnák f. é. Jul. 3-án 338/62 sz. a. kelt 
üdvözlő levele, melyben a kerület nevében hódolatát kijelentvén, egyházunkat ő főmgnak pártfo
gásába bekéri.

Örvendetes tudomásul vetetett.
48. Olvastatott nm. b. Sennyei Pál urnák Budán f. é. Ju l. 23-án 3640 elnöki szám 

alatt kelt levele, melyben tudatja, hogy Ő Felsége Jul. 18-ki legfelsőbb elhatározásával Magyar- 
ország főtárnokmesteréré kineveztetvén, egyszersmind ideiglenesen a nm. m agyar helytartóta
nácsi elnökletet s az Összes politikai ügyek vezetését is átvette.

Szintén felolvastatott főtiszt. Superintendens urnák f. é. Jul. 30-án 367/flfl7 sz. a. üd
vözlő levele.

Ez is örvendetes tudomásul vétetett.
49. Közbevetőleg Radó Ignácz felügyelő és Tót János esperes urak mint elnökök je

lentik, hogy a m. é. kerületi gyűlés 33-ik p. szerint az Alsó-Loi papválasztási ügyre nézve ki
jelelt kemenesalji egyházmegyei törvényszék megbízatásában eljárt, egyúttal a port beterjesztvén 
azon megjegyzéssel, hogy az a vasi felső egyházmegye mint felperes részéről fellebeztetett ; úgy 
szintén a tolnai egyházmegyéből is, a  paksi gyülekezetnek a ráczkozári gyülkezet ellen, vala
mint Dörmer Frigyesnek Bognár János felső-nánai lelkész ellen indított, egyházmegyei törvény - 
székileg elitéit de fellebbezett ügyeik is benyujtatván. —

Ezeknek felülvizsgálására törvényszékképen kiküldettek: Takács Lajos egy
házmegyei felügyelő és Andorka János esperes urak elnökletük alatt Eősze Zsig- 
mond, Berke János, Fárnek Dénes, lelkész, Geyer Sámuel tanár; úgy világi rész
ről Perlaky Gábor és Ihász Rezső urak, jelentésük be váratván.

50. Bejelentett papjelöltek vizsgálatára. —
Vizsgáló törvényszékül kiküldettek: Főtiszt Superintends és Szemerey Sándor 

elnökletünk alatt: K irchknopf Mátyás, Schleining Károly, G radt János esperes, Kis 
János, Poszvék Keresztély lelkész, Müllner Mátyás, Pálfy József és Petrik János 
Jakab  tanár s Torkos Ferencz, Nagy Imre, Toperczer Károly és Zmeskál Sándor 
világi urak, jelentésük be váratván.

Jegyzetté: Eőri Sándor,
világi főjegyző,

51. Kemény Károly kövágó-örsi tanár folyamodásában előterjesztvén, miképen őtet az 
egyházkerületi pap vizsgáló consistorium a papi vizsgálatra azért nem bocsátotta, m inthogy a ke
rület által megszabott 4. évi theologiai cursust csak félesztendő hijával töltötte ki, kéri az egy
házkerületet, a consistoriumot arra felhatalmazni : hogy ez őtet mint három éven át a theologiát 
teljesen végzett, egy semestert külhoni egyetemen töltött, a  zalai egyházmegye által egyházme- 
gyeileg segédlelkésznek is meghivatott három éves tanárt, a papi vizsga elé bocsássa;

A kerületi gyűlés, úgy lévén meggyőződve, hogy a jó  rend fenntartására az 
őnalkotta szabályok pontos megtartása mindenek felett múlhatatlanul megkiván- 
tatik, ezen szabályoknak pedig a folyamodó, ki a 4. éves theologiai cursust ki 
nem töltötte, eleget nem tett, — ennél fogva a papvizsgáló bizottmány eljárását 
helyben hagyván folyamodót kérelmétől elmozdítani határozta.

A jelen jegyzőkönyv 2. szám alatt t. Radó Lajos kerületi felügyelő úrhoz kiküldött kül
döttség nevében Szedenics György esperes ur szóval jelenti: hogy még tegnap a kér. felügyelő 
úrhoz R. Lakra kimenvén, őtet a kerület végzésének kézbesítésével a  kér. felügyelői tisztség 
tovább viselésére s beadott lemondásának visszavételére szóval is m egkérvén: kér. felügyelő úr
tól azon örvendetes nyilatkozatot nyerték: miképen ő az elnöki széknek e gyűlés folyama alat
ti elfoglalására ugyan m agát elég erősnek nem érzi; azonban a kerület ragaszkodását méltányol
va, lemondását vissza-veszi, s hivatalát tovább is folytatni fogja;

Mely örvendetes nyilatkozat elragadó lelkesedéssel fogadtatván, a  kerületi 
gyűlés szeretett felügyelőjének ezen a közügy és iránta tanúsított ragaszkodásának 
újabb bizonyítványa feletti öröm érzetét sokszoros éljenzésekben nyilvánító, — s 
egyszersmind mind a szeretve tisztelt kerületi felügyelőnek hivatala tovább foly
tatására való ajánlkozásáért, mind a küldöttségnek a sikerdús közbenjárásért kö
szönetét kifejeztetni határozta. —

52. Olvastatott folytatólag főtiszt. Superintendens urnák kerületi egyházunk belviszo- 
nyairól tett hivatalos jelentése. Ennek

I. Alatti pontjából értesült a kerületi gyűlés, hogy 11 esperességeink és 5 sz. k. vá
rosi gyülekezeteink terén működött egyházi és világi elnökök sorában e múlt évben változás 
nem történt. Hogy 3
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II. Hivataloskodott rendes lelkészeink közül meghaltak hárman u. m. : Hatos István
Rátz-Kozáfon ; Uhrinyi Károly Tordason, és Cháfordi János Nagy-Alásonyban • -  s az Így meg- 
üresült lelkészi állomások közül ez ideig csak a ráczkozári van betöltve Guggenberger Jáno°s, 
előbb rusti káplán utóbb paksi administré tor által. Hogy , >

III. Segédlelkészekül íelavattattak N. Győrött 1864 évi November 17-én Jankó Dániel 
papjelölt, és Sár-Szent-Lőrinczi algymnásiumi tanár, a Szt. Lőrinczi lelkész mellé, — Ulreich Pál pedig a 
Superinténdenshez missióba. Hogy

IV. Templom szentelési ünnepély tartatott a Superintendens megbízásából 1864 évi 
Dec. 18-án Kis Babothon a Győrmegyei esperes által. Hogy

V. Az 186% -ki iskolai év nyári tanvizsgáin Junius hó 19— 3 0-ig bezárólag jelenvolta 
Superintendens Sopronban és gyönyörrel élvezte mind azon örömöket, melyeket neki és a kez
dettől fogva mind végig számosán jelen vólt hallgatóságnak mind a képezdei mind általában ,a 
főgymnásiumi s különösen iskolai éretségét mutató VIH-ik osztálybeli ifjúság is nyújtott, — mely 
legutóbb nevetett 34 szigorral vizsgált ifjak közűi csak egy találtatott, kit oda kellett utasítni, 
hogy hiányait félév múlva teendő vizsgán megjavíthassa. Hogy

VI. E  tanvizsgák folytán Sopronban Jun. 22-éu megtartatott az iskolai nagy bizott
m ánynak ülése, melynek jegyzőkönyve a kerületi ülésre beadatik. Hogy

VII. Ugyan e tanvizsgák folytán Junius 25. tanári vizsgálat is tartatott az 1863. évi 
egyetemes gyűlés 14 ik jegyzőkönyvi pontjában foglalt utasítás szerint, melynek jegyzőkönyve 
a kerületi gyűlésre az egyházegyetemhez terjesztés végett be fog adatni. Hogy

VIII. Ugyan f. é. Julius 13-án Győrött gyámoldai és pénzügyi bizottmányé ülés tartatott, 
s jegyzőkönyve közöltetik. Hogy

IX. Szinte e napon és helyen a felülvizsgáló egyetemi főtörvényszékről vissza szállított 
Barla féle perügyben kerületi törvényszékünk Ítéletét meghozta, és ezt a Veszprém egyházme
gyei első birósághoz megküldötte. Hogy

X. Komlósy Antal biharmegyei alispán által megyéjében a Veszprém megyebeli Tési 
romladozott evangélmi templom felépítésére begyült és Superintendens úrhoz küldött 30 o. é. ftok 
és 17 kr. a  nevezett gyülekezet pénztárába utasíttattak. Hogy

XI. Az egyetemes központi gyámintézet főtiszt, elnöksége részéről dunántúli 13 szűköl
ködő gyülekezetek segélyezésére küldött 808 írt. 19 krból határozat szerint kapott: 1) Csákvár 
18 írt. 37 krt. 2) Csáva 20 írt. 3) Felső-Lövő 22 írt. 4) Galsa 20 írt. 5) Ivis-Babot 30 frtot. 
6) Mogyorósd 70 li't. 7) Nagy-Székely 20 fit, 8) N agy-V ásony 22 írt. 9) a Soproni képezde 
50 frt. Székes-Fehérvár 55 frt. 82 krt. 11) Szent-Grót 30 frt. 12) Szombathely 50 frt. 13) Vesz
prém 400 fr. ősz vessen 808 frt. 19 krokat.

XII. A Gusztáv-Ádolf egylet lipcsei központi bizottmánya részéről következő dunán
túli evang. gyülekezeteknek nyujtattak könyör-adományi segélyezések u. m. 1) Vágódnak 108 
frt. 79 krt. 2) Hidegkutnak Vasmegyében 77 frt 44 krt. 3) Révkomáromnak 167 frt. 36 krt.
4) Sopronnak 25 frt. 10 krt. 5) Szombathelynek 450 frt. 6) Székesfehérvárnak 600 frt. öszve- 
sen 1422 frt. 99 kr. o. értben.

X III. A Glosius-Artner Karolina féle kegyes alapítványt kezelő választmány küldött 
két félévi részekben három dunántúli díjazottjainak u. m. Schmidág Vilmos nyugalmazott pin
kafői lelkésznek 80 frt. Krausz Theofil karkai lelkész és esperes özvegyének Zügn Teréznek 60 
frt. Szalay Jóséi galsai lelkész özvegyének Horváth Katalinnak 60 frt. öszvesen 200 frt o. ért.

XIV. A dunántúli ref. egyházkerület pénztárnoka Varjú István ur kerületi könyör-ado
m ányokból köldött 1) Felső-Lövőnek 2 frt. 57 krt. 2) Magy-Vázsonynak 8 frt. 41 kr. 3) Duna- 
földvárnak 3 frt. 18 krt. 4) Székesfehérvárnak 2 frt. 43 krt. összesen 16 frt. 59 krt. o. értben.

XV. Az országos pesti árva ápoló' intézetbe Mgos Palló Sándor helytartósági tanácsos 
u r kegyes közbenjárásával dunántulról megint egy árva gyermek, — néhai Szalay Jósef galsai 
lelkész gyámoltalan leánykája vetetett pártolás alá. Ez uj felhívás, sőt kötelezés arra, hogy ez 
áldás-teljes intézet általunk is támogattassék

XVI. A testvéri szeretet és részvét elevenítése végett főtiszt. Superintendens ur ez idén 
is megküldötte minden többi magyarhoni Superintendenseknek egyházkerületi gyűlésünk jegyző
könyvét, s a tőlük kedvesen veiteket letette kerületi levéltárunkba.

XVII. A tiszántúli reformált egyházkerület a mi kerületünk 11 esperességeinek számára 
11 nyomtatott példányokban küldötte meg legutóbbi debreceni gyűléseinek jegyzőkönyvét, azzal 
a barátságos felhívással, hogy irányában jövőre mi is hasonlót tegyünk.

Örvendetes tudomásul vétetik és főtiszt. Superintendens u r oda utasíttatik 
hogy kerületi jegyzőkönyvünket a köz-szellem ébresztése végett mind a nyolcz 
Superintendentiában levő esperességelmek és főtanodáknak megküldeni s e tekin
tetből azt legalább 400 példányban szíveskedjék kinyomatni.

XVHI. A n. m. k. helytartótanácsnak közbenjárásával főtiszt. Superintendes ur ez idén
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20 tiltott rokonsági fokon házasuló feleknek szerezte meg a legfelsőbb engedélyt, ez ideig kö- 
zülök négyen nagy szegénységük miatt éppen semmit sem fizettek, a  többiek — beszámítva 
egyet 60 ; —  kettőt 30 és 30. négyet 2 0 —20. forintokkal, melyeket a költségi taksákon felül 
felmentési díjul tettek le, — öszvesen tehát fizettek 360 o. é. irtokat —  két egyébként va
gyonosabb felektől pedig a sanyarú évek ürügye alatt az itt beszáinítni kellett járandóságot min
den sürgölés daczára sem tudta főtiszt. Superintendens ur behajtani, saját veszteségére. A m on
dott 360 o. é. irtokat főtiszt. Superintendens ur a gyűlés színén hová fordításuk meghatározása 
végett készpénzben beadta:

A mely öszveg a képezdei alap számára Pálfy igazgató tanár kezeihez a gyű
lés szine előtt azonnal átadatott.

Egyébbiránt főtiszt. Superintendens urnák a lakadatlan szorgalmát és buz- 
góságát tanúsító sok oldalú kimerítő jelentéséért az egyházkerület elesmerését és 
hálás köszönetét jegyzőkönyvileg kifejezi.

53. A tavali jegyzőkönyv. 34. pontjára az egyházakban felállítandó takarék m agtárokat 
illetőleg a Győrmegyei esperesnek azon szóbeli jelentésén kévül: hogy Tétben már ily magtár 
6. év óta létezik, semmi egyébb jelentések be nem adatván; "

Ezen ügynek előmozdítása az illető lelkész uraknak továbbra is hathatósan 
ajánl tátik.

54. A tiszántúli reformált egyházkerület átirata szerint kölcsönös tűz kármentesítési egylet
alakításának kivihetetlenségéről győződvén meg, egyházkerületünket minden ekklezsiai épületeik
nek az első m agyar általános biztosító társulatnál leendő tömeges biztosítására hívja fel, főt. 
Superintendens ur pedig az ügy fontosságáról meggyőződve lévén m agát az első magyar bizto
sító társaság igazgatóságával érintkezésbe tette, s magának a tömeges biztosítás kedvezményes 
feltételeit Írásban kiadatta, azokat gyülekezeteinkkel közölte — s espereseinket s városi .gyülekeze
teinket a tárgy gondos átfontolására s képviselőiknek kerületi gyűlésünkre oly készültséggel 
leendő elküldésére hivta — fel, hogy itt a dologban üdvös határozat hozattathassék; \

Miknek folytán a biztosítási ügy bővebb tárgyalás alá vétetvén, az egyházkét ülét 
főtisztelendő Superintendens ur közbenjárását helyesli; miridazáltal az időközben 
kifejlett körülményeknél és több ódáiról nyert felvilágosításoknál fogva a tiszántúli 
tesvér-kerület felhívását nem követheti s az első m agyar általános biztosító társu
latnál tervezett tömeges biztosítást nem pártolhatja, — hanem mindenek előtt gyüle
kezeteit az egyházi előjáróságnak felelőssé tétele mellett a  biztosításra kötelezi; 
de csak ollyképen, hogy ezen biztosítások, az 1867-ik éven túl ne terjedjenek, 
— egyetemes közgyűlésünkre küldendő követeit pedig oda utasítja, hogy a miskolczi 
javaslat alapján, ott mind a nyoltcz evang. egyházkerületre nézve egy, együttesen 
s kölcsönösen biztosító terv kidolgozását és elfogadását eszközöljék, — irányadásul 
még csak azt jegyezvén m eg: hogy a biztosítási maradék illetőleg nyereség, ne egye- 

■ temesen kezeltessék, hanem a kerületek szabad rendelkezésére bocsáttassák.
55. Rapos József a pesti kisdedóvadának igazgatója az egyházkerületet á  kisdedóvás 

tényleges pártolására felhívja; minek folytán már főtiszt. Superintendens ur is gyülekezeteinket 
a nagy lontosságu ügy pártolására körlevele által lelkesítetette :

E  kerület a kisdedóvodákat a népnevelés bölcsőjéül tekintvén, — azoknak ter
jesztését és pártolását gyülekezeteinek hathatósan ajánlja.

56. Főtiszt. Superintendens ur a tavali jkönyv 37 pontjára jelenti: hogy a Tolnai me
morandum ellenében gyülésileg megrendelt külön felvilágosító kerületi nyilatkozvány megkészült, 
m agyar és német nyelven kinyomatott, és általa az egyházi községek nyelve szerint az egész 
kerületbe körlevele kíséretében szétterjesztetett; egyúttal pedig ft. Superintendens ur, hogy a szét
küldött nyilatkozványnak minél nagyobb hatást szerezzen, a T. Baranyai esperesi megyében a 
jövő Septemberben egyház látogatást rendelt.

Nyomban a tolna-baranyai esperesség képviselői az esperesség f. 1865 évi Jan. 2 1 -én és 
22-én Kölesden tartott közgyűlése jegyzőkönyvi kivonatát nyújtották be, a melyben kimondatik, hogy 
az egyházmegye a kerület által kibocsátott felvilágosító nyilatkozatot, mely az esperesi hivatalhoz a 
gyülekezetek közti szétterjesztés végett 200 példányban megküldetett, ámbár ettől a fennforgó viszályos 
ügy békés kiegyenlítését legkevésbé sem remélheti, sőt ellenkezőleg, ennek úgy hangmodorát, 
mint tartalm át tekintve, a m ár különben is nyugtalankodó és elkeseredett kedélyeknek csak újabb 
felzaklatását várhatja, még is, nehogy magát gyanúsításnak kitegye, azt a gyülekezetekkel közölni 
elrendelte. De egyszersmint az esperességi gyűlés ezen felvilágosító nyilatkozat ellen, minthogy 
azt, tekintve annak kiindulását: sérelmes gyanúsítás szülöttjének, —  tekintve annak cz'lzatát, a  
mennyiben az állítólag az egyházmegyei gyűlés elkerülésével egyenesen a gyülekezetekhez ín- 
téztetett ; a  gyülekezetek és megbizóík közt íennlevő kegyeletes viszony gyanúsítására, és a bizalom 
felbontására irányzottnak, — és végre tekintve annak alakját és hangtartását : azt az indulat és
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pártfelesölés ingerült hangján, a legsértőbb szemrehányásokkal fogaimazottnak lenni találja, a fáj
dalom tiltakozásának szavait emeli, és eme tiltakozásának jegyzőkönyvileg is kifejezést ád.

É s minthogy az egyházmegye már régóta fennforgó és mind inkább elmérgesülő viszá- 
lyos Ugye kiegyenlítését és szerencsés meghaladását czélzó ezen utolsó kísérletét is meghiúsulni 
látja : ezen közte és a kerület közt fennlevő a Szt. Lőrinczi altanodából kiinduló, viszályos ügyét, 
ennek lehetőleg békés kifejlése tekintetéből, nem mint törvényszéki peres ügyet, hanem mint 
egyházi közjogi kérdést, vélemény adás végett a Főt. és Mltgos Egyetemes gyűléshez felterjesz
tetni határozta, —  egyúttal felterjesztését Í3 a kerületi gyűléshez felküldés végett benyújtván.

A kerületi gyűlés az előadottakból újabban is meggyőződvén arról, hogy a 
tolnabaranyai esperesség a törvényes egyházi függést megtagadni, sőt a társulati 
köteléket végkép megszakasztani törekszik ; annak e megbotránkoztató törvénytelen 
eljárását, valamint jkönyvében úgy, mint felterjesztésében használt alaptalan sértő 
kifejezéseit, a legkomolyabban helyteleníti, és megróvja. S miután törvény által 
biztosított önkormányzati jogát egyes megyék szeszélyeinek önként fel nem 
áldozhatja, sem területi épségét a törvényesen hozzá csatolt és neki alárendelt tes
tületek tetszése szerint, öngyilkosság vádja nékül meg nem csonkíthatja, sem mint 
a Dunántúli kerületre nézve tövényesen fennálló legfőbb egyházi hatóság, magát 
semmi más testületnek alá nem rendelheti ; -  az esperességnek hozza benyújtott — 
felterjesztését egyszerűen viszautasífja.

Többnyire pedig miután ez utóbbi kiengesztelő lépése által a kötelésségéről 
megfelejtkezett egyházmegyét a törvényesség terére visszavezetni nem sikerült: a 
tavali jkönyv 37-ik pontja alatt már elrendelt törvényszéki eljárást foganatba vé
tetni rendeli s ennek m egtartására s az adatoknak az illető esperességi tiszti ügyész 
kezeihez szolgáltatására főtiszt. Superintendens urat bizalommal megkéri.

57. Horváth Sándor győri lelkész mint egyházkerületi levéltárnok jelenti, hogy Hechtl 
Csukásai Károly az egyházkerület levéltárának rendezését teljesen befejezte, s ennélfogva a múlt 
évi kerületi gyűlésen néki ajánlott 100 írt. jutalm at részére utalványozni kéri:

Zmeskál Sándor és Kis Sándor esp. felügyelő urak megbizatnak, hogy a le
véltár mikénti rendezéséről meggyőződést szerezzenek, az elenchust a kerületi gyű
lésre benyújtsák, —  s az esetre, ha a  rendezés helyesnek találtatik, a  100 ft. meg- 
igért jutalom  dij kifizetése most ezennel utalványoztatik.

58. A népiskolai választmány a múlt évi kerületi gyűlés 46. sz. alatt Altdörfer Ke- 
resztély magyar-német chorálkönyvének minél tökéletesebb alakbani kiadásával bízatván meg : most 
K arsay Sándor esperes, mint a népiskolai választmány elnöke, mint ez ügyben nem szakértő, meg
bízatásában el nem járhatott, nem csak azért, minthogy Altdörfer maga is még előbb művét né
mely zenei tekintélyekkel akarná még kiadatása előtt átnézetni, hanem leginkább azért is, mert 
a  hivatkozott pont alatt utalványozott tőke, a  mű kiadatására s Altdörfernek rendelt tiszteletdij 
kiszolgáltatására elégtelen :

Nyom ban felvétetett Altdörfer Keresztélynek ez ügyre vonatkozó folyamodása is: mely
ben a kerületi gyűlést arról értesíti, hogy choralkönyvét időközben is tökéletesítette, azt Volk- 
m ann Robert pesti kitűnő zeneszerzőnek is bírálata alá bocsátotta s attól felmutatott levele sze
rin t kedvező Ítéletet nyert, de minthogy még munkáját tökélyetesbítni kívánja, azt eddig kiadás 
alá nem rendezhette, —  arra kéri tehát az egyházkerületet, hogy munkájának kiadatását reá 
hagyni s a  költségek fedezésére nézve egyelőre akként rendelkezni méltóztatnék, hogy a kerület 
minden gyülekezete a Choralkönyv egy egy példányáért előfizetéskép 4— 4 ftot fizessen, s ő 
azért a könyv megjelenésekor a kivánt példányokat megküldeni fogná:

A népiskolai választmány elnökének jelentése tudomásul vétetvén, Altdörfer 
Keresztély kérelméhez képest feljogosíttatik, hogy a tavali jegyzőkönyv 46. pontja 
értelmében a gyülekezetektől az előfizetési pénzeket begyüjthesse.

Jegyzetté : Kis Sándor,
világi aljegyző.

59. A m. é. kerületi gyűl. j. k. 48-ik pontjára vonatkozólag Schleining Károly tolnai 
Esperes u r jelenti, hogy a paksi ügyben hozott egyházkerületi törvényszéki Ítélet a számadásokra 
nézve is végrehajtva és igy teljesen befejezve van.

Tudomásul vétetik.
60. U. a. kér. gy. 49. j. k. p. illetőleg az egyházi rendszer átvizsgálásával megbízott 

választmány elnöksége jelenti, miszerint az egész egyházi rendszert tüzetesen kidolgozni szük
ségesnek látta s annak első részét ezennel be is mutatja, — jelentvén egyúttal, hogy a második 
résznek elkészítését, mely az utasításokat tárgyalandja, jövő évre tűzte ki magának.

Tudomásul szolgál s belőle azon rész, mely az egyházi pörrendtartást tárgyalja, 
200 példányban kinyomatni s mind a kerületbeli egyes gyülekezeteknek, netaláni
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észrevételeik bemondkatása végett — mind az egyetemes gyűlésnek, előleges tudo
másul megküldetni határoztatok,

61. Szintén a m. é. kér. gy. 54 j .  k. p. folytán a gyülekezetek az egyenletes egyházi
főjegyző díjazását illetőleg újabb nyilatkozatra szólittatván fel a  16 szavazó egyházmegye és sz. 
k. város közül a soproni alsó, vasi közép, kemenesalji és győri egyházmegyék ; —  úgy Sopron,
Győr, Kőszeg és Ruszt sz. k. városok a díjazás mellett: a  soproni felső, vasi felső, veszprémi,
somogyi, és tolnai egyházmegyék a dijazás ellen; a Fehér-Komáromi és Zalai egyházi megyék, 
úgy Komárom sz. k. v. gyülekezet pedig épen nem szavaztak, és igy általános szótöbbség egyik 
részre sem mutatkozván ;

A szavazást elmulasztottak előj árói a jegyzői hivatal által felszólítandók mulasz
tásuk okadatolása és nyilatkozatuknak főtiszt. Superintendens úrhoz mielébbi be
küldésére.

62. U. a. m. é. kér. gyűl. 55. j. k. p. szerint a soproni lelkész és tanár urak, a hit
jeleltek megvizsgálását illetőleg egy újabb vizsgálati rendszer készítésére megbizatva lévén, ebbeli 
m unkálatukat beterjesztették.

A nmkálat pontonkint tüzetesen tárgyaltatott, némi csekély módosításokkal,
melyek azonnal a szövegbe bejegyeztettek elfogadtatott s e jegyzőkönyvben egész
terjedemében kinyomatni rendeltetett. — Egyetemben a tervezet 8. p. szerint vizsgáló 
tagokul 3 évre a következő egyének választattak : egyháziak közül Poszvék Keresz- 
tély, Kolbenheyer Mór, Schneller Vilmos, Kirchknopf Mátyás és Trsztyenszky Gyula ; 
világiak közül: Szmerey Sándor, Martiny Frigyes, Ihász Rezső, Ulber Mátyás és 
Schreiner Károly.

A vizsgálati rendszer szóról szóra itt következik.
Az 1864-ik évi August. 9. és következő napjain Pápán tartott egyház kér. 

gyűl. 55, j . k. p. alatt a soproni lelkészek és theologiai tanárok a végett lévén 
kiküldve, hogy a leendő lelkészek megvizsgálására egy uj tervet dolgoznának k i: 
alulírottak a bennök helyezett bizalomnak megfelelni óhajtván, Nagytisz. Poszvék 
Keresztély, mint legkorosabb lelkész ur elnöklete alatt az alulirt napon és helyen 
összeültek, s a kitűzött tárgyat annak fontosságához illő komolysággal megvitat
ván a közetkező tervet bátorkodnak a főtiszt, tekint, egyházkerület elé tetjesztetni :

Az evang. egyház mindenkor nagy súlyt fektetett arra, hogy a lelkitanítói 
fontos hivatalra főkép vallásos érzelmű, fedhetetlen erkölcsű s példás életű, de 
egyszersmind tudományosan is képezett egyének alkalmaztassanak. Mert az evang. 
prot. vallás a szellem vallása, mely csak világosságban tenyészhetik ; az ész világos
sága pedig tudomány nélkül nem képzelhető, s a lelkitanító, kinek magas hivatása 
az ész világosságát a nép közt terjeszteni, épen ellenkező irányt követne, ha a 
tudomány megtagadná tőle szolgálatát.

Dunántúli egyházkerületünk, valamint ez ideig sem mulasztott el semmit, hogy 
az evang. prot. egyházegyetem e részbeni követelmeinek lehetőleg megfelelhessen, 
úgy ezentúl is szent kötelességének ismerendi, a  fölött őrködni, hogy a Krisztus 
nyája mellé, mely felügyelete alá bizatott, oly pásztorok alkalmaztassanak általa, 
kik felől jogosan felteheti, mikép azok az ő anyaszentegyházát építeni fogják se
gíteni. Minél fogva:

1. Superintendensének kötelességévé teszi folytonos éber figyelemmel kisérni 
azon ifjakat, kik a lelkészi pályára készülnek s azoknak vallásos és erkölcsös jel
leme, úgy a tudományokbani szorgalma és előhaladása fölött őrködni, s magát e 
végett az illető tanárokkal gyakori érintkezésbe tenni. Maguktól az ifjaktól pedig 
megvárja, hogy fedhetetlen erkölcsük s példás életük mellett a szükséges tudo
mányokban is annyira képezzék magukat, hogy az evangélmi világosság terjesz
tésére képesekké legyenek. Azért

2. Ez ideig is érvényben volt azon határozata mellett megmarad, hogy a 
theologiai tanfolyam legalább is 4 évi legyen, és hogy senki, mielőtt ezen 4 évi 
tanfolyamot rendesen és kellő sikerrel bevégezte, lelkészi hivatalra fel ne avattasék.

3. Ezen 4 évi tanfolyamból pedig hárm at a soproni, vagy más hazai pro
testáns theologiai intézetben köteleztetnek a lelkészi pályára készülők tölteni, oly 
formán, hogy ezen idő alatt minden okvetlen szükséges theologiai és bölcsészeti 
tantárgyakat hallgassanak s azokról kellő bizonyítványt érdemeljenek ki

4. A negyedik évet valamely külföldi prot. theologiai akadémián, vagy más 
kellőleg szervezett honi theologiai intézetben tartoznak tölteni; szabad tetszésükre 
hagyatván ott azon theologiai tantárgyakat hallgatni, a melyekben magukat kü
lönösen tökéletesíteni óhajtják. 4
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5. Kivételesen megengedtetik az is, hogy jelesebb tehetségű s eléggé érett ifjak 
csak két évet töltsenek a soproni vagy más hazai theologiai intézetben ; ez esetben 
azonban a Superintendens, ki erre az engedélyt megadni felhatalmaztad k, az illető 
theologiai tanárokat megkérdezi, ha czélszerünek s megengedhetőnek vélik-e, hogy 
az ez iránt folyamodónak az engedély megadassák. Az engedelmet nyert ifjú pe
dig kötelezve van ez esetben legalább két évet tölteni a külföldi egyetemeken, s 
mind azon tantárgyakat hallgatni, a melyeket idehaza még nem hallgatott.

6. Azon tantárgyak pedig, melyeket a lelkészi pályára készülőknek okvetlen 
hallgatniok kell következők:

A) a Theologiából
a) Exegetica : az ó s és uj szövetség könyveinek magyarázata, s ehez az ere

deti nyelveknek s a hermeneutika szabályainak ismerete; bevezetés az ó és uj 
szövetség könyveibe. —

b) Egyetemes egyháztörténelem s a magyarhoni prêt, egyház története.
c) Keresztyén hit és erkölcstan, a dogmák története; symbolica.
d) A gyakorlati theologia minden ágai, ide értve a tnagyarhoni prot. egy

ház-jogot is.

B) a  Bölcsészetböl.
A metaphysika és a bölcsészet története.
Latin nyelv és népiskolai nevelés- és oktatás tan.
7. Miután a theologiai tanfolyamra csak oly ifjak vetethetnek fel, kik a  gym- 

násiumi osztályok rendes bevégezte után az érettségi vizsgát kellő sikerrel letet
ték s az által felsőbb tanintézetek látogatására eléggé éretteknek elismertettek, az 
ez ideig követelt úgynevezett candidaticum examen fölöslegessé vált ; a 4 évi theo
logiai tanfolyam bevégezte után azonban a íöllebb elősorolt tantárgyakból szigorú 
vizsgálat alá vettetnek a lelkészi pályára készülők.

8. Ë  végett az egyházkerület egy vizsgáló bizottmányt nevez ki, a  Superin
tendens mindenkori elnöklete alatt, öt egyházi s ugyanannyi világi tagból, — min
denkor 3 évre, — kik becsület szavukat kötik le, hogy azon 3 éven át, a melyekre 
megválasztattak, a  vizsgákon, melyeken a tagok közül legalább is hétnek jelenléte 
szükséges, m indenkor megjelennek. Ezekhez járulnak még a soproni theoligiai és 
bölcsészeti osztály minden tanárai, kik a vizsgákon jelen lenni, s azokban munkás 
részt venni hivataluknál fogva kötelesek.

9. A vizsgák mindenkor Sopronban és pedig Septemberhó első felében tar
tatnak.

10. A vizsgát letenni akarók tartoznak ez iránt magukat legfölebb Május hó 
végéig a Superintendensnél jelenteni.

11. A vizsga irás- és szóbeli.
12. Az Írásbelihez három munkálatot tartoznak a vizsgát letevők készíteni u. m.

a) Saját életök rajzát (curriculum vitae) latin nyelven.
b) Egy tartalmas theologiai vagy bölcsészeti értekezést magyar nyelven.
c) Egy predikátiót anyai nyelven.

13. A kidolgozandó prédikátióhoz az alapigét a Superintendens tűzi k i; az 
értekezéshez a soproni theologiai tanárok adnak fel a  Superintendenssel egyetér
t ő ig  három tárgyat, melyek közül a vizsgát letevők tetszésük szerint választhatnak.

14. A tárgyak három hónappal a vizsgák előtt kiadatnak az illetőknek, kik 
azok föletti munkáikat tisztán leirva négy héttel a  vizsgák előtt beküldik a Su- 
perintendensnek.

15. A Superintenden t a hozzá beküldött m unkákat még a vizsgák előtt közli 
a bizottmányi tagokkal megbirálás végett.

16. A szóbeli vizsgákat megelőzőleg tartoznak a vizsgát letevők a bizott
mány előtt felmutatni bizonyítványaikat, névszerint a gymnásiumi osztályok bevé- 
geztével nyert érettségi, — és a rendesen kitöltött négy évi theologiai tanfolyam
ról szóló bizonyítványaikat.

17. H a ez alkalommal kiderülne, mikép egyik vagy másik a megvizsgálandók 
közül egy vagy más kötelezett tantárgyat épen nem, vagy nem kielégítő 
eredménnyel hallgatott, vagy a 4 évi theologiai tanfolyamot rendesen ki nem töl
tötte volna ; — vagy ha a vizsgáló bírák többségének itelete szerint valamelyik
nek munkái a mértéket meg nem ütik, — vagy végre ha valamelyiknek erkölcsi 
és vallásos jelleme ellen tétetik alapos kifogás: az a szóbeli vizsgára nem bocsáttatik.
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18. A szóbeli vizsga a fönt elősorolt tantárgyakból történik, — és pedig azon 
rendben, a mint a  6 pont alatt elősorolvák, —  az illető szaktanárok által; ezután 
a többi bizottmányi tagok terjeszthetnek a vizsgálandók elé kérdéseket tetszésök 
szerint.

19. A vizsgánál nem csupán az jön tekintetbe, mennyire otthonosak a vizs
gát letevők a tantárgyakban, hanem egyszersmind az is, mennyire képesek azt, a 
mit tudnak, élőszóval is, helyesen és értelmesen előadni. Ugyanazért

20. Az általa készített prédikátióból is minden vizsgát letevő ifjú tartozik be
fejezésül egy részt legalább elszavalni.

21. A vizsgát kellő eredménnyel letett ifjak erről rendes okmányt kapnak, 
melynek a Superintendens és a vizsgáló bizottmány minden jelenlévő tagja alá
írja magát.

22. A ki ily okmány birtokában van, ezzel képesíttetik a megválasztatásra 
lelkitanitói hivatalra; s ha csak hamar a letett vizsga után megválasztatik, azon
nal fel is avattathatilc minden további vizsga nélkül ; ha pedig a vizsga után egy 
évvel, vagy még később kapna hívást, akkor a  Superintendens által ennek tetszése 
szerint összehívott egy két lelkész előtt igazolja magát az iránt, mivel foglalkozott 
a  vizsga óta, s colloquiumot tart, hogy kitűnjék mikép a tudományban nem 
hanyagolta el magát.

Mielőtt valaki a  vizsgát letette s képességi okmányt nyert, nem jelöltethetik 
ki lelkészi hivatalra.

23. A ki a vizsgáló birák többségének Ítélete szerint a vizsgát nem állotta ki 
kellő eredményei, az egy év múlva, lia úgy tetszik neki, ismételheti azt ; ha azonban 
ekkor sem felelne meg a várokozásnak, végkép elutasittatik.

24. A vizsgáért s az arról kiállítandó bizonyítványért minden egy hitjelelt fejen- 
kint 15 ftot fizet, a  miből 5. fl. a Superintendenst illeti, 10 ft. pedig a bizottmánynak 
a vizsgálatlatban részt vett tagjai közt egyenlőkép osztatik fel.

25. A ki a  vizsgát a rendes időn kívül kívánná letenni, az a föntebbi pont
ban megszabott vizsgálati dijon fölül tartozik a Superintendensnek s a vidékről jövő 
bizottmányi tagoknak fuvarát is megtéríteni, — vagy maga, vagy a kinek kíván
ságára a vizsgát letette.

26. A vizsgákról a Superintendens rendes anyakcnyvet vezet.
27. Más kerületbeli iskolában végzett theologus, ha magát itt kívánja vizsgáltatni, 

— iskolai bizoyítványain kivül, illető Superintendensétől is engedélyt felmutatni 
köteles. —

Jegyzetté : Tót János
egyházi aljegyző.

Aug. 13-án a gyűlés folytattatván :
63. M. é. 38-ik pontra a Győr városi gyülekezet által algymnásiuma részére a  hajdani 

gyakorlat alapján követelt tápintézeti járulék ügyében K arsay Sándor és Kis Sándor kiküldött 
urak jelentik, miszerint a  Soproni tápintézeti gondnok által arról értesittettek : hogy az intézetben 
táplált, 120 ifjú után a 3720 ftra. menő költség szükséglet fedezeti alapja, mindent beleértve, leg- 
föllebb 3800 ftra. számitathatván, de ebből is tetemes rész a hátramaradások közé jövendő lévén, 
a soproni tápintézet semmit nem nélkülözhet; — a Győr városi gyülekezet előjárói pedig hitelesen 
kim utatták: hogy 1848 előtt tapintézetük részére a kerület kijelelt részeiből összesen 6 m. búza, 
30 m rozs, és 36 fl. adatott; azonban ezek maguk is belátván, hogy a soproni tápintézet ennyit 
nem nélkülözhet, hosszabb alkudozás után követeléseik fejében 80 ft. átlaggal megelégedni készek
nek nyilatkozván, ennek javaslatképeni előterjesztésében megállapodtak. Ezzel kapcsolatban; — 

Felolvastatott a Gyö.v városi gyülekezet nevében beadott folyamodvány is, melyben a 
hivatkozott régebbi egyházkerületi határozatok alapján, és minthogy a közelebbről környező vi
déknek a tudományos nevelés tekintetéből maradandó érdekében álland az, hogy a Győri táp
intézet is minél több szegény tanulót befogadni képes legyen, — a fönemlített s előbb m ár 30 
évig élvezett tápintézeti járulékok, vagy ezeknek fejében — a gyülekezeti járulékon kivül — 
még évenkinti 80 írtok kéretnek.

A Győri gyülekezet által követelt tápintézeti járulékokra nézve egy részről 
figyelembe lévén veendő az: hogy a nevelésnek minél szélesebb körbeni előmoz
dítása egyháztestületi működésünknek egyik főczélját képezi, s hogy a gyülekezet 
azon járulékoknak számos éveken keresztül egyházkerületi végzéseken alapuló jogos 
gyakorlatában volt; — más részről pedig el nem felejtendő lévén az; hogy a 
viszonyok változtával a Győri gymnásium és tápintézet megszűnvén, a nem mel
lőzhető szabály rendeletekkel egyezőleg egyházkerületi tanodául csak a soproni

*
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szervezetetett, s az újabb szervezéskor is a tápintézeti járulékok csak ennek javára 
határoztalak  meg, s általa az érintett hivatalos jelentés értelmében nem is nélkü- 
1 öntethetnek, — mindezeket tekintetbe véve, hogy minden további vétkesítések el- 
távolítva legyenek, a gyülekezetek főlszólíttatnak, jövő gyűlésre nyilatkozni az iránt: 
hogy kivánják-e és mennyiben a soproni tápintézet alapjából segiltetni a győrit?

64. Tk. Eadó Lajos egyházkerületi felügyelő' ur hivatalosan jelenti: miszerint a néhai 
Szt. Györgyi Horváth Nép. János és Szt. Györgyi báró Horváth Sándor urak által soproni fő- 
tanodai tanulók részére alapított 21 frtos ösztöndíjakból, két Horváth Sándor féle díjnak kiadása 
az eredetiben mellékelt f. é. Martz. 29-ről szóló levél értelmében Nt. Kranz István szombathelyi 
kezelő kanonok ur által újabban megtagadtatott, annál lógva, minthogy állítása szerint azok az 
eredetileg egyenesen katholicus szegények részére tett Gludovácz-Horváthféle alapítványból sza- 
kasztatván ki, nem tartoztak az ujabbi rendelkezők szabad tetszésü intézkedése alá, mihez ké
pest az illető felhatalmazottak helybenhagyásával katholicus ifjaknak már ki is adattak.

Kálin er Máté esperes és Vidos László urak megbizatnak, hogy az eredeti 
végrendeletet vagy alapítvány-levelet megtekintvén, s hiteles másolatát kikérvén, 
azt ide jelentésük mellett benyújtani szíveskedjenek.

65. Az iskolai nagy bizottmánynak f. é. Junius 22-én tartott üléséről szoló jegyző
könyve olvastatván, V. p. a. indítványba hozott jegyzőkönyvi érdekleti névjegyzék gyakorlatba 
vétele —

Megrendeltetett.
66. U. a. j. k. IV. sz. a. az 1864-ki 56. j. k. pontra vonatkozólag a főtanodai alapít

ványi okm ánytár szerkesztésével OstfFy Pál, Martiny Frigyes, Müllner Mátyás, és Pálfy Jósét 
urak — azon utasítással, hogy az egyes gyülekezetekben a főtanoda javára létező bárminemű 
alapítványok összeiratását, lemásolását és beküldetését egyházhatósági utón eszközöltessék — 
tovább is megbizatván. —

Ezen intézkedés helyeslése mellett a  illetők előlegesen innen is azon kéréssel 
értesíttetnek, hogy a czél sikeresítése tekintetéből, szivesen közreműködni el ne 
mulasszák.

67. U. a. j. k. VI. p. a. vonatkozólag a m. é. kerületi gyűlés 60-ik pontjára bejelen
tetik : miszerint OstfFy Pál ur a lőtanodai leltárakat elkészítve benyújtotta, egyszersmind mun
kálkodása közben szerzett tapasztalatok alapján több rendbeli indíiványokat terjesztett elő.

OstfFy Pál urnák hosszas és buzgó fáradozásai a leltározás körül közgyülésileg 
is általános méltánykittal és köszönettel vetetvén, az 1-ső 3-ik 5-ik 6-ik és 7-ik számú 
indítványok a könyvtári szabály kidolgozásáról, a természettani tárgyak részére 
készítendő szekrényről, a  természetrajzi tárgyakra a VlI-dik osztályi tanulók által 
évenkint adandó 1 írtól, a lelkészi pályára készülők énekgyakorlatáról és végre a 
leltári szaporodásoknak évenkinti rendes bejelentéséről elfogadtattak, a szekrényre 
szükséges költségek utólagos számadás iránti utalványozására a  főtanodai igazga
tóság felhatalmaztatván ; ellenben a 2-ik és 4-ik sz. alatti tetemesebb költséget 
igénylő indítványok a pénz és régiség gyűjteménynek készítendő üvegszekrények
ről, úgy a kísérleti terem berendezéséről boldogabb időre halasztattak.

68. U. a. VI. p. folytában vonatkozólag a m. é. kér. gyűlés 61. pontjára jelentetvén ; 
hogy a képezde föntartására az engedélyezett őszi segély-gyűjtés több esperességben csaknem 
semmit sem eredményezett s a  3 éves részvényeknek ideje is ez idén már lejár, annál fogva a 
képezde biztosítása tekintetéből a  gyülekezeti gyűjtéseken kivül uj három éves részvények ki
bocsátásának engedélyezése kéretik.

A gyülekezetek ismételve és sürgetőleg kéretnek, hogy képezdénket, mint né
pünk nevelésének legfőbb tényezőjét az 1864-ki kér. gyűlés 61. pontjának értel
mében kegyes adományaikkal segíteni sziveskedjenek ; Pálfy József igazgató ur 
pedig újabb Séves részvények kibocsátására felhatalmaztatik, mik protestáns köz
ügyünk barátainak szives figyelmébe az 1862-iki 38. 10/d  j. k. pont alapján an
nyival inkább ajánltatnak, minthogy ezen részvények jövedelme a képezdei taná
rok fizetésének alapját képezi.

69. U. a. VI. p. folytában és értelmében vonatkozólag a m. é. kér. gyűlés 63. j. k. 
pontjára Scheffer Károly és Fejér Samu tanárok újabban is ajánlkozván a képezdébeni tanításra 
Berecz Imre segéd tanár pedig, Király Pál tanár urnák lemondása után, jövő évre a zenetanítás 
mellett az énektanításra is 100 ftnyi évdij szaporítás mellett s igy összesen 300 ftért megnyeretvén.

A választmány intézkedése helyben hagyatik.
70. U. a. j . VII. p. alatt a Bognár Dezső Juliánaféle alapítvány, —  úgy az iskolai tör

vények iránti intézkedés.
Tudomásul vétetik.
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71. U. a. j. k. VIII. p. a. a gymnastikai pénzalapnak föntartására és gyarapítására 
czélzó intézkedés —

Azon megjegyzéssel hagyatik helyben, hogy a tanulók a testgyakorlatok- 
bani részvétre minél sikeresebben buzdittassanak.

72. U. a. pont alatt a deák segély ző egyletet, ápoldát, a tanodái exhortatiókat, az 
esti asztalt, úgy a Glosius-Artner féle alapítványt illetőleg észrevétel nem lévén. —

Müllner Mátyás tanár urnák az általa kiadott és a  soproni főtanoda történe
tét tárgy azó munkából a tápintézet javára szerzett 500 ftos alapítványért, —  úgy 
Thiering Károly tanár urnák a rendkívüli görög előadásokért köszönet szavazta
to tt; a néhai Rojkóné született Jenny Ersébet által a tápintézet javára tett 100 
ftos hagyomány hálás szívvel tudomásul vétetett.

73. U. a  pont folytában a főiskolai évi kimutatásoknak b. Prónay Gábor egyetemes 
egyház, felügyelő úrhoz leendő beküldése —

Annyival inkább megrendeltetik, minthógy ő méltósága egyetemes iskolai fő
felügyelőnek már a magas kormány által is elismertetett.

74. U. a pont folytában a Horváthféle alapítványt illetőleg —
Ezen j. k 64. sz. a. intézkedés eredményétől függesztendők fel a további lé

pések.
75. U. a  pont folytában Szabó Jósef pénztárnok és Ihász Rezső uraknak a tanodái 

pénztár ideiglenes kisegítéséért
Köszönet szavaztatván, hogy főtanodánk az életműködést zsibbasztó bizony

talanságból kiemeltessék, több idevágó előbbi határozatok értelmében az egyház- 
megyei elnökségek komolyan felszóllitattnak úgy intézkedni, hogy a főtanodai tar
tozások szükség esetében törvényes utón is haladék nélkül behajtassanak.

76. U. a. j. k. IX. p. a. Müllner Mátyás főtanodai igazgató urnák jelentése nyomán 
nyilvánittatik : miszerint Schey Fülöp ur újabban ismét egy héber ifjú részére 20, — két evang. 
ifjú részére együtt szintén 20 ft. dijpénzt alapítványozott. —

Itten is hálás köszönettel vétetik tudomásul.
77. U. a. j  k. X. pontja szerint a Sz.-Lőrinczi és Felső-Lői algymnásiumokról szólló 

hivatalos jelentések beadatván, utóbbira nézve a m agyar nyelvnek tanulása azon okból szorgol- 
tatik, mert a  soproni tanodába átjővén a növendékek e tekintetben igen gyakorlatlanoknak ta
pasztaltainak.

Helyeslőleg tudomásul vétetik.
78. U. a. j. k. XI. pontja szerint a Laehneféle magán intézet r  'széről a jelentések beadása 

mellett panaszokatván, hogy a katholicus növendékek az intézet bezáratásának fenyegetésével a 
nmgu. helytartótanács által a városi hatóság utján 6. hét alatt eltávalittatni követeltettek, —

Ámbár Petrik János Jakíib tanár urnák mellékelt hivatalos jelentése szerint 
a fölemlített sérelmes rendelet főtiszt. Superintendens urnák közbevetése folytán ez 
esetben utólagosan visszavétetett, mindazonáltal, hogy hason magán intézetek csak 
a törvényes autonómiának sérelme nélkül és védelme alatt létezhessenek az egyház 
körében, szabályul kijelentetett az : hogy azok mindenkor csak az illető egyházi helyi 
hatóság tudtával és felügyelete alatt állíttassanak fel ; egyébiránt főtiszt. Superinten
dens urnák sikeres közbevetéséért köszönet mondatván.

79. Az egyetemes gyülésileg kinevezett tanár vizsgáló választmány Lehr Sigmond tanár 
jeleknek Julius hó 25— 26-kán teljesített vizsgálatáról szóló jelentését az egyetemes gyűlésre le
endő leküldés véget beadván, —

A vizsgálati jegyzőkönybe tekintés mellett örvendetes tudomásul vétetvén az, 
hogy a megvizsgált a vizsgálatot igen kitűnő sikerrel állotta ki, de annyival nagyobb 
visszatetszéssel az, hogy Thiering Károly és Malatidesz Sándor tanár urak vizsgálókká 
kineveztetésüket nem fogaták el, — a jegyzőkönyv csatolmányaival együtt fő fel
ügyelő ur ő méltóságához beküldetni rendeltetett.

80. Szabó József kerületi és főtanodai pénztárnok ur részéről kéretvén, hogy tekintve 
55-évi közbizálommal fogadott szolgálatát s aggkora szerinti elgyengülését, részére azon könnyítés 
szereztetnék, miszerint a tanodái dijak az illető osztály-tanárok által szedetnének be a növendékek
től s neki együttesen szolgáltatnának kezéhez a tanodái pénztárba.

A kerületi gyűlés teljes méltánylattal az érdemdús nyugalmazott tanár, most 
pénztárnok urnák óhajtása iránt ezennel utasítja az illető osztály-tanárokat, hogy 
a tandijakat növendékeiktől rendesen beszedvén havonkint a  pénztárba beszolgáltassák.

81. A pénzügyi és gyámoldai igazgatóságnak f. é. Jul. 13-án Győrben tartott ülésének 
jegyzőkönyve olvastatván, annak 2-ik pontja nyomán —

Szalai Sándor N. baráti lelkész ur utasíttatik Német Pál volt vései tanító hagya
téka hátralvő részének behajtására. 5
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82. U. a, j. k. 3-ik pontja nyomán. —
A gyámoldai hátramaradások az 1863-iki kér. gyűlés 46. j. k. pontja értel

mében az egyházmegyei ügyvédek igénybe vételével behajtatni rendeltetnek.
83. U. a. j. k. 11-ik pontja alatt az alapszabályok 21-ik §-sa értelmében a 3 év eltelte 

után az igazgatóság lemondván. —
Jövő 3 évre K ircbknopf Mátyás elnöklete alatt igazgató tagokul választattak: 

Gradt János esperes, Losdorfer Pál, Schneller Vilmos, Poszvék Sándor lkk. Nagy 
Imre, Torkos Ferencz, Szovják Mátyás, Vidos László, ifj. Vörös István, nem kü- 
lömben Beyer János tanár és Zeberer Ágoston tanító urak.

84. A prot. e. e. e gyámintézet kerületi bizottmányának f. é. Januar 25-én Sopronban és 
August, l’-én Kőszegen tartott üléseinek jegyzőkönyvei az egyházmegyei bizottmányok véleményezése 
alapján szerkesztett ujabbi intézeti alapszabályokkal együtt olvastatván, az utóbbinak 3-ik pontja 
nyomán megjegyeztetik, m iszerint: 186% évben bejött segélypénzek összege volt 1941 frt 91 
% k r ; ebből a központi bizottmányhoz áttétetett 572 írt, 90 kr. —  a kerületi esperességi és 
helyi bizottmányok kiosztottak 1197 irr. 64%  kr.; — további rendelkezésre fennmaradt 171 
írt, 37 kr. —  A kerületi gyámintézeti bizottmány névszerint a hozzá szabad rendelkezésre be
folyt pénzekből 335 ftot osztván ki, részesíttetett : a Soproni tanítóképezde 50 írt. Szombathely 
40, Fehérvár 40, Felső-Lői képezde 30, Veszprém 25, Móricliida 20, Kis-Babot 20, Galsa 20, 
Grodnó 15, Sz. Grót 20, Vágod 20, Káva 5, Győr-Ujfalu 15, Mogyorósd 15 forintokban.

Közbevetőleg Pálfy Jóséi elnök urnák utólagosan beadott jegyzéke nyomán a fentebbi 
52-dik j. k. pont 11-dik szakaszát kiegészítőleg megjegyeztetik, hogy a múlt 1864-dik évben a 
kerületi, esperességi és helyi gyámint. bizottmányok által egyházkerületünkben 831 frt. 13 kr. 
osztattot ki, a miből kapott: Börcs 36 ft. 10 kr. Csáva 54 ft. 58 kr. Csernye 1 ít. Felső-Lői
képezde 43 ít. 24 kr. Galsa 30 ft. Kanizsa 1 ít. Kis-Babot 61 ft. 56 kr. Malomsok 80 ft. Mo
gyorósd 93 ít. 24 kr. N.-Alásony 5 ít. 82 kr. N.-Székely 30 ft. N.-Szőlős 5 ft. 84 kr. N.-Vá- 
sony 8 ft. 30 kr. Sikátor 5 ft. 82 kr. Soproni tanítóképezde 222 ft. 58 kr. Soproni tápintézet
52 ft. 19 kr. Székes - Fehérvár 5 ft. 82 kr. Szombathely 93 ít. 44 kr. Torvaj 60 kr. az az
öszvesen 831 ft. 13 k ro k a t; U. a. j. k. 4. p. a. különös dicsérettel emlittetnek a Soproni, N.-Ge- 
resdi és Hőgyész-Gencsi nőegyletek szegény egyházak templomi szükségleteire tett buzgó ada
kozásaikért.

A gyámintézet működésének a múlt évihez képest haladó sikere annyival 
örvendetesebb tudomásúl vétetik, minthogy az időknek nem tagadható mostahasá- 
ga mellett ez egyszersmind az egyházi közérzet ébredéséről is tanúskodik. Jövőre 
a megkezdett és szép sikerrel biztató pályán tovább is haladni keresztyén egyházi 
közönségünknek nem csak érdemül, de egyszersmind el nem utasítható érkölcsi 
kötelességül is számítatván be, Róth Jósef urnák sajnálattal vett távozása folytán 
a bizottmány újra alakulásáig póttagokul Ostffy István és Takács Dénes urak 
kineveztettek, az újonnan készült alapszabályok a középponti bizottmányhoz fel
terjesztetni rendeltetvén.

85. Scheffer Károly tanár soproni tápintézeti gondnok jelenti : hogy az idén volt 126 
táponcz ; ezek között 12 ingyenes és 47 féldíjas; egyszersmind megemlíti: miszerint nagy szük
ség volna arra, hogy a megkezdett segély-gyűjtés hozzájárultával a tápintézet jótéteményében 
még többen s olcsóbb áron részesülnének, s egyszersmind esti asztallal is, elláttatnának ; —  be
nyújtván egyúttal a hátramaradások jegyzékét is, miből kitűnik, hogy, főképen a Vasi, Vesz
prémi, Fehérkomáromi, Zalai, Somogyi esperességckben és a Győrvárösi gyülekezetben még 
hátra van összesen 472 ft. 54 kr., azonkívül a tolnai esperességben 236 m. búza.

A tápintézet virágzásától feltéleztetvén részben a soproni íőtanodának virág
zása, több korábbi határozatok nyomán ismételve fölhivatnak az érdeklett egy
házhatóságok a legnagyobb buzgósággal és eréllyel kieszközölni, hogy a tápinté
zeti hátram aradások és tartozások haladék nélkül beszedessenek.

86. A Paks-rácz-kozári, a Dörmer Frigyes-Bognár János lelkész elleni, úgy a vasi felső 
esperesség Smidág Ede lelkész elleni kerületi törvényszéken fölülvizgált ügyek benyujtatván, —

Kihirdetés és végrehajtás végett az előbbi kettő a tolnai, utóbbi pedig a ke- 
menesallyai esperességekliez visszaküldendők.

87. „A vasi felső egyházmegyének wEmlékirata/y czimmel egy Szalonakon Aug. 2-án 
kelt, s az esperesség megbízásából Kirnbauer Sándor mint azon alkalomra felkért jegyző által 
aláirt fogalmazvány adatott be és olvastatott fel, melyben állítólag a törvénytőli eltérések távoz- 
tatása tekintetéből hibáztatván a kerületnek némely végzései, egész általánosságban több rend
beli óhajtások fejeztetnek ki, nagyobb részt már meghaladott, részben még utóbbi tárgyalás 
alá veendő kérdésekre nézve.

Az egyházkerületi gyűlés ámbár meg vagyon győződve, miszerint az egyház
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megyével azonos végczél elérésében íáradoz, még is fölsőbb állásánál fogva nem 
érezvén m agát arra hivatottnak hogy az egyházmegyétől akár megrovást akár 
utasítást elfogadjon, vagy annak külön kedvéért a  már meghozott testületi hatá
rozatokat megtagadja, — a legkülönneinttbb tárgyakat egybehalmozó beadványt 
illy alakban tárgyalás alá vehetőnek épen nem tartotta; hanem a gyakorlati si
kerre vezetés czéljából arra szóllitotta fel az egyházmegyének jelenlévő képviselőit, 
hogy az előkerülendő alkalmakra tatrtsák főn maguknak a tanácskozásba be- 
folyólag érvényt szerezni az általánosságban felállított elveknek; vagy ha mit a 
mondott emlékiratból azonnal tárgyalás alá veendőnek gondolnának, azt kellőleg 
indokolva, külön indítvány képen terjesztenék a köztanácskozás alá. Mihez képest

88. A vasi felső egyházmegye nevében beadott emlékiratnak 3-ik pontja nyomán in- 
dítványoztatván : hogy az évenkinti számadás és a pénzek mikénti elhelyezéséről részletes ki
mutatás legalább egy példányban az esperességeknek kezeihez juttassék. —

Ezen indítvány tárgyalás alá vétetett; de miután az évi számvizsgálás után 
kiadatni szokott kimutatások az indítvány igényére nézve nem tellyesen kielégí
tőknek, ellenben az összes nagy terjedelmű számadásoknak akár sajtó, akár má
solások utjáni közlése igen sok fáradságot és költséget okozónak találtatott volna, 
a megválasztott pénzügyi választmány megbizatott, hogy a kérdést körülményes 
vizsgálat alá véven, a czélnak megfelelő tervet készíteni, s okadatolt vélemény es 
jelentésével legközelebbi kér. gyűlésre benyújtani szíveskednék.

89. Az Alsó-Lői gyülekezet részéről bepanaszoltatok : hogy ámbár m ár az 1863 év Jan. 
1-én az anyagyülekezetek sorába lépett, még is n. t. Kirchknopf esperes ur azt olyannak nem 
tekintve autonomikus jogainak élvezetéből folyvást kizárja, megerősített lelkészi hiványukat letar
tóztatja, lelkészük installátióját tetemes kár okozással akadályozza, lelkészük ellen a per lefolyta 
után is sértő kifejezéseit folytatja, körleveleiben anyagyülekezetté emeltetésük és névtárba so- 
roztatásuk ellen kifogásokat tesz, sőt a kemenesallyi consistorium ítéletének föllebbezését a gyű
lés végén futólag m ár a kerületi fölülvizsgálás előtt kimondatván a zavart tovább is föntartani 
czélozva; — mindezekre nézve kéri, hogy sérelmeiknek orvosoltatása úgy okozott költségeik 
megtérítése iránt intézkedés tétessék.

Rendszerünk értelmében a főllebbezést megtiltani, úgy okozott károkban vagy 
becsületsértésben igazgatási utón elmarasztolást tenni nem lehetvén, többire néz
ve az illető esperes urnák törvényes és keresztyéni érzületétől bizton megváratik, 
hogy á rendszeresen hozott és fölülvizsgált felmentő Ítéletnek kihirdetése után 
minden további kedély és rendzavaró czéltalan ingerkedések távoztatásával a fel
emlegetett sérelmek őnkint megszűnjenek, az Alsó-Lői gyülekezet az egyházke
rületi elfogadás alapján anyagyülekezetnek elismertessék, s lelkészének beiktatása 
annak rendje módja szerint eszközöltessék.

90. A fehér-komáromi egyházmegye részéről Udvardy József esperes és Csapó Pál föl
ügyelő urak az eredeti egyesülési okmánynak s több a tárgyra vonatkzó iratoknak melléklése, s főtiszt. 
Superintendens ur vizsgálatot, megrendelő levelének visszazárása mellett jelentik : miszerint a tordasi 
anyagyülekezethez tartozó, de attól igen távollevő s egészen elhanyagolt Ercsi fiók gyülekezet a 
külön felekezeti igények épségben tartása mellett az ottani helvét leány gyülekezettel egyházilag 
egyesült s ezen egy esség egyházmegyeileg is megerősíttetett.

Helybenhagyással tudomásul vétetett ; az eredeti egyesülési okmány az egyház- 
megyei utón visszaküldetni rendeltetett.

91. Tordasi evang. tanító Podraszky János eszközöltetni kéri, hogy a tanítói földekből 
9. holdnak adóját a gyülekezet fizesse.

Figyelmeztelőleg azon határozatra, miszerint az egyházi földek adóját a gyüle
kezetek köteleztetnek fizetni, a körülmények szerinti elintézés véget a folyamodvány 
az egyházmegyéhez visszautasittatik.

92. A Soproni Ns Convent részéről bemutattatott másolatban a n, mgu. helytartó tanács
nak f. é. Május 24-ről 1478 sz. a. a ns. városi tanácshoz menesztett intézvénye, melyben annak
m. é. Junius 13-ról 2084 sz. a. kelt végzése az evang. egyházi költségek beszedésére nyujdandó 
segédkéz iránt ugyan helybenhagyatott, de olly megjegyzéssel : „hogy a végrehajtás eszközlését 
megelőzőleg a kivetés szükségessége, az adóztatási kulcs igazságossága, és az e részbeli egyház- 
községi határozat formaszerü helyessége, végre a behajtásnak az egyes hivek körülményeire tekintőleg 
időszerűsége iránt a  városi hatóság által az illető adatok betekintése és megbirálása mellett tellyes 
meggybződés lészen megszerzendő;" —  és miután a nevezett Convent egyházunk önkormányzati 
jogát és függetlenségét korlátozó ezen feltételekkel egyházi ügyeinket egyenesen a politikai h a tó 
ságok ellenőrködése és felügyelete alá rendelteknek látná, s annál fogva az intézvényt úgy az 
179°/| ‘ 26 t. c. 2 és 3-ik pontjainak szempontjából sérelmesnek, mint az 1862-ik évi 9830 sz. a.

*
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felsőbb körrendelettel is ellenkezőnek, sőt gyülekezeteink anyagi állását is veszélyeztetőnek tartaná, 
kéri ezen sérelemnek, mint az összes protestáns egyházat érdeklőnek megorvosoltatását kiesz
közöltetni.

Kétségen kivül való lévén az, hogy midőn az egyházi követelések helyessé
gének, sőt időszerűségének megbirálása a világi hatóságok kötelességévé tétetik, 
ez az 1791: 26 t. c. azon szavaival: hogy „az evangélikusok azokban, mik val
láshoz tartozók, egyedül saját vallásuk elöljáróitól függjenek," homlok egyenest 
ellenkezik, sőt nem ritkán a rend és anyagi alapok veszélyeztetésével a legigaz
ságosabb követelések behajtását is elakasztaná, ha t. i. esetlegesen az egyes vég
rehajtó közegeknél egyházunk ellen némi ellenszenvvel vagy akadékoskodási visz- 
keteggel találkoznék. Minél fogva egyházunkra nézve az alkalmazásban igen ve
szélyessé válható ezen intézkedésnek, mely nem csak a törvény szavaival és szá
zados gyakorlattal, de több korábbi, a hatalomkart minden további kikötések nél
kül megrendelő felsőbb határozatokkal, nevezetesen az 1789 Martius 25-ki intéz- 
véunyel is ellenkezik, megszüntetésére a nagy mgu helytartótanács tisztelettel an
nyival ikább megkérendőnek határoztatok, minthogy egyházunkban az előj árósá
goknak az öszves hivek szabad választásával való alakítása, úgy az igazgatásnak 
törvény igényelte fokozatos rendje, miszerint sérelmét, panaszát mindenki fellebb 
terjesztheti, rendszeresen megállapítva lévén, ez legjobb biztosíték minden hivata
los önkény ellen, és igy az ellen is, nehogy a világi segédkezés felkérésével va
lami visszaélés vagy tévútra vezetés, vagy egyeseknek igazságtalan károsítása 
történhessék.

93. A Veszprémi egyházmegye részéről vonatkozólag a m. é 74-ik j. k. pontra több 
gyülekezeteinek anyagi állása jelen évtized alatt tetemesen és annyira alászállottnak ismételve 
panaszoltatván, hogy maguk föntartására lettek képtelenek, egy méltányosabb adókulcsnak új
bóli kidolgozása tovább is szürgettetik.

A panasznak alaposságát kétségbe vonni az egyházkerület annyival inkább 
nem szándékolván, mivel hogy köztudomású dolog, miszerint a nyomor kisebb 
nagyobb mértékben az országnak minden vidékén haladásban van, a  mennyiben 
netalán némely Veszprémi gyülekezetek másoknál jobban terhelteknek tartathat
nának, miután a kivetési kulcsnak újbóli kidolgozása kerületileg igen sok nehéz
séggel és időveszteséggel járna, s különösen jelen viszályos idők és viszonyok 
között egy időre tanácsosnak nem tartatnék, addig is, mig ez megtörténhetnék, a 
Veszprémi egyházmegye oda utasíttatik, hogy őnkörébeni kiegyenlítéssel igyekez
zék a felek kihallgatása és a körülmények kellő figyelembe vétele mellett a gyen
gébb gyülekezeteken némileg segíteni.

94. A Somogyi egyházmegye részéről beterjesztetvén elintézés végett a Vései gyüle
kezetnek oda intézett folyamodványa egyházi közköltségeik újbóli méltányosabb felosztása iránt. —

Miután a főnebbi pontban érintett nehézségei a  kerületi uj kivetésnek itt is 
figyelembe veendők volnának, de egyébbiránt ez esetben nem is uj kerületi kive
tés, csak a kivetett költségeknek az egyházmegye némely gyülekezetei közötti 
helyesebb felosztása igényeltetnék, ez ügyben az érdeklettek meghallgatásával és 
a körülmények tekintetbe vételével intézkedni az egyházmegyei hatóság, mint igen 
is illetékes, a folyamodvány visszaküldése mellett utasittatik.

95. Pinkafői gyülekezet előjárósága panaszolván, hogy Kirchknopf Mátyás esperes ur, 
ám bár körleveleiben mindég a fizetést sürgeti, még is némely ottani régi ellenszegülők ellen in
tézett világi hatalomkarrali végrehajtást azoknak rágalmai és hazudozásai által tévútra vivè, a 
lelkész és előjáróság meghallgatása nélkül megállította, sőt az előjáróságot lelkiismeretlenség
ről vádolta, s hogy Wiesflecki pénzsikkasztásról alaptalanul vádolt elöljáróknak elégtételt nem 
adott, — nevezett esperes urat oda utasítatni kérik, hogy jövőre szenvedély, részrehajlás s viszály 
terjesztés nélkül járjon el, s az általa tévútra vezetett ellenszegülőket tartozásaik tellyesítésére 
szorítsa.

Főtiszt. Superintendens ur megbizatott, hogy a folyamodvány közlése mellet 
vádolt esperes urnák maga igazolását kikérvén, ez ügyben a tapasztalandókhoz 
képest intézkedjék.

96. Zmeskál Sándor képviselő által bejelentetett; miszerint a Győrvárosi gyülekezet 
távoztatni akarván az egyházkerülettel minden viszályt, az ez által követelt 1853-ki első évi fő- 
tanodai kivetési összeget, mit nevezett gyülekezet annálfogva, mert akkor az intézet még szer
vezve nem volt, mindekkorig folytonosan megtagadott, most már a  főtanoda javára alapítványul 
letenni kész, oly formán, hogy arról kötelezvényt adván, a kamatokat rendesen fizetendi.

Elfogadtatott, oly feltétellel, hogy a hátralévő kamatok is hozzáfoglaltassa
nak, mire számvevő ur ezennel figyelmeztetik.



97. Az ez évi egyetemes gyűlésre. —
Képviselőkul kijeleltettek az elnökségen kivlil : Sedenics György, Kirckknopf 

Mátyás, Karsay Sándor, Pálfy Jósef, Schleining Károly, Poszvék Keresztély, An
dorba János, Schneller Vilmos, F á rad t Dénes, Domanovszkv Endre, Radó Ignácz, 
és Dénes, Berzsenyi Miklós, Szemerey Sándor, Perlaky Dániel, Zmeskál Sándor, 
Ostffi Pál és István, Csapó Pál, Ihász Rezső, Kis Sándor, és Eőii Sándor urak, 
sziveden vetetvén egyébiránt több gyűlési tagoknak is megjelenése.

98. A jegyzőkönyv hitelesítésére :
Az elnökség és jegyzőség mellett Zmeskál Sándor és Gayer Sámuel urak kéret

tek meg.
99. Főtiszt. Superintendens ur a gyűlés végén ismételve kijelenté, hogy a gyűlés elején 

nyilvánított lemondásához tovább is ragaszkodik, és pedig annyival inkáib, minthogy T. Radó 
Lajos ielügyelő urnák visszanyerése után az ő közreműködése kevésbé szükségeltetnék; mihez- 
képest ismételve kérte a jövő Superintendens választása iránt az intézkedéseket megtétetni.

A gyűlés főtiszt. Superintendens urnák általánosan óhajtót m egtarthatására 
nézve az első napon keletkezett reményét enyészni fájdalommal látván, főtiszt. 
Superintendens urat egyhangúlag fölkérte és reábirta, hogy ha már semmiképen 
nem engedi magát reák nézve sajnos elhatározásától eltávolittatui, ennek kijelentését 
legalább a jövő gyűlésre szíveskedjék elhalasztani, nehogy a jelen gyűlés e miatt 
önmagával ellenkezésbe jönni kénytelenítessék.

100. A jövő évi kerületi gyűlés —

Győrött fog tartatni.

Jegyzetté : Eőri Sándor m. k.
világi főjegyző.

Hitelesítették :

H au b n er Hl é té ,  R ad ó  Ignácz,
Superintendens. ideiglenesen helyettesített világi elnök.

Z m eskál Sándor« G a y e r  S am u .
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Ezen jegyzőkönyv által közelebbről érdekelvén
Mélt. b. Prónay Gábor egyetemes felügyelő ur 79.
Főtiszt. Superintendens u r: 4, 25, 29, 52/17, 56, 60, 62, 95. 
Jegyzői hivatal: 61. 92, 98.
Számvevői hivatal: 96.
Pénzügyi választmány : 8b.
Gyámintézeti elnökség: 84.
Gyámoldai főpénztárnok : 82.
Minden egyházmegyei elnökség: 78, 85.
Minden gyülekezett: 63, 66, 68.
Lelkészek általában: 9, 10, 25, 52/15, 53, 55, 66, 85.
Soproni főtanodai igazgatóság: 67, 73.
Soproni tanári kar általában: 12, 71, 72, 80. Í
Egyetemes képviselők: 5, 8, 11, 15, 19, 32, 54, 60, 92. 
Fehér-Komáromi esperesség: 91.
Kemenesallyi esperesség: 86.
Somogyi külső esperesség: 94.
Tolna-Baranyai esperesség: 86.
Vasi felső esperesség: 89.
Veszprémi esperesség: 93.
Győr szab. kir. városi egyház: 96, 100.
Sopron szab. kir. városi egyház: 92.
Felső-Lövői tanintézet: 71.

Altdörfer Keresztély, 58. Perlaky Dániel, 97.
Andorka János, 97. Poszvék Keresztély, 62, 97.
Berzsenyi Miklós 97. Poszvék Sándor, 83.
Beyer János, 83. Radó Dénes, 97.
Csapó Pál, 97. Radó Ignácz, 97.
Domanovszky Endre, 97. Ráhner Máté, 64.
Eőri Sándor, 97. Schleining Károly, 97.
Fárnek Dénes, 97. Schneller Vilmos, 62, 83, 97.
Gradt János, 83. Schreiner Károly, 62.
Gayer Samu, 98. Szalay Sándor, 81.
Ihász Rezső, 62, 97. Szedenics, György, 97.
K arsay Sándor, 97. Szemerey, Sándor, 62, 97.
Kirchknopf Mátyás, 62, 83, 97. Szovják Mátyás, 83.
Kis Sándor 57, 97. Takács Dénes, 84.
Kolbenheyer Mór, 62. Torkos Ferencz, 83.
Lostorler Pál, 83. Trsztyénszky Gyula, 62.
Martiny Frigyes, 62, 66. Ulber Mátyás, 62,
Müllner Mátyás, 66. Vidos László, 64, 83.
Nagy Imre, 83. Vörös István, ifj. 83.
Ostfíy István, 84, 97. Zeberer Ágost, 83.
Ostffy Pál, 97, 66.
Pálfy József, 66, 68, 97.

Zmeskál Sándor, 57, 97, 98.

= Ä = -

Nyomatott, Sopronban Romwalter Károlynál.



Az 1866. évi Augusztus 22. 23. és 24-dik napjain Győrött, a dunántúli ágost. 
Iiitv. evang. egyházkerület részéről közgyűlés tartatott, főtisztelendő 
Haubner Máté Superintendens és ez alkalomra helyettesített tekint. 
Berzsenyi Miklós uraknak elnökletük alatt: jelen lévén Karsay Sán
dor egyházi főjegyző, Tót János egyházi aljegyző; Eőri Sándor világi 
főjegyző, Kis Sándor világi aljegyző; Pálfy József kerületi számvevő, 
és Szabó József kér. pénztárnok urak, továbbá mint képviselők:
Soproni felső esperességből :
Soproni alsó esperességből: Trsztyenszky Gyula esp., Szánthó István lk., Horváth 

János lk., Hirschler Sam. l k , Horváth Dávid l k , Ostffy Pál, Nagy János, Baranyay László, 
Jugovich Lajos, Fodor Pál, Ostffy István.

Vasi felső esperességből : Kirehknopf Mátyás esp., Limberger István f. lői igazg. tanár, 
Szovják Mátyás felügyelő.

Vasi közép esperességből: Ráhner Máté esp., Mendel Sámuel lk., Poszvék Sándor lk., 
Radó Kálmán, Veöreös István.

Kemenesaljái esperességből ; Tóth János esp., Nagy Károly lk., Hering János lk., 
Berzsenyi Miklós, Boda József, Guóth Gyula.

Veszprémi esperességből : Szedenics György esp., László Jónás lk., Tatay Sámuel lk., 
Fárnek  Dénes lk , Bélák János lk., Hetyey László lk , Matkovich Tivadar, Ajkay Imre.

Győr y esperességből: Karsay Sándor esp., Kis János lk., Nagy József lk., Nagy Sán
dor lk., Szalay Sándor lk., Eősze Zsigmond lk., Rajcsányi János lk., Eöri Sándor, Kis Sándor. 
Csemez Péter, Matkovics Zsigmond, Enessey Sándor, Enessey Kálmán.

Fehér-Komáromi esperességből : Udvardy József esp., Szabó Sándor lk.
Zalai esperességből: Eősze István lk,, Perlaky G ábor felügyelő.
Somogyi esperességből : Andorka János esp.. Horváth Sándor lk.
Tolnai esperességből: Schleining Károly esp , Dobroczky János.
Soproni sz. k. városi gyülekezetből: Poszvék Keresztély lk.. Klauzer Károly felügy., 

Ulber Mátyás.
Kőszeg sz. k. városi gyülekezetből : Schneller Vilmos lk,. .Torkos Ferencz felügyelő, 

Fügh Károly, Freyler Ede.
Ruszt sz. k. városi gyülekezetből : Manhardt Mihály lk. Spáth Lajos.
Győr sz. k. városi gyülekezetből : Horváth Sándor lk., Perlaky Dániel felügy., Zmes- 

kál Sándor, Gayer Sámuel tr.
Soproni főtanoda részéről : Müllner Mátyás igazg. tanár, Petrik Jakab  János tr., Thie- 

ring Károly tr.
Ezenkívül az egyházkerület hi vei közül : Pongrácz István lk,, Pfeiffer Lajos lk.. Be- 

recz Lajos lk., Borbély Sándor lk., Kápli Lajos lk., Matisz Jcinos lk., Szenthe Gábor lk., Tur- 
csányi András sgd. lk., K arsay Gyula sgd. lk., Németh Ferencz tan., Sass Jósef tan,, Németh 
Péter tan., Pereghy Mihály, Fischer György, Späth György, Fischer János, Nagy Mihály, Mes- 
terházy Lajos, Bélák István, Mihályi Sándor, Kiss Károly, Bodroghy Gyula, Barcza Geiza, 
Matkovich Geiza, Matkovich László, Matkovich Miklós, Matkovich Gyula, Günther Mihály, Kis 
Jenő, Ihász Sándor, Tóth Sándor, Relie János.

Mely alkalommal:
1. Buzgó ének és ima után elnök Superintendens ur, vissza emlékezve azon örven

detes időszakra, melyben ez előtt 6 évvel ugyan ezen helyen az egyházkerület részéről általá
nos örömérzetek nyilvánításával üdvözöltetett, s ezen időszaknak ellenében a jelen nyommasztó 
időket rajzolván, ezeknek mind e mellett is különösen azon erkölcsi üdvös áldásait emelte ki, 
melyek azokból a Krisztusbani hit és Istenben való bizalom föltéte alatt nyilvánulnak, s az 
egyházkerületi hiveket továbbra is ezen erős kőszikláhozi ragaszkodásra lelkesen buzdítván s a 
világi elnöki szék betöltésére fölhiván, a  gyűlést megnyitottnak nyilvánítá.
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A kér, gyűlés főtisztelendő Superintendens urnák lelkes beszédét áhítatos 

figyelemmel hallgatta, többszer szives üdvözlésekkel viszonozta s világi elnökül 
tek, Berzsenyi Miklós urat egyhangúlag fölkérte.

2. Elnök Superintendens ur, a  kér. gyűlés figyelmét mindenek előtt a m é. gyűlés jegyző
könyvének 3, és 99. pontjaira, melyek az ő lemondására vonatkoznak, fólhiván. ezek fölolvastattak.

Az egyházkerületi gyűlés megújult fájdalmas érzéssel látta magát azon hely
zetben, hogy általánosan tisztelt főpásztorától elvégre megválni kénytelen, a  ki a 
benne helyzeti osztatlan bizalomnak mindenkor apostoli buzgósággal felelt meg és 
főpásztori tisztéhez szabadságának s életének koczkáztatásával a legzivatarosabb 
időszakokban is hű maradt ; azért midőn keserű érzésekkel tőle búcsút vesz, hall
hatatlan érdemei iránt háláját örök emlékül jegyzőkönyvileg is kifejezi, szívesen 
óhajtva, hogy hajlott korának napjait csendes nyúgalomban sokáig élvezhesse s 
kérve, hogy az egyházkerületi ügyektől részvétét még azokban se vonja meg.

3. Olvastatott Radó Lajos kér. felügyelő urnák, f. é. Aug. 2-án kelt s az egyházke
rülethez intézett hivatalos levele, melyben megköszönve az egyházkerületnek a múlt évi gyűlé
sen irányában oly általánosan nyilvánult ragaszkodását és meleg részvétét és sajnálva, hogy 
annak következtén újabban fölajánlott szolgálati készségének, az atyai fájdalmak folyton tartó 
súlya alatt megfelelni képes nem lehet s igy kényszerülve érzi magát ismételten felügyelői hi
vataláról lemondani.

A mily örömérzetekkel vette az egyházkerület a  múlt évben kér. felügyelő 
urnák hivatala további folytatására. tett buzgó ajánlkozását; —  oly fájdalmas ér
zésekkel válik meg benne jelenleg egy oly kormányzó férfiútól, — a kinek buz- 
gósága, erélye és áldozat-készsége egyházkerületünk közügyéit a legválságosabb 
időkben is bölcsen vezette, — ez okból érdemeit jegyzőkönyvileg is méltányolni 
és örökíteni kívánja

4. A világi fő és aljegyzők hivatkozva az 1863-ki kér. gyűlésben megválasztatásuk al
kalmával tett abbeli nyilatkozatukra, mely szerint a  jegyzőségre csak három évre vállalkoztak, 
arról határozottan lemondottak.

Az egyházkerületi gyűlés a két világi jegyző közhasznú buzgó szolgálataik
nak elismerő méltánylása mellett az új választást oly értelemben rendeli el, hogy 
a megválasztandó új jegyzők szolgálati ideje, az épen munkában levő egyházi 
rendszer által szabályoztassék,

5. Kér. számvevő és közpénztárnok urak is hosszas szolgálatuk idejére hivatkozva, 
hivatalukról lemodottak, azonban,

Az egyházkerületi gyűlésnek irányukban egyhangúlag nyilvánult bizalma s 
közóhajtása folytán hivataluk folytatására tovább is ajánlkoztak.

6. A fönebbi lemondások következtében a Superintendensi, — kerületi felügyelői, —  
világi fő és aljegyzői hivatalok betöltése szükségessé válván, a választás módjára nézve —

Az egyházkerületi gyűlés, az eddigi gyakorlatnak azon elvét, mely szerint 
a választások, általános szavazati többséggel történjenek, épségben föntartván, a 
nevezett hivatalok betöltésére vonatkozó választó szavazást oly módon rendeli el, 
hogy az, minden gyülekezet részéről csak egy egyénre történjék és ezen választó 
szavazatok legfölebb Octob. hó 15-éig főtisztelendő Superintendens úrhoz be
küldessenek. —  Mely szavazatok fölbontására választmányilag főtiszt. Superin
tendens és Berzsenyi Miklós urak elnöklete alatt : Nagy Sándor, Rajcsányi J á 
nos, Horváth Dávid és Tatay Sámuel lelkész ; —  még is Matkovich Tivadar, 
Takács Lajos, Perlaky Dániel és Boda József urak oly utasítással neveztetnek 
ki, hogy általános szavazattöbbség esetén a legtöbb szavazatot nyert egyén az 
illető hivatalra megválasztottnak tekintessék; — általános szavazattöbbség hiá
nyában pedig a két legtöbb szavazatot nyert egyén új szavazás alá kijelöl
tessenek.

7. A veszprémi egyházmegyei törvényszéknek a sikátori ügyben hozott Ítélete fölleb-
beztetvén.

Egyházkerületi törvényszéki tagokúl : Kirclikuopf Mátyás és Matkovich Zsig- 
mond elnökletük alatt Andorka János, Ráhner Máté és Schleiuing Károly esp. 
mégis ; Torkos Ferencz, Boda József és Baranyai László urak kineveztettek, — 
jelentésűk be váratván.

8. Olvastatott főtiszt. Superint. urnák a lefolyt évről szóló hivatalos jelentése, mely
ben egyházkerületünknek történetét általánosságban rövidnek és egyszerűnek mondja s azon 
súrlódásnak is, mely a kerület és tolnai egyházmegye közt évek óta, közönségünket súlyosan
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nyomott sérvkint fönforog: miután az ügy az egyetemes egyháznak nem Ítélete, hanem véle
ménye alá bocsáttatott, rövid idő alatt bekövetkező kiegyenlítését őszinte kibékülés által bizton 
reménylhetni : — a magyarhoni reformált testvéreink négy egyházkerületével a m últ évben is 
a testvéries viszony föntartatott s velük kerületi gyűléseink jegyzőkönyvei kicseréltettek. — 
Azon bajok is, melyek a rom cath. egyházzal szemközt a zala-istvándi és soproni lelkészek 
keresztelési cselekvényei miatt felmerültek, főtiszt. Superint ur jelentése szerint el intézetteknek 
tekintendők. Legfájósabban terhelte egyházkerületünket a főpásztori jelentés szerint anyagi el
szegényedésünkből eredő azon szomorú körülmény, mely szerint kerületi üres pénztáraink a 
legel a tasíthatlanabb napi kiadásokat sem bírják fedezni, s a jelen gyűlésnek különös felada
tául ajánlja e sérelemnek lehető legsikeresebb orvoslását.

Egyházkerületi háztartásunk szorosabb köreit illetőleg, a nevezetesebb események kö
zül, a főpásztori jelentés a következőket ju ttatja  köztudomásra.

1. Egyházmegyei világi felügyelőink sorából kilépett Káldy József, ki hosszú évek 
során át a  Soproni alsó esperesség közkedvességü felügyelője volt.

2. A lelkészek közül a lefolyt évben elhunytak: Matisz Sám. beledi ; H uber András 
kukm éri; Cháfordi János n. alásonyi; Horecky Gedeon száki; és Unger Ferencz körtvélyesi 
lelkészek.

3. Lelkészi hivatalukról lem ondottak: K arsay János csákvári; Henc János csikvándi; 
és Kis János győr-szemerei lelkészek.

4. Lelkészi hivatalok betöltettek : Tol dáson Jankó Dániel sz. lőrinczi káplán ; Beled
ben Hirschler Sámuel n. győri káplán ; hideg kúton (vasmegye) Huber Tivadar kukméri káplán 
Nagy-Alásonyban Kis Lajos n. geresdi káplán ; Kukm érott Fürst János, pozsonyi káplán által

5. Jelenleg ürességben vannak még : Csákvár, Szák, Győr-Szemere, Csikvánd, Paks. 
és Körtvélyes.

6. Helyettes és segédlelkészekül küldettek : Paksra helyettesül Horváth Sándor palotai 
káplán; Győrbe superintendensi segédül Matisz Károly beledi káp lán ; Lajos-Komáromba segé
dül Binder Adolf vadosfai káplán; Tésre segédül Turcsányi Endre n. dömölki káplán ; Sopron
ba segédül Tomka Károly cservenkai káplán.

7. Papjelölti vizsgát állottak ki ; Horváth Sándor, tübingai ; Tom ka Károly, bécsi és 
jénai; W agner Samu, jéna i; és Stubenvoll Mihály, bécsi theologusok.

8. Lelkészi hivatalra fölavattak; Horváth Sándor palotára; Tom ka Károly D obrára; 
és W ágner Samu Kis-M ányokia segédekül.

9. A tavali jk. 62. p. szerint Sopronyban tartandó papjelölti vizsgára jelentkeztek: 
Zatkalik Károly Göttingában ; Tóth Sándor, Takács Ferencz és Horváth Samu Halléban ; Ren
ner Henrik Heidelbergben ; Lalger Sándor, Fadgyas József és Fadgyas János Bécsben sza
bályszerű theologiai tanfolyamukat bevégzett ifjak.

10. Templomok szenteltettek: 1865. Sept. 10-én Alsó-Nánán, az apáthi anyaegy
házhoz tartozó leánygyülekezetben ; 1865. Nov. 12-én Rác-Kozári anyaegyházhoz tartozó Ka- 
pos-Szekcső leánygyülekezetben ; 1865. Oct. 29-én Tési anyaegyházban.

11. A csik-sz.*györgyi, bánkfalvi és sz. simoni Erdélyi székely Ínség sújtotta községek 
segélyezésére könyör adományul Superint. urnái bejött, névszerinti Győr városi egyh. részéről 
6 ft., Paksi egyh. részéről l i f t .  80 kr., az alsó-lői egyh. perselyéből 3 ft. összesen 20 ft. 80 kr. 
mely ősziét a limai, kir. helytartótanácshoz 1866 Ján. 9. 97,670 sz. a. kelt intézvény nyom án 
beküldetett.

Főtiszt. Superint. urnák az új joósta rendszer következtében, mely szerint a hivatalos 
pénzes levelek az eddig élvezett bérmentességtől jövőre megfosztattak, sok nehézséggel kedvén 
küzdenie, miután e bajra vonatkozó felterjesztései mind ez ideig eredménytelenül m aradtak, a 
még e gyűlésen szőnyegre jöendő intézmény nyomán orvoslást sürget.

12. Az E. E. E. gyámintézet által következő kerületi szűkölködő egyházaink segélyezettek :
1. Barcs 10 ft. 2. Börcs 50 ft. 3 Csákvár 410 ft. 4. Dráva-Tam ási 10 ft. 5. Ercsi 49 ft. 70 kr. 6. Felső- 
László 10 ft. 7. Felső-lői képezde 84 ft. 9 7 '/2 kr. 8. Galsa 53 ft. 14 kr. 9. Grodnó 35 ft. 10. 
Győr-Ujfalu 35 ft. 11. Kis-Baboth 90 ft. 12. Uj-Malomsok 30 ft. 13. Miszla 18 ít. 21 kr. 14. 
Mogyorósd 33 ft. 15. Móriczkida 20 ft. 16. N, Vázsony 15 ft; 17. Német-Zsidány 5 ft. 18. 
R. Bogyoszló 4 ft. 50 kr. 19 Soproni képezde 231 ft. 37 V2 kr. 20. Soproni tápintézet 76 ft. 
54 kr. 21. Székes-Fehérvár 150 ft. 22. Sz. Gróth 40 ft, 23. Sz. lőrinczi gymnasium 38 ft. 86 kr. 
24, Sz. Márton 20 ft. 25. Sz. Tam ás 4 ft. 50 kr. 26. Szombathely 194 ft. 7 4 5/2 kr. 27. Tés 
29 ft. 80 kr. 28. Tessanóc 6 ft. 50 kr. 29. Tót-Marácz 6 ft. 50 kr. 30. Vágód 20 ft. 31 
Veszprém 71 ft. =  1853 ft. 3 4 l/ 2 kr.

13. Az Istenáldotta Gusztáv-Adolf egylet lipcsei középponti bizottmányától következőkéi*, 
szegény egyházaink kaptak összesen 1578 ft. 20 kr. u, m. 1. Alsó-Nána 46 ft. 82 kr. 2. Csák-
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vár 23 ft* 40 kr. 3. Grodnó 46 it. 82 kr. 4.-H odis 31 it, 20. 5. Holzschlag 101 it. 42 kr. 
6. Komárom 109 ft. 30 kr. 7. Magyar-Boll 557 ft. 30 kr. 8. Sopron 78 ft. 10. 9. Szombat- 
bathely 408 ft. 75 kr, 10, Fehérvár 44 ft. 80 kr. 11. Sz. Gróth 28 ft. 20 kr. másodízben 12. 
Sz. Gróth 69 ft. 25 kr. 13. Szombathely 32 ft. 84 kr.

14. Rohrer László vasmegyei másod alispán Szombathely számára könyöradományul 
begy ült 19 ft. 28 kr. beküldött.

15. Az erdélyi ref. püspök ur a felső-lői tanintézet alapjának gyarapítására kegyado- 
m ányul a nmm. kir, helyt. 73,959 számú intézvénye kapcsában küldött 6 ft.

16. Varjú István a dunántúli ref. kerület pénztárnoka felső-lői tanoda számára kül
dött 2 ft, 19 kr.

17. A Glosius-Artner Karolinaféle kegyes alapítványt kezelő választmány által a vég
rendelet 15. pontja alapján megszavazott segélypénznek 1865. Jun. 1-től 1866. Ján. 1-ig járó 
félévi részét m egkapták: Schmidág Vilm, nyug. lk. 40 ft., özv. Krausz Teofilné Zügn Teréz 30 
it., özvegy Szalai Józsefné Horváth Katalin 30 ft. =  100 ft., Schmidág Vilm, halála után 
1866. Ján . 1-től 1866. Jul. 1-ig dijuk félévi részét csak ketten kapták, u. m. Zügn Teréz, 
Krausz Teof. liarkai lk. özvegye 30 ft. és Szalai József galsai lk. özvegye Horváth Katalin 
30 ft. — 60 ft. az egész évben tehát 160 ft.

18. Könyöradomány gyüjthetési engedély szereztetett: Szombathely, Felső-Lő, Tés- és 
Hodis számára.

19. Superint. u r az egyházkerület nevében azon országos küldöttségben is részt vett, 
mely a m agyarhoni evang. egyetemes egyház részéről 1865. Dec. 13-án a m agyar országgyű
lés megnyitása alkalmábul Pesten ő cs. kir. apóst. Felségénél megjelent s hódoló tiszteletét be
m utatta ; —  ugyan ezen alkalommal szerencsés volt Superint. ur a  négy egyházkerület fényes 
képviselőségének élén Báró Prónay Gábor ur egyetemes egyházunk főfelügyelője ő exciáját, mint ő 
cs. kir. ap. fölségének legújabban kinevezett udvari valóságos belső titkos tanácsosát, ily kitűnő 
minőségében megköszönthetni.

20. Az országos pesti evang. árva-ápoló egylet elnöke nagys. Pálló Sándor helytar- 
tótanácsos ur, az évről évre emelkedő áldásos intézet múlt évi állapotáról szóló kimutatásnak 
közlése mellett egyházkerületünk részvétét is fölhiván, Superint. ur a  kimutatást szétküldötte 
s kisérő körlevelében híveinket az intézet támogatására annál buzgóbban fölkérte, minthogy 
abban már is kerületünkből 2 árva gondosan neveltetik.

21. A m. évi kér. gyűlés jkönyvének 58. pontja nyomán az Altdörferféle magyar-német 
choralkönyvnek, mely a kinyom atásra már készen van, megrendelésére s az érte járó  4 ft. elő
fizetési dijnak megküldésére a gyülekezeteket Sup. ur fölszólította.

22. Pozner Lajos Károly pesti kereskedő a hazai nyilvános leányiskolák számára val
láskülönbség nélkül több rendbeli iskolai szereket ajándékozván, ezekből, — magyarország kir. 
tárnokm estere ő exciája utján f. é. Febr. 6-án 766. elnöki szám a. kelt leiratával Sup. úrhoz 
egy ládácskát küldött, melyben egy darab arany is, a korm ánya alatti leány-tanodák közt le
endő kiosztás véget foglaltatott. A ládácska a n. győri városi gyülekezet iskolai előjárósága je
lenlétében felbontatván, benne a mondott aranyon kívül találtatott: egy rizma iró papir, — két 
tucat kisebb s nagyobb alakú palakő táblácskák iró kőszálokkal ; száz darab réztoll, ugyan annyi 
fanyéllel ; — több tucat szép és dictandó Írásra szolgáló füzeteeskék ; két tucat kemény papír
ból készült irószertartó csinos tokocskák. —

Superint. ur úgy vélekedvén, hogy szétosztás és a kerületben több helyre, kivált pós- 
tán szétküldözgetés által az ajándék nem csak értékében sokat vesztene, de az illetőknek tete
mes költséget is okozna, — az adakozó jó szándékának kivétele tekintetéből célszerűbbnek találta 
az egész küldeménynek egy helybeni kiosztogatását. S igy a kiosztás a n. Győr városi leány
iskola osztályaiban nagy öröm és köszönet nyilvánítása közt megtörtént. Az egy darab arany 
pedig a második félévi nyilvános vizsgák alkalmával ösztöndíjul a  magát szorgalom és jó  ma
gaviselet által leginkább kitüntetett felsőbb osztálybeli Schneider Maidnak adatott á t áz adakozó 
Pozner Lajos Károly ur nevében.

23. Schaumburg Lippe Adolf György herceg dárdai urodalmi tisztsége részéről Superint. 
urnái hivatalosan bejelentetett, miszerint herceg ő fönsége, m int magyarhoni földes uraság, hit- 
sorsosi iránti vallásos vonzódásánál fogva, a  birtokszabályozások alkalmával telki adományképen 
ajándékozni méltóztatott :

a) a Kácsfalui evang. egyháznak 4 hold | a lelkésznek 8 hold ; az iskolatanitónak 6 
hold földet.

b) Bollmányban építendő egyház és lelkészkert teréül 2 h o ld , az iskolatanitónak 
6 hold földet.



c) Magyar-Bollban az egyház részére 4 hold; a lelkésznek 8 hold; az iskolatanitónak 
6 hold földet.

d) Dárda-iványi egyház részére 2 hold; az iskolatanitónak 6 hold földet. Mely öszszes 
földbirtok! kegyadomány teszen 52 holdot.

Superint. ur a tolna-baranya-somogyi esperességet értesítvén ezen kegyadományról egy
úttal felszólító, hogy mind a birtokba vételről intézkedni, mind háláját, addig is, míg az egy
házkerület a m aga részéről is a  magas adományozónak hitcselédei iránti kegyeletes szándékát 
méltányolandná, háláját az urodalmi tisztség utján ő fönsége iránt kifejezni, s ezekről jelentését 
a kerületi gyűlésen beadni el ne mulaszsza.

24. A felső-lői derék tanintézetnek egyházközségi hívei vallásbuzgóságában fekvő élő 
capitálisán és az egész világ evang. híveinek könyörületességén kívül, semmiféle pénzalapja nem 
lévén, —  hogy jövő fönállhatásának biztosítására ilyent öszsze szerezzen, az illető iskolai b i
zottmány, a nmm kir. helytartó tanácstól nyert engedélt fölhasználva, kebeléből férfiakat kül
dött ki, kik az egész magyarhoni protestánsok között e célra önkéntes segélyadományokat 
gyűjtsenek. A kiküldöttek azonban, megjárván egész M agyarhont, a több éven át mindenféle 
Ínséges csapások által lesújtott protestáns egyházközségekből nagyon kevés eredménynyel tértek 
viszsza. —  A jobb szerencsét próbálandó iskolai bizottmány további reménységének horgonyát 
a külföldi protestáns, főkép német népek és fejedelmeik vallásos részvétébe vetvén Superint. ur
nák közbej árulásával a kellő úton a cs. kir. külügy ministeriumhoz folyamodott a végett, hogy 
áldásos iskolai intézetének pénzalapgyüjtés végett kiküldendő Lim berger István derék tanodái 
igazgatótanárának, a megkeresendő helyeken, követségeik segitségével, barátságos fogadtatást 
eszközölni méltóztassék. — A nmm. kir. helytartótanács Budán f. é. Apr. 26-án 32,498 sz. a, 
kelt intézvénye szerint, a cs. k. külügy ministerium által nyilt utasítás adatott ki, mely szerint 
a berlini, casseli, darm stadu, dresdai, hamburgi, hanoverai és stuttgarti cs. kir, követségek s mis
siók nevezett tanodái igazgató tiszti gyámolitására fölhatalmaztatnak. —

25. A tiltott rokonkonsági fokon legfelsőbb engedélylyel házosulók által fizetni kellett 
pénzekből, a lefolyt inségnyomta évben, Superint. ur igen keveset m utathatna föl, ha az uttóbbi 
időben két előkelőbb jegyesek, kiknek egyike 100 ital. a másika 150 ital. járult, a csekély 
öszszeget tetemes nem emelik. így ezennel 400 ftot. lehet a kerületi gyűlés hová fordítási ha
tározata alá bocsátania ; —  közhasznubb célra azonban e pénzt a gyűlés alig fogná fordíthatni, 
mintha azt oda határozza, a hová a hat év óta beadott öszszegeket határozta, t. i. a soproni tanitó- 
képezde alaptőkéjének növelésére. —

26. A bécsi cs. kir. evang. hittudományi karnál az 1865/6tanév első és második felé
ben tartandott előadások jegyzékei annak idején az illettő helytartótanácsi 64,222 és 29,436. 
számú intézvények nyom án kihirdettettek.

27. Az egyházkerület részéről az elemi néptanodai adatokat az A. és B. minták sze
rin t Superint. ur ez idén is a nmm. kir. helytartó tanácshoz beküldötte, honnét azonban kijavítás 
céljából viszszabocsáttattak. E  részbeni alázatos fölterjesztését a magas kormányszékhez Superint. 
ur akkint tette, hogy egy ház kerületi elemi népiskoláink állapotáról statistikai pontos adatokkal 
szolgálnunk csak úgy leszen lehetséges, ha mindeneknek előtte természetesebb s ennél fogva 
egyszerűbb s ennélfogva mindenkitől megérthetőbb s ennélfogva célhozvezetőbb szerkezetű tábla
minták adatnak ki. —

28. A Soproni, egyházkerületi főtanoda részéről, a második félévi nyilvános tanvizsgák 
f. é. Jun. 15-től 30-ig folytak le. Superint. ur mély szivbeli fájdalmára, ezúttal a vizsgák kez
detétől egy hétig vehetett csak részt azokban. —  A mit azonban e hét lefolytén látott és tapasz
talt, teljes megnyúgtatására szolgálhat egyházkerületünknek Soproni iskolai intézeteinek állapota 
fölött. —  Tanitóképezdénkben a tanitói pályára képződő I. II. III. éves 40 ifjú között több  jeles 
ifjú mellett igen kevesett talált Sup. ur, a kik falusi népiskoláinkban becsülettel nem töltendik 
ki helyüket. — A 28, I. II III. évi theologusaink közt is, Superint. ur, nagy megelégülésére, 
elavulni látta azon régi panaszt, hogy papságra csak olyan ifjak szánják magukat, kiknek semmi 
más pályán nem nyílik kilátás, — mert kitűnő tehetségű, szorgalmatos, jó erkölcsű, törekedő 
több egyénen kívül, Superint. ur, a lelkészi pályára készülő ifjak közül, nem talált egyetlen egyet 
sem, a kinek a derék tanárok liivatalbuzgósága és atyai igazgatása időt engedett volna, hogy a 
kisebb mértékben adott talentumot is kamatoztatás nélkül eláshatta volna. —

Az érettségi vizsgákra, Superint. ur távozni kénytelenülvén, nehogy az akadémiai tanul
mányokra menendőknek, bizonyítványaik miatt, bajuk támadhasson, magát Nt. Poszvék Keresz- 
tély Soproni lelkész által helyettesittette. Mely helyettesítés ellen, hogy a nmm. kir. helytartó- 
tanácsnak ellenvetése nincsen, f. é. Jul. 3-án kelt 51,497, számú intézvényével kijelentette.

29. Az iskolai vizsgálatok folytán megtartatott a kér. iskolai nagy bizottmány évi gyűlése 
Jun. 19-én ugyan Sopronban. — A bizottmány tagjainak nagy dicséretére válik, hogy feltűnő
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díszes szómban élénkítették az ülés tárgyalásait. Csak egyet sénylettek meg mindnyájan, — noha 
a helyettesített világi elnökkel a  bizottmány egészen meg volt elégedve, — hogy a gyászba me
rült kerületi felügyeld hiányzott. Egyébiránt a bizottmányi jegyzőkönyv a kei’, gyűlésnek beadatik*

30. Hogy következő három algymnasium 8 osztályú főgymnasiummá lett, — nyilvános- 
sági jogot nyert és érettségi vizsgák tartására felhatalmastatott u. m. az újvidéki szerb (1865. 
évi 58,444. sz. a.) az iglói ág. hitv. evang. (1866. évi 40 ,892) a brassói görög keleti rómán 
(1866-évi 49,41 sz, a. annak idején körlevelek által köztudomásra lett juttatva. —

81. A népmozgalmi táblák a lefolyt évben is (1866. évi 15,724 sz. intézvény nyo
mán) fölterjesztettek.

32. Egyházkerületi lelkészeink, a katonai újonc kiállítások s legutóbbi időben ezeknek 
önkéntesek általi kipótolása (1865. évi 84,536. sz. és 1866. évi tárnokmesteri4240. sz.) rokkant 
katonák nyilvántartása (1865. évi 55,863. sz ) és a szabadságos katonák halotti bizonyítványaik 
kiállítása körüli teendőikre annak idején fölhivattak s utasittattak —

33. Hamis bankjegyek készítése miatt két évi büntetését kiállott Pattyi Lászlónak (1865. 
évi 62,099 sz.) és felségárulás miatt több évi fogságra elitélve volt, de megkegyelmeztetett Lukasie- 
vitz Juliánnak (1865. évi 77,755 sz )  megengedtetett, hogy tanulmányaikat nyilvános iskolák
ban folytathassák.

34. Több nyilvános rom. cath. iskolákból, az úri szent vacsora megszentségtelenitése, 
— lopás, —  tolvajlás, — erkölcstelenség és arra csábitás miatt kizárt és minden birodalmi isko
láktól eltiltott ifjakra iskolai igazgatóságaink annak idején figyelmeztettek. (1865. 92,825. sz. 1866. 
9155. sz. 1866. 18,914. 1866. 33,402. sz. 1866. 58,469. sz.)

35. Ajándékképen a magyarhoni kir. főkormányszék utján (1865. 76,488 sz. — 1866. 
27,855. sz. és 1866. 90,759 sz. a )  megküldetett egy példányban: „Magyarország öszszes föld
területét, birtoki és termesztmény viszonyi tekintetben kimutató sat. statistikai táblázatokból ké
szült m unkálat“ a soproni főiskola szám ára; — egy példányban „Oskovszky Ágost. Nagy- 
Szombatváros főbírája által, az alföldi szükölködők javára felajánlott „Elmélkedések a magyar- 
országi közügyek fölött, a soproni főgymnasiumnak ; és három példányban „Bálint Gyula, magyar 
nyelvre lefordított Torquato Tassó megszabadított Jerusálem e.“ - -  melyből a soproni főtanoda 
kapott egyet, a felső-lői algymnasium egyet és a sz. lőrinczi szintén egyet. —

36. Magyarhoni ág. hitv. evang. 4 egyházkerületünk egyetemes felügyelője b. Pronay 
Gábor ur ő exciájának hivatalos levele, melyben ez évi egyetemi közgyűlésünk napját Octob. 
4. és következő napjaira határozta s az ezeket megelőző nap délestéjén tartandó tanácskozmányra 
minden megjelenendőket, saját úri házába meghívta, — azonnal kihirdettetett.

27. Nagys. Kis Lajos, mint a négy egyházker. volt bécsi udvari ügy viselője, viszsz a em
lékezés és tisztelettanusitásául „H unnia“ cimü művéből 100 ingyen példányt küldött az egyház- 
kerületnek kiosztás végett, a mire Superint. ur a gyűlési alkalmat véli felhasználhatónak.

38. Theologiai tanfolyamukat bevégzett akadémikus ifjak papjelölti vizsgájára főtiszt. 
Superint. ur Sopronban Sept. 12-ére liivta öszsze a vizsgáló bizottmányt, — fölhiván azon lel
kész urakat, kiknek káplánra szükségük van, hogy ezen kitűzött napig szabályszerüleg kiállított 
hiványukat hozzá küldjék be, hogy a hivatalra alkalmatosaknak ítélt egyének fölszenteléséről 
intézkedhessék. —-

Főtiszt. Superint. urnák ezen kimerítő hivatalos jelentéséért, mely ernyedetlen 
buzgóságáról újabb tanubizonságot teszen, az egyházkerületi gyűlés, az általa tel
jesített hivatalos cselekvényeknek helyeslése mellett, elismerő méltánylatát jegyző
könyvileg is kifejezi. —  Többire.

1. A föpásztori jelentés 22 pontjában felhozott iskolai ajándékokért Pozner 
Lajos Károly pesti kereskedőnek szives köszönetét szavaz.

2. A 25. pont alatti 400 ft. összeget a Soproni tanítói képezde alaptőkéjének nö
velésére rendelvén, az összeg Pálfy József igazgató urnák a gyűlés szine előtt 
kézhez is adatott..

3. A 37, pont alatti ajándék könyvek hálás köszönet mellet a  gyűlésen 
szétosztattak.

9. Felolvastatott a nmm. kir. helytartótanácsnak 29,435 sz, a. 1865 April 17-én kelt 
s Barla István paksi lelkész peres ügyét illető azon rendelvénye, miszerint annak fölterjesztett 
panaszlevele kellő intézkedés végett Superint. úrhoz leküldetik ; ennek kapcsában ugyan a nmm. 
kir. helytartótanács 44,435 sz. a. 1866. Jun. 9-én kelt rendelvénye, miszerint Barla István ő cs. 
kir. apóst. Felségéhez táviratilag az ellene foganatba venni szándékolt egyházbirósági végre
hajtás beszüntetéséért folyamodván főtiszt. Sperint. ur az összes ügyiratok felterjesztésére fel
szól ittatik.

Az egyházkerületi gyűlés sajnálatát fejezi ki azon, hogy a hivatkozott lel
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kész az egyházi önkormányzat értelme szerint irányában követett törvényes eljá
rással meg nem elégedvén , ügyének orvoslását az egyházon kivtíl kereste, — s 
ám bár a kerület úgy van meggyőződve, hogy törvényes bíróság ok által hozott, 
öszhangzó ítéleteket, a fm. m. kir. cancellária sem változtathat m eg: még is a 
legfőbb felügyeletnek tiszteletben tartása tekintetéből a  peres iratokat felterjesz
tetni határozta.

10. Olvastatott a nmm. kir. helytartótanács 62,269 sz. a. 1865. Sept. 5-én kelt intézvénye, 
melyben az 1862 évi Dec. 13. kelt illeték rendszabás 40. tételszám alatti határozványa ma- 
gyaráztatik; s ennek kapcsában a nmm. kir. helytartótanács 22,994 sz. a. 1866 Május 2-án 
kelt intézvénye, mely szerint az egyházi hivatalok és javadalm ak átruházásáért járó  illeték al
kalmazása elrendeltetik.

Ezen sérelmes ügyben az egyetemes gyűlésre küldendő képviselők oda uta- 
sittatnak, hogy annak megszüntetéséért az egyetemes egyház köréből fölterjesz
tendő feliratot ismételve sürgessenek.

11. Olvastatott a nmm. kir. helytartótanács 29,292 sz. a. 1866. Apr. 16. kelt intéz
vénye, mely szerint főtiszt. Superint. urnák, a hivatalosan küldött pénzes levelek díjazása iránt 
tett fölterjesztésére válaszoltatik, hogy az 1865. Oct. 2, kelt birodalmi törvény értelmében az 
egyházi hatóságok hivatalos levelezései és szekérpóstai küldeményei, díjmentesek ugyan ; — de 
pénzes levelek vagy érték megjelelésével ellátott szekérpóstai küldemények, ha csak kincstári 
vagy országos alapot nem illetnek, póstadij fizetésére kötelesek.

Egyébiránt ily természetű levelek dijmentesítése érdemében a nmm. kir. helytartóta
nács is legfőbb helyen felterjesztést tőn, s a legfőbb elhatározásról főtiszt. Superint. urat annak 
idején értesítendi.

Főtiszt. Superint. urnák ez ügybeni eljárása helyeseitekén, az egyházkor, 
gyűlés a hivatalos küldemények eddig gyakorlatban volt díjmentességének elren
delését bizton várja

12. Olvastatott a nmm. kir. helytartótanács 9701, sz. a. 1865. Jul. 1, kelt s a kül
földiek házassága körül a lelkészi eljárásokat szabályzó intézvénye.

Köröztetni rendeltetik.
13. Olvastatott a  nmm kir. helytartótanács 92.714 sz. a. 1865. Dec, 29-én kelt s a 

hadkötelezettek házasságára vonatkozó intézvénye.
Köröztetni rendeltetik.

14. Olvastatott a nmm. kir, helytartótanács 56,819 sz. a. 1865, Jul. 19-én kelt intéz
vénye, mely szerint az aradi és karansebi görögkeleti román egyházmegyék rendezetteknek 
tekintendők.

Tudomásul szolgál.
15. Olvastatott a nmm, kir, helytartótanács 98,907 sz. a 1865, Junius 20-án kelt s Közép- 

Szolnok megyében; 49,881 sz. a. 1865 Jun. 25-én kelt s Zalamegyében, még is 39,341. sz. a. 1866. 
Jnn, 15-én kelt s Kővár vidékén behozott új telekkönyvi hivatalok felállítását hirdető intézvénye.

Tudomásul szolgál,
16. Müllner Mátyás főtanodai igazgató ur 1866. Aug. 16-án kelt levelében hivatalosan je 

lenti, miszerint Bárány Pál ur végrendeletileg a soproni főtanodára 500 ezüst ftoí hagyó-, 
mányozott s ezen összeg 1865. Jan. 1-től f. é, Aug. 1-ig járó  49 ft. 84 kr. oszt. értékbáni 
kamatjaival együtt, összessen osztr. értékű 574 ft. 84 krban neki, a végrendelet ide vonatkozó 
pontjának közlése mellett nagys. Pap János ur, mint Bárány Pál ur végrendeletének végre
hajtója által le is fizettetett; mely összegből nyugtabélyeg és póstadijakra 3 írt 34 krt fordít
ván 571 ft. 50 krt a sopronyi kölcsönsegélyzö egylethez ötös kam atra beadott; ennek kap
csában főtiszt Superint. ur hivatalosan jelenti, hogy ugyan Bárány P á l ur végrendeletének, 
végrehajtója nagys. Pap János álal tek. Radó Ignác eg>házm. felügyelő urnák közbejárulásával 
a  bold, végrendeletének értelmében kezéhez 367 ftr. 91 kr. osztr. értékben, a végrendeletnek 
kivonata közlése mellett lefizettettek olyfonnán, hogy ezen öszszegből:

1. A sz. lőrinci tanodára 200 pft. 19 havi kamatokkal együtt öszszesen 229 ft. 95 kr
2. A köccsei evang. iskolának 60 pft. 19 havi kamatokkal együtt öszszesen 68 ft. 98 kr.
3. A kővágó-eőrsi népiskolának 60 pft. 19 havi kamatokkal együtt, öszszesen 68 ft 

98 kr. jussanak; mely öszszegeket főtiszt. Superint. ur az elismervényre forditott bélyegilleték 
1 ft. 50 kr. levonásával az egyházkerületi gyűlésnek benyújtván, —

A sz. lőrinci tanoda számára 228 ft. 95 kr. ; —  a köccsei iskola számára 
68 ft. 73 kr. Schleining Károly tolnai esperes urnák ; a kővágó-eőrsi népiskola 
számára 68 ft. 73 kr. o. ért. Eősze István kővágó-eőrsi lelkészknek kézbesítés 
végett a gyűlés színe előtt át is adatott. — Mely kegyes hagyományokról az egy-
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házkerületi gyűlés a boldogult hagyományozó iránti kegyeletes érzülettel tudomást 
vesz s azokat hálaemlékül jegyzőkönyvbe iktatja és a soproni főtanodára hagyott 
öszszegnek kamatjait a végrendelkező akaratjának tekintetbe vételével, Bárány Pál 
neve alatt szegényebb sorsú, jótanulók ösztöndíj ázására rendeli; egyetemben Radó 
Ignác felügyelő urat felkérvén, hogy a végrendelet ezen kegyes hagyomá
nyokra vonatkozó pontjának hiteles másolatait, mind az illető egyházmegyei, mind 
az egyházkerületi levél, — mind pedig a főtanodai okirattár számára megszerezni 
szíveskedjék.

17. Radó Lajos ur, folyó évi Aug. 11. kelt levelében, mint néh. Tóth Juliánná vég
rendeletének végrehajtója jelenti, hogy nevezett kisasszony az újfalui templom szükségeinek fe
dezésére 1000 váltó ftot; az újfalui lelkész fizetésének gyarapítására szintén 1000 vftot; az 
újfalui tanító részére ugyan a fönebbi czélból 500 vftot; a répcze-laki tanító részére hasonló 
czélból 500 vftot hagyományozott, mely kegyes hagyományokra vonatkozó végrendeletnek ki
vonatát is az alapítványi könyvbe leendő igtatás végett beadja

Az egyházkerületi gyűlés e kegyes hagyományokról kegyeletes érzettel vesz 
tudomást, s egyúttal tek. Radó Lajos urat fölkéri, hogy a végrendeletnek ide vo
natkozó hiteles kivonatát mind az illető egyházmegyei mind a kerületi levéltárak
ba beküldeni szíveskedjék.

18. A m. é. kér. gyű és jkönyvének 53-dik pontjára vonatkozólag az egyházakban fel
állítandó takarék m agtárokat illetőleg ujabbi jelentések nem tétetvén, —

Ezen ügy továbra is az egyházak figyelmébe hathatósan ajánltatik.
19. A m. é. kér. gyűlés; jkönyvének 54-dik és az egyetemes gyűlés m. é. jkönyvének 

45-dik pontját illetőleg, az egyházi épületek biztosításának mielőbbi eszközlésére nézve, a  ti- 
száninneni ref egyházkerületnek a pesti biztosító társulattal már ez ügyben megkötött szerző
dése figyelembe vétel végett beadatván

Pálfy József elnöklete alatt, minden esperes, mégis Matkovich Tivadar, Cse- 
mez Péter, Klauzer Károly és Fodor Pál urak választmányilag kiküldetnek, hogy 
a beadott szerződés iránt véleményes jelentésüket a holnapi gyűlésen beadják.

20. A m. é. kér. gyűlés 58-dik jkönyvi pontja értelmében főtiszt. Superint. ur a gyü
lekezeteket hathatósan sürgetvén, hogy az Axtdörferféle Choralkönyv előfizetésere kerületileg 
meghatározott dijt mielébb küldjék be, —

Az illető egyházak e gyűlésből ismételve felszólittati.ak az előfizetési pénzek 
beszolgáltatására Poszvék Keresztély soproni lelkész úrhoz.

Jegyzettet
K arsay Sándor,

egyházi főjegyző.

Augusztus 23-án a gyűlés folytatatván :
21. A tegnapi gyűlés jegyzőkönyve hitelesittetett.
22. Zmeskál Sándor és Kis Sándor urak, mint a  levéltár körüli munkálatok megtekin

tésére kiküldöttek m. é. 57-ik j, k. számra beadják jelentésüket; miszerint a kerületi levéltárt 
a győri ág, ev. gyülekezet részéről átengedett — boltozott, vas ajtós és vas ablaktáblás s igy 
tökéletesen tüzmentes szobában jól elhelyezve s elrendezve, s az arról készített tárgymutatókat 
hibátlanoknak találták. A levéltárnak 1848 előtti részét Csukási Károly ur, az utóbbit maga 
Horváth Sándor lelkész és levéltárnok ur hozta rendbe. 1537-től 1820-ig a rendezés évszám 
szerint, azóta pedig tárgyilagosan az évszámnak rovatos kitétele mellett történt. Az okmányok 
nagyobb része még csak nem is hitelesített másolat. A levéltár számára egy fiókos állvány és egy 
iró asztal az egyházkerület utólagos jóváhagyása reményében készíttettek ; s ezekről, úgy a 
tárgymutatókhoz szükséglett papirról és a  tárgymutató 1537 — 1820-ig szólló I-ső részének be- 
bekötéséről szólló árjegyzékek a 16 ft. 30 kr. költség összeg utalványozása és kifizetése czél- 
jából benyujtatnak. Csukási Károly urnák a múlt évben már m egrendelt 100 ft. fáradozásidíj 
kifizetendőnek, úgy Horváth Sándor urnák is tetemes fáradozásaiért jegyzőkönyvileg méltányló 
elismerés és köszönet szavaztatni véleményeztetik, Egyszersmind jövendő pontos és ellenőrzés alatt 
tartható kezelés tekintetéből ajánltatik, hogy m últra és jövőre az okiratoknak eredeti vagy má
solati minősége a mint azt levéltárnok nr ez alkalommal meg is Ígérte — rovatilag határozottan 
megjeleltéssék ; hogy a Il-ik rész tárgym utató is beköttettessék ; hogy az egész még egy hite
lesített példányban elkészíttessék, s hogy jövőre is az egyházkerületet érdeklő minden iratok az ille
tő közegek által évről évre rendesen beadassanak, illetőleg beköveteltessenek.

A jelentés és vélemény helyesléssel tudomásul vétetvén, Csukási Károly urnák 
a már előbb megajánlott 100 ft. fáradozási dij, úgy a l ó i t .  30 kr. költségeknek
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kifizetése és a  Il-ik  rész tárgymutatónak beköttetése is megrendeltetik ; Horváth 
Sándor kerületi levéltárnok urnák szíves fáradozásaiért a méltányló köszönet meg
szavaztat^  ; s az egyházkerületi közegek is a kerületet érdeklő minden eltárgyalt 
iratoknak pontos és haladéknélküli beszolgáltatására és bekövetelésére u ta l ta tn a k .  
A másod példánya tárgymutatóknak elkészítése azonban jelen Ínséges évről elha- 
lasztatván megjegyeztetik, hogy ha a kerületbeli egyházi hatóságok ezen tárgy
mutatókat birni óhajtanák, azokat levéltárnok ur felügyelete alatt saját haszná
latukra és költségükön mindenkor leírathatják, s hogy különben levléltárnok ur 
utasittatott, a levéltárból okiratot nem másként csak másolatban kiadni.

23. K arsay Sándor esperes ur, mint az egyházrendszer átvizsgálásával megbízott vá
lasztmány elnöke m. é. 60-ik jk . számra jelenti: hogy az egyházi rendszer tervének Il-ik része 
is elkészült, de nagyobb terjedelménél fogva, még le nem tisztáztathatván, de az ügy fontosságá
hoz képest a még egyszeri átnézés is kívánatos lévén, a bemutatás a jövő gyűlésre marad.

24. Ugyan azon számra vonatkozólag a soproni alsó egyházmegye is észrevételeit a 
a közlött perrendtartási tervre nézve beadja.

Tudomásul vétetvén, a beadott észrevételek lehető figyelembe vétel tekinteté
ből ugyan azon választmánnyal közöltetni rendeltetnek.

25. Blajsza János esperes ur a  m. é. 61. jk. számra jelen ti: miszerint a zalai egyház
megye az egyetemes egyházi főjegyző díjazásába beleegyezik.

Jelen  szavazat beadása után —  ám bár a fehér-komáromi egyházmegye a 
gyűlés 2-ik napján képviselve sem lévén szavazatot most is még nem adott, — 
még is a már előbb bemondottakkal együtt az igénylő szavazatok többségben lé
vén, az egyetemes egyházi főjegyzői díjazás egyházkerületünk részéről is elfoga
dottnak kijelentetik, s erről az érdeklett egyetem küldendő követeink által legkö
zelebbi gyűlésen értesittetni rendeltetik. Egyébiránt a fehér-komáromi egyházmegye 
részéről tapasztalt azon hanyagság, miszerint sem a jegyzőkönyvi felszólításnak 
eleget nem tett, sem képviseltetéséről kellőleg nem gondoskodott, m int fontos ha
tósági kötelességének rósz következéseket maga után vonó mulasztása s a testiile- 
tiség ellen elkövetett el nem hallgatható sérelem ezennel komolyan megrovatik, s 
ezekre nézve további igazolása annyival inkább beváratik.

26. A m. é. 63-ik jk. sz. alatt a győri tápintézet érdekében tett fölhívásra vonatkozólag a 
soproni gyülekezeti tanács nyilatkozik: hogy a tápintézeti járulékokat annyival inkább nem 
nélkülözheti, mert az élelmezési czikkek folyvást emelkedő ára, s a 130 élelmezendő gymna- 
sialis tanonczhoz még 36 képezdei tanoncznak is jövetele a soproni tápintézet állását már is két
ségessé tette ; s ugyan azért kéri a győri testvér gyülekezetei szeretet teljesen fölszóllítatni az 
iránt, hogy követelésével barátságosan várná be azon időt, midőn a soproni tápintézet ilynemű 
áldozatokat könyebben hozhat. Nyomban

27. Az egyházmegyék jelen volt képviselői részéről is, gyülekezeteik nevében kijelen
tetett, hogy miután a soproni tanoda és tápintézet, úgy mint kerületi egyedül szerveztetek, fön- 
állhatásának alapjait annyival kevésbé vélnék jelen kétségbe ejtő körülmények között megcsor- 
bithatóknak, mert a soproni tápintézet m ár előbb is segély gyűjtésre szorulván, most annyival 
inkább félhető, hogy igen tetemes kárára az egyházi nevelésnek nem biraud megfelelni a szük
ségnek.

Ezekhez képest a  győri gyülekezet követelése jelenleg tekintbe nem vétet
hetvén az az iránti további tárgyalás jobb időre halasztatik.

28. M. é. 64-ik jk. számra Rá'hner Maté esperes ur szóval jelenti: hogy a Sz. Györ
gyi Horváth Nép. Ján, és Sz. Györgyi báró Horváth Sándorféle alapítvány érdekébeni kikül
detésükben Kranz kanonok ur hon nem léte következtében el nem járhattak.

Szovják Mátyás fölügyelő ur megbizatott, hogy miután a föntisztelt Horváth 
családbeliek által kiadott alapítvány levelek is eddigi főfelügyelőnk t. Radó Lajos 
ur által jutottak ide, a Horváth-Gludováczféle alapítványról szóló okiratnak meg
tekintését és hiteles másolatban leendő megszerzését is a  mennyire lehet az ő 
közbenj ötté vei maguknál a családbeli uraknál, és pedig egyenesen az eredetiről, 
és csak ha ez kivihető nem lenne, Szombathelyen a telekhivatalnál, hol a neve
zett alapítvány levél másolata megtalálható, eszközölné, s a levéltárbani eltétetés 
végett benyújtaná, a  hova a Horváth Nép. János és báró Horváth Sándor urak 
részéről kiadott alapítvány levelek is a főtanodai igazgatóság által szintén beadan- 
dók lesznek.

29. M. é. 72-ik jk . számnak kapcsolatában a soproni gyülekezet egyháztanácsa ré
szérül jelentetik: hogy a nevezettt egyháztanács nemcsak az 1851-ki szerződésben megállapított
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1730 ftokat, hanem gyarapodván időközben a részben alapul szolgáló alapítványok, ezeknek 
szintén nevekedő kamatai szerint eddig is m ár évenkint 274 ital többet mint a kötelezett ösz- 
szeg, fizetett a főtanodai pénztárba; miután pedig az 1861-ben életbe léptetett összesített alapít
ványi kezelés folytán ugyan azon alpitványok jövedelméből ismét újabb 156 ft. 33 kr. évi fe
lesleg mutatkoznék, ezt a Glosius-Artnerféle alapítványból 120 fiókkal együtt Fehér és Schef
fer tanár urak 550 ftyni fizetésének rendes tanári fizetésére emelése czéljából addig is, mig a 
rendes tanári fizetés különben is kikerülhetne, annyival inkább felajánlja, mert az 1862-ben meg
kezdett önkéntes ajánlkozás eddig is elsőnek szűkén, másodiknak pedig épen nem jövedelme
zett, alkalmilag megemlítvén azt is, hogy a Glosius-Artner alapítványból a 250 ft. a bölcsé
szeti tanárnak évenkint rendesen kiadatik

A főtanodának jövedelmező alapítványok gyarapodása iránti jelentése a sop
roni egyháztanácsnak örvendetes tudomásul vétetvén, a nevezett tanárok fize
tésének emelése iránti indítvány helybenhagyatik, s a jelentés nyilvántartás vé
gett számvevő úrral közöltetni rendeltetik.

30. M. é. 81-ik jk. számra vonatkozólag a pénzügyi bizottmány elnöke Kirchknopf 
Mátyás esperes ur bemutatja Szalay Sándor n.-baráti lelkész urnák bizottmányi fölszóllitás foly
tán ő hozzája intézett levelét, melyben tudatja, hogy Németh Pál volt vései tanitó hagyatéká
nak hátralévő részét ő a helység birájának, az pedig jelenlegi lelkész Horváth Sándor urnák 
beszedés végett átadta

Tudomásul vétetvén ezen levél használat végett a pénzügyi bizottmány elnö
kének visszaadatik.

31. M. é. 95. j. k. számra ft. Superintendens ur a pinkafői panasz tárgyában jelenti, hogy 
bár késlekedve Kirchknopf Mátyás esperes urnák maga igazolását bekérte, s miután az az ellene 
tám asztott vádaskodásokat tellyesen megcáfolta, az egész panaszos ügy bevégzettnek tekinthető ; 
el nem hallgathatja azonban esperes urnák megjegyzéseit, nevezetesen, hogy ha valakinek az 
esperesi eljárás ellen panasza volna, az első bíró az esperessség ; s hogy ha valaki vádoltatik, azzal 
a vádiratot, mielőtt közrehozatnék, előbb közölni kellene; — s végre ez esetből is következtet
ve ft. Superintendens ur határozatképen kimondandónak tartaná : hogy a kerületi gyűlésen 
csak ollyan ügyek tárgy altathatnak, melyek a kerületi elnökségnek oly jó  előre adattak át, 
hogy azokat áttekinthetvén meglehessen Ítélnie, ha valljon a gyűlés eleibe valók-e?

A beadott igazolással a panaszos folyamodvány kitételei tellyesen megcáfolva 
lévén, a netaláni elégtétel végetti magán kereset fönhagyása mellett a pauaszlók 
alaptalan vádaskodások benyújtásáért annyival inkább megrovatnak, minthogy 
m indnyájunk érdekében van a hatósági személyek tekintélyét épségben tartani. 
Egyébiránt a hivatkozott esperesi megjegyzések az egyház rendszer szabályozása 
alá esvén, a ft. Superintendens ur által fölemlitett inditvány következtében föl
hivatnak minden érdeklettek, hogy a gyűlésen felvétetni óhajtott beadványaikat, 
a mint a jó  rend is kívánja, mindenkor jó  eleve beadni igyekezzenek.

32. M. é. 96. számra számvevő ur szóval jelenti: hogy a kifejezett kívánatnak elég
tétetett s a győri gyülekezet alapítványi kötelezvénye az elmaradott 1852-iki első évi főtanodai 
kivetési összegről és kamatairól összesen 430 ftról o. é. általvétetett.

Tudomásul vétetik, az alapítványi eredeti kötelezvény a levéltárba beadatni 
rendeltetvén.

33. A m. é. egyetemes gyűlési jegyzőkönyvben közlött vallástárgyi törvényjavalatra
nézve

Gyülekezeteink figyelme fölhivatik, hogy a mennyiben arra nézve észrevéte
leik volnának, azokat annak helyén és idején megtehessék.

Jegyzetté :
Eőri Sándor,
V. főjegyző.

34. Felvétetett az iskolai nagybizottmány Sopronban 1866-évi Junius 19-én tartott ülésének 
jegyzőkönyve, melynek IV-ik pontja szerint a főtanodai és képezdei tápintézetek közti arány 
kidolgozása javaslatba a végett hozatott, hogy a két tápintézet jövőre ezen arány szerint külön 
részesülne a soproni gyülekezeti e rendbeli alapítványok évi adományaiban, s ezen arány kidolgo
zására Artner János ur elnöksége alatt már a múlt évben Klauser Károly, Mártiny Frigyes, 
Müllner Mátyás és Pálfy József urakból álló választmány neveztetvén, most Artner János ur az 
elnökségtől magát felmentetni kéri, minek folytán a nagy bizottmány az elnökséggel T. Klau- 
zer Károly urat megbizatni s válaszmányi tagul Schaffer Károly urat mint tápintézeti gond
nokot kineveztetni javasolja:
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A kerületi gyűlés a Seminariumot a kér. főiskola kiegészitő részének tekint
vén, a  képezdei tápintézetet a főiskola tápintézetével jövőre egyesitetni rendeli s 
ennél fogva mind azon adományokat, mellyek eddig a képezdei tápintézet részére 
annak igazgatóságához beküldetni szoktak, jövőre a főiskolai tápintézet gondnoká
hoz Schaffer Károly úrhoz utasítja, s a gyülekezeteknek valamint egyes jó tev ő k 
nek figyelmébe-is, a főiskolai tápintézet segedelmezését annál hathatósabban ajánlja, 
m inthogy jövőre a képezde tanonczai is ebben fognak élelmeztetni, felkérvén egy- 
szersmint a képezdére adakozó jótevőket arra, hogy az élelmezésre szánt ada
kozásaikat az alap növelésére szánt adományoktól minden alkalommal határazot- 
tan megkülönböztessék.

35. Ugyan ezen jegyzőkönyv V. pontja b. száma alatt az iskolai nagybizottmány azon 
javaslata, hogy a theologusok ének vizsga alól fel legyenek ugyan mentve, de a fél évi közvizs
gák alkalmával bizonyítványt mutassanak elő arra nézve, hogy az egyházi ének gyakorlatokba 
rendesen eljártak,

helyesetetvén, határozattá emeltetik. —
36. Ugyan azon jegyzőkönyv VII-ik pontja szerint a  főtonodai tanárikar a csepregi 

szbiróság által arról éríesitettvén, hogy öreg Mesterházy Ferencz végrendelete szerint a főtanoda 
részére 50 ft. hagyomány őzt atott, a nagybizottmányi ülés, minthogy ezen hagyomány mire for
dítása közelebb meghatározva nem volt, azt a 300-adoS tanári alapítványhoz csatoltatni javasolja:

az egyházkerületi gyűlés a nagybizottmány ezen javaslatát helyeselvén a hagyo
mányozott 50 ttot. a  300-ados tanári alapítványhoz csatoltatni rendeli s néhai öreg 
Mesterházy Ferencz hagyományozó emlékét jegyzőkönyvileg örökíti. —

37. Még is azon jegyzőkönyv X III ülése 5. pontja szerint W erthheimstein Bódog bécsi 
születésű és rom : cath : felekezetű ifjú ki a múlt tanévben a triesti gymnasiumban az érettsségi 
vizsgálattól egy évre visszavetetett, most egy évvel később azt a mi főtanodánkban a maga rend
je  és módja szerint letenni kívánván, attól felekezeti és más semmis okból eltiltatott, — mely a 
főtanodát közel érdeklő sérelemes ügyet a nagybizottmány a tanári kar előterjesztését méltányolva 
azzal jelenti fel, hogy egyházi és iskolai jogaink megóvása érdekében a kellő lépések a kerület 
átlal megtétessenek. —-

Minthogy egyrészről már más hasonló sérelmek ellen a kerület nem csak 
óvását megtette, hanem legfelsőbb helyre, bár eredménytelenül, folyamodásokat is 
intézett, más részről pedig a jelentés, sem hivatalos alapra fektetve, sem kellő ki- 
meritőleg előadva nem volna, a kerület részéről annak orvosoltatására ez úttal 
elegendő alapot nem lát. —

38. Ugyan azon jegykönyv XIV ülés III pontja a.) alatt a tanári kar által kifejezett 
azon óhajtást, hogy a főtiszt, és méltóságos Egyetemes gyűlés elé indokolt előterjesztés intéz- 
tessék az iránt, miként a Roth-Teleky féle ösztöndíjakat osztó választmány oly formán redez- 
tessék, hogy abban minden egyházkerület találná kéviselését, hogy továbbá a válaszmány az évi 
kiosztásnál a kellő arányt a honi evang. főtanodák közt szorosan megtartaná és hogy végre az 
önálló latin dolgozatok, mint a mellyek e mai nap már zsinór mértékül nem szolgálhatnak a 
tanulóság megítélésében, vagy végképp elhagyatnának vagy legalább helyükbe, forditmányok vétet- 
nének-fel ; a nagybizottmány helyeselvén, azt az Egyházkerület elé azon kéréssel terjeszti, hogy 
a közgyűlés ezen ügy érdemében a korszerű képviselés arányos dijosztás s az eddigi szokásos 
irályi dolgozatokban való változta!ásra nézve a főtiszt: és méltóságos Egyetemes gyűlésre illy 
előterjesztést tenni méltóztatnék,

elfogadtatik s a  kerület képviselői megbizatnak, hogy a Roth-Teleky ösztöndíj- 
jakat osztó válaszmány illy módoni alakítását, az arányos dijosztást és az irály 
dolgozatokban való változtatást a legközz.elebbi egyetemes gyűlés által elfogad
tatni törekedjenek.

39. Még is azon gyűlés XIV. III. számú b) jegyzőkönyvi pontja alatt, a tanári kar 
és kerületi számvevő a főtanodai pénztár állapotáról tesznek jelentést, melly m ár annyira jutott, 
hogy noha már April végén 1000 frtnyi kölcsön vetetett fel, még is elkerülheted^?! kiadásait, 
mellyek 5000 írtra  mennek, a  befizetések elmaradása miatt telyesiteni kölcsön felvétele nélkül 
nem képes, minélfogva ily kölcsön felvétel sürgettetik, s egyúttal a tandiji fizetések beszedését 
illetőleg a nagybizottmány más intézkedés télelére felhivatik, — a nagybizottmány ehez képest 
M$1 ln er Mátyás igazgatót, P á ’fy József és Szabó József urakat készpénzbeli kölcsön felvételével a 
a felelősség magára válalása mellett megbízza, — a tan dijak beszedésére vonatkozólag pedig- az 
indítványozó tanárikar azon közelebbi formulázott meg állapodását, hogy a tandjjak beszedésével 
egyik tanár bizonyos évi dijjaztatás mellett bizzasék meg, óhajtandónak találván, az Egyház- 
kerületi gyűlésre benyujtatni javasolja.
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Az elkerülhetetlen folyó kiadások fedezésére szükségelt kölcsön felvétele iránt 
tett intézkedés a kerületi gyűlés részéröl helyeseltetik, —  de a tandijjak besze
dését illető javaslat a jelen nyomasztó körülmények közt el nem fogadtathatván a múlt 
évi jegyzőkönyv 80-ik pontja alatt tett intézkedés továbbra is fenntartatni határoztatok.

40. Ugyan ezen jegyzőkönyv IX  pontja alatt az inditványoztatván, hogy a tanodái 
bizonyítványokért járó jövödelein azon egy harmada, mely eddig a tanárok közt szokott k i
osztatni, ezután a 300-ados tanári alapítvány gyarapítására forditassék, a nagybizottmány határo
zat hozásba nem bocsátkozván, hanem a tanári kart a kérdéses dolgoknak a régibb határozatok 
nyomán leendő felderítésére azzal szólította fel, hogy jelentését a legközelebbi egyházkerületi 
gyűlésre beterjessze. Ennek folytán most a  tanári kar e folyó évi Julius 3-án tartott tanári érte
kezlete jegyzőkönyvi kivonatát terjeszti be, melyben az 1855-ik évben Sopronban tartott egyház- 
kerületi közgyűlés 56 sz alatti második pontjára hivatkozva, a részére ebben biztosított jövöde- 
lem forrás fenntartásához szorosan ragaszkodik.

A kerületi gyűlés a különben is csekélyen dijjazott tanári kart ezen részére 
biztosított jövödelemtől megfosztani az igazsággal megegyeztethetőnek nem tartván: 
a tanodái bizonyítványokból befolyó utólsó egy harmad részt továbbra is a taná
rok közt az eddigi arányban felosztatni rendeli. —

41. Ezzel kapcsolatban előterjesztetvén: hogy a soproni tanárikar a tanulók mind 
egyikét arra kötelezni szokta, hogy ezek minden félév végével a tanodái bizonyítványokat bélyeg
gel ellátva kivegyék, —

A kerületi gyűlés ezen, a szegényebb sorsú tanulókat érzékenyen sújtó, semmi 
közgyűlési határozatán nem alapuló szokásnak jogosságát el nem ismerhetvén : 
a tanári kart oda utasitja, hogy a jövő kerületi gyűlésig ezen szokás alapját és 
eredetét kimutassa. —

42. A soproni főiskolai nagybizottmány jelentése szerint azon hat évek, a mellyekre 
a nagy bizottmány tagjai megválasztva voltak, e folyó iskolai év végével le teltek, és e szerint 
a nagy bizottmány újbóli alakításának szüksége forog fenn :

a  soproni főiskolai nagybizottmány tagjainak megválasztatása a holnapi köz
gyűlésre elhalasztatik.

43. Müllner Mátyás kerületi főtanodai igazgató hivatalos jelentése a főtanoda állásáról 
olvastatván, e szerint a soproni főtanoda a lefolyt tanévben anynyira látogatott volt, hogy a 
tanulók száma 399-re szaporodott és az ifjúságnak erkölcsi jó  szelleme, törvény tisztelete, és 
rendszeretete, oly általános volt, hogy fegyelmi rendszabályok alkalmazása egész éven át, egy 
esetet kivéve, nem volt szükséges, s az ifjúság tudományos buzgó törekvése és haladása any
nyira kitűnt, hogy általános osztályzatul 198. érdemelt k i t ű n ő t  vagy d i c s é r e t e s t ,  183. pedig 
k i e l é g í t ő t  és csak 10. volt, a k i  a jövő tanév kezdetén uj vizsga letételére köteleztetek; 8 magán 
tanuló pedig még eddig vizsgát nem tett.

Ezen haladás volt tapasztalható az érettségi vizsgáknál is, mert 62 ifjú közül 9 állotta 
meg a vizsgát e x i m i e ,  19 c u m  l a u d e ,  6 b e n e ,  26 s u f f i c i e n t e r ,  2 pedig fél évre visz- 
sza utasitattott. v

Ugyan ezen hivatalos jelentésből megértette az egyházkerület más részről azt is : hogy 
a főtanodai pénztár oly szükségben szenvedett, hogy utóljára is kölcsönre szorult, de kölcsönt 
sem kaphatván kellő mennyiségben, három a tanárok közül még mostanig sem kaphatta meg 
a nekik járó dijjat. Fehér és Schaffer tanárok részére pedig aláiras utján biztosított fizetésjavitás 
oly gyéren folyt be, hogy alig volt elegendő az első részére biztosított 200 for. fedezésére, 
Schaffer tanár részére pedig abból semmi sem jutott, mindezeknél fogva tehát, a jelentést tevő 
igazgató tanár az egyházkerületi gyűlést oly intézkedések tételére hívja fel, melyeknél fogva a 
tanárok, feloldva a lelki erőt zsibbasztó gondok és aggodalmak súlya alól, szent hivatásuknak, az 
ifjúság nevelésének élhessenek.

Mely igazgatói jelentésnek első része a főtanodai ifjúság szellemi előhaladását 
illetőleg örvendetes tudomásul vétetvén, annak második részére nézve, mind a 
gyülekezetek, mind az egyes adakozók kötelmeik pontos telyesitésére azzal hivat
nak fel, hogy szükség esetében ellenük a törvényes lépések is megtétetni fognak.

44. A főiskolai nagybizottmány többször hivatkozott jegyzőkönyvének Xl-ik sz. a- 
pontja szerint Limberger István igazgató tanár a felső lői al-reál-gymnásiumi- és képezdei tanin
tézetről a lefolyt tanévre vonatkozó hivatalos jelentését megtévén, egyszersmind a felső-lői iskola 
igazgató bizottmány jegyzőkönyvi kivonatát mutatja fel, melyszerint az iskolai bizottmány a 
tanintézetnek m agyar honi egyházunkkal szorosabb kapcsolatba való lépése és ezáltal hitrókona- 
inknál annál nagyobb érdek gerjesztése tekintetéből, azon indítványt teszi: hogy az eddigifenn
álló helybeli igazgató bizottmány az esperesség vagy kerület több világi és egyházi tágjaival
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nagyobb iskolai-bizottmánnyá alakifassék, mely gyakorolja az ellenőrködést az intézet ügyke
zelése felett^ meghívja az uj tanárokat, ezeket megerősítés végett az egyházkerülethez felter
jessze, s általában az intézetét kifelé képviselje, annélkül azonban, hogy ez által az intézet fö
lötti pártfogósági jog  változtatást szenvedne, az az hogy az épületek, pénzalap s a taneszkö
zök mindég a helybeli egyház község kezelése alatt Felső-Lön maradnának, s a  tannyelv a 
német maradjon, de a hazából származott tanulók által a m agyar nyelv is kellőkép miveltessék.

A kisebb iskolabizottmány kilencz tagjához tehát ezek szerint még három képviselőt 
a helybeli egyház részéről és 6 egyházi és 6 világi tagnak megválasztását javasolja a kerület 
részéről, a végett, hogy ezen 24 tag a nagyobb iskolabizottmányt képezze.

A felső-lői iskolai bizottmány ezen a helybeli egyházi közgyűlés által is el
fogadott javaslata a kerületi gyűlés által helyeseltetvén, és a  kerülettel való 
szorosabb kapcsolat létrehozása m éltányoltatván a tervezett nagyobb-iskolabizott- 
mány alakitása oly módon fogadtatik el, hogy abba a kerület részéről csak 3 egy
házi és 3 világi tag választassák, s hogy a kerületi főiskolai nagybizottmány 
felügyelői joga továbbra is fenn maradjon s hogy végre ezen intézkedésből a 
felső-lői gyülekezet a tanintézet segélyezésére nézve semmi következtethetést, ne 
vonhasson. Egyúttal a nagyobb iskolai bizottmányhoz, mely az esperes és espe- 
vességi felügyelő elnöklete alatt alakittatik, a  kerület részéről : Schneller Vilmos 
lelkész, Bayer János tanár, Losdorfer Pál lelkész, mégis Torkos Ferencz, Toper- 
czer Károly és Czobel Lajos urak ezennel megválasztattak.

45. Ugyan a főiskolai nagybizottmány jegyzőkönyvének XlI-ik pontja alatt a Szt. 
Lőrinczi algymnasiümról Scherer Konrád igazgató tanár, a Lahneféle magán tanintézetről pe
dig főtiszi Superintendens ur hivatalos jelentése felterjesztetvén:

A kerületi gyűlés a  nevezett tanoda szellemi haladásán kiviil, különösen a 
tápintézeti helyes gondoskodásról örömmel értesülvén, úgy ezen, valamint a L'áhne- 
féle magánintézetről beadott hivatalos jelentést is kedves tudomásul vette.

Jegyzetté :
Kis Sándor,

világi aljegyző.

Aug. 24-én a gyűlés folytattatván a tegnapi gyűlés jegyzőkönyvének
hitelesítése után :

46. Zmeskál Sándor, győri képviselő a Barlaféle peres ügyben számára utazási költsé
gekül megítélt 15 flot a soproni tanító képezde javára fölajánlani szíveskedett.

Méltó köszönettel vétetett s az összeg Pálfy József képezdei igazgatónak a 
gyűlés szine előtt kézbesíttetett.

47. A jelen gyűlés 42-dik jkönyvi pontja szerint letelvén a 6 év, mely időre az is
kolai nagy bizottmány választatott, az újra lévén alakítandó

A kér. gyűlés méltányolva azon buzgó készséget, melylyel az iskolai nagy 
bizottmány évenkint beterjesztett jkönyveinek tanúsága szerint az iskolai ügyek 
körül eljárt ; annak tagjaiul a Superintendens és kér. felügyelő elnöklete mellett 
a  következő 6 évre megválasztattak; Kirchknopf Mátyás, Gradt János, Andorka 
János, Schleining Károly, Pálfy József, Schneller Vilmos, Trsztyenszky Gyula? 
Kis János (réti) Eősze István, Hering János, Limberger István, Nagy Károly, 
Ritter István esp. és lelkész, még is: Szemerey Sándor, Berzsenyi Miklós, Mat- 
kovich Tivadar, Takács Lajos, Szóvják Mátyás, Torkos Ferencz, Zmeskál Sán
dor, Müllner Mátyás, Ostffy Pál, Nagy Imre, Baranyai László ; póttagokul Fárnek 
Dénes, Cipott Rudolf, Poszvék Sándor Iksz., még is : Boda József, Enessey K á l
mán és Bognár Géza urak. A soproni városi gyülekezet és tanári kar pedig föl- 
szólittátnak, hogy a szervezet alapján részökről is a bizottmány tagjait válasz
szák meg és főtiszt. Superintendens urnák jelentsék be.

J e g y z é s .  A soproni gyülekezet egyháztanácsa által utólag Artner János, Boór A. 
Gy. Károly, Ihász Rezső, Klauzer Károly, Martiny Frigyes, Poszvék Keresztély Iksz, és Rei
chenhaller József urak választattak az iskolai nagy bizottmány rendes tagjaiul ; póttagokul 
Hauer Samu és Mészáros Gusztáv urak ; a  soproni tanári kar által pedig Domanovszky Endre ur.

48. Scheffer Károly tanár, mint a soproni tápintézet gondnoka jelenti, hogy a múlt 
évi ku a segély gyűjtés által 552 ft. 38 kr. jö tt be. Mely kedvező eredmény és a tavali ol
csóság következtén a tápintézetbeliek illendő vacsorával is elláttathatván, a tápintézeti dij va
csora fej-ben csak 6 fttal emeltetett. Részesült pedig a tápintézeti jótéteményben 140 ifjú, kik 
közül 60 fizette az egész 36 ftnyi d ijt; 80 részint ingyen, részint 12, 18, 24 és 30 ft. fizetés mellett
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élelmeztetett. — Azonban mivel az idei segélygyüjtés a  jelen pénzszük időben a tavali jövede
lemnek legfölebb felével kecsegtetné; azon kívül az országos Ínség miatt az élelmiszerek ára 
már is az eddiginél jóval magasabbra rúgott volna; ehez járulván még azon körülmény, misze
rint a soproni nemes Convent határozata következtében a tánító-képezdei növendékek is a fő- 
tanodai tápintézetben és pedig jobbára leszállitatott dij mellett fognak jövőre élelmeztetni ; az 
eddigi hátralékok jegyzékének közlése mellett, melyek ámbár tavai némileg alább szállottak, 
de még is tetemesek, különösen Felső-Petrócot és Csernyét illetőleg még eddig tisztába sem h o 
zathattak, az egyházkerületi gyűlést oly határozatok közzé tételére kéri föl, hogy ezentúl, a fő- 
tanodai és képezdei tápintézet egyesülvén, mind azon kegyadományok, melyek akár egyes buz
gó hivektől akár egyes gyülekezetek vagy gyámintézetek részéről a képezdei növendékek élel
mezésére szánvák, közvetlen és egyenesen ő hozzá küldessenek be: a hátralékban levő, úgy 
a folyó évre járó rendes tartozások pedig a gyülekezetektől annál erélyesebben hajtassanak be; 
mivel ezeknek behajtásától függ a jövő sanyarú évben a tápintézetnek létele s az Ínséges idők
ben a kegyadományok valószinü elmaradását is a rendes tartozások által keilend pótolnia.

Örvendetes tudomásul vette az egyházkerületi gyűlés, hogy a segélygyűjtés
re nézve kieszközlött engedély és a gyülekezetekhez s egyes hi vekhez intézett ajánló 
szózata, a tápintézetet azon kedvező helyzetbe liozá, miszerint képes lett a tanuló 
ifjúságot vacsorával is ellátni: ezen jótékony intézetet továbbra is az egyházak és 
egyes hivek nemes szivü pártfogásába annyival inkább ajánlja, mivel jövőre a Soproni 
nemes Convent biztosító határozata szerint a képezdei növendékek is a tápinté
zetben fognak élelmeztetni, ez okból azon kegy adomány ok is, melyeket az egy
házak vagy egyes buzgó hivek az egyházkerületi több Ízben hozott határozatok 
szerint akár termesztményekben akár készpénzben, a  képezdei növendékek élel
mezésére gyűjteni szíveskednek, jövőre Scheffer Károly tápintézeti gondnok úrhoz 
lesznek beszólóáltatandók. — Minthogy pedig a Soproni főtanodának léteiét, leg
inkább a tápintézet fölsegélése biztosítója, hogy ezen jótékony intézet a jelen n y o 
masztó időkben is főn ne akadjon, az esperes és felügyelő urak komolyan föl- 
szólittatnak, hogy mind a folyó évi tartozások pontos beszolgáltatásáról, mind a 
hátralékoknak behajtásáról, mellyeknek jegyzékét a tápintézeti gondnok ur velők 
e végett közlendi, elmulasztatlanul gondoskodjanak, a vasi-közép és veszprémi es
peres és felügyelő urak külön is megbizatván, hogy a feiső-petróci és csernyei 
egyházak tápintézeti hátralékaiknak tisztába hozatalára nézve a tápintézeti gond
nok urnák segédkezet nyújtsanak.

49. A pénzügyi és gyámoldai igazgatóság f. é. Jul. 10-én és 11-én Kőszegen tartott 
ülésének jkönyve olvastatván, annak 2-dik c. pontja szerint Pálfy Jósef számvevő ur, a gyámoldai 
tőkék, kamatok és tartozások jegyzőkönyvét nagy gonddal és pontossággal 2 példányban el
készítette s mind a két példányt Lágler Soproni könyvkötő ingyen bekötötte.

Mind számvevő urnák ezen jegyzőkönyvek elkészítéséért, mint Lágler könyv
kötőnek szivességeért, a kér. gyűlés köszönetét jegyzőkönyvileg kifejezi.

50. U. a. j. k, 3-dik a) pontja szerint vonatkozólag a múlt évi kér. gyűlés 88-dik 
jkönyvi pontjára nézve a bizottmány, hogy egyházunk minden egyes tagja pénzügyeink miképi 
kezeléséről s hova fordításáról magának közvetlen tudomást szerezhessen szükségesnek tartja, 
hogy minden egyes egyházmegyének s szab. kir, városi gyülekezetnek a kerület összes pénz
ügyeiről, minden egyes pénztár állása, — bevételei, — kiadásai, — hátralékai, tökeiről szóló 
részletes jelentés, úgy mint a számvevő ur a maga hivatalos használatára vezeti, minden ötödik 
évben hiteles másolatban megküldessék ; a gyülekezetek és egyesek számára az eddigi általános 
tudósítást kielégítőnek tartván. Mire nézve az egyházmegyék és kir. városi gyülekezetek meg- 
kérdezendők az elnökség utján, akarnak-e ily részletes kimutatást magoknak szerezni, elvállal
ván természetesen a papír és lemásolás költségeit is, a példányok lemásolása, hitelesítése s ki
adásaival a jegyző bízatnék meg, a kerülettől pedig az erre szükséges ivek nyomatásának utal
ványozása kéretnék.

A pénzügyi választmánynak ezen javaslatát a kerületi gyűlés határozattá emeli, 
megbízván ugyan azon bizottmányt a kimutatások előleges megvizsgálására. Az 
egyházmegyék és kir. városi gyülekezetek pedig oda utasittatnak, hogy ha a rész
letes kimutatást magoknak megszerezni kívánják, a költségekre nézve a pénzügyi 
választmány elnökével tegyék magokat érintkezésbe ; az általános évi kimutatás 
továbbra is a gyámolda költségén kinyomattatván a gyülekezetekkel s gyámoldai 
tagokkal közöltetni fog.

51. U. a. j. k. 3-dik h., pontja szerint a győri városi gyülekezetnek főtanodai hátralé
káról kiállított kötelezvény szerkezete iránt némi észrevételek terjesztetvén elé.
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Az egyházkerületi gyűlés vonatkozólag m. é. jkönyve 96. pontjában hozott 
határozatára a Győr városi gyülekezet részéről kiálitott kötelevény szerkezetén meg
nyugszik.

52. U. a. j. k. 3-dik k. pontjára nézve a sz. lőrinci tanoda részére kerületileg meg
szavazott 630 ft. évi járulék mikinti kifizetését illetőleg, a bizottmány azt a  Sz, Lőrinchez leg
közelebb eső egyházak tartozásaiból vélné kielégíteni.

A területem megosztozást a kér. gyűlés nem látván célszerűnek, a tolnai egy
házmegyét továbbra is oda utasitja, miszerint tartozását évenkint pontosan fizesse 
be s igy a sz. lőrinci tanoda számára biztosított öszszeg is pontosan kiszolgáltatilc —

53. U. a. j . k. 3-dik m. pontja szerint a képezdei pénztárt terhelő 66^9 ftnyi s rész, 
bői a gyámoldai péztárból bizottmányi utalványozás folytán fölvett adóssága törlesztését illetőleg 
számvevői előterjesztés nyomán a bizottmány bele egyezését adja, hogy az igazgató az intézet 
activái közöl 5 darab 1060 ftról szóló rendesen betáblázott s kamatozó kötelezvénynyel a gyá- 
moldánál a képezde adósságainak egy részét törleszthesse.

A javaslat oly feltétellel elíogadtatik, hogy a törlesztés alapítványi kötelez
vények kivételével csak magán, kellő biztositéku kötelezvények által történjék. —

54. U. a j. k. 3-dik n. pontja nyomán a kér. és főtanodai pénztároknál fönlevő te
temes hátralékokat illetőleg, melyek miatt különösen a főtanoda kiadásainak födözése ez évben 
ismét csak kölcsön által lévén eszközölhető ; miután ez által nem csak a kezelés nehezittetik, 
hanem a jövedelem is csökkenik, sőt a főtanodának létele van veszélyezetetve : a  bizottmány 
a pénzügyek körüli rendetlenségek okát az által vélné jövőre elhárithatónak, ha az egyház
megyék legszigorúbban őrködnek a gyülekezeti számadások fölött ; az egyházmegyei pénztár
nokoknak számvevők által előlegesen megvizsgált számadásaikat gyűléseikben rendesen és nyil
ván tárgyalják s mindennemű pénztári hátralékok nyilvánosan előterjesztetvén, az egyházmegyék 
azokat, ha békés úton nem eszközölhetnék, vérehajtás utján is behajtják s végre minden egyház
megye évenkint ebbeli eljárásairól a kerületi gyűlésnek jelentést teszen, mely ezen jelentéseket 
egy bizottmánynak áttekintés végett kiadván ennek előterjesztése nyomán a kerület a szükség
hez képest intézkedik, A mi a hátralékok lefizetését illeti, a  bizottmány határidőt vél kitüzendő- 
nek, melyen túl azok az egyházmegyék által törvényes úton is behajtandók. —

Közsajnálattal értesült az egyházkerületi gyűlés a pénzügyi választmány hivat
kozott jkönyvi pontjából azon tetemes hátralékokról, a  melyek miatt ez idén is 
kölcsön által lehetett a főtanodai kiadásokat födözni, jövőre pedig m agának a fő
tanodának létele fenyegettetik veszélylyel, s elmulaszthatlan kötelességének ta rt
ván azt, m int egyik legfelsőbb kincsét a jelen Ínséges időkben biztosítani, elrendeli : 
hogy az évi tartozások mindenkor, úgy a jelen évben is, November 1-ig okvet
len beszolgáltassanak. Evégre, tekintve a jelen időket, az esperes és felügyelő urak 
oda utasittatnak, hogy a gyülekezeteket magok vagy szükség esetén két helyette
seik által meglátogatván, igyekezzenek azokat tartozásaik befizetésének szükséges
sége és a főtanodát fenyegető veszélynek bekövetkezése felől kellőleg fölvilágosítani; 
ha pedig az egyházközségek máskint nem volnának képesek tartozásaikat beszol
gáltatni, azokat a gyülekezet nevében felveendő kölcsön által is eszközöltessék. — 
Az egyházkerület a maga részéről is gondoskodni akarván a főtanodát fenyegető 
veszély elhárításáról T ót János esp. és Radó Ignác felügy, urak elnöklete alatt 
Szedenics György, Trsztyenszky Gyula esp. és Tatay Sám. lelkész, még is : Szako- 
nyi István, Yidos Dániel, Matkovich Tivadar, Zmeskál Sándor és Ostfíy Pál ura
kat választmányilag oly utasítással kinevezi és felkéri, hogy szükség esetén, a fő
tanodai kiadások födözésére kölcsönpénzt szerezni igyekezzenek. —

A hátralékok behajtását illetőleg a kerületi gyűlés az iskolai, nagybizottmány 
javaslatát elfogadva s azokat három részletre osztva, három esztendő alatt kam a
tokkal együtt az egyház megyék által törvényes utón is behajtatni rendeli, az első 
részlet fizetés f. é. Oct 1-én vevén kezdetét. —

Többire a kér. gyűlés a pénzügyekre az egyházmegyék leggondosabb ügyeimé, 
hivja fel s azokat oda utasitja, hogy minél pontossabb pénztárnokokat válaszszanak ; 
azoknak számadásaikat számvevők által jó  előre megvizsgáltatva ezeknek jelentései 
nyomán gyűléseiken nyilván tárgyalják ; a hátralékosokat a gyűléseken kérdőre 
vonják, szükség esetén törvényes úton is tartozásaik befizetésére szőritság s ebbeli 
eljárásaikról évről évre a kerületi gyűlésre jelentést tegyenek. —

55. U. a. j. k. 10-dik g. pontja szerint a gyámoldai főpénztárnok oda utasittatván, 
hogy a hátralékokat egy év alatt az egyházmegyei pénztárnokok, illetőleg ügyészek által haj
tassa be. —

*
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Vonatkozólag a. in. é. kér. gyűlés 82-dik jkönyvi pontjára, a bizottmány in
tézkedése helyben hagyatik. —

56. A tolna-baranya-somogyi egyházmegye í. é. Jun. 13. 14= tartott gyűlése jkönyvének 
48. pontját beterjeszti, mely szerint főtiszt. Superint. ur által hivatalosan értesülvén arról, hogy 
Schaumburg Lippe Adolf ő hercegi fönsége Baranya megyében fekvő s dárdai uradalmához tar
tozó, névszerint kácsfalúi anya, — bollmányi leány, —  magyar-bollyi anya, — és iván-dárdai 
leány gyülekezeteik és ezek lelkészei és tanítói részére tetemes, összesen 52 holdra terjedő föl
det adományozni kegyeskedvén ; egyházmegyei gyűlésében ezen kegyelmes adományozásért Schaum
burg Lippe Adolf ő hercegi fenségének nevét hálás köszönetének jeléül nem csak jegyzőköny
vében örökítette ; hanem azon küldöttség által, melyet a földadományok átvételére megbízott, 
háláját az uradalmi igazgatóság utján ő hercegi fönségének különösen kifejeztette, sőt a  nagy 
lelkű adományt hírlapok utján is, hálás érzelmeinek kifejezése mellett köztudomásra juttatni 
rendelte.

A tolnai egyházmegyének intézkedései helyeseltetvén az egyházkerületi gyűlés 
is a nagy lelkű adományt örvendetes tudomásul vevén már a Superintendensi 
hivatalos jelentésből, legméltóbb háláját ő hercegi fönségének jegyzőkönyvében is 
kifejezi.

57. A jelen gyűlés jkönyvének 7-dik pontja alatt kinevezett kerületi törvényszéken fel
ül vizsgált sikátori ügy beadatván:

Az illető egyházmegyéhez a teendők teljesítése végett elküldetik.
58. Pálfy József képezdei igazgató jelenti, hogy miután a képezdei növendékek jövőre 

a tápintézetben fognak élelmeztetni, Berec Imre, 200 ft. fizetéssel alkalmazott s élelmezés
sel is eddigelé a képezdében ellátott segédtanár élelmezéséről is a kerületnek gondoskodni 
kellene ; a ki különben is a 2 próba évet dicséretesen kitöltvén méltó, hogy neki a rendes ké
pezdei tanári cim megadassák s ezen tanári állomást illető 600 ft. rendes fizetés számára meg
szavaztassák, oly föltétellel, ha sikerülend a képezdének ezen fizetést részére megszerezni, a mit 
a képezdei kiadások szaporítása nélkül úgy vél eszközölhetőnek, ha azon négy tantárgy, melye, 
két Fehér és Scheffer tanár urak adtak elő, az igazgató, K irály és Berec tanárok között osztat, 
nék föl, a  fönnevezett 2 tanár ur vesztesége a soproni nemes Convent által számukra fölaján
lott öszszegből megtérülvén. —  Miután továbbá a jelen sanyarú időkben, a gyülekezetek azon 
segélyezésére, melyet az egyházkerület a  képezde számára több ízben elrendelt, csekély mérték
ben számolhatni, az intézet föntartása pedig, a növendékeknek a tápintézetben leendő élelmezése 
mellett is, még 2000 ftot igényelne, — mely öszszeg a három évre kötelezett részvényekből 
400, —  a képezdei növendékek részéről fejenkint lakbér, fűtés, mosás és tandíj fejében fizetendő 
20 ft által 800, — és igy öszszesen 1200 ftig fedeztetnék, és igy az intézetnek még 800 ftra 
lenne szüksége, mely összegnek kegyadományok utjáni befolyásához kevés kilátás lévén, kéri 
a kerületet, hogy az egyházegyetemet az iránt tisztelettel kérje föl, miszerint az egyetemes isko
lai alap jövedelméből tanitóképezdénket, legalább mig a jelen mostoha idők tartanak, segélyez
ni kegyeskedjék.

Az egyházkerületi gyűlés, a soproni tanitóképezdét, mint a  főtanoda kiegé- 
szitő részét és egyházunkra nézve eddigelé is áldásosnak bebizonyult de csak 
kegyadományok által föntartott intézetét, a jelen ínséges időkben is minden ki
telhető módon támogatni akarja. Mert ámbár növendékei a tápintézetben fognak 
jövőre élelmeztetni: az intézetnek egyébb szükségletei miatt még mindig segélyre 
kell szorulnia Ez okból azt az egyházak és egyes buzgó adakozó hívek kegyes 
pártfogásába továbra is hathatósan ajánlja. Berec Imre segédtanárt, a rendes ta
nári cim elnyerhetése végett, a tanári vizsgának egy év alatti letételére utasítja; 
addig is a Fehér tanár ur által előadott tantárgyak neki átadatván, ezért élelme
zés díjul számára a képezdei pénztárból 150 ft. rendeltetik. Az egyetemes gyű
lésre küldendő képviselők pedig megbizatnak, miszerint a legközelebb tartandó 
egyház egyetemes gyűléshez kerületünk hevében egy alázatos kérvényt nyújtsa
nak be az iránt, hogy az egyetemes iskolai alapból tanitóképezdénket ha csak egy 
időre is annyival inkább segélyezni kegyeskedjék, mivel ezen intézet a növendé
kek fölvételénél a  többi testvér kerületekre is tekintettel van és az azokban is 
már alkalmazást nyert jeles növendékei, az intézetnek az egész egyház egyetem
re kiható áldásos voltát kétségtelenné teszik.

59. A székes-fehérvári leány-gyülekezet az iránt folyamodik, hogy jelenleg üresedés
ben levő tanítói állomását, az anya egykáztóli távolság tekintetéből oly egyénnel tolthesse be, 
a ki a  lelkészi cselekvényeket is teljesíti.

Az engedélyhez az anyaegyház beleegyezése és az esperesség véleméüye is



—  17 —

szükségeltetvén, ezeknek beterjesztése végett a  kérvény a veszprémi egyházmegye 
elnökségéhez vissza küldetik. —

60. Olvastatott a mihályi leánygylilekezetbeli hívek egy részének folyamodványa, 
melyben a legközelebb történt tanítói választást megsemmisíteni s azt újból elrendelni kérik • 
ennek kapcsában Trsztyeiiszky Gyula esperes és Káldy József ideiglenes felügyelő urak hivatalos 
jelentése azon vizsgálatról, melyet ez ügyben főtiszt. Superintendens urnák megbízása folytán tel
jesítettek ; végre a mibályi leánygyülekezet néhány tagjainak ujabbi folyamodványa, melyben a 
megválasztott Dorner Sámuel káldi tanító helyett Benedek Adolf képezdei növendéket kérék ta
nítóul kineveztetni.

Miután az illető egyházmegyei elnökség hivatalos jelentéséből a megtörtént 
választás törvényessége kiderült, s az ellen folyamodók érvényes okokat nem 
is hoztak föl, kérelmüktől elmozdíttatnak.

61. A sandi leánygyülekezet az iránt folyamodik, hogy régóta táplált buzgó kívánsá
ga szerint az iháros-berényi anyaegyháztól elválva anyegyliázzá alakulhasson, — benyújtván 
az általa fölajánlott lelkészi és tanítói fizetésnek is jegyzékét.

A somogyi egyházmegye elnökségéhez a kérvény és díjjegyzék visszaküldet
nek, hogy a legközelebb tartandó kerületi gyűlésre ez ügyben történt vizsgálatá
ról vélemény es jelentését adja be.

62. Olvastatott a sár-szentmiklósi, korábban a tolnai egyházmegyéhez tartozott, de a 
kerület jóváhagyásával néhány évvel ez előtt a fehér-komáromi egyházmegyéhez csatolt, anya
egyház folyamodványa, melyben a tolnai egyházmegyéhez visszacsatoltatását kéri ; —  erínek 
kapcsában a tolnai egyházmegyéknek f. é. Jun. 13. 14. tartott közgyűlésének kivonatilag be
terjesztett 36. jkönyi poütja, mely szerint a kért visszakeblczés a tolnai egyházmegyének ój- 
hajtásával is találkozik.

A fehér-komáromi esperességgel a kérvény s jköúyvi kivonat közöltéinek, 
jelentése be váratván.

63. A f. é. Octok 4-én Pesten tartandó egyetemes gyűlésre
Képviselőkül kineveztettek, főtiszt. Superintendens uron kivül: Szedenics György, 

Kirchknopf Mátyás, Karsay Sándor, Tót János, Schneller Vilmos, Schiebung 
Károly, Trsztyenszky Gyula, Pálfy József, Müllner Mátyás, Badics István, Malatí- 
desz Sándor és Hafner Lajos, még is : Radó Ignác, Berzsenyi Miklós, Eőri Sán
dor, Kis Sándor, Matkovich Tivadar, K arc György, Zmeskál Sándor, Perlaky 
Dániel, Ostffy Pál, Csapó Pál és Dobrovszky János urak. —

64. Némely tárgyak függőben ni áradván.
A legközelebb ugyan Győrött az elnökség által meghatározandó időben tar

tandó gyűlésre halasztattafc,
65. A mai gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Az elnökség és jegyzőségen kivül Horváth Sándor lelkész és Zmeskál Sándor 
képviselő urak kérettek föl.

Jegyzetté :

K á rs a y  S á n d o r,
• egyházi főjegyző.

Hitelesítettük :

I la n b n e r  M áté,
Superintendens.

H o rv á th  S á n d o r ,
győri lelkész.

Z m eskál Sándor.'
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Az Egyházkerület minden gyülekezetei : 6, Í8 , 20, 33, 54, 58.
Az Egyházmegyék és kir. városi gyülekezetek : 50, 54.
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Az egyetemes gyűlésre menendő követek : 10, 25, 38, 58.
Fehéi-Kom árom i egyházmegye : 25, 62.
Vasi közép egyházmegye : 48.
Veszprémi egyházmegye 48, 59.
Somogyi egyházm egye: 61.
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Kerületi főpénztára ok : 22.
Gyámoldai főpénztárnak : 55.
Kerületi számvevő : 29.
Kerületi levéltárnok: 22, 32.

Andóka János, 47.
Artner János, 47.
Badics István, 63.
Baranyay László 47. 
Berzsenyi Miklós, 6. 47, 63. 
Beyer János, 44.
Boda József, 6, 47.
Bognár, Géza, 47.
Boór Á. Gy. Kár. 47.
Csapó Pál, 63.
Czipott Rudolf, 47.
Czobel Lajos, 44. 
Dobrovszky János, 63. 
Domanovszky Endre, 47. 
Enessey Kálmán, 47.
Eőry Sándor, 63.
Eősze István, 47.
Fárnek Dénes, 47.
G radt János, 47.
Hafíher Lajos, 63.
Hauer Samu, 47.
Hering János, 47.
Horváth Dávid, 6.
Ihász Rezső, 47.
Karsay Sándor, 63. 
K irchknopl Mátyás, 47. 63. 
Kis János, (réti) 47.
Kis Sándor, 63.
Klauzer Károly, 47.
Kurcz György, 63. 
Limberger István, 47. 
Losdorfer Pál, 44.

Malatidesz Sándor, 63.
Martiny Frigyes. 47.
Matkovich Tivadar, 6, 47, 54, 63. 
Mészáros Gusztáv, 47.
Müllner Mátyás, 47, 63.
Nagy Károly, 47.
Nagy Imre, 47.
Nagy Sándor, 6.
Ostffy Pál, 47 54, 63.
Pálíy József, 47, 63.
Perlaky Dániel, 6, 63.

. Poszvék Kér, 47.
Poszvék Sándor, 47.

! Radó Ignácz, j 6, 54, 63.
Radó Lajos, 17.
Rajcsányi János, 6.
Reichenhaller József, 47.
Ritter István, 47.
Schleining Károly, 47, 63.' 
Schneller Vilmos, 44, 47, 63. 
Szakonyi István, 54.
Szedenics György, 54, 63. 
Szemerey Sándor, 47.
Szovják Mátyás, 28, 47.
Takács Lajos, 6, 47.
Tatay Samu 6, 54.
Trsztyenszky Gyula, 47, 54, 63.

'  Toperczer Károly, 44.
Tót János, 54, 63.
Torkos Ferencz, 44, 47.
Vidos Dániel, 54.
Zmeskál Sándor, 47, 54, 63,

Nyomatott, Sopronban Romwalter Károlynál.
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It János esp., Kurcz Endre felügyeld, Fleischliacker 
irik lk., Rácz György Ik., Unger János lk., Bog-

yenszky Gyula esp., Ostffy Pál felügyeld, Szánthó 
ry lk., Holbok József lk., Szarvassy Samu lk., Bara- 
Lajos.

iOpf Mátyás esp,, Szovják Mátyás felügyeld, Coriary

» Lajos felügyeld, Poszvék Sándor lk., Hafenscheer 
/, Radó Kálmán.
Ii János esp., Berzsenyi Miklós felügyeldi helyettes, 
rácz Antal lk., Vidos Kálmán, Radó Dénes, Weo-

Jónás lk.. T atay Sámuel lk., Ajkay Imre, Kiss

Schmid Mihály esp., Mostyenán György lk., Szabó

ior felügyeld, Lágler György képviseld.
János esp., Horváth Sándor lk., Renner Endre lk.,

Károly esp., Ritter István lk., Kurcz Ferencz.
Dől: Klauzer Károly felügyeld, Kolbenlieyer Mór lk., 
Gyula, Braun Nándor, Hauer Samu, Ulber Mátyás,

□dl : Torkos Ferencz felügyeld, Schneller Vilmos lk.,

>1 : Manhardt Mihály lk., K leinrath Károly felügyeld. 
1 : Kis Sándor, Zmeskál Sándor.
31’ Mátyás ig. tanár, Pálfy József képezdei igazgató, 
liivek nagy számmal.

ur, a nagy számmal egybegyiilt közönséget szívesen 
hogy hazánk viszonyainak jobbra fordultával tűnd 
18 évig tartott nyomása alatt nekünk egy házilag is 
lelkes szavakban buzdítva a hit, szeretet, remény 

re, s a gyűlést megnyitottnak nyilváuitá.
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alkalommal :
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Az ISGT-ilí évi Junius 2(i. 2Í. és 28-ik napjain sz. kir. Sopron városában 
a dunántúli ág. Iiitv. ev. egyházkerület részéröl lötisztelcmlö Karsay 
Sándor Superintendens és tekintetes Szent-Mártoni Radó Ignáez ke
rületi felügyelő urak ikcrelnöklete alatt közgyűlés tartatván, jelen 
voltak:

Soproni felső esperességből: Gradt János esp., Kurcz Endre felügyelő, Fleischhacker 
Károly lk., Ludig József lk., Renner Henrik lk., Rácz György lk., Unger János lk., Bog
nár Géza.

Soproni alsó esperességből : Trsztyenszky Gyula esp., Ostffy Pál felügyelő, Szánthó 
István lk H o r v á th  János lk., Bejek György lk., Holbok József lk., Szarvassy Samu lk., Bara
nyai László, Fodor Pál, Jánosa Lajos, Kis Lajos.

Vasi felső esperességből : Kirchknopf Mátyás esp., Szovják Mátyás felügyelő, Coriary 
Tobias lk., K irnbauer Sándor lk.

Vasi közép esperességből : Takács Lajos felügyelő, Poszvék Sándor lk., Hafenscheer 
Károly lk., K und Samu lk., Takács Mihály, Radó Kálmán.

Kemenesallyi esperességből : Tóth János esp., Berzsenyi Miklós felügyelői helyettes, 
Hering János lk., Nagy Károly lk., Pongrácz Antal lk., Vidos Kálmán, Radó Dénes, Weo- 
reos József.

Veszprémi esperességből: László Jónás lk., Tatay Sámuel lk., Ajkay Imre, Kiss 
Lajos lelkész.

Győri esperességből : Kis János esp.
Fehér-Komáromi esperességből: Schmid Mihály esp., Mostyenán György lk., Szabó 

Sándor lk.
Zalai esperességből ; Perlaky Gábor felügyelő, Lágler György képviselő.
Somogyi esperességből: Andorka János esp., Horváth Sándor lk., Renner Endre lk., 

Pálfy Zsigmond.
Tolnai esperességből : Sclileining Károly esp., Ritter István lk., Kurcz Ferencz.
Sopron sz. kir. városi gyülekezetből: Klauzer Károly felügyelő, Kolbenheyer Mór lk., 

Mártiny Frigyes, Artner János, Dr. Boór Gyula, Braun Nándor, Hauer Samu, Ulber Mátyás, 
Reichenhaller József, Rupprecht János.

Kőszeg sz. kir. városi gyülekezetből : Torkos Ferencz felügyelő, Schneller Vilmos lk., 
Freyler Ede.

Ruszt sz. kir. városi gyülekezetből: Manhardt Mihály lk., K leinrath Károly felügyelő.
Győr sz. kir. városi gyülekezetből : Kis Sándor, Zmeskál Sándor.
Soproni főtanoda részéről: Müllner Mátyás ig. tanár, Pálfy József képezdei igazgató, 

Domanovszky Endre, képviselők és egyébb hivek nagy számmal.

Mely alkalommal:
Buzgó ének és ima után

1. Egyházi elnök Superintendens ur, a nagy számmal egybegyült közönséget szívesen 
üdvözölvén és örömét fejezvén ki a fölött, hogy hazánk viszonyainak jobbra fordultával tűnő 
félben vannak ama gyász idők, melyeknek 18 évig tartott nyomása alatt nekünk egy házilag is 
folytonosan lételünkért kelle küzdenünk, — lelkes szavakban buzdítva a hit, szeretet, remény 
szent paizsa alatt a belső hitélet fejlesztésére, s a gyűlést megnyitottnak nyilvánitá.

1
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2. Az üresedésben levő egyházi fő- és világi aljegyzői székek azonnali betöltése szük
ségeltetvén, —  Schleining Károly esperes és Szovják Mátyás egyházmegyei felügyelő urak el
nöklete alatt: Andorka János, Kis János, Schmid Mihály, Ritter István, Horváth Sándor espe
res és lelkész urak, még is: Torkos Ferencz, Radó Dániel, Kurcz Ferencz és Ulber Mátyás 
urak a gyülekezetek által ez érdemben beadott szavazatok felbontására v á lasz tm án y ig  kikül
dettek, jelentésük azonnal beváratván.

3. Olvastatott a nm. m. kir. Helytartótanácsnak 1866-ki Dec. 4-ik 9441 szám alatt 
küldött abbeli rendelete, mely szerint a kiskorúak házassági engedélyi folyamodványa mellé, az 
illető szülék, illetőleg gyámnokok beleegyezési nyilatkozata is csatolandó.

Annak idejében köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
4. Ugyan a nm. m. kir. Helytartótanács 1866-ki Nov. 13-án 63,665. sz. a. arról ér

tesít, hogy a papiszemélyek értékküldeményeinek postadij mentessége, mint az e tekintetben 
fennálló rendszabály szellemébe ütköző intézkedés, felsőbb helyen megengedhetőnek nem 
találtatott.

Köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
5. Ugyan a nm. m. kir. Helytartótanács 1866-ki Dec. 13-án 94,111. sz. alatti rende

lete szerint, a Magyarországban elhalt szász katonák halotti bizonyítványa a Helytartótanácshoz 
beküldendő.

Köröztetett.
6. Ugyan a nm. m. kir. Helytartótanács 1867-ki Ján . 4-én 100,065. sz. a. kiadott! 

rendelete szerint, ugyan ezen évben szerkesztendő egyházi névtárt, két példányban megkül
detni kérvén.

Az egyházi névtárnak újbóli kiadása, a  történt változások tekintetéből a  ke. 
rület által is szükségesnek találtatván, annak szerkesztésével Pálfy József képez- 
dei igazgató bizatik meg, egyetemben a kerületi gyülekezetek utasittatnak, hogy 
az e tekintetben szükséges adatokat, nevezett igazgató u r kezeihez f. é. Nov. 1-ig 
okvetlenül beadják.

7. Ugyan a nm. m. kir. Helytartótanács 1867-ki Ján . 25-ről 19,087. sz. alatti rende
lete szerint a  breznó-bányai anyaszentegyházhoz tartozó Mitói fiókegyház segélygyüjtésre enge
délyt nyert.

Annak idejében köröztetett.
8. Ugyan ilyen rendelete van a nm. m. kir. Helytartótanácsnak 1867-ki Febr. 12-ről 

11,985. sz. alatt az isztebei anyaegyházhoz tartozó Parnizai fiók gyülekezetei illetőleg, —
Mely szintén köröztetve lévén, tudomásul vétetik.

9. Olvastatott Gr. Andrássy Gyula miniszterelnök urnák 1867-ki Febr. 23-án 14. sz. 
a. ke lt levele, melyben tudatja, hogy a m agyar Minisztérium ugyan azon évi Márt. 10-én a 
kormányzatott tettlegesen megkezdendi.

* Annak idejében köröztetve lévén, örvendetes tudomásul szolgál.
10. A nm. m. Helytartótanács 1867. Febr. 24-ről 14,189. sz. a. kiadott rendelete sze

rint arról értesit, hogy Ábiáner György, veröczei születésű 17 éves ifjúnak a varasdi gymná- 
sium 4-ik osztályából, tolvajsági bűntény miatt a Horvát és Tótországi tanintézetekből történt 
kizáratását, Magyarországra is kiterjeszteni rendelte.

A fő és altanodák igazgatóságával közöltéivé lévén, tudomásul szolgál.
11. Olvastatott báró Eötvös József cultusminiszter urnák 1867-ki Márt. 19-ről 175. 

sz. alatt kelt levele, melyben Superintendens úrral hivatalos működésének megkezdését, a hiva
talos felterjesztésekre vonatkozó utasításokkal egyetemben tudatja.

Annak idjében köröztetve lévén, örvendetes tudomásul szolgál.
12. Ugyan a vallás és közoktatási Minisztériumnak 1867-ki Ápr. 10-én 1148. sz. a. 

kiadott abbeli rendelete olvastatott, melyben értesítvén, hogy a tűzvész által károsult Gömörme-’ 
gyei Szivetei egyházközségnek a segély gyűjtés országszerte megengedett, oda utasítja Superinten
dens urat, miszerint a begyülendő segélyösszegeket közvetlenül főtiszt. Máday Károly tiszai ke
rületbeli ág. hitv. Superintendens úrhoz szállítsa.

Tudomásul szolgál.
13. Ugyan a vallás és közoktatási Minisztérium 1867-ki Ápril 15-én 1605. sz. a. k i

bocsátott iratában tudtul adván, hogy a pesti kir. tanítóképezdében a süketnémák oktatására 
két havi tanfolyam rendeztetvén és az előadásokkal a váczi süketnéma intézet egyik tanára bí
zatván meg, figyelmeztet, miszerint óhajtandó volna, hogy ezen oktatásokban a mindkét hitv. 
evang. képezdék növendékei közül, minél többen részt vennének s ez okból ily értelemben ér- 
tesítendők volnának,
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Hivatalos tudomás és intézkedés végett Pálfy József képezdei igazgató úrral 
aunak idejében közöltetett.

14. Ugyan a vallás és közoktatási Minisztérium által 1867-ki Máj. 13-ról 2814. sz. a. 
az ő Felsége személye körüli m agyar k. miniszter urnák azon átirata közöltetik, melyben tud- 
tul adja, bogy Decicz Vincze és Patucic István, zágrábi gymnásiumi I-ső osztályú tanulók a 
középtanodákból kizárattak.

A rendelet a soproni főtanodai igazgatósággal tudomás és alkalmazkodás vé
gett közöltetett.

15. Ugyan a vallás és közoktatási Minisztériumnak 1867-ki Máj. 9-ről 3094. sz. alatti 
rendelete folytán felhivatik a  kerület, miszerint a prot. jogakademiáknál a magántanulást és ma
gánvizsgatételt illetőleg gyakorlatban levő tanszabályait terjeszsze föl.

Főtiszt. Superintendens u r e tekintetben a szükséges tudósítást arról, bogy 
kerületünkben a mi részünkről jogakademia nem létezik, maga megtevén, eljárása 
tudomásul vétetik.

16. Olvastatott ugyan a vallás és közoktatási Miniszter urnák 1867-ki Május 18-ról, 
433. sz. alatti rendelete, melyben a debreczeni ref. anyaegybáz által, a magán adakozás utján 
fentartott vallási, közoktatási, szegény ápoldai és templomi pénztárak országfejedelmi adómentes
sége iránt, a pénzügyi miniszteriumboz benyújtott, s a közoktatási minisztériumhoz áttett folyamodványa 
alkalmából, a közoktatási, szegény ápoldai és templomi pénztárak adómentessége, vagy legalább 
nem érzékeny megadóztatása tekintetéből, azokról kimutatást kér.

A kerület méltó elismeréssel fogadja az illető nm. in. kir. Minisztériumnak 
az érintett alapítványokra vonatkozó jó  szándékát, s miután a kebelében létező 
gyülekezetek közül szintén többen vannak, melyeknek jótékony czélokra szánt 
alapítványai ily súlyos megadóztatással terbeltetnek, — ennek megszüntetését a 
magas Minisztériumnál feliratilag sürgetni elhatározta, utasítván a gyülekezeteket 
hogy a felirathoz melléklendő hiteles kimutatások tekintetéből ide vonatkozó ada
taikat még e gyűlés folyama alatt beadják, a mennyiben pedig ez alkalommal 
meg nem tehetnék, Superintendens úrhoz mielébb beküldjék.

17. Olvastatott báró Prónay Gábor egyetemes felügyelő ur hivatalos levelének kap
csában báró Eötvös József vallás és közoktatási miniszter urnák Budán 1867-ik évi Máj. 17-én 
3437. sz. a. kelt rendelete, melyszerint Ő cs kir. ap. Felsége, Budán 1867-ik évi Máj. 15-én 
kelt legmagasabb elhatározása által, hű prot. alattvalói vallásos nyugalmának megőrzésére irány
zott atyai szivétől vezéreltetve, legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy a mindkét hit- 
felekezetű prot. egyház szervezése iránt 1859-ik Sept 1-én kiadott nyílt parancsa, minden kö
vetkezményeivel együtt hatályon kívül tétetett, és annak folytán előállott viszonyoknak rende
zése, t. i. a patensszerüleg • szervezett egyházkerület, senioratusok és consistoriumok feloszlatása, 
s az egyházközségeknek az illető egyházmegyékbe és kerületekbe leendő visszakebelezése, az 
egyetemes gyűlésre bízatott.

Ezen az összes m agyar prot, egyházra nézve oly nagy fontosságú rendelet, 
melyért az egyetemes felügyelő ur által mind a négy egyházkerületből összehiva
tott országos küldöttség Ő cs. kir. ap. Felségének f. évi Jun. 5-én Budán, hálás 
köszönetét, —  Superintendens ur jelentése szerint, —  személyesen már kifejezte; 
itt örvendetes tudomásul vétetik, s egyúttal az egyetemes gyűlésre küldendő kép
viselők utasíttattak, hogy a legfelsőbb kivánatlioz képest ezen ügynek alkotmá
nyos utón és egyházunkra nézve minél sikeresebb módon leendő rendezését esz
közöljék.

18. Olvastatott ugyan báró Prónay Gábor egyetemes felügyelő urnák 1867-ki Május 
20-ról kelt azon rendelete, melynek kapcsában bold. Hrabowszky Dávid, egykori soproni tanár
nak, soproni főtanodánkat is némileg érdeklő végrendeletének másolata közöltetik.

A végrendeleti másolat, hivatalos használat és alkalmazkodás végett a soproni 
főtanoda igazgatóságával közöltetni és az irattárba lehető használat végett leté
tetni határoztatott ; Pálfy József kerületi számvevő ur megbizatván, hogy ezen 
hagyományt illetőleg Vecsey Sándor úrtó l, mint a  végrendelet végrehajtójától 
részletes tudósítást eszközöljön ki.

19. Olvastatott a vallás és közoktatási Miniszter urnák 1867-ki Jun. 11-ről 4284. sz. 
a. kelt tudósítása, melynek értelme szerint a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület által, a nyíregy
házi algymnasiumnak nyilvánossági joggal leendő felruháztatása iránt benyújtott kérelem foly
tán, nevezett intézetnek a nyilvánossági jog  azon okból engedélyeztetik, mert ezen algymnasium 
fennállása elegendő alapítvány által biztosítva, a felügyelet megbízható kezekben, az intézet
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jelenleg alkalmas és elegendő tanárokkal ellátva, és végre, mivel az alkalmazásban levő tanterv 
a nyilvános gymnasiumokban használt tantervtől lényegesen el nem tér,

A kerületi gyűlés méltó meglepetéssel fogadta, ezen egyházi autonómiánkra 
nézve sérelmes intézkedést, mely felsőbb és alsóbb tanodák felállítása s szerve
zésére képesítő jogunkat apró részletekig, a kormányi kegyelemtől teszi függővé. 
E  részbeni aggodalmainak az illető Minisztériumhoz intézett tiszteletteljes felirat
ban ád kifejezést; egyetemes gyűlésre küldendő képviselőit pedig oda utasítja, 
hogy ezen ügyet mind a tiszai ev. egyházkerület nem törvényszerű eljárása, — 
mind a közoktatási Minisztériumhoz intézendő felirat tekintetéből, —  az egyetem
nek komoly figyelmébe ajánlják.

20. Ezen jegyzőkönyv 2-ik pontja alatt, a kerületi jegyzőségre beküldött szavazatok 
felbontására kiküldött választmány megbízatásában eljárván, jegyzőkönyvét beterjesztette. E  
szerint az egyházi főjegyzői hivatalt illetőleg 138 beküldött szavazat közül 95 Tóth János dö- 
molki lelkész és kemenesallyi esperesre, a világi aljegyzői hivatalt illetőleg pedig Kis Sándor győrmegyei 
főjegyző urra 86 szavazat esett; —  az egész vasi közép esperesség, továbbá a galsai, őri-szi
geti, puszta-szt.-lászlói és kácsfalui gyülekezetek szavazataikat beküldeni elmulasztván.

Ennélfogva Tóth János és Kis Sándor általános szótöbbséggel elválasztott 
jegyzőkül tekintettek s miután 1863-ban mint szintén elválasztott aljegyzők már 
a hivatalos esküt letették, székeiket elfoglalták.

A szavazatokat beküldeni elmulasztott esperesség és gyülekezetek a múlt évi 
Novemberi gyűlés 20-ik jegyzőkönyvi pontja szerint maguk igazolására felszólít- 
tatnak; —  a gyülekezetek pedig általában oda utasíttatnak, hogy a megürült egy
házi aljegyzői hivatal betöltése tekintetéből, választó szavazataikat a jövő egyház
kerületi gyűlésre beadják.

Egyetemben, a jegyzői teendők megkönnyítése végett a kerületi gyűlés tisz
teletbeli jegyzőknek választását is szűk égesnek látván, ilyenekül egyházi részről 
Ritter István gyönki, Horváth Sándor véssey lelkész, világi részről: Bognár Géza 
és Radó Dénes urak választattak s nyomban fel is esküdtek.

21. Olvastatott a kerületi elnökségnek az I866*ki Nov. 30-tól, 1867-ki Jun. 25-ig 
teljesített, hivatalos eljárásokra és egyébb közérdekű ügyekre vonatkozó jelentése:

a) Ennek 1-ső pontja szerint a kerületi elnökség változásáról a legfőbb kor
mányszék értesíttetett.

b) 2-ik pontja szerint 1867-ik évi Dec. 5. 6. és 7. napjain Pesten tartott egye
temes gyűlésen egyházkerületünk az elnökség által képviselve volt.

c) 3-ik pontja szerint a székes-fehérvári leány gyülekezetben egyházlátogatás tel
jesíte te tt.

d) A 4-ik pont szerint Sopronban úgy a téli vizsgákon, mint a nyáriakon Jun. 
14 —25-ig az elnökség jelen volt, a mikor egyúttal a L'áhne-féle magán növelő intézetet 
és a tápintézetet is meglátogatta.

e) Az 5-ik pont szerint Kis János réti lelkész győrmegyei, Schmid Mihály bokodi 
lelkész, Fehér-komáromi esperessé; Enessey Kálmán győrmegyei, Ostffy Pál soproni alsó 
egyházmegyei felügyelőkké választattak.

f) A 6-ik pont szerint a  lelkészek közül elhaltak: Pecz Ernő harkai és Laky Mi
hály bábonyi lelkészek.

g) A 7-ik pont szerint lelkészi hivatalokról lemondottak: Haubner Máté super
intendens u r győri és Németh Károly veszprémi lelkészek

h ) A 8-ik pont szerint lelkészekül választattak: Renner Henrik soproni káplán 
H arkára ; W agner Sámuel kismányoki káplán Varsádra, Karsay Sándor réti lelkész Győrre; 
K und Samu körmendi lelkész Répcze-Lakra.

i) A 9-ik pont szerint segédlelkészekül hivattak: Kis Imre Simonyiból Urai-Uj- 
faluba; Gálié Elek a bányai kerületből Gyönkre; Zatkalik Károly a dunáninneni kerület
ből Rév-Komáromba ; Lágler Lajos Pécsről Kis-Mányokra ; Stettner Gyula papjelölt Sop
ronba; Német Károly Veszprémből Fehérvárra.

k) A 10-ik pont szerint üresedésben vannak a lelkészi hivatalt illetőleg : Csákvár, 
Szák, Győr-Szemere, Urai-Ujfalu, Veszprém, Öskü, Tét, Bábony és Némedi.

l) A 11-ik pont szerint az Urai-Ujfalui gyülekezet azon kérelme, melynél fogva 
Kiss Imre ottani káplánt, egy évre ottani helyettesül megerósíttetni kívánta, mint egyházi 
rendszabályainkba ütköző, nem teljesítetett, hanem a nevezett gyülekezet, a múlt évi Nov, 
gyűlés 22-ik jkvi pontja szerint, rendes lelkész választásra utasíttatott,
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m) A 12-ik pont szerint a száki magyar-tót ajka gyülekezet az iránt folyamodván, 
hogy Kemény Károly kővágó-eörsi tanár számukra, vagy lelkész! kijelelésbe felvetessék, 
vagy pedig a leUészi hivatal addig is üresedésben maradhasson, mig Kemény Károly az 
1865-ki kerületi gyűlés 51-ik pontja szerint a még hiányzó félévi tanfolyamát betölti, —  
Superintendens ur a kérelem második részét teljesítette, annyival is inkább, minthogy Ke
mény Károly urban, mind a magyar, mind a tót hivek bizalma központosult, az ily gyü
lekezetekbe alkalmas egyénekben pedig kerületünk hiányt lát. Egyébbiránt a gyülekezet 
ideiglenes ellátásáról kellőleg gondoskodva van.

A föntebbi pontokban foglalt jelentések és intézkedések, helyesloleg tudomá
sul vétetnek.

n) Ugyan azon jelentés 13-ik pontja szerint a sok anyagi szükséggel küzdő és e 
miatt a lelkészi állomást egész a jövő 1868-ki újévig betölteni képtelen veszprémi gyüle
kezetnek megengedtetett, hogy azon időig üresedésben maradjon, utasíttatván az illető es
peres u r , arról gondoskodni, hogy nevezett gyülekezet addig is a lelkiekben hiányt 
ne lásson.

Ezen intézkedés is jóvá hagyatik, s egyúttal a Veszprémi gyülekezet a kerületi
gyűlés által a gyámintézeti bizottmányok pártfogásába hathatósan ajáultatik.

°) Ugyan azon jelentés 14-ik pontja szerint Mostyenan György oroszláni lelkésznek 
megengedtetett, hogy tót ajkú gyülekezetében az elfogyott Herderféle Káté helyett Braxa- 
toris Károly teszéri lelkész ily czimü kátéját: „Keresztyén ágost, liitv. evang. káté Dr. 
Luther Márton kis kátéja szerint, előkészüléssel a confirmatióhoz, kisebb nagyobb gyerme
kek szám ára“ — használhassa.

p) A 15-ik pont szerint résztvett Superintendens ur azon küldöttségben, mely 
egyetemes egyházunk részéről báró Prónay Gábor, egyetemes felügyelő ur vezérlete mel
lett háláját fejezte ki Ő csász. kir. apóst. Eölsége előtt az 1859-ki évi Sept. 1-én kiadott 
nyílt parancs megszüntetéséért, s mely ugyanakkor báró Eötvös József vallás és közokta
tási Miniszter ur ő excelentiajánál hathatós közben járásáért háláját szintén kifejezte.

q) A 16-ik pont szerint a soproni felső egyházmegyéhez tartozó Petőfalvi gyüle
kezet temetője, Jun. 2-án Superintendens ur által felszenteltetett. —

r) A 17-ik pont szerint a testvér evang. és reform, egyházkerületekkel a testvé- 
véries viszony fenntartása tekintetéből jegyzőkönyveink kicseréltettek.

s) A 18-ik pont szerint a  Magyarhoni evang. egyházi gyámintézet által, 1865/6-ik 
évben egyházkerületünk következő egyházai nyertek segélyt : 1. Börcs, a győrvárosi íiókgyáminté- 
zettől közvetlen 50 ft. 84 kr. —  2. Csákvár a központi bizottmánytól 40 ft — 3. Csurgó a bányai 
kerülettől 1 ft., a dunáninnenitől 5 ft. 6 kr., — 4 Dr. Tamási a soproni fiók gy ámintézettől közvetlen 
20 ft. — 5. Afelső-lövői képezde a központi bizottmánytól 40 f t , a dunántúli kér. bizottmánytól 40 ft. 
közvetlen pedig a dunántúli és tiszai kerület által 94 ft. 39 kr. — 174 ft. 39 kr. — G 
Galsa. a középponti bizottmánytól 20 ft., a dunántúli kér. bizottmánytól 30 f t , közvetlen 
a veszprémmegyei bizottmánytól 11 ft. 2 0 '^  kr. — 61 ft. 20 '/2 kr. — 7. Grodno, a du
nántúli bizottmánytól 17 ft. 80 kr. — Günseck, ugyanattól 20 ft. — 9. Győr-Ujfalu, a 
középponti bizottmánytól 20 ft., a dunántúli bizottmánytól 20 f t, közvetlen Győrtől 70 ft 
84 kr. — 110 ft. 84 kr. — 10. Hodász, a dunáninneni bizottmánytól 5 ft. — 11. Nagy
vázsony, Soprontól 10 ft —  12. Potyond, a dunántúli bizottmánytól 20 ft. — 13. Sla- 
voniai missió, a középponti bizottmánytól 40 ft. — 14 A soproni képezde, a  középponti 
bizottmánytól 100 f t, közvetlen a dunántúli bizottmánytól, a győrmegyei és soproni fi k- 
gyámintézettől s némely egyes egyházaktól 144 l't, 9 kr., a buda-pesti fiókgyámintézettől 
80 ft. — 274 ft. 9 kr. — 15. A soproni tápintézet, közvetlen a dunántúli bizottmánytól, 
a soproni fiókgyámintézettől, kőszeg s némely egyházaktól 125 ft. 20 kr. — 16. Székes- 
Fehérvár : a középponti bizottmánytól 400 f t , közvetlen pedig Sopron és Győrtől 40 ft. — 
440 ft. —  17. Szt.-Grót, a középponti bizottmánytól 20 f t , a dunántúli bizottmánytól 
20 ft. — 40 ft. — 18. Szili-Sárkány, a  középponti bizottmánytól 20 ft., a  dunántúli bi
zottmánytól 20 ft., közvetlen a soproni alsó egyházmegyei bizottmánytól 21 ft. 32 kr. — 
61 ft. 32 kr. — 19. Szombathely, a középponti bizottmánytól 20 ft., a  bányai, duuánin- 
neni és dunántúli bizottmányoktól 33 ft., közvetlen Soprontól 20 ft. — 73 ft. — 20. Tés a közép
ponti bizottmánytól 20 ft., a dunántúli bizottmánytól 71 ft. 85 kr. — 91 ft. 85 kr. — 
21. Veszprém, közvetlen Soprontól 20 ft. Ezenkivül a soproni női gyámegylet adott a kis
babod és vanyolai egyházaknak egy egy kelyhet (értéke 85 ft.), a soproni szegény confir- 
mandusok közt könyveket és ruhaneműket osztott ki (értéke 35 ft.), a soproni képezdei,
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szombathelyi és salzburgi orgonákra egyenként 20 ít. — 60 ft. Összes gyámintézeti se
gélyzés: 1881 ft. 3 V2 kr.

t) A 19-ik pont szerint a Gflosius-Artnerféle díjakat az 1867-ik év első felére él
vezték: Krausz Theoíil bárkái lelkész özvegye 30 ft., Szalay József galsai lelkész özvegye 
szintén 30 ftban.

u) A 20-ik pont szerint a Gusztáv-Ádoll'-féle általános egylet által, kerületünkben 
a következő gyülekezetek nyertek segedelmet: 1. Hodász 123 ft. 41 kr. 2. Vágód 75 ft. 
94 kr. 3. Csernye 72 ft. 15 kr. 4. Alsó-Nána 408 ft. 22 kr. 5. M -Bol. 81 ft. 22 kr. 
6. Pécs 180 ft. 37 kr. 7. Gerényes 47 ft. 46 kr 8. Tarrós 102 ft. 52 kr. 9 Kapos- 
Szekcső 94 ft. 93 kr. 10. R.-Komárom 275 ft. 31 kr. 11. Szombathely 525 ft. 93 kr. 
12. Böny 284 ft. 80 kr. 13. S z -Grót 537 ft. 33 kr. Összesen 3209 ft. 75 kr.

v) A 21-ik pont szerint Thomälen, Swerin-Mecklenburgi lelkész külön a Sár-Sz.- 
Miklósi templom építésére 426 tallért gyűjtött.

A fentebbi pontok helyeselve tudomásul vétettek, 
y) A 22-ik pont szerint a tiltott fokú házassági engedélyekért befolyt összeget 

Superintendens ur 880 ftot tett le a gyűlés asztalára azon megjegyzéssel, hogy ezen összeg
hez egy előkelő jegyes pár önként a legmagasabb díjjal 500 ittál járult.

A nevezett összegből a kerületi gyűlés 500 ft. a képezdei alaptőke gyarapí
tására, 200 ft. ugyan azon intézet folyó szükségeire, 100 ft. a szt.-lőrinczi algym- 
nasiumnak alapítványul, 80 ft pedig a slavoniai missió segélyzésére rendelvén ; 
700 ft. Pálíy József képezdei igazgatónak, 100 ft. Schiebung Károly esperesnek, 
80 ft. pedig Petiik  János Jakab  kerületi gyámintézeti pénztárnoknak, a gyűlés 
szine előtt kézbesítteíett.

z) A 23-ik pont szerint az egyetemes iskolai alapból, nevezetesen a folyóvá tétetett 
Zelenayféle tőke kamatjaiból az egyetemes gyűlés soproni tanító-képezdénket 250 ftnyi se
gélyben részesítette, —

Mi is örvendetes tudomásul szolgál.
aa) A 24-ik pont szerint Superintendens ur a slavoniai Missióra különös gondot 

fordítván, Andorka János esperes urat bizta meg, az ottani hitrokonok látogatásával, ki is 
e sz. tisztet a melléje vett Szt.-Királyi lelkész Renner Endre úrral együtt teljes készséggel 
és buzgósággal teljesítette, mindketten útiköltségeiket is az ügynek áldozatul hozván s csu
pán 14 ftra menő fuvart kívánván részükre megtéríttetni.

Örvendetes tudomásul szolgál s a Szt.-Királyi lelkész azon áldozata, mely- 
szerint az őt illető 14 ft. fuvarról a gyűlés színén a missiói ügynek érdekében 
önként lemondott, méltó elismeréssel fogadtatik. 

bb) A 25-ik pont szerint a pesti protestáns árva ápoló egylet évi tudósítványa 
minden gyülekezethez m egküldetett s a hivek ezen egylet gyámolítására hathatósan föl
hivattak.

A felhívás e kiszámíthatlan jótékonyságu egylet érdekében e gyűlésből is 
megujíttatik.
cc) A 25-ik pont szerint hazánk alkotmányos életének felderültével Ő cs. kir. ap_ 

Felsége által kinevezett magy kir. felelős Minisztériumhoz a kerület nevében üdvözlő fel
irat küldetett.

dd) A 27-ik pont szerint papivizsgára : Gaál László, Klein Károly, Kemény 
Károly bécsi ; Gyurátz Ferencz, Divald József, W eber Endre, Schneider Vilmos hálái ; 
Posch Frigyes bázeli; Bergmann Ágost tübingai theologusok jelentkeztek

ee) A 28-ik pont szerint Hofbauer Pál soproni másodéves theologusnak megen
gedtetett, hogy a theologiai tanfolyamból 2 évet külföldi egyetemeken tölthessen.

ffj A 29-ik pont szerint Stettner Gyula theologus papjelelti vizsgát tett le. 
gg) A 30-ik pont szerint ugyan ő fölavattatott Sopronba segédül, 
bh) A 31-ik pont szerint Berecz Imre képezdei segédtanár a zenéből és történe

lemből képezdei, — Stettner Gyula soproni segédlelkész a latin és görögnyelvből főgymnásiumi 
tanári vizsgát tettek le.

ii) A 32-ik pont szerint Jan . 30-án Sopronban iskolai nagybizottmányi gyűlés
tartatott.

Ez utóbbi pontok is, valamint az egész jelentés a kerületi elnökség hivatalos 
buzgóságának és tapintatos eljárásának fényes tanúsága lévén, neki a kér. gyűlés 
részéről méltó elismerés szavaztatik.



22. Andorka János somogyi esperes ur beterjesztette az elnökségi jelentés 24-ik pontja 
alatt m ár érintett Slavoniai missióra, névszerint az antonováczi és rásztováczi prot. hitsorsosok 
közt Renner Endre porrog-sz,-királyi lelkész ur kíséretében teljesített egyházi látogatására vo
natkozó részletes tudósítását, melyből kitűnt, hogy ottani hitrokonaink száma folytonos gyara
podásban van, a mennyiben Antonováczon az egy év előtti lélekszám 358-ról 466-ra, Raszto- 
váczon pedig 181-ről 450-re emelkedett, s hogy az előbb nevezett helyen már iskola van ké
szülőben ; de kiderül az is, mennyire áhítoznak ezek a más felekezetüek közé költözött hitroko
nink a sz. vallás vigasztalásai után, s mennyire óhajtandó volna, hogy lelki szükségükre nézve is, 
mielébb kielégítessenek.

A kér. gyűlés szintén örömmel vett mindezekről tudom ást, méltó elismerést 
szavaz Andorka János esperes és kisérő társának Renner Endre lelkész urnák buz- 
eljárásukért, s hogy testvéri részvétét ezen hitrokonok ügye iránt tettlegesen is 
megmutassa, azon 80 ft. megajánlásán fölül melyet részükre missiói czélok tekin
tetéből rendelt, őket a  gyámintézeti bizottmányoknak, különösen a némethoni 
Gusztáv-Ádolí egyletnek figyelmébe és pártfogásába hathatósan ajánlani határozta 
felkérvén újra Superintendens urat, hogy ezen hívekre továbbra is különös gondot 
és figyelmet fordítson.

23. A somogyi egyházmegyének a Sandi gyülekezet elválási, valamint a tolnai egyház
megyének a Kis-Tormási gyülekezet ügyében hozott Ítélete a kerületi törvényszékre felebeztetvén.

Egyházkerület! törvényszéki tagokul : Kirchknopf Mátyás esperes és Berzsenyi 
Miklós urak elnöklete alatt: Kis János, Nagy Károly. T atay Sámuel, Hering János, 
Horváth Sándor, esperes lelkész; — még is: Kis Lajos, Mártiny Frigyes, Perlaky 
Gábor, Kurcz Ferencz, Zmeskál Sándor urak kineveztettek, jelentésük még e gyű
lés folyama alatt beváratván.

24. Fölvétetett a kér. főiskolai nagybizottmány Sopronban 1867-ki Jun  20*áu tartott 
ülésének jegyzőkönyve.

a) Ennek 2-ik pontja, mely a múlt évi Aug gyűlés 32-ik jegyzőkönyvi pontja foly
tán, a képezdei növendékeknek a tápintézetben történt ellátását, valamint a soproni ns. con- 
ventnek, a tápintézt körül kifejtett buzgóságát, és gondos figyelmét tárgyalja.

Örvendetes tudomásul szolgál.
b) A 3-ik pont, mely szerint a theologusok a kerület elébbi intézkedéseihez képest az 

ének órákban részt venni köteleztetvén, hogy ezt ennek utánna szorgalmasabban tegyék, 
mint eddigelé tették, a bizonyítványokban történendő megrovás terhe alatt komolyan figyel- 
meztetendők.

Határozat erejére emeltetik.
c) A 4-ik pont, mely szerint a múlt évi Aug. kér. gyűlés 38-ik pontja nyomán, a 

Roth-Teleky díjpénznek aránylagosabb kiosztása iránt, az egyetemes gyűlésen történt felszó
lalás, csekély, a latin dolgozatok tekintetében követelt változtatás pedig épen semmi sikert 
nem aratott.

Egyzerüen tudomásul szolgál.
d) Ugyan azon jegyzőkönyv 5-ik pontja, mely válaszul szolgál az 186G-ki Aug. kér. 

gyűlés 41-ik pontjára, melynél fogva a tanuló ifjúság a tanodái bizonyítványok kiváltására 
félévcnkint továbbra is köteleztetik, azon módosítással, hogy a főtanodában tovább maradó 
tanulók ideiglenes használatra kapván ki félévi bizonyítványaikat, jövőre legalább a bélyeg
illetéktől megfognak kiméltetni.

Szintén helyeseltetik.
e) Ugyan azon jegyzőkönyv 6-ik pontja szerint a kér. gyűlés felkéretik a főtanodai 

bármiféle alapítvány levelek és okmányok összeszedésére s jegyzékbe vételére kinevezett 
választmány ebbeli munkálatának befejezhetése tekintetéből, hogy az okmányok vagy nyi
latkozatok tekintetéből még eddig elmaradottt esperes urak a kér. gyűlés által e tekintet
ben újból figyelmeztessenek.

A illető esperességek oda utasíttatnak, hogy a főtanodát illető alapítványok 
okiratait, vagy ha illyenek nem léteznének az iránt is jelentésöket pótlólag; jö 
vendőre pedig, ha ily alapítványok tétetnek, azoknak okm ányait, rögtön be- 
küldjék. —

0  Ugyan azon jegyzőkönyv 7-ik pontja szerint, a főtanodai nagykönyvfári szabály
zat elfogadtatván, a könyvtárnoknak ahhoz tartás végett kiadatott.

Tudomásul szolgál.
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g) Ugyan azon jegyzőkönyv 8-ik pontja szerint egy magas állású úri egyén a fő- 
tanodai nagy könyvtárból kivett értékes könyveket ismételt felszólítás után sem szolgáltaid 
vissza, a bizottmány őt Superintendens ur által felszólítandónak véleményezi, bizonyos ha
táridő kitűzése mellett a könyvek visszaküldésére, csak igy óvhatván meg magát, a külöm- 
ben rája hárámló kellemetlen következményektől.

A javaslóit véleményt a kerület magáévá teszi.
h ) Ugyan azon jegyzönyv 9-ik pontjára vonatkozólag, melyszerint a Dezső Juliána- 

féle hagyomány eddigi kezelője Nagy János ur elhalálozván nevezett alapítványra vonat
kozó minden irományok kézhez veendők volnának.

Pálfy József számvevő ur szóval jelenti, hogy a végrendelet hiteles másola
tát már kezéhez véve, a  többire nézve pedig a legközelebbi időben intézkedni 
fog, hogy a boldogult testvérétől Tek. Nagy Imre úrtól kézhez vehesse.

i) Ugyan azon jegyzőkönyv 10-ik pontja szerint Káldy József ur a főtanodai pénz
tárt illetőleg hiányos számadást maga részéről elismerni nem akarván, Pálfy József kér. 
számvevő ur utasíttatik, hogy a jövő évi kér. gyűlésig mutassa ki a régi számadásokból 
hogy a fentisztelt ur csak ugyan és mennyiben vau hátralékben?

Helyeseltetik.
k) Ugyan azon jegyzőkönyv 11-ik pontja szerint Müllner Mátyás soproni főtano

dai igazgató ur, három éven át közmegelégedésre viselt igazgatói hivataláról leköszönvén, 
a nagybizottmánynak egyhangú felhívása után ámbár hivatalának további folytatása áldo
zatába kerül, a  közelebbi három évre ismét elvállalta. —

Örvendetes tudomásul szolgál.
l) Ugyan azon jegyzőkönyv 12-ik és ezzel kapcsolatban a múlt évi Aug. kér. gyű* 

lés jegyzőkönyvének 54-ik pontja, valamint ezen pont alatt kinevezett választmány jelen
tése olvastatván, ezekből kitűnt, hogy a hivatkozott kér. gyűlési jegyzőkönyvi pontnak, a 
hátralékok befizetésére vonatkozó intézkedése, csekély síikért eredményezett, mert a tarto
zások roppant tömege nemcsak nem csökkent, hanem inkább szaporodott ; kitűnt továbbá, 
hogy a múlt tanév végén kölcsönvett öszszegből 1000 ft. még most is fizetetlen, a folyó 
szükségletek födözésére pedig folyó hó végéig több ezer ftnyi kölcsön fölvétele szükségel
tetnék, kitűnt végre, hogy ugyan a hivatkozott kér. jegyzőkönyvi pont alatt kinevezett in- 
ségügyi bizottmány, a szükségelt kölcsönöszszeget kieszközölte. —

Plogy e botrányos, s úgy a kerület tekintélyét sértő, mint főtanodánk ügyeire 
is szerfelett nyomasztólag ható viszsza élések, elvalahára már megszűnjenek jelen 
gyűlés megújítja a múlt évi Aug. kér gyűlés többször hivatkozott 54-ik jegyző- 
könyvi pont alatti határozatát, azon hozzáadással, hogy a mely gyülekezetek folyó 
tartozásaikon feliül hátralékaik egy harmadát, folyó évi sz. Mihályi napig le nem 
törlesztik, azok ellen az illető esperességi ügyész, azonnal törvényes keresetet in
dítson, az esperes és felügyelő urak pedig felelősség terhe alatt oda utasittatnak, 
hogy a kereset megindításáról a kér. elnökséget folyó évi Okt. hó első felében, 
azonnal tudósítsák.

Az ajánlott kölcsönre nézve, az egyházkerület felkéri és felhatalmazza Radó 
Ignácz kér. felügyelő urat, hogy azt a kerület felelőssége mellett, a főtanodai szük
ségletekre megkivántató öszszegben vegye föl.

m) Ugyan azon jegyzőkönyvi 13-ik pont szerint Fehér Samu tanár ur fizetésének 
kiegészítése tekintetéből, ennek részére tett önkintes ajánlatok gyűjtését, a bizottmány to
vábbra is fenn tartatni véleményezvén, —

Iielyeslőleg tudomásul vetetik.
1) Ugyan azon jegyzőkönyv 14-ilc pontja szerint, Fehér tanár ur fizetése kiegészí

tésére tett önkintes ajánlatok az illetők által oly hanyagul fizettetvén be, hogy Szabó Jó 
zsef pénztárnok ur jelentése nyomán, azokat a tanodái pénztárból 113 ftnyi öszszeggel 
kellett pótolni, Pálfy József számvevő ur, nevezett hátraléknak befizetését az esperességek 
utján eszközölni felkéretett —

Helyeslőleg tudomásul szolgál.
n) Ugyan azon jegyzőkönyv 15-ik pontjára vonatkozólag, mely szerint a 300-dos 

alapítvány kezelése a tanári karra bízatni kéretik.
A kerület felügyeleti jogai épen tartása mellett, a kérelmet azon feltétellel 

teljesíti, hogy a számadások évenkint a pénzügyi bizottmány által átvizsgáltat
ván, a kér. gyűlés elé terjesztessenek.

o) Ugyan azon jegyzőkönyvi 16-ik pontra vonatkozólag Szovják Mátyás egyház- 
megyei felügyelő ur jelenti miszerint a St. Györgyi Horvát féle hagyományokat illetőleg
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megbízatásában eljárt ugyan, de a szombathelyi ^káptalantól, az alapítványi dijpénz kamat 
kifizetését nem eszközölheté.

Nevezett felügyelő urnák, az okiratok megszerzésében tett buzgó fáradozásáért 
köszönet mondatik, s miután a nagy bizottmányhoz beterjesztett jelentéséből vilá
gosan kitűnik, hogy a szombathelyi káptalan alapítványi dijpénz-kamat kifizeté
sét jogtalanul tagadja meg, nevezett felügyelő ur újra megbizatik a  jelen ügy 
tisztába hozatalának és a  dijpénzek folyóvá tételének törvényes utón való ér
vényesítésére, — s ez okból neki a Horvátféle dij pénz-alapit vány ra vonatkozó, 
levelek, melyek Radó Lajos úrtól beküldve, Müllner Mátyás igazgató ur által a 
gyűlés színén beadattak, kézbesíttetni rendeltettek.

p) Ugyan azon jegyzőkönyv 17-ik pontja szerint Tutzenthaler Lajos mérnök urnák 
a tanitóképezde javára tett 100 ftos adományáról, kamatozó 1860-ki állam sorsjegyben, — 
még is Dr. Jansen tanár ur által szintén a képezde számára küldött 2100 hollandus ft. 
adom ányáról.

A gyűlés örömmel értesülvén az elsőre nézve akkint intézkedett, hogy az a 
képezde tőkéjének gyarapítására, — a másodikra nézve pedig, hogy a küldemé- 
nyezőnek kijelentett óhajtása szerint, a kamatok a képezdei rendes tanárok fize
tésének emelésére fordittassanak ; ez utóbbi adományra nézve az Utrechti egye
temnek küldendő köszönő irat szerkesztésével Kolbenheyer Mór lelkész ur bízat
ván meg.

q) Ugyan azon jegyzőkönyv 18-ik pontja alatti azon javaslat, mely szerint a Bárány 
Pálféle dijpénz nem három, hanem legfölebb két részletben lenne kiosztandó.

A kerület által helyeseltetik.
r) Ugyan azon jegyzőkönyv 19-ik pontja, mely szerint a  kér. elnökségnek a tanári 

kar üléseiről hozzá beterjesztett jegyzőkönyvekre semmi észrevétele nincsen.
Tudomásul szolgál.

s) Ugyan azon jegyzőkönyv 20-ik, —  a Hrabovszky Dávidféle végrendeletet illető 
pontjára nézve. —

Ezen jegyzőkönyv 18-ik pontja alatt m ár intézkedés történt.
t) Ugyan azon jegyzőkönyv 21 -ik pontjára nézve, melyben a szt. lőriuczi és felső- 

löi algymnasiumoknak kitűnő gyarapodásáról, még is az utóbbi tanintézet iskolai bizott
mányának azon kivánatáról, miszerint tanodái számadásait, a kér. pénzügyi bizottmány 
fölülvizsgálata alá óhajtja bocsátani, — tétetik emlités.

A tudósításról a kerület örömmel értesül, — a kívánatra nézve pedig a 
pénzügyi bizottmányt oda utasítja, hogy tárgyalásai közt a  felső-löi tanintézet 
számadásait is felvegye.

25. Müllner Mátyás kér. főtanodai és Pálfy Jósef képezdei igazgató urak beterjesztet
ték az 1866/7-ik iskolai évre vonatkozó tudósitványt. —  Ezen tudósitványból és különösen fő
tanodai igazgató urnák azt kisérő hivatalos jelentéséből kitűnik, hogy a lyceumi ifjúság száma 
a mostoha idők daczára is, az elébbi évekhez képest ismét némileg szaporodott, a mennyiben 
az összes létszám 418-ra emelkedett, ezenkívül a képezdei növendékek száma is 50 tesz. Ki
tűnik továbbá, hogy úgy a testületeknek mint egyeseknek az intézet iránti szent érdekeltsége és 
buzgó áldozatkészsége ezen iskolai évben is dicsérendő tényekben ny ila tkozo tt, — ilye
nekül említtetvén föl különösen tek. Schey Fülöp urnák 20 ftrnyi küldeménye, melyet mint 
már több évek óta, ez évben is kiszolgáltatott két szegény tanuló közötti kiosztás végett, — 
azonkívül a soproni takarékpénztárnak 200 osztr. ftrnyi adománya, melynek fele a társulat 
óhajtásához képest, két szegény szorgalmas tanuló között egyenlő részben kiosztatott, — másik 
fele pedig a természettani muzeum gyarapítására rendeltetvén, azon a takarékpénztár nevét vi
selendő, czélszerü légszivattyú szereztetett. — Kitűnik végre, hogy a tanuló ifjúságnak mind 
erkölcsi magaviseleté átalában, mind tudományos szorgalma dicséretre méltó volt, mint örven
detes jelenség emlittetvén föl e részben, hogy szigorúbb fegyelmi eljárás alkalmazása, csak ritka 
esetben vált szükségessé, —  és hogy tudományos önképzés végett az ifjúság maga között mind 
theolog, egyletet, mind gyorsírászati társulatot alakitot, —  s a  befejezett érettségi vizsgák ered
ménye is kielégítő volt, a mennyiben 50 megvizsgált ifjú közül 6 kitűnő, 19 dicséreretes, 10 jó, 
14 kielégítő bizonyítványt nyert.

Mind ezen igazgatói jelentések kedves tudomásul vétettek.
26. Scheffer Károly tápintézeti gondnok ur szinte beterjesztette a tápintézetre vonat

kozó jelentését, E  szerint az l8b6/7-ik iskolai évben 206 tanuló láttatott el a tápintézetben

3
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ebéddel és vacsorával és pedig 106 tanuló 36 ft. egész dijért, 10 tanuló egészen ingyen: 
12-ten 12 ftért, 27-ten 18 írtért; 28 tanuló 21 írtért, 23 tanuló 30 ftrért. — Fölemlítvén 
ezúttal a tápintézeti gondnok ur, Miillner Mátyás főlanodai igazgató urnák ez évben a 
tápintézetre tett 525 ftnyi, úgy szinte Rupprecht Lajos káli földbirtokos ur nagy-reményű fiai
nak szinte ez évben tett 735 forintra menő' alapítványukat, végül közli a tetemes hátram ara
dások jegyzékét.

Minél aggasztóbbak valának főtanodánk viszonyai a sanyaruságos idők miatt 
az iskolai év kezdetén, annál nagyobb örömmel vett tudomást a kér. gyűlés arról, 
hogy a soproni ns. convent, a tápintézeti gondnok ur és tanári kar tapintatos in
tézkedése, valamint a  testületek és egyesek áldozatkézsége folytán sükerűlt a 
tápintézetet oly állásba helyezni, miszerint a tanuló ifjúság majdnem fele részé
nek nyújthatott tiszteséges ellátást, kik közül e nélkül sokan nem folytathatták 
volna pályájukat, — méltó elismerést, szavaz az illetőknek s ezek között külö
nösen a tápintézeti gondnok, Müllner Mátyás igazgató és Rupprecht Lajos urak
nak; — a hátram aradásban levő gyülekezeteket pedig komolyan oda utasítja, 
hogy tartozásaikat f. évi sz. mihály napig okvetlenül letisztázzák, — mit ha el
mulasztanának, az illető egyházmegyei ügyvéd indítson ellenük azonnal törvényes 
keresetet, az esperes és felügyelő urak felelősség terhe alatt utasittatván, hogy a 
kereset megindításáról a kér. elnökséget október 1-ső felében értesítsék.

27. E  jegyzőkönyv 23-ik pontja alatt kinevezett törvényszék megbízatásában eljárt 
s az Ítéletet a peres okmányokkal beterjesztette.

Tudomásul vétetik s az Ítéletek az okiratokkal egyetemben Superintendens 
urnák további eljárás végett kiadatnak.

28. A múlt évi augustusi kér. gyűlés jegyzőkönyvének 23-ik pontjára vonatkozólag Super
intendens és kér. felügyelő urak, mint az egyházi rendszer átdolgozásával megbízott választmány 
elnökei, bemutatták az egészben készen levő munkálatot.

Pálfy Jósef képezdei igazgató ur megbizatik, hogy a rendszer tervezetet 
400 példányban nyomassa ki, melyek minden egyházaknak megküldetvén, azok 
ezennel felszólittatnak, hogy a fontos ügyet komoly tanácskozás alá vegyék és 
észrevételeiket arra az esperesség utján az elnökséghez bek ül dj ék, hogy azok az 
ez érdemben külön tartandó egyházkerületi gyűlésen megvitathassanak.

29. A múlt 1866-ki novemberi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 19-ik pontja 
alatt a tömeges biztosítási ügyben kinevezett bizottmány beterjesztette e részbeni eljárására vo
natkozó jegyzőkönyveit, jelentéseit, valamint a megkötendő szerződésnek m intáját is. Ezekből 
kitűnik :

a) Hogy a bizottmánynak folyó évi Februar 15-kén a gyülekezetekhez kibocsátott 
felhívására Aprilis 15-ikig mint kitűzött határnapig, 161 anya és leány gyülekezet küldött 
be a közlött minta szerint elkészített biztosítási felvételt; 60 a biztosítás ellen nyilatkozott 
s ezek közt különösen Rödön, Aschau és Gyönk a kerületet önkénykedő s a gyülekezetek 
autonómiáját sértő eljárással is vádolván; 88 pedig egészen hallgatással mellőzte a felhívást;

b) Hogy a pályázatra felhivó biztositó társulati ügynökségek közül hét ajánlkozott 
s közölte a feltételeket.

c) Hogy ezek közt az első m agyar általános biztosító társaság által ajánlott felté
telek volnának, nemcsak kedvezményeik tekintetében, hanem hazai és biztossági szempont
ból is leginkább elfogadhatók.

d) Végre hogy ugyan ezen társulat főügynökségével, mely a tömeges biztosításra 
ajánlkozott 161 gyülekezetét is kész elfogadni, a biztosítási kötlevélre nézve is, a kerület 
utólagos jóváhagyása reményében intézkedett.

A kerületi gyűlés köszönetét szavazván a bizottmánynak, buzgó eljárásáért, 
az általa benyújtott szerződési m intát csekély módosítással elfogadta, s annak 
kinyomatása az illető űrügynökség által m egbánhatván, azt az elnökség által 
aláíratni s a gyülekezeteknek megküldetni határozta ; azon közegül pedig, 
kit a biztositó tázsaság által szerződésileg megbizatni kivánt, Pálfy Jósef kerületi 
számvevő urat gyülésileg felhatalmazta.

Azon gyülekezetek eljárását, melyek akár balfelfogásból, akár felvilágosítás 
hiányában ezen tömeges biztosításnak tiszteletlen és a  társadalmi rendet veszé
lyeztető módon ellentmondottak, — komolyan rosszalja, a végzést hallgata
gon mellőzőket mielébbi maguk igazolására felszólítja, —  egyetemben mindazon 
gyülekezeteket, melyek becslő iveiket mindeddig bármi okból be nem küldötték}
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oda utasítja, hogy ha a tömeges biztosítás jótékonyságában részesülni k ívánnak ,— 
azokat legíölebb folyó évi Augusztus végéig beküldjék, megjegyeztetvén, hogy a 
kerület nem akar ugyan senkit erre kényszeriteni, — az 1865-ki kér. gyűlés 45-ik 
pontja alatt foglalt határozatát azonban újólag megerősíti, miszerint az egyházi épületek 
biztosítását átalában megvárja s ezért az egyházak elöljáróit felelősekké teszi, — 
megjegyeztetvén továbbá, hogy a tömeges biztosításhoz csatlakozni kívánók 
ezt a  biztosító társaság kívánságánál fogva minden épületeiket illetőleg kivétel 
nélkül kell tenniök, s nem csupán azokat biztositatniok, melyek inkább kivannak 
a veszélynek tétetve.

Miután a társulat, a lelkész és tanító uraknak a lelkész és tanítói laknál 
levő ingóságaikat a gyülekezetek elé szabott feltételek mellett biztosításra szintén 
elfogadja, —  a kik közülök e szép előnyben részesülni kívánnak, oda utasittat- 
nak, hogy f. é. Augustus hó végéig Pálfy Jósef kerületi számvevő urnái jelentsék 
névszerint mit és mennyit kívánnak biztosíttatni?

30. Ezen jegyzőkönyv 24-ik e) alatti pontjára vonatkozólag, kerületi felügyelő ur 
jelenti, miszerint Rupprecht János ur által a főiskolai szükségletek födözésére kölcsönkép fel
ajánlott 3000 osztr. forintyi összeget a kerület meghatalmazása folytán, saját jótállása mellett, 
öt száztóli kamatra, — oly ^kötelezéssel, —  hogy ez 500 forintnyi részletekben is törleszthető, 
s az 1868-ki October 1-ig a kerületi iskolai pénztár által vissza fizetendő leszen, — felvette.

Tudomásul szolgál, mind kerületi felügyelő urnák buzgó eljárásáért, —  mind 
Rupprecht János urnák hitrokoni méltányos ajánlatáért, a köszönet jegyzőköny
vileg is kifejeztetni határoztatik. —

31. Az 1865-ki egyetemes gyűlés 5-ik pontja szerint bizottmányilag készült vallás tár
gy ábani törvény javaslatok olvastatván.

Ezekre nézve az egyházmegyék meghallgatása folytán következő módosítá
sok ind ítványozta lak  :

a) A „protestáns“ kifejezés az egész szövegen keresztül kihagyandó, s a  helyet a 
törvény szerint használt „mindkét hitvallású evangélmiak“ teendő.

b) A II. pont igy lenne módosíttandó :
„A meddig más hitfelekezetüek főpapjai az országgyűlésen üléssel és szavazattal 

bírnak, — úgy a mindkét felekezetű evang. egyház elöljárósága, m inők: az egyetemes fel
ügyelő, kér. felügyelők és superintendensek, helyeztessenek ezen jognak gyakorlatába."

c) A vegyes házasságok kérdésénél, ott, hol a  háromszori kihirdetésről az illető lel
kész által kiadandó dimissionalis megtagadásáról van szó, — ezen szavak : „melynek meg
tagadása esetében, azon kérdés intéztetik hozzá, váljon jelentetett-e be akadály vagy nem ?“ 
kihagyandó, -— s igy teendő : „megtagadás esetében a tanuk adnak bizonyítványt arról, 
hogy az illető lelkész által megtagadtatott s ennek erejével teljesítetik az összeesketés, — 
a netán följelentett akadály stb. bűnhődvén tt

d) A törvényjavaslathoz adandó még az ünnepekre vonatkozólag:
„Az 1848-ki XX. t. ez 2. § szerint a vallás felekezetekre nézve a tökéletes egyenlő

ség és viszonyosság kimondatván, egyik vallás felekezetbeliek a másik felekezetüek ünne
peinek megünneplésére semmi szin alatt nem kényszeríthetők.“

A többiekre nézve az eredeti szerkezet meghagyandó.
32. Az 1866-ki augusztusi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 17-ik pontja alatti határo

zatnyom án Radó Lajos ur, néhai Tót Juliána végrendeletének egyházi kegyes hagyom ányokra 
vonatkozó pontjait a kerületi levéltárba beküldötte.

Tudomásul szolgál.
33. Ugyan az 1866-ik augusztusi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 68-ik pontja szerint 

Berecz Imre képezdei segéd tanár rendes tanári czim elnyerhetése tekintetéből, a tanári vizsgát 
egy év alatt tegye le.

Miután Berecz Imre ezen vizsgát a kitűzött tantárgyakból a kerületi elnök
ség hivatalos jelentésének 31 ik pontja szerint csakugyan letette, neki a képezdei 
rendes tanári czim megadatik, — a vele járó díjazás megrendelése azonban, 
kedvezőbb időkre halasztatik.

34. Ugyan azon jegyzőkönyv 62-ik pontja szerint a Sár-sz. Miklósi gyülekezetnek a tolna
megyei egyházmegyéhez visszacsatoltatása ügyében a Fehér-komáromi esperesség jelentése beadatott.

A jelentés szerint a nevezett gyülekezet a fehér-komáromi egyházmegyét 
illető minden kötelezettségeire nézve tisztába hozta ügyeit, — ennél fogva a tol
nai egyházmegyéhez visszacsatoltatik.
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35. Az 1866-ki egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 2-ik pontja szerint az eperjesi colle- 
giumnak jelen évben tartandó kétszázados ünnepélyére egyházkerületünk is figyelmeztetve lévén.

Ha a távolság miatt vállalkozók hiányában ezen öröm ünnepre képviselőt 
nem küldhetné, örvendetes részvétének Írásban leendő kijelentésére Superinten
dens u r megbizatik.

36. Ugyan azon jegyzőkönyv 13-ik pontjára nézve.
Az érdeklettek tanárokul csak azon szaktudományokra alkalmaztathatnak, 

melyekből vizsgát tettek.
37. Ugyan azon jegyzőkönyv 38-ik pnntjára nézve.

A supplikatió ügyében az egyetemes gyűlés által megbízott választmány ja
vaslatát az egyházkerület egész terjedelmében elfogadja.

38. K irchknopf Mátyás esperes, m int a gyámoldai és pénzügyi választmány elnöke 
jelenti, hogy a kerül, gyűlés ez évben korábban tartatván, a nevezett választmány gyűlését még 
eddig meg nem tarthatta ugyan, — azonban a számvevő ur által készített szokott évi tudó- 
sítványt beterjeszti.

Tudomásul szolgál, — a pénzügyi választmány jegyzőkönyve utólagosan 
be váratván.

39. Olvastatott a kerületi gyámintézeti bizottmány folyó 1867-ki junius 26-kán tartott 
jegyzőkönyve.

a) Ennek 2-ik pontja értelmében Schleining Károly és Barauyay László urak, Pe- 
trik Ján. Jakab  kér. gyámintézeti pénztárnok 186% -ki számadásának megvizsgálására vo
natkozó azon jelentésűk olvastatott, mely szerint a számadás pontosnak és hitelesnek ta
láltatván, a  pénztárnok jegyzőkönyvileg feloldoztatik.

Tudomásul szolgál.
b ) Ugyan azon jegyzőkönyv 3-ik pontja szerint, Petrik Ján. Jakab  pénztárnok ur, 

az 186V- számadásaira a bizottmány által tett észrevételekre kielégítő felvilágosítást adott; —
Tudomásul szolgál.

c) Ugyan azon jegyzőkönyvi 4-ik pont szerint az egyházmegyei és városi gyám in
tézeti bizottmányok szavazatának átalános többsége által, Schneller Vilmos kőszegi lelkész 
és Eőri Sándor urak központi gyámintézeti tagokúi elválasztattak ; továbbá az elnökségnek 
meghagyatott, hogy azon egyházmegyei és városi gyámintézeti bizottmányoktól, melyek a 
középponti egyházi elnökre bekivánt szavazataikat beadni elmulasztották, ezeket tőlük 
f. é. julius hó végéig bekövetelje, —  még is határozatilag kimondatott, hogy ilyféle mu
lasztások elkerülése tekintetéből jövőre a gyámintézeti ügyben történendő elnöki levelezé
sek, —  mindig az illető esperességekhez utasítva küldessenek a gyámintézeti bizottmányok
nak, — s továbbá R itter István gyönki lelkész ur felkéretett, ez év folytán Győrben tartandó 
központi gyámintézeti gyűléskor a szokott egyházi szónoklatra, valamint az elnökség is arra 
nézve, hogy a gyűlés tartása érdemében magát a győri gyülekezettel és a központi világi 
elnök ő méltóságával, a szükséges előintézkedések megtétele végetr, összeköttetésbe tegye; 
végre Pálfy Jósef elnök ur megbizatott, hogy a gyámintézeti tiszti névsorhoz szükségelt 
adatokat, — azon egyházmegyéktől, melyek még eddig azokat be nem adták, —  bekövetelje.

Mind ezek helyeselve tudomásul vetetnek.
d) Ugyan azon jegyzőkönyvi 5-ik pont szerint az 1866/7-ki évi gyámintézeti gyüj- 

telék összege 665 ft 52 krt. tesz, melyből 191 ft. 52 kr. kitűzött czélokra fordittatott, 
474 ft. pedig szabad rendelkezés alá kerülvén abból 235 ft. a központi pénztárába átté
tetni határoztatottt, 235 ft. kiosztás végett a kerületi bizottmány kezeinél maradt.

Örvendetes tudomásul szolgál.
e) Ugyan azon jegyzőkönyvi 6-ik pont szerint a slavoniai missió gyámolitására már 

fentebb e jegyzőkönyv 21-ik pontja alatt 80 ft' rendeltetvén, ehez a közebéd alkalmával 
egybegyült kegyes adomány is csatoltatván, — a jelzett czélra 151 ft. 20 kr, Superintendens 
ur kezeihez letétetett ; egyetemben Schneller Vilmos lelkész ur megbizatott, hogy nevezett 
missio ügynek a Gusztáv Adolf egylet figyelmébe s pártfogásába ajánlása végett, az okiratok 
nyomán egy hathatós felhívást szerkesszen, mely a kerületi gyámintézeti elnökséggel közöl- 
tetvén 200 példányban kinyomatandó és a  Gustáv-Adolf egylet befolyásos tagjaihoz és in
tézeteihez megküldendő lészen

A szabad rendelkezésre fenmaradt 235 frtnyi összeg következőleg osztatott ki a 
folyamodó intézetek és gyülekezet közt :

Soproni tanítóképezde
„ tápintézet .

Felső-löi képezde . ,

25 ft. 
25 „ 
25 „
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Győr új falu 20 ft.
Högyész . 20 „
Mogyorósd . 20 „
Nemes-Szalók . 20 „
Günszek . 20 „
Surd • 20 „
Pogyond 20 „
Smidraith . . . . 20 „

sz. Miklós, Mogyorósd, Sz. Grót és a Slavoniai missio a 1
Gusztáv-Adolf egylet segélyzésébe, — a központi segélyre szintén Sz. Grót, Mogyorósd, 
Sár-sz. Miklós, Tés, a soproni és felső-löi képezdék, Smidraith, Pogyond, — s végül az ez 
évben kiosztandó nagy dijra Szombathely ajánltatnak.

Helyeselve tudomásul vétetik azon hozzáadással, hogy miután a veszprémi gyüle
kezet folyamodványa késön adatván be, a kiosztásnál tekintetbe nem vétethetett, a bi
zottmány a középponti bizottmányi gyűlés alkalmával hathatósan pártfogolván, részére 
segélyt eszközleni igyekezzék és a Gustáv-Adolf egylet gyámolitásába is ajánlja. 

í) Ugyan azon jegyzőkönyvi 7-ik pont szerint a gyülekezetek felhivatnak, hogy fo
lyamodványaikat az alapszabályok szemben tartásával készítsék el és nyújtsák be.

Figyelembe ajánltatik.
g) Ugyan azon jegyzőkönyvi 8-ik pont szerint a kerület a Győrben tartandó köz

ponti bizottmányi gyűlésre meghivatik.
Örvendetes tudomásul szolgál ; kerületünk hivei s különösen a gyámintézeti 

bizottmányok elnökei és tagjai a megjelenésre e gyűlésből felhivatván 
40. A veszprémi egyházmegye 1867-ik évi junius 4. és 5-én tarto tt közgyűlési jegy

zőkönyvének közlött kivonatában újólag folyamodik, hogy a köztartozások méltányosabb kulcs 
szerint vettessenek ki, — és e végből az általa megbízott választmány m unkálatát a kér. gyűlés 
figyelmébe ajánlja,

A munkálat megvizsgálására s a panaszlott ügy lehető méltányos eligazí
tására Pálfy Jósef és OstfFy Pál urak elnöklete alatt: Trsztyénszky Gyula, Kol- 
benheyer Mór, Tatay Sámuel, Mártiny Frigyes, Bognár Géza, Takács Dénes 
urak kineveztetnek ; jelentésük beváratván.

41. Kemény Károly tanár és hitjelelt folyamodik, miszerint neki, ki jelenleg a bécsi 
theologiai intézetben azon fél évet tölti, melyet az 1865-ki évi kerületi gyűlés 51-ik jegyzőkönyvi 
pontja, papvizsgára bocsáttathatása tekintetéből kitűzött, a papvizsga letétele engedtessék meg. —

Kérelme, ha a feltételeknek eleget tett, — telyesittetik.
•42. A Lajos-komáromi gyülekezetnek lelkésze ellen benyújtott panaszos kérelme

Az egyházmegyei elnökségnek kellő intézkedés végett kiadatik, — jelentése 
beváratván.

43. A tolnai egyházmegye képviselői az 1866-ki egyetemes gyűlés 39-ik jegyzőkönyvi 
pontja nyomán, azon kérdés iránt, mely közte és a kerület között a  tápintézeti tartózásokra nézve 
fenforog, — újabban elintézést kérvén

E  végett Pálfy Jósef és OstfFy Pál urak elnöklete alatt Schleining K ároly 
esperes, Ritter István, Kolbenheyer Mór, Fleischacker Károly lelkészek, még is: 
Kurz Ferencz, Martiny Frigyes, Bognár Géza, Takács Dénes urak, választmá- 
nyilag kinveztetnek, —  jelentésük beváratván.

44. Szóba hozatván az egyházi zsinattartásnak szükségessége :
Egyetemes gyűlésre küldendő képviselőink ezt sürgetni utasittatnak.

45. Fölemlittetvén, miszerint egy részt az alkotmányos élet felderülte, más részt az 1859-ki 
September 1. nyílt parancs megszüntetése alkalmából ideje volna lépéseket tenni az iránt, hogy 
egyházunk, mely mint ilyen, soha államsegélyben nem részesült, elvalahára abban egyházi és 
iskolai czélok előmozdítására, az országgyűlés által segély eztessék..

Utasittatnak egyetemes gyűlési képviselőink, hogy ezen az egyházra nézve 
oly nagy horderejű ügyben minél sükeresebben eljárni ügyekezzenek.

46. A folyó évi egyetemes gyűlésre.
Egyházkerületünk részéről küldöttekül, — egyházi részről : Szedenics György, 

Schleining Károly, Kis János, Trsztyénszky Gyula, Schneller Vilmos, Ritter Is t
ván lelkészek, világi részről : Berzsenyi Miklós, Eőri Sándor, Ihász Rezső, Hor- 
vát Elek, Kurcz György, Kis Sándor, Földváry Gábor, — a tanári karból : 
Müllner Mátyás igazgató, Pálfy Jósef és Domanovszky Endre urak kineveztettek.
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47. Jövő évre kerületi gyűlésünk helyéül
Veszprém következők ugyan, de mivel ezen egyház jelenleg szorult körül

mények közt van ; másrészt a tolnai egyházmegyei képviselők a gyűlésnek kebe
lükben leendő tartására az egyházkerületet szívélyesen fölkérték, __ a gyűlés
Pakson fog tartatni.

48. Ezen jegyzőkönyv hitelesítésére
Az elnökségen kivül Hering János, Berzsenyi Miklós és Nagy Károly ne

veztettek ki.

Jegyzetté :

Hitelesíttetett :

K a rsa y  S án d o r,
Superintendens.

R ad ó  Ig n á tz ,
egyházker. felügyelő.

B erzse n y i M iklós. 

N agy K áro ly , 

H erin g  J á n o s .

T ó t J á n o s ,
kerületi egyházi főjegyző.

N y o m a t o t t  S o p r o n b a n  R o n r w a l t e r  K á r o l y n á l ,



A dunántúli ág. liity. ev. egyházkerület 1868-ik évi aug. 12-, 18- 
és 14-ik napjain Tolnainegyében kebelezett Paks mezővárosban 
főtisztelendő Karsay Sándor superintendens és tekint. Berzsenyi 
Miklós helyettesített elnök urak ikerelnökletével közgyűlést tar
tott, jelen levéli: Tót János egyházi főjegyző, Eöri Sándor 
világi főjegyző és Kis Sándor világi aljegyző, Ritter István, 
Horváth Sándor, Bognár Géza és Radó Dénes tiszt, jegyzők. 
Továbbá mint képviselők:

Sopronyi felső egyházmegyéből : Rentier Henrik lk., Bognár Gáza.
Sopronyi alsó egyházmegyéből : Trsztyenszky Gyula esp., Ostffy Pál felügy., Szarvasy Sámuel 

lk., Jánosa Lajos.
Vasi felső egyházmegyéből: Kirchknopf Mátyás esp., Fürst János lk.
Vasi közép egyházmegyéből : Takács Lajos felügy., Poszvék Sándor lk., Rund Samu lk., 

Forster József, Radó Kálmán.
Kemenesalyi egyházmegyéből : Tóth János esp., Boda József felügy., Hering János lk., Nagy 

Károly lk., Berzsenyi Miklós, Radó Dénes, Marton Pál.
Veszprémi egyházmegyéből : Tatay Sámuel esp., Matkovich Tivadar felügy.
Győrmegyei egyházmegyéből: Kis János esp.', Szigethy Dániel lk., Matkovich László.
Fehér-komáromi egyházmegyéből : Schmid Mihály esp.
Zalai egyházmegyéből : Perlaky Gábor felügyelő, Lágler György lk.
Somogyi egyházmegyéből : Andorka János esp., Horváth Sándor lk.
Tolna-baranyai egyházmegyéből : Schleining Károly esp., Kurcz György felügyelő, Borbély 

József lk., Badics István lk., Dobrovszky János, Szeniczey Ferencz.
Soprony szab. k. városi gyülekezetből: Klauzer Károly felügy., Petrik János Jakab tanár, 

Szilvásy Márton.
Győr szab. k. városi gyülekezetből: Perlaky Dániel felügy., Kis Sándor.
Kőszeg szab. k. városi gyülekezetből: Schneller Vilmos lk.
Komáromi szab. k. városi gyülekezetből : —
Ruszt szab. k. városi gyülekezetből: Manhardt Mihály lk., Kleinrath Károly felügv.
Sopronyi főtanoda részéről: Müllner Mátyás igazgató, Lehr András tanár.
Ezenkívül az egyházkerület hivei közül: Schneider Károly apáthi, Bauer Adolf hidegkúti, 

Hartmann Samu kétyi, Bergmann Lajos izményi, Bergmann Frigyes győr-könyi, Hafner Lajos hidasi, 
Strak Károly sár-sz.-miklósi, Holndonner Rudolf kalaznói, Borbély Lajos szárazdi, Sánta Károly némedi, 
Sutter Károly bikácsi, Wagner Samu varsádi, Horváth Sándor paksi, Royko Károly m.-bolli, lelkészek. 
Gáál László, Lágler Sándor segéd-lelkészek. Dr. Pallo Sándor, Halasy Károly, Szeniczey Ödön, Kurcz 
József, Pesthy Pál, Fürdős Wilmos, Pesthy József, Nádosy István, Doktorich Imre, Grosch György, 
Tóth István, Hofbauer Pál, Támer János, Bergmann Emil, Scheerer Conrad tanár, Muller Ferencz, 
Scheed János, Kollmann György, Frank Jakab, Lemle Károly, Scriba György, tanítók s több egyházi 
és világi hívek.

Mely alkalommal:

1. Isten segítségül hívása után f. t. elnök Superintendens ur a szép számmal együtt lévő gyűlési 
tagokat üdvözölvén, buzdító szavakat hangoztatott a testvéri egyetértés, és az ez által elérendő magasabb 
erőfejtés érdekében; egyszersmind agyülést megnyitottnak nyilvánítván, azon'fájdalmas érzéssel megemlített
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szomorú körülménynél fogva, miszfirint magas lelki tulajdonaiért, és számtalan hasznos szolgálataiért hálás 
tisztelettel szeretett világi elnökünket és vezér emberünket t. fiadó Ignácz urat súlyos testi látogattatás 
miatt többé közöttünk látni szerencsénk nem leend, indítványozá, hogy addig is mig a szükségessé lett 
választás foganatositathatnék, a világi elnöki szék helyettesítés utján töltetnék be.

A gyűlés tagjai általános fájdalom érzetével a leverő csapás ellenében a világi el
nökség helyettesitöjeül t. Berzsenyi Miklós urat, ki ez állásban a közbizalommal már
más alkalmakkal is találkozott, ismételve sürgető egyhangú bizalommal felkérték,__oly
meghatalmazással, hogy miután a felügyelő-választásig is több nevezetes teendők volná
nak kilátásban, helyettesítésé mindazokra kiterjesztettnek értessék.

2. Az egyházi aljegyzőséget illetőleg beérkezett választási szavazatok azonnali felbontására 
és számba vételére Schmidt Mihály esperes és Klauzer Károly urak elnökletével Lagfer György és Rojkó 
Károly lelkészek, úgy Szilvásy Márton és fiadé Kálmán világi tagok kiküldetvén, — ezek jelentek miszerint 
a 152 beérkezett szavazat közül legtöbb szavazatokkint Ritter István 76, Trsztyenszky Gyula 30, 
szavazatot nyertek.

Miután igy ez első választással a szabályszerű általános többség megnem alakul
hatott, a két legtöbb szavazatot nyert, Ritter István és Trsztyenszky Gyula lelkész urak, 
újabb szavazás alá bocsáttatnak, fölhivatván a gyülekezetek, szavazataiknak, f. évi nov. 
30-ig f. t. Superintendens úrhoz leendő beküldésére.

Ezek után fel olvastattak a legközelebbi múlt gyűlés óta f. t. Superintendens úrhoz érkezett 
magas kormány-rendeletek, mihez képest:

3. A vallás- és közoktatási m. k. miniszteri 612. cin. sz. a. az adó alóli felmentés érdekében 
az eddig adót fizetett iskolai, egyházi és szegény ápoldai alapok iránti adatok kimutatása beköveteltetik.

A költöztetés s a kimutatásnak elnöki leg lett beterjesztése a mellékelt válasz értel
mében megtörténvén, a magas kormány-rendelet tudomásul vétetik.

4. A vallás- és közoktatási ni. k. miniszteri 5184. sz. — az egyetemes felügyelő ur által 
megküldött rendelvény arról értesít, miszerint az egyházi és iskolai világi felügyelőknek csak azon hivatalos 
levelezései küldethetnek postadijmentesen, melyek kívül az elküldőnek nevével, lakhelyével, az ügydarab 
számával s azon záradékkal: „Postadijmentés hivatalos tárgy egyházi (iskolai) ügyben“ ellátvák; de a 
szekér-postai küldeményeket illetőleg a postadijmentesség a felügyelőkre ki nem terjeszhető, miután a 
postadij mentesség elvileg a levél-postai küldeményekre szorítkozik, s a kocsipostán csak azon irományok, 
okiratok, melyek tulajdonképen a levélpostához tartoznának, de súlyúk, vagy alakjuk miatt onnan kizárvák, 
ha értéknyilváiiitás nélkül adatnak fel, továbbá az állam részére szedett, küldött pénzek, értékpapírok és 
a szorosan vett büntárgyak szállíttathatnak díjmentesen.

Sérelmesnek találtatván ezen magas rendelet nem csak azért, mert annálfogva a 
postai közegek értelmezéséhez, képest mind a mellett, hogy a rendeletben az egyházi és 
iskolai felügyelők hivatalos levelezései díjmenteseknek nyilváníttatnak, és a tiilajdonképeni 
levélpostához tartozó de súlyúk és alakjuknál fogva értéknyilvánitás nélkül kocsipostára 
adott küldemények is díjmentesen szállithatóknak mondatnak, —  még is a világi felügye
lőknek, — ámbár ezen felügyelők törvénnyé! biztosított vallásfelekezeti önkormányzatunk 
rendszerében egyházhatósági főnökökkint működnek, s ilyenekül a világi hatóságok által 
is elismerendők —  kocsipostai küldeményei díjmentesekül einem fogadtatnak; — de sérel
mesnek találtatván ezen rendelet azért is, mert annál fogva az egyházi pénzkülde- 
ményoktö] a postadijmentség az egyház tetemes anyagai kárával, egyszersmind a szállítási 
dij illetőségének kérdése körüli viszályra alkalomadással is megtagadtatik, —  holott 
pedig a vallás és iskola ügyével azonos társadalmi magasabb érdekek az egyház részére 
az államtól, nem csak a jó szándékú támogatást, de sőt a tettleges segélyt is méltán 
igényelhetnék, — mindezeknél fogva egyetemes gyűlésre küldendő képviselőink utasitatnak 
ezen közös sérelem orvosoltatását az egyetemes gyűlésről teendő felterjesztés utján szor
galmazni, egyszersmind fölkérni méltóságos egyetemes felügyelő urat, - hogy személyes 
közbenjárással és felvilágosítással is a magas kormánynál az ügyet elősegíteni méltóztatnék.

5. Vallás- és közoktatási m. k. miniszteri 10,472. sz. a. az örökösödési adó körüli ellenőrzés 
tekintetéből a halottak anyakönyve évnegyedenkint beköveteltetik.

Köröztetve lévén tudomásul szolgál.
6. Vallás- és közoktatási m. k. miniszteri 10,820. sz. a. értesitőleg rendeltetik, hogy a jövedéki 

kihágások után eddig befolyt összegek ő cs. k. Felségének 1858-ik évi máj. 21-én kelt legfelsőbb 
elhatározásával pénzügyőrségi gyermekek javára szóló növeldei alapítványokra, továbbá iskolai ösztön- és 
ipartandijakra szentelve lévén, és ezen adományozás most már a vallás egyenlőségi elvnél fogva minden 
növeldékre ki terjesztetni szándékoltatván, a nyilvános vagy testületek által föntartott magán neveldéknek 
a nevelési feltételeket is kitüntető .jegyzéke beküldessék.



A sopronyi, sz.-lőrinczi, győri, folsu-löi tanintézetek igazgatói val elnöki log közölve 
lóvén, tudomásul vétetik.

7. Honvédelmi ni. k. miniszteri 17,601. sz. a. a harmadik korosztályt meghaladtak nősül kötéséről 
szóló tudósítás megküldetik.

Elnökileg köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
8. Vallás- és közoktatási m. k. miniszteri 14,634. sz. a. az itt elhalálozott belga alattvalók 

halálozási levelei hitelesített deák fordítás mellett rendeltetnek felterjesztetni.
Köröztetett.

9. Vallás- és közokt. m. k. miniszteri 10,540. sz. mellett m. o. sopronyi gyűlési 10-ik j. k. 
pontját érdeklői ég az ott sérelmesnek nyilvánított nyíregyházi algyninasimn elismerésére nézve megnyug
tatásul a tiszai a. e. egyházkerülethez 13,722. sz. a. megküldött rendelvény ide is megküldetik.

Tudomásul vétetik.
10. Vallás- és közoktatási m. k. miniszteri 17. ein. szám mellett az 1867-ki koronázási 

eskületételt ábrázoló kép 5 példányban a népesebb elemi- vagy néptanodák számára megküldetik.
Soprony, győri, vasi felső, kemenesi és tolnai esperességeknek elnökileg megküldetvén, 

tudomásul szolgál.
11. Honvédelmi m. k. miniszteri 20,139. sz., úgy a vallás-és közoktatási miniszteri 9699. sz.

arról értesít : hogy a nyugdíjas rokkant katonáknak házasági engedély az illető község beleegyezésével
s csak az illető rokkantaik házának parancsnoka, esetleg a had-főparancsnokság által adathatik.

Köröztetett.
12. Vallás- és közoktatási ni. k. miniszteri 1203fV,8o7 sz. a. elrendeltetett, hogy az iskolai 

bizonyítványok a tanulók adósságai miatt vissza nem tarthatók.
A főtanodai igazgatósággal közöltetett.

13. Vallás- és közoktatási ni. k. miniszteri 2797. sz. a. nyilvánitat.ik: hogy a kis-kiín-halasi
lielV. hitv. evang. hat osztályú gymnasium a dunamelléki helv. liitv. evang. egyházkerület beleegyezé
sével nyolez-osztályu lyceummá emeltetett, az általa kiállítandó iskolai és érettségi vizsgálati bizonyit-
V ái 11 y o k ál 1; in tér v ény esek i íek lesznek ti ik intend ö k.

Köröztetve lévén, tudomásul szolgád.
14. Vallás- és közoktatási m. k. miniszteri 2016. sz. a. rendeltetik, hogy az ujonezozási 

ügykezelés könyitése tekintetéből, a szülöttekről vezetett egyházi anyakönyvekben a bekövetkezendő halá
lozásoknak is rovat nyittassák.

Köröztetve lévén, tudomásul vétetik azon megjegyzéssel ; hogy egyelőre a halálozás 
az észrevétel i rovatba jegyeztessék be.

15. Vallás- és közoktatási m. k. miniszteri 4174. számmal a párisi világtárlat osztrák-osztály
beli kiállítóinak névjegyzéke 3 A T ' '  , ’ tanintézetek könyvtárai részére megküldetvén,

Soprony-, sz. 1 őri nézi és győri tanodák részére egy-egy példány elnökileg megküldetett.
16. Vallás- és közoktatási ni. k. miniszteri 5004. számmal Posner Károly Lajos, pesti nagy

kereskedő adományából 1 láda Írószer, 1 ezüst forint, 1 leltár népiskolák közti kiosztás végett küldetvén.
A kiosztás elnökileg teljesítetett.

17. Vallás- és közoktatási m. k. miniszter ur 5698. sz. a. nyilvánítja, hogy a gömörmegyei 
nagy-röczei ág. hitv. ev. tanintézet a négy egyházkerület beleegyezésével nyolez-osztályu főgyninasiummá 
emeltetett, s az általa kiállítandó iskolai és érettségi bizonyítványok államérvényeseknek lesznek tekintendők.

Köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
18. Vallás- és közoktatási m. k. miniszteri 6349. sz. értesít, hogy a sopronyi alumne um 1000 

frtos hanko kötvénye 1. sorszám Kiül722 folyó szám alatt 272% 1868-ik január 1-seje ólta az eredeti 
kamatI ábra visszahelyeztetett.

Az értesítés elnökileg telyesitetett.
19. Vallás- és közoktatási m. k. miniszteri 8516. számmal állomtanodai bírálati rendelet, s 

jövőre iskolai bizonyítványul használandó minta küldetvén.
A sopronyi tanodái igazgatósággal elnökileg közöltetett.

20. Vallás- és közoktatási m. k. miniszteri 9970. számmal a munkácsi 4. osztályú magán 
realgymnasium, mint vall ás-különbség nélküli középtanoda, ideiglenesen nyilvánossági joggal felruháztatik.

Köröztetett.
21. B. Prónay Grábor egyetemes felügyelő ur 45. szám alatt a zsinat mikénti összealakitása 

tárgyában készült nagy választmányi javaslatot 300 példányban megküldvén, a tárgyalások siettetését 
s a mégáilTapodások beküldését sürgeti.

A példányok szétküldése, s a véleményeknek ide bekérése mellett ezen hivatalos 
fölhívás elnökileg körözve, s a vélemények most már be is adva lévén, ezeknek tárgya
lására a különböző egyházi helyhatóságok tekintetbe vételével Kirchknopf Mátyás esperes 
és Boda József kemenes-alyi felügyelő urak elnöklete alatt kiküldettek: Renner Henrik,
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Fürst János, Poszvék Sándor, Nagy Károly, Tatay Sámuel, Szigethi Dániel, Schmidt 
Mihály, Horváth Sándor, Kitter István, Schneller Lajos egyházi —  Mül hier Mátyás 
tanár, nemkülönben Klauser Károly, Perlaky Dániel, Radó Dénes, Radó Kálmán és 
Kleinrath Károly világi gyűlés tagok, indokolt véleményes jelentésük beváratván.

22. B. Prónay Gábor egyetemes felügyelő ur 40. sz a. az egyetemes gyűlés határnapjául f. 
évi October hó 7-ik napját, az előkészítő tanácskozmányt pedig 6-án 5 órára saját szállásán kitűzvén, 
az előjövendő zsinati előkészületek, úgy az államközi állásunk megállapítása körüli fontos tárgyak 
tekintetéből minél számosb képviseltetésre hív föl.

A határnap előlegesen körözve lévén, tudomásul vétetik. Az egyetemes gyűlésre 
képviselőkül kiküldetnek : Kirchknopf Mátyás, Tót János, Schneller Vilmos, Schleining 
Károly, Andorka János, Kis János, Horváth Sándor, Ritter István, Badics István, Tatay 
Samu egyházi —  Pálfy József, Müllner Mátyás, Domanovszky Endre tanár, Ostffy Pál, 
Takács Lajos, Kurcz György, Eöry Sándor, Márton Pál, Matkovich Tivadar, Torkos 
Ferencz, Klauser Károly, —  Perlaky Dániel, Kis Sándor, Szeniczei Ödön és Kleinrath Károly 
világi gyűlési tagok.

23. Olvastatott Illés Ádám egyetemes jegyző ur levele, melynek kapcsában az egyetemes 
tanári értekezlet jegyzőkönyve, ugyan az egyetemes gyűlés 1867-iki 14-ik jegyzőkönyvi pontja szerint 
véleményezés végett a kerülethez megküldetett.

A gyülekezettek véleményei az egyházmegyék utján beérkezvén, átvizsgálás, illetőleg 
véleményezés végett e jegyzőkönyv 21-ik pontja alatt kinevezett választmánynak kiadatnak, 
a jelentés még e gyűlés folyama alatt beváratván.

Jegyzete Eöri Sándor kér. világi főjegyző.
24. Főtisztelendő Superintendens ur beadja a múlt 1867-ik évi junius 28-ik napjától e f. aug.

11-ik napjáig terjedő jelentését az egyházkerületet érdeklő ügyekről és hivatalos eljárásairól, melynek:
a .  ) 1-ső pontja szerint múlt 1867-ik évi sept. 24, 25 és 26-ik napjain Pesten tartott egyetemes

gyűlésen, kerül, felügy. urunkkal az egyházkerületet képviselte, melyen a Patens-féle egyházakkal 
fenforgott viszály alkotmányos utón rendeztetett.

Örvendetes tudomásul szolgál.
b .  ) 2-ik pontja szerint a sopronyi sz. k. városi gyülekezetnek szept. 14-én tartott háromszázados öröm-

és toronvépitési hála-ünnepélyen közreműködött.
Tudomásul szolgál.

c .  ) 3-ik pontja szerint a sopronyi főtanoda téli vizsgáin az egyházkerületet a világi kerületi felügyelő,
a nyári és érettségi vizsgákon pedig junius 19— 30-ig ő képviselte.

Tudomásul szolgál.
d .  ) 4-ik pontja szerint junius 24-én az iskolai bizottmány megtartotta szokott évi gyűlését.

Tudomásul szolgál.
e .  ) 5-ik pontja szerint junius hó elején Pesten azon egyetemes bizottmányban vett részt, mely a zsinati

előmunkálatokkal foglalkozik.
Tudomásul szolgál.

f. ) 6-ik pontja szerint julius elején meglátogatta a felső-lői tanintézetet és a szombathelyi leány-
gyülekezetet, mindkettőben a szellemi és anyagi előhaladás kétségtelen jeleit tapasztalta.

Örvendetes tudomásul vétetik.
g \ )  7-ik pontja szerint rendes egyházlátogatásokat elfoglaltsága miatt az év első felében nem tehetett, 

azonban jelen gyűlésünk után közvetlen a tolna-baranyai egyházmegyében fogja az 1862-ik 
évben megszakadt látogatásokat folytatni.

Tudomásul szolgál.
la.) 8-ik pontja szerint a legfájdalmasabb érzéssel kénytelen az egyházkerületi gyűlésnek jelenteni, 

miszerint szeretve tisztelt kér. felügyelőnk tekintetes szent-mártoni Radó Ignácz ur azon súlyos 
szélhüdés következtében, mely őt f. évi május hó végével érte, felügyelői hivataláról lemondott, 
s lemondását Írásban beadni súlyos betegsége miatt képes nem lévén, azt Tót János .kemenesi 
esperes és egyházi főjegyző által szóval bejelentette, egyrészről köszönetével az egyházkerületnek 
benne helyzett becses bizalmáért, más részről mély fájdalommal a felett, hogy felügyelői hiva
talának rövid, csak másfélévre terjedt ideje alatt kevesebbet tehetett mint óhajtotta volna, jövőre 
pedig egyházkerületünk javára czélzott szép törekvésében a gondviselés titkos végzése által 
meggátoltatott.

Az egyházkerületi közgyűlés, Superintendensének ezen megdöbbentő, váratlan jelen
tését, a keresztyéni és honpolgári fájdalom legmélyebb érzetével fogadván, Radó Ignácz 
kerületi felügyelő a haza és egyház körül közel fél század óta ernyedetlen munkássággal, 
kitartással, hűséggel és a legválságosabb időkben is keresztyéni bátorsággal szerzett 
kitűnő egyházi és honfiúi érdemeinek, — jegyző könyvében ez emléklapot szenteli.



Egyszersmind a kerületi felügyelői tisztség betöltésére nézve a választást elrendelvén, 
szavazatszedő választmányul, Kis János esperes és Perlaky Dániel felügyelő elnökletével: 
Szalay Sándor és Pfeiffer Lajos lelkész, úgy Enessei Kálmán egyházmegyei felügyelő és 
Matkovich László urakat kinevezi, s a gyülekezeteket szavazataiknak a szokott módon 
nov. 30-ig az elnökséghez leendő beküldésére ezennel felhívja ; a kiküldött választmányt 
egyszersmind a szabályok szerinti további eljárásra utasítván, annak hivatalos jelentését 
annak idejében elvárni fogja.

i .)  9-ik pontja szerint ugyan főtisztelendő Superintendens ur szomorú szívvel jelenti egyházi férfiúink 
egyik legjelesbikének : Szedenits György palotai lk. veszprémi esperes és kiérdemült egyházi 
főjegyzőnek is halálát, ki magát kerületi közügyeink körül e hármas minőségben, különösen mint 
hosszú éveken át jeles tollú és fáradhatatlan munkássága főjegyző kitüntette, s hálás emlékezetre 
érdemesítette.

A kitűnő képességű, fáradhatlan szorgalmú és halálálig hű egyházi férfiúnak érdemei 
hálás érzéssel elismertetvén, annak emléke jegyzőkönyvileg örökittetni rendeltetik.

k .  ) Mégis ugyan e pont alatt .jelenti főtiszt. Superintendens ur, hogy a múlt évi kerületi gyűlés óta
a következő lelkészek haltak el, úgymint: Bors János némedi, Schimkovits Jónás ösküi, Kápli 
Lajos kis-baboti, Dubovay János homok-bödögei, Atzendorfer Ferencz János petőfalvi, Szánthó 
István szent-andrási, Unger János kaboldi, Karsay Gyula téthi, Malatides Gábor lajos-komáromi, 
Fártfek Dénes nagy-szőllősi, Jakab László eőri szigeti, lelkészek.

Tudomásul szolgál.
l . ) 10-ik pontja szerint esperesi és felügyelői hivatalról lemondottak: Blajsza János zalai esperes és

Szakonyi István a veszprémi egyházmegyének sok éven át buzgó felügyelője.m. ) 11-ik pontja szerint a lelkészi hivatalról lemondottak Kis Elek szilsárkányt Krisán József
tahi, Osztroluczky Mihály duna-földvári és Blochmann Ernő felső-lői lelkészek.n. ) 12-ik pontja szerint választattak esperesül : Tatay Sámuel bakony-tamási lelkész a veszprémi
egyházmegyében, — fel ügyelőkul : Matkovich Tivadar a veszprémi és Boda József a kemenes- 
alyi egyházmegyében.

O.) 13. pontja szerint lelkészekül választattak : Sánta Károly sz.-lőrinczi segéd Némedibe, Kemény 
Károly kővágó-eörsi segéd Szákra, Karsay Gyula téthi segéd Téthre, Turcsányi Endre pesti 
segéd Körmendre, Szente Gábor gyúrói lelkész Bábonyba, Rácz János György petőfalvi helyettes 
Petőfalvára, Horváth Sámuel n.-geresdi segéd Szilsárkányba, Kis Lajos pápai segéd Homok-Bödögére, 
Binder Adolf 1.-komáromi segéd Gyúróra, Graf János bonyhádi segéd Kaboldra, Kis Imre ura.j- 
ujfalüsi helyettes Uraj-Ujfaluba, Takáts Ferencz n.-dömölki segéd Sz.-Andrásra, Szarvasi Sámuel 
beledi lelkész L.-Komáromba, Fadgyas János felpéczi helyettes Kis-Babothra.

p .  ) 14-ik pontja szerint helyettesül rendeltettek: Torkos Eli Kis-Babothra, Faith Antal előbb IL-
Bödögére, később N.-Szőllősbe.

q .  ) 15-ik .pontja szerint, segédül hivattak meg: Stubenyoll Mihály Vadosfáról Sopronyba, Divald
József Téthről Pápára, Galle Endre Gyönkről Bonyhádra, Pethő János nyug. lelkész ideiglenesen 
Vadosfára.

r .  ) 16-ik pontja szerint, üresedésben vannak a lelkészi hivatalok: Tabon, Palotán, Tétben. N.-Szőlősben,
Beledben, Veszprémben, Dunaföldváron, Győri-Szemeréhen és Eöri szigeten.

Mindezek tudomásul vétetnek.
S.) 17-ik pontja szerint jelenti továbbá: hogy a palotai gyülekezetnek azon kérelmét, mely szerint 

az utóbbi két évtized alatt alább szállott anyagi helyzete tekintetéből különösen megtoldott 
adósságainak törlesztéséül a lelkészi hivatal betöltését f. évi Sz.-Mihály napig elhalaszthassa, az 
esperesi hivatal vizsgálata és ajánlata folytán, a kerületi gyűlés utólagos jóváhagyása reményében 
teljesítette; minthogy azonban a fentebbi tekintetből a lelkészi fizetést is jövőre leszállítani 
kívánta, ez ügyben az illető esperesi hivatalt egyházmegyei törvényszék tartására utasította, — 
mely törvényszéknek eljárása most leli ül vizsgálat végett a kerületi, mint másodfokú bíróság 
elé terjesztetik.

Főtisztelendő Superintendens urnák intézkedése helyeseltetvén és utólagosan jóvá
hagyatván, a palotai ügy feliülvizsgálására Kis János esperes és Ostffy Pál felügyelő 
urak elnökletével Andorka János esperes, Hering János, Manhardt Mihály, Kund Sámuel 
és Szarvasi Sámuel lelkészek, úgy Marton Pál, Szeniczey Ödön, Forster József és Radó 
Dénes urakból álló törvényszék alakittatik, annak hivatalos jelentése még e gyűlés folyama 
alatt beváratván.

t.) 18-ik pontja szerint papi vizsgát tettek : Bergmann Ágoston, Csengői Vilmos, Divald József, Gaál 
László, Gyurátz Ferencz, Jeskó Lajos, Kemény Károly, Posch Frigyes, Weber Endre, Schneider 
Vilmos.
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il.) 19-ik pontja szerint segédlelkészekül felavattak: Bergmann Ágoston Györkönybe, Csengéi Vilmos 
Tésre, Gaál László Sz.-Lőr inezre, Gyurátz Fermiez Kövágó-Eőrsre, Jeskó Lajos R.-Komáromba, 
Kemény Károly Szákra rendes lelkésznek, Divald József és Poseli Frigyes a superintendens mellé, 
Schneider Vilmos Cservenkára az illető superintendens tudtával.

X .) 20-ik pontja szerint a f. é. szept. 16-án tartandó papi vizsgára jelentkeztek: Bognár Ede, 
Weisz József, Nagy Sándor, Ihász László, Mód Lajos, Takács György bécsi, Támer János, Petri 
Károly, Wedel János, Kuzma István hallei, Oertel János, Kohuth Mihály, Wagner János, Schiebung 
Vilmos, Csengői Gusztáv jénai, Kund Mátyás baseli, theologusok.

y .  ) 21-ik pontja szerint egyházi rendszerünk értelmében, és a sopronyi theologiai tanárikar meghall
gatása után, Schneller István, Nitscli Károly, Schmidt Károly és Torkos Géza sopronyi másod 
évi theologusoknak engedély adatott, hogy theologiai tanfolyamukból még hátra levő két évet 
külföldön tölthessék.

z .  ) 22-ik pontja szerint a liszói somogy-megyei leány-gyülekezet templomának felszentelésével Andorka
János esperes urat bíztam meg, ugyan azon egyházmegyében épülőfélben vannak a surdi-, pátrói 
és szepetneki templomok; a vasi felső esperességben pedig a borostyánkői nagyobbittatik. 

Mindezek tudomásul szolgálnak.
V.) 23-ik pontja szerint jelenti Superintendens ur, hogy a tiltott fokú házasságok legfelsőbb helyen 

engedélyezett dijaiból 1030 frtot. gyűjtött össze s abból 800 frtot három hónapig takarék- 
pénztárilag kamatoztatván, összesen 1038 frtot ad készpénzben az egyházkerület rendelkezése alá, 

mely összegből a sopronyi képezde tőkéje nevelésére 500 frt. Petrik János Jakab 
tanár kezeihez, a sz.-lőrinczi algymnasium tőkéje nevelésére 200 frt. Schleining esperes 
ur kezeihez, — a felső-lői tanintézet tőkéje nevelésére ugyan 200 frt. Kirchknopf 
esperes ur kezeihez, és végre a sopronyi tápintézet részére 138 frt. ugyan Petrik János 
Jakab tanár ur kezeihez a gyűlés színe előtt azonnal át adatott.

a a .)  24-ik pontja szerint néhai ifj. Petrich György végrendeletileg a fehér-komáromi evang. esperes- 
ségi szegény templomokra 100 frtot. hagyományozott, s ezen összeget özvegye Karczag Jozefa 
asszony két évi kamatjával, összesen 112 frtot. főtiszt. Székács József superintendens ur által 
lefizetvén, főtiszt, ur azt a győri takarék-pénztárba az illető egyházmegye nevére betette, az 
egyházmegye pedig az egész összeget f. ó. közgyűlésében a csákvári, folyvást romjaiban fekvő 
templom építésére rendelte.

Örvendetes tudomásul szolgálván, néhai ifj. Petrich György emléke jegyzőkönyvbe 
jegyeztetik.

b b . )  25-ik pontja szerint a Glosius Artner-féle alaptól segélyeztettek özvegy Krausz Teofilné 60, 
és özvegy Szalay Józsefné ugyan 60 írtai.

c c .)  26-ik pontja szerint az áldásos Gusztáv Adolf egylettől következő, kerületünkben egyházak 
nyertek segélyt: 1.) Nána 34 frt. 45 kr. 2.) Csákvár 34 frt. 45 kr. 3.) Gerényes 43 frt. 05 
kr. 4.) Hodász 34 frt. 45 kr. 5.) Csernye 68 frt. 85 kr. 6.) Egyházas Hetye 86 frt. 10 kr.
7.) R.-Komárom 220 frt. 55 kr. 8.) M.-Boll 221 frt. 35 kr. 9.) f.-lövői képezde 1595 frt. 
30 kr. 10.) Schmidraith 344 frt. 35 kr. 11.) Szombathhely 432 frt. 20 kr. 12.) Székes-Fehérvár 
307 frt. 40 kr. 13.) Sz.-Gróth 215 frt. 20 kr. 14.) Tarrós 86 frt. 10 kr. 15.) Alsó-Rődőn 
86 frt. 10 kr. összesen 3033 frt. 15 kr.

d d . )  27-ik pontja szerint a dunántúli ref. egyházkerület kegyadományokat küldött: Nagy-Kanizsának 
1 frt. 01 kr. Hodásznak 5 frt. 93 kr. Szombathelynek 60 kr. a tiszántúli ref. egyházkerület 
Szombathelynek 4 frtot.

ee .)  28-ik pontja szerint az e. e. e. gyámintézet segélyezte a slavoniai missiot 100 frtal, a sopronyi 
tanitóképezdét 100 frtal, F.-Lövőt, Tést, Mogyorósdot, Sz.-Gróthot egyenként 25— 25 frtal, a 
gyámintézet Győrben tartott isteni tiszteletén bejött offertoriumát 131 frtot, melyet néhány 
buzgó hívek 140 frtra egészítettek ki, a Bakony sz.-lászlói egyháznak adományozta.

28-ik pontja szerint az egyházi és iskolai czélokra rendelt legfelsőbb általánból segélyért 
folyamodtak: B. Sz.-László, Csabdi, Tés, Schmidraith, N.-Kér, sopronyi tanitó-képozde, Csákvár, 
Puczincz, Tót-Kér, R.-Komárom, Pécs, K.-Sá^h, Dunaföldvár, fel.-lövői egyház-képezdéje részére.

ff.) 29-ik pontja szerint segélyt nyertek azon általánból: Fehérvár 300 frt. és csabdi ugyan 300 frtot.
g 'g '.) 30-ik pontja szerint segély-gyűjtési engedélyt nyertek a mnlgu m. k. vallás- és közoktatási 

minisztériumtól Hány, Vecse, Gyimóth, N.-Ujvár.
Mindezek tudomásul vétettek.

h h . )  31-ik pontja szerint b. Eötvös vallás- és közoktatási miniszter ur ő nmltgának az alakulandó 
népnevelési egyletek előleges tervrajzát, az egyházkerületi állandó népiskolai választmánynak 
kiadta a végett, hogy ezen fontos ügyben véleményt adjon, s minthogy az ügy fontossága és 
sürgőssége tekintetéből a kér. gyűlés intézkedését be nem várhatta, azt megelőzőleg a választmány 
emlékiratát az egyházmegyékkel megvitatás és véleményadás végett közölte s azokat az emlék-
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iratban javasolt iskolai adatok beküldésére utasította, melyekre valamint az emlékiratra a főtiszt, 
s tek. egyházkerület figyelmét felhívja.

Az állandó iskolai bizottmánynak, — a beérkezett véleménynek megbirálása s azokból 
a népnevelési egyletek életbe léptetésére vonatkozó czélszerü javaslatnak elkészítése végett 
kiadatni rendeltetik, hivatalos jelentése beváratván.

Minthogy azonban főtiszt. Superintendens ur tulhalmozott hivatalos teendői miatt, 
ezen állandó iskolai bizottmány elnökségéről lemondott ; annak elnökéül Tóth János esperes 
és Ostffy Pál felügyelő neveztetnek ki, — tagjai pedig Schneller Vilmos, Kis János, 
Hering János, Limberger István, egyházi, úgy Boda József és Radó Dénes világi tagok 
által szaporítottak.

ii .) 32-ik pontja szerint a tiszántúli helv. hitv. egyházkerület múlt évi jegyzőkönyvének 74-ik pontja 
szerint Németh István tábornok végrendeletileg 8000 frtot hagyományozván oly kikötéssel, hogy 
ezen összeg a magyarhoni 8 protestáns egyházkerület közt egyenlő részletekben, szegény tanulók 
segedelmezésére osztassák ki: főtiszt. Balogh Péter superintendens urat felvilágosítás végett 
megkereste, tőle azon választ nyerte, hogy a b. emlékezetű tábornok hagyatékának tárgyalása 
folyamatban van ugyan, de még be nem fejeztetett, mihelyt azonban ez ügy tisztába hozatik, 
arról a magyarországi protest, egyházkerületek azonnal őrtesittetni fognak.

Helyeslőleg tudomásul vétetvén, főtisztelendő Superintendens ur megkéretik, hogy ez 
ügyet továbbra is figyelemmel kísérje, annak befejezését szorgolja, és annak idején jelen
tését beterjessze.

lile .)  33-ik pontja szerint jegyzőkönyveink az ev. és ref. egyházkerületekkel a testvéries viszony 
fentartása tekintetéből kicseréltettek s a levél-tárba letétettek.

Tudomásul szolgál.
11.) 34-ik pontja szerint Szirák nógrádmegyei,Valtersdorf csehországi ref., Prága csehországi ref., Katernicz 

morvaországi leány-gyülekezet, úgy a csehmorvaországi helv. hitv. tanitóképezde, segély-gyűjtési 
engedélyt nyervén, azokat a kerül, gyámintézeti bizottmány figyelmébe ajánlotta superintendens, 
s az egyház kerület részvétébe is ajánlja.

A gyülekezetek könyör-adományok gyűjtésére utasittatnak.
m m . )  35-ik pontja szerint a pesti prot. egyesült árvaház saját házat kíván építeni, hogy jótékony

ságát árváinkra annál nagyobb mérvben terjeszthesse ki, e végett segély-gyűjtési iveit a gyüle
kezetekhez megküldötte.

A jótékony közintézet a gyülekezeteknek segélyezésre melegen ajánltatik.
n n . )  36-ik pontja szerint a gyimóthi veszprémmegyei evang. és helv. hitv. leány-gyülekezetben 

felmerült viszályos ügynek egy kerületi vegyes küldöttség által leendő elintézése még az 1864-évi 
kerületi gyűlés j.-k.-vének 73-ik pontja szerint elrendeltetvén, de annak működése óhajtott sikert 
nem eredményezvén, azon ügyben működő vegyes kerületi küldöttség f. évi május 15-én Pápán 
újólag összehivatott és a hívek között az egyességet szerencsésen létre hozván, Superintendens 
ur azt- beterjeszti.

A viszonyosság elve alapján létre jött egyesség helyeseltetvén ; az egyház-kerület 
által is megerősittetik.

25. Felvétetett az iskolai nagybizottmánynak f. 1868. évi junius 24-én Karsay Sándor 
superintendens és Szemerey Sándor isk. felügyelő és helyettesitett elnök urak elnöklete alatt tartott 
üléséről vezetett jegyzőkönyv, melynek

a .  ) III-ik pontja alatt Ostffy Pál ur, ki az egyházkerületben létező bárminemű főtanodai alapítvány-
levelek és okiratok összegyűjtésére és jegyzékbe vételével bízatott meg, benyújtja Schleining 
Károly tolnai esperes urnák, felhívására beküldött válaszát, és előadja, hogy a többi egyliáz- 
megyékből valamint a múlt évben, úgy az idén sem érkeztek válasziratok, minél fogva az iskolai 
nagybizottmány az illető esperességeket záros időhatár kitűzésével jelentéseik beadására újabban 
felhívni véleményezi.

Mely vélemény elfogadtatván, a még e részben hátramaradásban levő egyházmegyék, 
a múlt évi határozat megújításával oda utasittatnak, hogy a jövő kerületi gyűlésig, a 
körükben létező bárminemű főtanodai alapítványokról hivatalos jelentéseiket Ostffy Pál 
felügyelő úrhoz mulhatlanul beterjesszék, ily alapítvány nem létezése esetén a semleges 
jelentés is beváratván.

b . ) annak IX-ik pontja a.) betűje alatt: miután a tanitóképezdének a sopronyi Convent által nagy
lelkűen biztosított tápintézeti kedvezményen kívül semmi biztos alapja nincsen, a képezdei részvé
nyeknek ujabbi három évre leendő kibocsátására az engedély megadatni véleményeztetvén, az 
intézet az egyházkerület pártoló részvétébe ajánltatik.

A képezdo részére három esztendőre szolgáló képezdei részvények ujabbi kibocsátása 
ezennel megengedtetvén, az intézet az egyházaknak, úgy, mint egyeseknek pártoló rész
vétébe ajánltatik.
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c .  ) annak IX-ik pontja c) betűje alatt az igazgató azon jelentésére, hogy meggyengült egészségénél
fogva sem a szellemi, sem a testi munkában nem tehetne legjobb szánduka mellett is annyit, a 
mennyit óhajtana, maga mellé számvevő segédet kér rendeltetni, s ennek folytán a nagy választ
mány a kerületi gyűlést számvevői segéd iránti intézkedésre hívja fel.

A fáradhatlak munkásságu igazgató és kerületi számvevő kivánata a gyűlés által 
méltányosnak találtatván, melléje számvevői segédül Poszvék Sándor meszleni lelkész ur 
ezennel kineveztetik.

d .  ) annak IX-ik pontja d) betűje alatt az igazgató felhatalmaztatván, hogy képezdei tanár változ
tatás esetére legjobb belátása szerint ideiglenesen intézkedjék.

Ezen intézkedés a közgyűlés által is helyeseltetik.
e .  ) ugyanazon jegyzőkönyv X-ik pontja alatt, miután kiérdemült tanár Szabó József ur az egyház-

kerületnek sok éven át hű pénztárnoka, agg kora és szerencsétlen esése következtében annyira 
elgyengült, hogy a pénztárnokság terheit többé nem viselheti, a bizottmány azt véleményezi, 
hogy Scheffer Károly tanár ur, ki eddig is mint Szabó ur segéde működött, s magát elég ava
tottnak bizonyitá, pénztárnoki segédi minőségben fél-fizetéssel alkalmaztassák.

Az egyházkerület érdemekben elaggott hű tisztviselője iránti részvéte kifejezésével 
Scheffer tanár urat segéd-pénztárnoknak fél-fizetéssel felelősség és számadási kötelezettség 
terhe mellett ezennel kinevezi, a fizetés másik felének élvezetében Szabó urat tovább is 
meghagyván, az iskolai nagy-bizottmányt pedig oda utasítja, hogy a pénztár és iratok 
átadása iránt kellőleg intézkedjék, egyetemben az egyházmegyék pénztárnokai is utasit- 
tatnak, hogy a pénz-küldeményeket Scheffer tanár úrhoz intézzék.

f . ) mégis azon jegyzőkönyv XII-ik pontja szerint Radó Ignácz kér. felügy. ur egy theologiát tanuló
ifjú dijazására 10U0 o. é. frtnyi alapítványt tett.

g \)  X M -ik pontja szerint pedig Szemerey Sándor főtanodai felügyelő ur legközelebb másik kis 
íi-unokája születése alkalmából szintén 1000 o. é. frtnyi alapítványt tett a főtanoda részére 
oly formán, hogy ezen összegből 500 frt a háromszázados tanári alapítványhoz csatoltassék, a 
másik 500 frt pedig dijpénz-alapitványt képezzen egy répczemelléki tanuló ifjú javára.

Mind két alapítvány, mint a nagylelkű alapítók buzgóságának újabb bizonyítványa 
a kerület részéről hálás köszönettel fogadtatik.

h .  ) ugyanazon jegyzőkönyv XY-ik pontja alatt a tanári kar kezelésére bízott alapítványok pénztár
noka javára a jövedelem félszázaléka némi jutalmul átengedtetni javasoltatik.

Miután a sok teendő és a pénztár kezeléssel járó felelősség a méltányosság körén 
túl esik, a közgyűlés a javaslatot elfogadván, a jövedelem félszázalékát a pénztár keze
lőknek átengedi.

i .  ) mégis azon jegyzőkönyv XYI-ik pontja alatt azon szomoritó körülmény jelentetik, miszerint
Turcsányi Adolf tanár urnák tanári működése minden szakavatottsága és ügyszerető buzgósága 
mellett megzavarva és nehezítve van, — annál fogva, hogy látása és hallása az utóbbi időben 
felettébb meggyengült s hogy e szerencsétlenség folytán az iskolai fegyelem fentartásában is 
többfélekép megháborittatik, a miért a különben szép érdemű tanárnak nyugdíjaztatása volna el
rendelendő s tanári helye avatott szakemberrel betöltendő.

Az egyházkerület szakavatott buzgó tanára szerencsétlenségéről fájdalmas érzéssel 
értesül s annak nyugdíjaztatását méltányosnak, helyének pedig más szakemberrel leendő 
betöltését szükségesnek találja. Minthogy azonban nyugdijak adására semmi alappal nem 
rendelkezik, újabb terheket pedig a gyülekezetek meghallgatása nélkül ki nem vethet, 
Turcsányi tanár ur részére 400 frt évi nyugdijat olyképpen hoz javaslatba, hogy ennek 
megszavazása iránt a gyülekezetek nyilatkozatra hivassanak fel, addig pedig, mig a 
gyülekezeti szavazatok beérkeznének, az esporességck a 400 frt nyugdíj fedezésére ön- 
kénytes adakozások gyűjtésére olykép utasittatnak, hogy a befolyandó összegeket a fő
iskola pénztárnokához beküldjék, egyszersmind a főiskolai nagy-bizottmány oda utasit- 
tatik, hogy a nyugdijat, ha másként nem lehetne, kölcsön fölvétele által is fedezze s a 
tanári szék betöltése iránt a körülményekhez képest intézkedjék.

k..) mégis a főisk. nagybizottmány jegyzőkönyve XVII-ik pontja alatt a fentebbi pont nyomán azon 
javaslat tétetik, hogy miután az egyházkerület épen semmi tőkékkel nem rendelkezik, arra 
nézve, hogy a működő tanárok illő díjazása mellett méltó gondoskodását jövőjükre is kiterjeszthetné, 
kéressék meg a nmltgu m. k. minisztérium, hogy mind főtanodánkat, mind tanitóképezdénket 
aránylagos állami segélyben részeltetni méltóztassék.

A kér. gyűlés, az egyetemes gyűlésre küldendő képviselőit oda utasitja, hogy az 
egyetemnél oda működjenek, miszerint ez magát a nmltgu minisztériummal a minket illető 
átalány kirendelése iránt érintkezésbe tegye.
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Egyéb pontjai a főiskolák nagybizottmány jegyzőkönyvének helyben hagyatván 
elfogadtatnak. ,

26. A somogyi egyházmegyének a sandi leány-gyülekezetnek anyásitási ügyében, valamint a 
veszprémi egyházmegyének a palotai gyülekezet terheinek könyittése tárgyában hozott Ítélete a kerületi 
törvényszékre fellebbeztetvén.

Egyházkerületi törvényszéki birákul : Kis János esperes és Ostffy Pál felügyelő urak 
elnöklete alatt Manhardt Mihály, Hering János és Szarvasy Sámuel lelkész, mégis Forster 
József, Marton Pál, Riadó Dénes és Szeniczey Ödön urak kineveztetnek, jelentésük még 
e gyűlés folyama alatt beváratván.

Jegyzetté Kis Sándor kér. világi aljegyző.
27. Müllner Mátyás kerületi íbtanodai igazgató ur beterjesztette az 1867/8-iki iskolai évre 

vonatkozó tudósit vány t s ennek kapcsában szokott hivatalos jelentését, melyben az intézetnek állapotát 
mind örvendetes, mind kedvezőtlen mozzanataiban részletesen feltünteti. Örvendetes tüneményül említi 
fel, hogy az isk. évfolytán az anyagiakban semmi fenakadás nem volt, a tanárok mindig pontosan 
megkapták tiszti dijaikat, a tápintézet a rendkívüli drágaság és az élelmezendők nagyszámának daczára. 
is egyes gyülekezetek és buzgó hívek kegy adomány ai s különösen a supplicatiónak 867 frt 59 krra 
menő szép eredménye következtében kölcsönre nem szorult; — a tanárok sem betegség, sem más bal
esetek által nem gátoltat va, egész éven át szakadatlanul folytathatták előadásaikat; — az ifjúság lét
száma az előbbi évekhez képest ismét gyarapodásban volt, a mennyiben a tanulók száma 434-re emel
kedett. Közülök 65 tanulta a gyorsirászatot, 144 vett részt gymnasticai gyakorlatokban, 41 a nyil
vános rajztanitáson; —  a tudományos előhaladást illetőleg 177 érdemelt kitűnő, illetőleg dicséretes 
általános osztályzatot, 201 jó, illetőleg kielégítő osztályzatot; — éretségi vizsgát 68 tett, kik közül 
10 eximie, 17 cumlaude, 22 bene jeggyel, 20 egyszerűen érettnek jelentetett; —  áltáljában az ifjúság 
túlnyomó nagyrésze az erkölcsi törvények iránt kellő tiszteletet s müveit ifjakhoz illő magaviseletét 
tanúsított.

Ellenben kedvezőtlen tüneményül említi fel, hogy a tanuló ifjak közül némelyeknél, daczára 
a tanári kar éber figyelmének, a korcsmák és kávéházak látogatása annyira lábra kapott, miszerint 
nem csak tudományos hanyatlás, de erkölcsi sülyedés is lön következménye; ennek következtében kéri 
igazgató ur a kér. gyűlést, hogy az előbbi gyakorlattal megegyezőleg, a tanodái szolgai hivatalt ismét 
felállítani, s annak díjazására 200 frt évi fizetést rendelni méltóztassék.

A kerületi gyűlés a jelentésben felhozott örvendetes mozzanatokat kedves tudomásul 
vette, — a kávéházak látogatása tekintetéből pedig határozatilag kimondotta, miszerint 
a gymnasiumi ifjúságra nézve e részben a törvények eddigi szigorúsága továbbra is al
kalmazandó, — az éretteket illetőleg szabadon hagyatván a tanárok felügyelete mellett 
a tiszteségesebb kávéházak látogatása, — és hogy általában a fegyelmi eljárás annál 
hatályosabban gyakoroltathassák, a tanoda szolgai hivatalt 200 frt évi fizetéssel újra 
felállittatni rendelte.

28. Scheffer Károly tápintézeti gondnok ur szintén beterjesztette a tápintézetre vonatkozó 
hivatalos jelentését. E szerint az 1867/s-ki iskolai évben 218 ifjú láttatott el a tápintézetben ebéddel 
és vacsorával, és pedig 8 egészen ingyért, 36-12 írtért, 38-18 írtért, 31-24 írtért, 27-30 írtért, 
48-36 írtért. Mint sajnos körülményt említi fel nevezett tápintézeti gondnok ur, miszerint némely 
gyülekezeteknek fizetésben! hátramaradása miatt még több szegénysor# tanulót segíteni nem lehetett, 
s kéri a hátramaradások behajtására nézve az egyházkerület intézkedését.

A kerületi gyűlés méltányló elismerést szavaz tápintézeti gondnok urnák, —  a 
hátramaradásban levő gyülekezetekre nézve pedig megújítja a múlt évi kér. gyűlésen 
hozott azon határozatát, melyszerint azon gyülekezetek ellen, melyek tartozásaikat f. é. 
Sz.-Mihály napig le nem tisztázzák, az illető egyházmegyei ügyvéd által törvényes kere
set indítandó s ennek megtörténtéről a kerületi elnökség az illető egyházmegyei esperes 
vagy felügyelő urak által f. é. uov. hó első felében értesítendő.

A szintén tartozásban levő győri gyülekezet, — mely fizetési illetékét 5 év óta 
azon okból tagadta meg, mivel azon győr-, komárom- és veszprémmegyei gyülekezetek, 
melyek régi szerződés alapján adományaikkal a győri tápintézethez járultak, a kerületi 
főtanoda újra szervezése óta a sopronyi tápintézethez járulni köteleztettek, —  küldöttei 
által azt kéri, hogy a mennyiben ama gyülekezetek járulékaikkal hozzá vissza nem csa- 
toltatnának; — a kerület engedje meg, miszerint eddigi tartozását, valamint jövőben a 
részéről évenkint fizetendő 9 mérő búzát saját tápintézete javára fordíthassa.

A kér. gyűlés nevezett gyülekezetnek ezen kívánságát az 1859-ik évi kér. gyűlési 
jegyzőkönyv 50-ik és 1866-ik évi kér. gyűlési jegyzőkönyv 26- és 27-ik pontja értel
mében nyújtott Ígéret alapján méltányosnak találja, és a mennyiben a sopronyi Con- 
venttel kötött szerződéssel nem ellenkezik, telyesitendőnek határozza.

3
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29. Linberger István igazgató ur a felsÖ-lői, nemkülönben Petrik Jakab János ur a sopronyi 
Ltáhne-féle tanintézetekről szóló hivatalos jelentésüket szintén beadták.

Tudomásul szolgál.
30. Ezen jegyzőkönyv 21-ik pontja alatt zsinat megalakulására vonatkozó tervezetre az egy

házmegyék és szab. kir. városok által beadott vélemények átvizsgálása és azok alapján egy uj javaslat 
készítése végett kiküldött választmány beterjesztette véleményes jelentését.

Ezen vélemény illetőleg javaslat kiindulási pontul elfogadtatván, annak alapján 
következők határoztalak :

a) a zsinat mindkét prot. hitfelekezet részéről egy időben tartassák s egymással 
kölcsönös érintezésben legyen.

b) arra a magyarhonnal most már törvényesen egyesült erdélyi hitrokonok is, mint
5-ik superintendentia meghivassanak, a nélkül azonban, hogy a zsinat-tartás megjelené
süktől feltételeztessék.

c)  a zsinati követek egyházmegyénként a paritás elvének szemmel tartásával válasz
tassanak az illető gyülekezetek szavazatának általános többségével oly módon, hogy a 
mely egyházmegyékben a hívek száma 20,OOO-ig áll, ott két, —  a hol 20,000-en fölül, 
ott négy követ választandó.

E szerint a dunántúli ev. egyház kerületben a választások következőleg történnének:
Sopronyi felső e megye Rust szab. kir. várost is beszámítva választana két követet, 

—  sopronyi alsó kettőt, —  vasi felső Kőszegit szab. kir. város beszámításával négyet, vasi 
közép kettőt, —  kemenes-alyi kettőt, —  mosony-győri kettőt, — veszprémi kettőt, — 
fehér-komáromi Komárom városát is beszámítva kettőt, zalai kettőt, somogyi kettőt, 
tolna-baranyai négyet. Soprony és Győr szab kir. városi gyülekezetek, mint, melyek 
esperességi jogaikhoz ezúttal is ragaszkodnak külön-külön két követet, — a kerületi összes 
tanári kar szintén kettőt. Lenne ennélfogva a dunántúli egyházkerületnek 32 zsinati követe.

d) választható pedig mindaz, ki 24-ik évét betöltötte, tekintet nélkül arra, ha más 
egyházmegyéből, vagy kerületből való is.

e) a zsinati követek utasítás nélkül küldetnek s csak egy választó-testületet kép
viselhetnek.

f) a zsinati költségek általában az egyházkerület által lesznek fedezendő! azon 
kulcs szerint, melynek kidolgozására, tekintettel valamennyi egyházmegyére és szab. kir. 
városra következő tagok választattak: Bognár Géza, Ostffy Pál, Kirchknopf Mátyás, 
Takács Lajos, Hering János, Szigethy Bániéi, Matkovich Tivadar, Schmid Mihály, 
Nagy Pál, Véssey Sándor, Schleining Károly, Kurz György, Klauzer Károly, Perlaky 
Dániel, Torkos Fermiez, Kleinrath Károly, Pálfy József rendes- és Poszvék Sándor segéd
számvevő urak. Mely választmány Superintendens ur által egybe hiva, saját köréből vá
lasztandó elnökség mellett elsőben is az alapelveket allapitandja meg, mik szerint el
járni kíván, s ezt a legközelebbi kör. gyűlés elé terjesztenél

31. Az 1866-iki nov. 28- és 29-én Győrött tartott kér. gyűlés jegyzőkönyvének 24-ik pont
jára vonatkozólag Pálfy József kér. számvevő ur jelenti, miszerint az urai újfalui gyülekezet újraszer
vezése az esperességi törvényszék közbejöttével megtörtént, a közterhek viselését illetőleg pedig az újfalui 
és répczelaki egyházak akkép egyezkedtek, hogy az első által ez ideig viselt költségeket ezentúl egy
mással megosztva egyenlő arányban viselendik, s ezen arány szerint a lefolyt évre már fizették is. — 
Beterjesztette egyúttal az újfalui gyülekezetnek az egyházmegyei törvényszék által megállapított hiványát.

Örvendetes tudomásul szolgál s az iratok a kerületi levéltárba letetetni rendeltettek.
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Ráhner Máté vasi közép e. megyei esperes, — egyházmegyei gyűlési jegyzőkönyvi 

kivonattal, — nevezett gyülekezetek pedig szóbeli .jelentéssel igazoltattak, s ennél fogva 
az ügy befejezettnek tekintetik.

35. Ugyanazon jegyzőkönyv 22-ik pontjára vonatkozólag Superintendens ur a figyelmébe 
különösen ajánlott slavoniai hívekre nézve jelenti, hogy az antonováezi és rasztováczi hitrokonok számára 
Andorka János somogyi esperes ur közbenjárása folytán külön-külön egy-egy harangot öntetett, Schneller 
Vilmos kőszeghi lelkész ur által pedig egy a slavoniai missio történetét és jelen állapotát hi ven kimutató 
emlékiratot készíttetett, mely több példányban kinyomatva a némethoni Gusztáv Adolf egylethez kikül
detett azon reményben, hogy nevezett egylet ezen missiót jótékonyságban már ez évben részesítendi ; 
s végre az iskolai oktatás hiányán az által kívánt segíteni, hogy az Antonovácziak számára Márton 
Márton duna-szerdahelyi tanítót, a sopronyi képezdének egykori növendékét küldé tanítóul, kit a missió 
kivánatára az illető esperesi hivatal ajánlata folytán, addig inig oda rendes lelkész rendeltethetnék, 
a főtiszt, egyházkerület utólagos jóváhagyása reményében keresztélésre is felhatalmazott.

A kerületi gyűlés mindezekről örömmel és méltányló elismeréssel vett tudomást. 
Superintendens urnák az antonováezi tanítói hivatalra vonatkozó intézkedését helyesli, s 
ötét újból felkéri, hogy főpásztori figyelmét a szintén Slavoniában létező tordinesei hívekre 
is, mint egyetlen szerbajku protestáns gyülekezetre különösen kiterjessze.

3(1. Ugyanazon jegyzőkönyv 24-ik pontját illetőleg Superintendens ur jelenti, hogy az ott 
megrendelt köszönő-irat Kolhenheyer Mór sopronyi lelkész ur által szerkesztve az utrechti egyetemnek
I)r. Jahnsen tanár ur kezeihez megküldetett.

Tudomásul szolgál.
37. Ugyanazon jegyzőkönyv 28-ik pontjára vonatkozólag jelenti Superintendens ur, hogy az 

egyházi rendszer tervezetet Győrben 400 példányban kinyomatta s a kerületbeli minden gyülekezethez 
50 krjával, azonkívül számos ingyenpéldányban is véleményadás végett megküldötte s mivel az egyes 
gyülekezetek véleményei az egyházmegyék utján már be is adattak : —  fölhívja a kér. gyűlést ;i 
tovább intézkedésre.

Miután az egyetemes gyűlés intézkedése folytán különben is a küszöbön lévő zsinat 
ezen kérdésekkel is részletesen fog foglalkozni ; — egy időre az egész munkálat függőben 
hagyatott azon megjegyzéssel, hogy jövőben ily fontos munkálatok német nyelvre is 
lefordítva, a német egyházak számához mért mennyiségben kinyomassanak.

38. Ugyanazon jegyzőkönyv 29-ik pontját illetőleg jelenti Superintendens ur, hogy az első 
magyar általános-biztositó-társasággal kötött biztosítási szerződés <i kerületi elnökség által aláíratott, 
a kerületi levéltárba egy példányban letétetett, —  egyúttal beterjeszti Pálfy József urnák, mint a. kér. 
gyűlés által megbízott képviselőnek a tömeges biztosítási ügy eddigi állására vonatkozó jelentését és 
számadását mellékleteivel együtt. Ezen jelentés szerint a kerületben eddig elé tömeges biztosítás 207 
egyházi és magán-épületre nézve létesittetett, 104 egyház még mindeddig nem csatlakozott. Az épüle
tekre biztosított tőke 417,326 frt. 74 krt. tesz: Ezen tőke után fizettetett az ,867/68-ik évre a mellékelt 
számadás szerint biztosítási díj fejében 1209 frt. 24 kr. 10 évre. egyszer-mindenkorra, fizetendő illeték 
és bélyegdíj fejében 500 frt. 99 kr. Az 1209 frt. 24 kr. biztosítási díjból az egyházkerületet 120 frt. 
92 kr. illeti, mely az utólag befolyt mulasztási kamatokkal 121 frt. 91 krra növekedett. Ebből 35 kr. 
költség levonatván maradt mint első évi nyeremény 121 frt. 56 kr., mely a sopronyi takarékpénztárban 
van letéve. Káreset a jelentés tételéig kettő [fordult elő, melyeknél a társulat a mellékelt hivatalos 
tudósítások tanúsága szerint legnagyobb méltányossággal járt el, az illetőknek az egész biztosított 
összeget gyorsan és pontosan kifizetvén.

A kér. gyűlés örömmel vett mind ezekről tudomást, a még eddig nem csatlakozott 
gyülekezeteket a csatlakozásra testvériesen újból felszólítja, méltányló elismerést szavaz 
mind a biztosító-társulatnak, mind különösen Pálfy József urnák, ötét oda utasítván, 
hogy a takarék-pénztárba letett 121 frt 56 krt jóhitelü érték-papirokban értékesítse s 
azokat a kerületi pénztárnok kezeihez szolgáltassa.

39. Ugyanazon jegyzőkönyv 35-ik pontját illetőleg jelenti Superintendens ur, hogy az eperjesi 
collegium 200-ados örömünnepélyére kerületünk részéről a testvéries örvendező részvétet levélben ki
fejezte legyen.

Tudomásul szolgál.
40. Ugyanazon jegyzőkönyv 40-dik pontja alatt a veszprémi e. megye folyamodása következ

tében, — az egyházi fizetési kulcs kiigazítása tekintetéből kinovezett választmány munkálatát beterjesztette.
A munkálat felülvizsgálat, illetőleg használat végett azon választmánynak adatik 

ki, mely a zsinati költségvetés ügyében 30. pont alatt ki neveztetett,
41. Ugyanazon jegyzőkönyv 43-ik pontja alatt a tolnai egyházmegye és a kerület között a 

táp-intézeti tartozásokra nézve már hosszabb idő óta fennforgó viszályos kérdések elintézése tekintetéből
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kiküldött választmány beterjesztette hivatalos jelentését, mely szerint nevezett választmány az által 
vélte az egész bonyolódott ügyet a legczélszerübben elintézhetőnek, ha az 1858-ik évben Veszprémben 
tartott kér. gyűlés 55-ik pontja alatti határozatát vevén fel kiindulási pontul, oly viszont tervez felállit- 
tatni a kerület és a sz.-lörinczi iskola között, minőben áll az a sopronyi iskolához. Fel is hívta a tolnai 
egyházmegyének a választmányban jelen volt képviselőit saját körükben ily értelemben közreműködni.

De bár nevezett egyházmegye f. évi jun. 17- és 18-án tartott közgyűlésének e tárgyra vonat
kozó határozatában békiilékeny szellemének és jóakarat]! közeledésének csalhatlan jeleit adja, követeléseit 
még is oly magasra fokozta, hogy azok alapján neveze+t választmány a kérdés végleges megoldására 
magát jogosítottnak nem érezhette s igy az egész ügyet befejezetlenül ismét a kerületi gyűlés rendel
kezése alá vissza bocsátja.

Miután a tolnai esperesség képviselői oda nyilatkoztak, hogy e fontos ügyet még- 
egyszer, egy házmegy i leg tárgyalni óhajtanák ; a kerületi gyűlés addig is függőben hagyja, 
utasítván az illető egyházmegyét, hogy a kérdés végleges megoldása tekintetéből a sz.- 
lőrinczi tanintézetnek anyagi állását, valamint azt, hogy maga az egyházmegye évenkint 
mennyivel járul fentartásához, és hogy a kerület részéről e czélra mennyit igényelne, 
világos számbeli adatokkal derítse fel.

42. Az 1867-iki egyetemes gyűlés 14-ik jegyzőkönyvi pontja szerint az egyetemes tanári 
értekezlet által kidolgozott tantervre nézve a gyülekezetek véleményadásra szóllittatván fel.

A kerületi gyűlés e tárgyban ezen jegyzőkönyv 23-ik pontja alatt kinevezett választ
mánynak véleményezése alapján határozatilag kimondja: hogy a theologusok vizsgáját 
illetőleg megmaradván eddigi eljárása mellett, a középtanodai tanügyre nézve sem tartja 
ez idő szerint czélszerünek valamely változtatást tenni, hanem e kérdésnek a közel jövőben 
országgyülésileg történendő rendeztetéseig ragaszkodik az egyetem s kerület által elfoga
dott tanrendszerhez s egyetemes képviselőit is ily értelemben utasítja.

43. Ugyanazon jegyzőköny 15-ik pontja szerint az egyes tanintézetekről szóló jelentések az 
egyetemes tanügyi bizottmányhoz használat végett évenkint beküldendők lévén.

A soprouyi, sz.-lőrinczi, felső-lői, győri és kővágó-eörsi iskolák igazgatói oda uta- 
sittatnak, hogy nevezett jelentéseket Superintendens ur utján mind most, mind jövőben 
egyetemes felügyelő úrhoz beküldeni kötelességekül ismerjék.

44. Olvastatott a sopronyi főisk. tanári karnak a tanárok nyugdíjaztatása ügyében a kerületi 
gyűléshez benyújtott emlékirata, melyben, miután az szépen kifejtve, mennyire méltányos és üdvös volna 
ezen ügyet nem csak egyházi, de állami szempontból is figyelemre méltatni, — a kerület felhivatik, 
hogy az ugynevezett háromszázados alapítványt, mely 1857-ik évben történt keletkezése óta részint az 
évenkinti kamatok, és az érettségi vizsgához járuló ifjak által fizetett összegek, részint legközelebb 
Szemerey Sándor főiskolai felügyelő urnák 500 o. é. frtnyi adománya következtében szépen gyarapodott, 
—  egyenesen a főiskolai tanárok nyugdíjazására rendelje, —  befolyásával oda hasson, hogy e fontos 
ügy mind az egyesek, mind a testületek minél nagyobb pártolásának örvendjen.

A kerületi gyűlés örömmel ragadja meg az alkalmat, a tanárok sorsa iránti szent 
érdekeltségének s méltányosságának tanúsítására, s nem csak a nevezett háromszázados 
alapítványt rendeli tanári nyugdíjaztatási alapul, hanem miután a Soprony városa részéről 
felállított testgyakorló intézet, ilyennek a főtanodanáli fennállását feleslegessé teszi, — 
a tanuló ifjúság által gymnasticai czélokra eddig befizetett pénzeket is a tanári nyugdíj 
alaphoz csatoltatni határozza, — egyetemben a fontos ügyet jegyzőkönyvileg úgy egyesek, 
mint a testületek pártfogásába hathatósan ajánlja, — egyetemes gyűlésre menendő kép
viselőit is oda utasítván, hogy ott az iránt méltó érdekeltséget gerjeszteni igyekezzenek.

45. Olvastatott a gyámoldai és pénzügyi bizottmány 1868-ild julius 8-án Kőszegen tartott 
gyűlésének jegyzőkönyve :

a .  ) ennek 1. b) pontja szerint azon 950 frt. behajtását illetőleg, mely összegre nézve nem kimutat
ható, hogy a tolnai egyházmegyének, mely gyülekezetét terheli, az egyházkerület erélyes intéz
kedésre hivatván fel,

A tolnai esperességnek jelen volt képviselői a kérdéses ügynek mielőbbi rendbehoza
talát Ígérték.

b . ) ugyanazon jegyzőkönyv 1. c) pontjára vonatkozólag a hol a jegyzőkönyvi kivonatok és számvevői
jelentések alapján hitelesen kimutatott Káldy József-féle 627 frt. 2 krra rugó tartozás behaj
tására nézve a kerület hatályos intézkedése kéretik

A kerületi gyűlés oda utasítja a pénzügyi bizottmány elnökét, hogy átvevén kerületi 
levéltárnok úrtól hiteles másolatban a tartozásra vonatkozó okmányokat, — annak behaj
tására nézve, ha szükségeltetnék törvényes utón is intézkedjék.

c .  ) ugyanazon jegyzőköny 1. g.) pontja szerint megujittatván már a tavalyi gyámoldai bizottmányi
jegyzőkönyv 7. a.) pontja alatti azon panasz, miszerint a tolnai egyházmegye némely özvegyek



számára a nyugdíjakat a gyámoldai alapszabályok ellenére pénzügyi bizottmány] utalványozás 
nélkül fizette ki, s e részben kerületi intézkedés kéretvén.

A kerületi gyűlés nevezett e megyét a gyámoldai alapszabályok pontos megtartására 
utasítja.

cl.) ugyanazon jegyzőkönyv 2-ik pontja alatt a gyámoldai alapszabályok 6-ik §-a második kikezdésé
nek ilyképen ajánlott módosítását „ki az intézetbe való belépésétől számítandó első három évben 
egyszer-mindenkorra le nem fizeti akár egyszerre akár három részletben egész tartozását, utóbb 
az egyszer-mindenkorra való fizetés neki meg nem engedtetik, — alsóbb osztályból felsőbb osztályba 
évi fizetés mellett az alapszabályok értelmében tetszése szerint átléphetvén“.

A kér. gyűlés az ott felhozott okok alapján helyesli és alapszabályi érvényre emeli, 
e .) ugyanazon jegyzőkönyv 2. b.) pontjára vonatkozólag, mely Szopóczy Zsigmond csékuti tanítónak, 

ki annak idejében osztályt választani elmulasztott, osztályba való felvételét és az a szerinti 
járandóságnak egyszer-mindenkorra való befizetését a kerület intézkedésétől teszi függővé.

A kerületi gyűlés határozatikig kimondja, miszerint a gyámokba keletkezésekor minden 
azon időben már hivatalban állott lelkésznek és tanítónak szabadságára hagyatván osztályt 
választani, ki ezen szép előnyt akkor felhasználni elmulasztotta, arra nézve később osztály- 
választás és a szerinti fizetés, mely csak a gyámolda kizsákmányolására czéloztatnék,— 
meg nem engedhető.

46. Kirckknopf Mátyás pénzügyi választmányi elnök urnák a gyámoldai pénztárnak az alap
szabályok értelmében 1868-iki aug. 11-én történt megvizsgálására vonatkozó jelentése olvastatván,

a .  ) annak Il-ik pontjára nézve a hol múlt évi bizottmányi határozat nyomán egy Wertheim-féle vas
szekrény megszereztetését illetőleg a kerület jóváhagyása kéretik,

A kerületi gyűlés határozatiig kimondja, miszerint biztosság tekintetéből vas
szekrényre jelenleg szükség nem levéli s annak megszerzése e pénztárt érezhetőig 
terhelvén, e részbeni intézkedés későbbre halasztatik.

b .  ) ugyanazon jelentés végpontjában az elnök mind maga, mind a bizottmányi tagok nevében, három
évi hivataloskodásáról, az alapszabályok értelmében lemond,

Hivataluk folytatására a kerület köszönet- és bizalom-nyilvánítása mellett újra 
elválasztattak és arra vállalkoztak.

47. Olvastatott a kér. gyámintézeti bizottmány f. 1868-ik aug. 14-én Pakson tartott gyűlé
sének jegyzőkönyve.

a .  ) ennek 2-ik pontja szerint a kér. gyámintézeti bizottmányi egyházi elnökségéről megrongált egész
sége tekintetéből közsajnálkozásra lelépett Pálfy József ur helyébe az egyházmegyék szavazatának 
általános többségével Schneller Vilmos kőszegi lelkész választatott.

Pálfy József eddigi elnök urnák a gyámintézet körül tett számos érdemei jegyző
könyvileg méltányoltatnak s az uj elnökválasztás tudomásul vétetik.

b .  ) ugyanazon jegyzőkönyv 4-ik pontja szerint az 1867l8-ik évre gyámintézeti segély kép szabad
rendelkezésre 477 frt. 471|2 kr. kitűzött ezélokra 189 frt. 351|2 kr. s 1 db. arany gyűlt egybe, — 
mely az előbbi évekhez képest csekélyebb eredmény a szentügy iránti lelkesültségnek hanyatlását 
tüntetvén fel, — a bizottmány felkérendőnek határozta a kerületet, — a gyámintézeti ügyet 
az illető híveknek, különösen pedig a lelkészeknek és tanítóknak buzgó részvétébe jegyzőkönyvileg 
is hathatósan ajánlani.

Mi is ezennel telyesittetik.
c .  ) ugyanazon jegyzőkönyv 5-ik pontja szerint a szabad rendelkezésre befolyt 477 frt. 47‘|2 krból

egy harmadrész a központi gyámintézet számára leszámittatván, a megmaradt 324 frt. követ
kezőleg osztatott ki folyamodó egyházaink közt:

Sopronyi tanitó-képezde kapott 25 frtot, slavoniai missio 25 frt, Osákvár 25 frt, Mogyorósd 
25 Irt, Strukócz 25 frt, Tokorcs 25 frt, Tordine.se 25 frt, Potyond 25 frt, sopronyi tápintézet 
14 frt, Nemes-Pátró 14 frt, Szakony 14 frt, Nemes-kér 14 frt, Kölese 14 frt, Vácz 14 frt, 
Vadosfa 14 frt, ezenkívül a. központi bizottmánynak ajánltatnak kegyes segélyre nóvszerint a, 
400 frtos, nagy díjra Németh-Ujvár ; — továbbá a sopronyi képezde, Rév-Tvomárom, Hadász, 
Mogyorósd, Surd, Tokorcs, Potyond, Strukócz. Ns.-kér és Szakony, a Gusztáv Adolf egylethez 
ajánltatnak: a slavoniai missio, Ns.-kér, Székes-Fehérvár kiválólag;— valamint Lak, Őri-sziget, 
Hadász, Rohoncz, Szombathely és Német-Újvár.

Tudomásul szolgál.
cl.) ugyanazon jegyzőkönyv 6-ik pontja szerint a beadott folyamodványok közül több hiányosnak 

találtatván, a bizottmányi gyűlés szükségesnek látja a folyamodó egyházakat felhívni arra:
1.) Hogy kérvényeiket az illető egyházmegyei gyámintézeti elnökséggel mindig aláírassák 

és ajáultassák.
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2. ) A folyamodványok úgy legyenek szerkesztve, hogy azokból kitűnjék, ha a kárvallott egy 
ház biztosítva volt-e ? mert segélyre csak az tarthat számot, a melynek épületei biztosítva voltak.

3. ) Hogy évi gyűjteményeiket egy már korábbi határozathoz hiven junius elejére, minden
esetre pedig a kér. gyűlés előtt a kér. gyámintézeti pénztárnokhoz beküldjék.

Mi is ezennel határozatiig  köztudomásra juttatik.
48. Ezen jegyzőkönyv 26-ik pontja alatt kinevezett törvényszék megbízatásában eljárt s az 

Ítéletet a peres okmányokkal beterjesztette.
Tudomásul vétetik s az Ítéletek az okiratokkal egyetemben Superintendens urnák 

további eljárás végett kiadatnak.
49. Poszvék Keresztély sopronyi lelkész ur jelenti, miszerint az 1864-ik évi aug. 9-, 10- és

11-ik napjain Pápán tartott kér. gyűlés 72-ik jegyzőkönyvi pontja értelmében Padó Lajos volt kér. 
felügyelő ur által Pálfy József, Király József és Kolbenheyer Mór urak arczképeiknek a képezde számára » 
leendő 1 erajzoltatására gyűjtött s eredetileg 136 frt. 37 krból álló töke, mely további intézkedésig nevezett
lelkész ur gondjaira bízatott, takarékpénztári kezelés mellett f. évi jul. 1-ig 188 frt. 88 krra nevekedett.

Tudomásul szolgál.
50. Schiebung Károly tolnai esperes ur beterjeszti a pécsi ev. leánygyülekezetnek anyává 

alakulhatására vonatkozó kérvényét a szükséges okmányokkal egyetemben.
Miután a beterjesztett okiratokból, különösen pedig a tolnai egyházmegyének kivona- 

tilag közlött közgyűlési határozatából kitűnt, miszerint a pécsi ev. loánygyülekezet mind 
azon lényeges kellékekkel bir, melyek anyaegyházzá alakulhatására nézve megkívántainak, 
ezenkívül az anyátóli távolsága és vidékében létező hivek lelki ellátása, —  anyásitását 
szükségessé teszik ; a kerületi gyűlés nevezett leánygyülekezetnek anyaegyházzá 
alakulását megengedi

51. A nagy-kanizsai leánygyülekezet a végett folyamodik, hogy neki rendes lelkészt hívhatni, 
ki egyúttal a. tanítói hivatalt is betöltse, megengedtessék.

A kerület által már régebbi határozatok nyomán kimondva lévén, hogy rendes lel- 
készi állomás létesítésére legalább is 600 o. é. frt. évi jövedelem biztosítandó, a kanizsai 
hivek pedig számuk csekélysége miatt ennek felét is alig képesek fedezni, különben is a 
kérvény az illető egyházmegye véleményes jelentése által támogatva nem lévén, kérelmök 
ezúttal nem telyesittetik.

52. Schiebung Károly tolnai esperes ur beterjeszti a duna-földvári gyülekezetnek, a tolnai 
egyházmegyei gyűléshez benyújtott aboli folyamodványát, mely szerint anyaegyházi minősége és rangja 
megtartása mellett egyidőre lelkészi állomását csak helyettes lelkész által kívánja betöltetni, közli egy
úttal a tolnai egyházmegye f. évi junius 17— 18-án tartott egyházi gyűlésének 26-ik jegyzőkönyvi pontja 
alatt ez ügyben hozott abeli határozatát is, melynek folytán a duna-földvári alt kérelme méltányoltatik.

A kerületi gyűlés az illető e. megye intézkedését jóváhagyja.
53. A székes-fehérvári leánygyülekezet anyává alakulhatása végett folyamodik, és ez érdemben 

egyházmegyei vizsgálatot kér.
Folyamodványa eljárás végett a veszprémi egyházmegyéhez áttétetik.

54. Petőfalvi lakos Pötschacher András és több társai a végett folyamodnak, hogy Rácz György 
ottani lelkésznek elválasztatása és beiktatása érvénytelennek nyilvánittassék s a lelkész-választás a tör
vényes formák megtartása mellett újra elrendeltessék.

A kérdéses ügy törvényes megvizsgálás végett a, sopronyi alsó egyházmegyei elnök
ségnek kiadatik, véleményes jelentése beváratván.

55. A legközelebbi kerületi gyűlés helyéül
Pápa városa következik.

56. E jegyzőkönyv hitelesítésére
Főtisztelendő Superintendens, Berzsenyi Miklós, Kis János esperes és Ostffy Pál 

urak a jegyzői-kar hozzájárulásával kineveztetnek.

Hitelesítették :
K a r s a y  Kami or,

superintendens.

B erzsen yi M iklós,
kerületi h. felügyelő.

K is  J á n o s ,
esperes.

O stffy P á l,
esp. felügyelő.

Jegyzetté :
T ó t J á n o s ,

kerületi egyházi főjegyző.
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Nyomatott Győrött Czéh Sándornál 1868.





A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület az 1869-ik évi aug. 18-, 19- 
és 20-ik napjain Pápán főtisztelendő Karsay Sándor superinten
dens és tekint. Berzsenyi Miklós helyettesített, s ez alkalommal 
megválasztott egyházkerületi felügyelő ikerelnőkletével köz
gyűlést tartott, jelen lévén: Tót János egyházkerületi fő- és 
Ritter István aljegyzők, Eőri Sándor világi fő- és Kis Sándor 
világi aljegyzők:
Még is az egyházmegyék részéről :

Sopronyi felső egyházmegyéből : Gráf József lk.
Sopronyi alsó egyházmegyéből : Trsztyénszky Gyula esp., Ostfy Pál felügy., Horváth János 

lk., Baranyay László, Dómján Antal, Rupprecht Lajos.
Vasi felső egyházmegyéből : Kirschknopf Mátyás esp., Bognár Endre lk., Lostorfer Pál lk. 
Vasi középegyházmegyéből: Ráhner Máté esp., Kund Samu lk., Poszvék Sándor lk., Radó 

Kálmán, Weöreös István.
Kemenesalyi egyházmegyéből: Tót János esp., Boda József felügy., Nagy Károly lk., Molnár 

Lajos lk., Csaply István lk., Szakái János lk., Héring János lk., Vidos Dániel, Tót Antal, Takács 
Mihály, Márton Pál, Vidos Kálmán, Boda János, Horváth Károly, Radó Dénes, Berzsenyi Lénáid.

Veszprémi egyházmegyéből: Tatay Sámuel esp., Matkovich Tivadar felügy., Kis János lk., 
Kis Lajos lk., Kis János lk., Szalay Sándor lk., Varjú József lk., Bélák János lk., Heuffel János, 
Pál István, Barcza Bálint, Fromm János, Magasÿ György, László Jónás lk., László Dávid.

Győrmegyei egyházmegyéből : Kis János esp., Eősze Zsigmond lk., Pfeifer Lajos lk., Szigeti 
Dániel lk., Matisz Károly lk., Kis Károly, Matkovich László, Rajcsányi János lk.

Fehér-Komáromi egyházmegyéből : Schmid Mihály esp., Most.yenán György lk.
Zalai egyházmegyéből : Eősze István esp., Perlaky Gábor felügy., Pelárgus János lk., Bá

rány András, Nagy Pál.
Somogyi egyházmegyéből: Andorka János esp., Horváth Sándor lk.
Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből : Schleining Károly esp., Ritter István, Fürdős Vilmos. 
Soprony sz. k. városi gyülekezetből: Klaiizer Károly felügyelő, Müllner Mátyás tanár.
Győr sz. k. városi gyülekezetből : Perlaky Dániel felügy., Fadgyas Pál, Horváth Sándor lk., 

Kis Sándor, Kozma Imre, Nagy Pál, Peregi Mihály.
Kőszeg sz. k. városi gyülekezetből: Schneller Vilmos lk., Vidos László, Torkos Ferencz. 
Ruszt sz. k. városi gyülekezetből : Kleinrath Károly felügy. Treppel Ede.
Sopronyi főtanoda részéről: Petrik János Jakab, igazgató, Scheffer Károly, Fehér Samu. 
Ezeken kívül : Bódogh János mihályházai ref. lk., Seregély György mező-laki ref. lk. s 

egyházmegyei jegyző, Németh Károly fehérvári, Takács Ferencz szt.-andrási, Turcsányi Endre kör
mendi, Ihász László k. baboti, Gyurácz Ferencz beledi, Kis Pál vönöczki, Borbély Sándor dabronyi, 
Sas Lajos galsai, Krizsán József veszprémi lkk., Divald József, Mód Lajos sikk., Berzsenyi Sándor, Sándor 
József, Horváth János, Borsiczky István, Dénes Dániel, Doktorics Menyhért, Rupprecht Tasziló, Vidos 
Benő, Szombathelyi. Soma, Dóczy Bálint, Kovács Lajos, Falaky János, Németh Mihály, azonkívül 
Szabó József, Berecz József, Tompa Zsigmond, Buti József, Buti Márton, Takács Pál tanítók, s több 
egyházi s világi hívek.

Mely alkalommal :
1. Rövid ének és alkalmi ima előbocsátásával, melyben e mai napon, mint a koronás király 

születésnapján, a királyok királyához az ő boldogságáért, s a kormánya alatti népeknek általa leendő 
boldogitásaért is szívből fakadó fohász bocsáttatott, főtisztelendő Superintendens ur a nagyszámmal 
összegyűlt gyűlési tagokat meleg szavakkal üdvözölve, s e szép számmal való megjelenést buzgó ér
dekeltség s meleg részvét bizonyságául tekintve, a közgyűlést azon hő kívánsággal nyitotta meg: hogy
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azon jó egyetértés, mely tanácskozásainkban eddig nyilvánulni szokott, a most előfordulandó nagyfon- 
tosságu kérdések tárgyalásánál is irányadó legyen.

2. Felvétetett a mult 1868-dik évi aug 12-, 13- és 14-dik napjain Pakson tartott kerü
leti gyűlés jegyzőkönyvének 2-ik és 24-ik pontja alatt a kerületi felügyelő és kér. egyházi aljegyzőre 
bejött szavazatok felbontására kiküldött választmány jelentése:

E szerint a felügyelőre szavazott 158 és igy egyházkerületünkben minden szavazatké-
pes testület.

Ezek közül szavazott
Tek. Berzsenyei Miklós urra 109 gyülekezet.

„ Ostfy Pál urra 21 V

„ Matkovich Tivadar urra 11 r>
M. B. Podmaniczky Ármin urra 5 • r>

Tek. Takács Lajos urra 3 »
„ Eőri Sándor urra 2 ' »
„ Toperczer Lajos urra 1 V

M. B. Podmaniczky Lajos urra 1 V

és igy összesen 154 szavazatképes testület.
Négy gyülekezetből névszerint : Sand, Fordas, Veszprém és Szt,-Andrásból bejött szavazatok

hiányos és elégtelen aláírások miatt figyelembe nem vétethettek. '
E szerint Berzsenyi Miklós ur, 109 szavazattal és igy általános többséggel egyházkerül e-

tünk felügyelőjévé megválasztatott.
Az egyházkerületi aljegyzőre bejött 157 szavazat, ezek közül esett 
Nagytiszteletü Ritter István urra . . . . . 119

„ Trsztyénszky Gyula urra . . . . . . 32

Tévesen szavaztak :
összesen 151 szavazat.

Nagytiszteletü Poszvék Sándor urra Dobra 1. Nagytiszteletü Tatay Sámuel urra Hánta 1 
szavazattal. Négy szavazat pedig u. m. Sand, Tordas, Veszprém és Szt-András gyülekezetek szavazatai 

- hiányos és elégtelen aláírások miatt figyelembe úem vétethettek ; végre Német-Szt-Mihály az aljegyzőre 
épen nem szavazott.

E szerint nagytiszteletü Ritter István ur 119 szavazattal, és igy általános szótöbbséggel 
egyházkerületi egyházi aljegyzőnek megválasztatott:

A szavazatszedő választmány ezen jelentése örvendetes; tudomásul vétetvén Berzse
nyi Miklós mint törvényesen megválasztott egyházkerületi felügyelőnek a gyűlésbe leen
dő meghívására : Schleining Károly esperes és Ostfy Pál esperességi felügyelő vezérlete 
mellett, Tatay Sámuel esperes, Schneller Vilmos, Csaply István lelkészek és Petrik 
János Jakab főiskolai tanár, mégis Perla,ky Dániel felügyelő, Boda József esp. felügyelő, 
Klauzer Károly felügyelő és Takács Mihály választmányként, kiküldettek.

Rövid idő múlva e kiküldött választmány élén Berzsenyi Miklós megválasztott ke
rületi felügyelő ur a közgyűlésben megjelenvén Superintendens ur által a kerület ne
vében meleg szavakkal üdvözöltetvén, a hivatalos eskü letételére felhivatott. Ki is e 
felhívásnak és a, kerület, közóhajtásának engedve a gyűlés színe előtt az egyházi rend
szerben foglalt, esküt letette ; és székfoglaló beszédét, a közönség többszörös lelkes él
jenzése közt megtartván elnöki székét, mint megválasztott rendes kér. felügyelő, vala
mint Ritter István lelkész ur is, ki mint helyettesitett jegyző már előbb felesketve 
volt, jegyzői székét elfoglalták.

f  Ezután a pápai gyülekezet mindkét nembeli több tagjai által „Erős várunk né-
künk az Isten“ egyházi éneknek összhangzó elzengedezésével a székfoglaló ünnepély 
befejeztetett.

3. Superintendens ur megható szavakkal előadván, hogy az életben az öröm a szomorúság
gal gyakran találkozik : bejelenti nagytiszteletü Pálfy József urnák, az egyházkerületi képezde volt 
alapítójának és igazgatójának a soproni főtanoda volt buzgó hittanárának, a kerület volt fáradhatatlan 
szorgalmú számvevőjének, s egyik legkitűnőbb s legmunkásabb tagjának í. 1869-dik évi juíius 4-én 
bekövetkezett gyászos halálát, s előadja, hogy Ő-az eddigi gyakorlat szerint, is Tót János esperes és 
egyházi főjegyzőt a kerület majdnem pótolhatatlan kitűnő tagja felett egy emlékbeszéd tartására 
hívta fel:

Superintendens urnák ezen intézkedése általános helyesléssel találkozván, Pálfy József 
felett Tót János esperes és egyházi főjegyző által a közgyűlésnek, élénk részvéte mel
lett a következő, s határozatiig ide igtatott emlékbeszéd tartatott :
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Főtisztelendő tekintetes kerületi közgyűlés!
Azon aggodalmakat és tűnődéseket, melyek egyházkerületünk több, igen lényeges ügyei 

miatt, kebleinkét jelenleg, hogy úgy mondjam, folytonos izgatottságban tartják: nem kis mértékben 
növeli kerületünk és egyházunk egyik elsőrendű oszlop emberének nagytiszteletü Pálfy József urnák, 
ez előtt másfél hónappal bekövetkezett gyászos halála. — Nem jött ugyan e nagy csapás egészen vá
ratlanul, mert a drága élet körül már huzamosb idő óta zúgott az enyészet, zordon fuvallata ; de még 
is mindenükre nagy mértékben megdöbbentőkig hatott, nemcsak azért, mert a jeles férfiú úgy szólván 
munkásságának, tevékenységének delén, de különösen azért is, mert egyházkerületünkre nézve e kivá- 
lólag válságos időkben ment el közölünk. — 0  közöttünk sok tekintetben világitó szövétnek vala, 
ismerte közügyeinket, melyekkel 30 évnél tovább nagy buzgalommal foglalkozott, oly részletességben, 
a mint kívüle csak igen kevesen. Lelkének fővonása ,levén, mindég újabb munkatért keresni, s nem 
nyugodni addig, mig azt, mibe fogott, mint az ügyes művész tökéletesen nem alakította, alig van 
működési kör, mely ha az ő életfeladatával némi összefüggésben állott, s különösen a közügyre nézve 
használatos volt, őt nemcsak mint buzgó napszámost, hanem mint kezdeményezőt ott ne látta volna. 
Éhez járult a kedélynek a  ̂ a szerencsés hangulata, mely mig őt magát a kitartásban csüggedni nem 
engedé, addig másokra is buzditólag, lelkesítőkig hatott.

Nem szándokom, nincs is idő hozzá, hogy azon egész tért felkaroljam, melyet munkás élete 
betöltött, és ötét lelkészi, egyházirodalmi, s különösen tanári működésében feltüntessem. Tették már 
ezt, az enyémnél ihletette!)!) ajkak akkor, midőn őt a gyász részvét sírjába kisérte, teendik úgy hi
szem akkoron, midőn a főiskola részéről gyászünnepély lesz emlékének szentelve. Én ezúttal leginkább 
azon szerepléseit akarom csak feltüntetni, melyek úgy szólván itt a kerületen szemünk láttára folytak 
le, s mikben kiválókig a kerület érdekében működött.

És midőn ez értelemben végig tekintünk tettdüs életén, legelébb is kerületi gyámoldánk tű
nik fel, ez áldott intézvény, melynek párját hasznosságban, czélszerüségben másutt eddigelé nem igen 
találnék, s. melynek oly sok papi s tanítói özvegy és, árva élvezi már eddig is üdvös gyümölcseit! Az 
előbbi úgynevezett nyugintézetünk az alamizsnának csak némi morzsáit nyújthatta : mig mostani gyá
moldánk, csekély áldozat után oly sok előnyt ad, mennyit bármi néven nevezendő részvény vagy bizto
sitó társulat sem. És ennek létrehozásában a két Superintendensen főtiszt. Haubner Mátén és Karsay 
Sándoron kívül, a fő érdem Pálfyt illeti. A kik akkor már a közügyek terén működtünk, tudjuk 
mennyi nehézségekkel kellett e buzgó lelkeknek megküzdeniük, mennyi előítéletet és elfogultságot le
győzniük, mennyi gyanúsítással és akadékoskodással szembeszállaniok, még azok részéről is, kiknek 
legnagyobb érdekükben állott volna sorakozni az ügy bajnokaihoz ! De ők nem csüggedtek, és Isten 
megáldá a törekvést. — Valamint a létrehozásban, 'úgy azóta is Pálfy volt a gyámoldának égjük él
tető szelleme ; — nagyrészből az ö kitartó buzgalmának köszönhető, hogy e kezdetben gyenge csemete, 
23 év folytán oly terebélyes fává növekedett, melynek árnya alatt, most már több kifáradt lelkész és 
tanító, még több szegény lelkészi s tanítói özvegy és árva keres, talál enyhülést menedéket.

A gyámoldai ügy melletti buzgólkodás, s főleg azon körülmény, hogy már elébb kerületi 
számvevővé választatott, szolgált neki alkalmul arra, hogy kerületi pénzügyeinkbe mélyebben betekint
sen, s azokat úgy szólván tüzetes kutatás tárgyaivá tegye. Igaztalan lennék, ha vádat emelnék pénz
ügyeink tekintetéből az elébbi idők és eljárások ellen. Patriárchális szerkezetünk hozta azt részből ma
gával, hogy a pénzügyekben is ilyen patriárchális módon, sokszor túlságos bizodalómmal, szerfeletti kí
mélettel és gyengédséggel, mondhatnám gyengeséggel jártunk el. Száraz számításokkal vesződni, és 
vesződni szenvedéllyel * csupán a közügy tekintetéből nem adatik minden embernek. Pálfy kellett e 
térre is, ki tekintet nélkül rokon- vagy ellenszenvre, bátran és határozottan szembeszállott, csupán ügy
szeretetből a nehézségekkel. S mennyi hiányt felfedezett, mennyi feledésbe ment tőkét kikutatott, mennyi 
hagyományt, mely a hiányos kezelés miatt a hagyományozó rendelkezésével ellenkező czélokra forditta- 
tott, adott vissza eredeti rendeltetésének ! És azóta is, ;i legutóbbi időkig volt-e pénzügyi kérdés, ter
vezet, kivetés- a hol az ő utbaigazitó, rendező lelkére ne szorultunk volna ? Ö volt e téren különösen 
a mi élő krónikánk, oraculumunk, a kit kérdeztünk mindannyiszor: mit tehetünk, mennyire terjeszked
hetünk? Valójában tisztelt kerület! ha semmi más érdeme nem volna is, mint a melyet pénz
ügyeink rendbehozása körül kivívott magának, ez egy is méltóvá tenné, hogy emléke közöttük áldásban 
maradjon. ‘

Miként már említettem, őtet egy munkatér nem elégítette ki, hanem szerette mindazt, mi 
állásával összefüggésben volt felkarolni. Már geresdi lelkész korában (igyekezett a nevelés terén, a vi
déken alakított tanítói egyletek, s értekezletek által hatni. És már akkor megfogamzott kebelében az 
eszme, egy felállítandó tanító képezde iránt, melyről előttem is, mint kebelbarátja előtt sokszor nyi
latkozott és tervezgetett. A gondviselés segítségül jött neki, a mennyiben nemsokára soproni tanárrá 
választatván, méltó tért is, társakat is talált nt. Kolbenheyer és Király urakban, a régóta ápolt ter
vének kezdeményezésére. Köztudomású dolog, mert hiszen épen e szt. helyen lön ez előtt 10 évvel 
méltányolva, mint járta be ezek társaságában a müveit külföldet, mint mozdított meg minden követ e
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szt. ügy érdekében, s nem nyugodott addig, mig a nagy részben általa teremtett soproni seminariumot, 
ez előtt 11 évvel a kerületnek édes gyermekévé avattatta. Ha most azt kérdeznék tőlünk a testvér
kerületek : Ti dunántúli evangyélmiak ! mennyibe kerülhetett nektek a gyönyörű épület, mely szép 
kertjével, különféle zeneszereivel, tartalmas könyvtárával, természettani és természetrajzi gyűjteményei
vel legalább is 80 ezer irtot képvisel? Mit felelhetnénk! Semmibe! Mert mindazon nagy összegek, 
melyekkel külhoni testvéreink járultak, mindazon csekélység, melyet mi szolgáltattunk, a szeretet ado
mányai valának, melyek mint valóságos költség és kivetés kötelezőleg senkit sem terheltek.

A lefolyt tiz év már Ítélhet, mennyire felelt meg az intézet Pálfy vezetése alatt magasztos 
feladatának. S ha bár a viszonyok mostohasága, a tanerők kevéssége miatt, még eddig nem emelked
hetett is azon színvonalra, melyen némethoni testvéreink ilynemű intézetei állanak; de ha megtekint
jük azon nagyobb elevenséget, mely azóta kerületünkben a nevelés ügye körül mutatkozik, a mind
egyre szaporodó tanítói értekezleteket, az éneklő karokat, melyek többnyire mindenütt keletkeznek, a 
hol a képezdéből kikerült ifjak működnek, azon élénk kérdezősködést ilyen ifjak után az ország minden 
vidékeiről; itt is Pálfy szellemének, s atyáskodó vezetésének jótékony befolyását lehetlen föl nem is
mernünk. Valójában, emelkedett kebelem és szent örömöt éreztem, midőn épen most egy éve, egy 
igen tisztelt barátom, kinek a pesti prot. árvaház körül elévülhetlen érdemei vannak, azon kedves nyi
latkozattal lepett meg, hogy ü beutazván Tisza mellékét, s Erdélynek egy részét, a hol csak a soproni 
képezdéből kikerült tanítókkal találkozott, s felölök kérdezősködött, róluk mindenütt dicsérő, s mél
tányló nyilatkozatot hallott. E méltánylás és dicséret nagyrésze is Pálfyra száll vissza.

És midőn ezekről, s ezekhez hasonló viselt dolgairól szólok, lehet-e meg nem emlékeznem 
azon gyászidőkről, midőn a mi szegény magyarhoni prot. egyházunk is, valóságos ostromállapotba volt 
helyezve, s mely időkbe az ő szerepléseinek, egy nagyrésze is esik. Megszélyedtünk akkoron, m intáz 
Ur tanítványai ama válságos éjszakán ; — néha ajtóbezárolva jöttünk össze, mint ők egymást bátorit- 
gatva vigasztalgatva. Egy-egy határozott hang emelkedett gyűléseinken, mely visszakövetelte országos 
törvények s békekötések által biztosított elévülhetlen jogainkat a vallásterén. A Damokles-kard fejünk 
fölött függvén, történt olyan félénk szózat' is, mely azt mondá: nekünk nincs jogunk követelni, kérés, 
könyörgés a dolgunk, egyházi jogainkat illetőleg is tabula rasat csináltak. És ezen időkben, ilyen s 
ezekhez hasonló esetekben, csak hallottátok volna a bátor Pálfy ajkáról azt a lutheri menydörgést, 
mely felvillanyozott, erőt és elhatározottságot adott ! A nyomás mindegyre tartott még, midőn egyszer 
csak sürgés, forgás tudakozódás keletkezik, egy a berlini hivatalos lapban megjelent czikk miatt, 
mely a magyarhoni protestánsok szomorú helyzetét élénk, sziliekkel ecsetelte. Biztosok, szolgabi- 
rák, megye főnökök, zsandárok tudakozódtak leginkább egyes lelkészeknél. Mi bajotok protestán
sok, mi fáj nektek, hogy panaszkodtok ? Kaptak néhol igaz, határozott feleletet, de kaptak olyant 
is, mely az akkori állapotokat még meg is dicsőítettek. Nem is csuda, — egyeseket kérdeztek 
meg, nem a testületet. E dolgokra nem egy emlékezhetik, különösen lelkész társaim közül ama 
gyász időkből. De azt csak ketten-hárman tudjuk, hogy kevéssel a kérdéses czikk megjelenése előtt a 
bátor és vállalkozó Pálfy volt künn azon irányadó körök embereinél, kiküek elődei a linczi és bécsi 
békekötések pontjait biztositották. Valamely jelentékeny következménye a fellépésnek azonnal nem lett 
ugyan, de annyit még is használt, hogy ott a protestantiSpius ős fészkében, még jobban kezdének ér
deklődni hitrokonaink, gyászos ügyeink iránt.

Egyet a sok közül végül hagytam, részint azért, mert ez utolsó nagyszerűbb érdeme a köz
ügyek terén ; részint azért, mert egyetlen volt, melyre mint sajátjára emelkedett lélekkel hivatkozott ; 
értem a gyám-intézetet. Midőn néha barátai mélytánylólag nyilatkoztak előtte sokféle érdemei tekinte
téből, csak ez egyet ismeré el, mint Isten után sajátját, melynek tervezésében, s megkezdésében, 
csakugyan őt illeti az elsőség ' érdeme. Mennyi üdvöt árasztott már is e fiatal harczosa. egyházunknak, 
midőn sok szegény gyülekezetnek templom, iskola, pap és tanitólak építéshez segédkezet nyújtott, s 
mennyivel többet árasztand niég akkor, ha majd Isten segítsége és a hívek buzg'ósága következtében, 
vérmes óriássá növekedvén fel, a késő időknek is lprdeti annak nevét, ki neki léteit és életét adott; 
Pálfy Józsefét !

Sokat mondhatnék még tisztelt ‘ gyülekezet, főiskolánk újraszervezése körüli érdemeiről, egy 
házaink biztosítására nézve tett fáradozásairól, s azon sokféle megbízatásokról, melyekkel nemcsak a ke
rület, de az egyetem is elhalmozta, e páratlan munkásságai és ügyességű embert. Mert mi szegény 
protestánsok idáig rendszerint azzal szoktuk jeleseinket jutalmazni, hogy ha kevesebben hívek voltak, 
akkor még több terhet rakunk rájok. És az ilyfóle jutalomból Pálfynak is bőven kijutott. Felemlít
hetném azon megtiszteltetést, hogy épen most egy éve ő volt egyike azon hat szakférfiúnak, kiket a 
vallás és közoktatási minister ur a népnevelési törvények előleges megbirálására leszólitott Pestre, a 
mikor Pálfynknak megjegyzései, s módosításai sok tekintetben irányadókul szolgáltak. De legyen ez
úttal elég!

Midőn most e tettekben és eredményekben dús életpályán végig tekintettünk, és áldó érzet
tel hajiunk meg a gondviselés előtt, mely őt nekünk, kerületünknek adá, három miatt nem fojthat-
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juk el fájó érzetünket. Egyik az, hogy már is el kellett neki mennie, korán ránk és öveire nézve; 
másik az, hogy épen most kellett elmennie, midőn érdemeinek és tevékenységének még fényesebb és 
jutalmazóbb tér nyilandott, a harmadik pedig az, mert azon nyugtalanító gondolattal kellett végálomra 
hunyni szemeit, hogy öveit kedvezőtlen helyzetben hagyandja. A közügyek emberei sokszor mig má
soknak világítanak, magukat fogyasztják el, mig egyebekért, s a közügyért tesznek, magukért s öveikért 
nem marad idejök tenni! De én szentül hiszem, hogy e kerület, mely iránta való ragaszkodásának,bi
zalmának, tiszteletének sokszor fényes bizonyítékát adá, meg fogja emlékét tisztelni még hátramaradott 
kedveseiben is. Adja Isten, hogy úgy legyen !

Isten veled kiküzdött bajnoka az egyháznak és közügynek, jó hazafi, kedélyes barát, Isten 
veled ! Pihend hosszú harczaid után a kegyesek álmait ! Munkás, s a közügyekért lángoló szellemed 
lebegjen fölöttünk a napok végeiglen!

4. Főtiszt. Superintendens ur indítványként előterjeszti: hogy néhai Pálfy József emléke 
megörökítésére a képezdei épületben egy emléklap alkalmaztassák, s a felette Trsztyénszky Gyula es
peres és Kolbenheyer Mór soproni lelkész urak által tartott, s nyomtatásban megjelent gyászbeszédek 
elárusitásából a képezde javára egy Pálfy József nevét viselő 400 frtnyi alapítvány gyüjtessék ; az 
ezen fölül befolyó összeg pedig a megboldogult hátrahagyott árvái segélyezésére forditassék.

Mely indítvány közhelyesléssel találkozván a képezdei épületben leendő emléklap 
elkészítésével Superintendens ur megbizatik, a kinyomatott gyászbeszédek pedig az es
peres urakhoz azzal rendeltetnek áttétetni : hogy azokat 20 krjával s lehetőleg felebb 
is elárusítván a befolyó összegeket az alapítvány létesítésére, s a megboldogult családja 
segélyezésére Scheffer tanár úrhoz kimutatás mellett beküldjék.

5. A nagyméltóságu m. k. vallás-és közoktatási ministerium f. évi március 1335. sz. a. kelt 
intézvényével ft. Superintendens urat értesíti : hogy a báró Sina Simonféle tanító segélyezési alapítványból 
egy száz frtnyi javadalmazással egybekötött alapítványi helyet Ott Tamás volt kistormás! tanítónak ado
mányozza :

Miről az illető már értesítve lévén : tudomásul szolgál.
6. Ugyan a nagyméltóságu m. k. vallás- és közoktatási ministerium 1868. October 19-éről kelt 

'eln számú intézvényével ft. Superintendens urat felhívja, hogy az ezen egyházkerületben lévő azon legkitű
nőbb népiskolai tanítókat, kiket anyagi szegénységüknél fogva a segedelinezésre legrászorultabbaknak tart, 
a kerületbeli esperesek és segédgondnokok meghallgatásával országos díjazási segélyre ajánlja.

Az esperesekkel ajánlás végett közölve, s az ajánlottak felterjesztve lévén tudo
másul szolgál.

7. Ugyan a nmlgu in. k. vallás- és közoktatási ministerium 1869. január 30-ról kelt ^  számú 
intézvényéyel azon 150,000 írtnak, melyet az országgyűlés mind két háza az 1868. évre szólott állami ki
adásokban „népiskolák felszerelésére és segélyezésére“ megszavazott, egyrészét „anyagi szükséget szenvedő, 
s egyszersmind legkitűnőbb szorgalmú bármely hitfelekezethez tartozó tanító“ között jutalmazási segélyül 
kiosztatni elhatározván, kerületünkben 29 tanitó részére 2100 frtnyi államsegélyt utalványoz a meg
küldött jegyzék szerinti kiosztás végett, névszerint :

1. Aikelin Bernhard részére 80 irtot. — 2. Ulreich János részére 100 frtot. — 3. Ulreich 
János részére 60 frtot. — 4. Böhm János részére 60 frtot. — 5. Knöbel Mihály részére 100 frtot.
— 6. Böhm Mihály részére 60 frtot. — 7. Ochsenhofer János részére 80 frtot. — 8. Kieleiss 
Theophil részére 100 irtot. — 9. Dörr János Jakab részére 80 frtot. — 10. Raiger János György 
részére 80 frtot. — 11. Kundt Vilmos részére 80 frtot. — 12. Góger György részére 80 frtot. —
13. Macher Samu részére 60 frtot. — 14. Neuberger Samu részére 60 frtot. — 15. Hafenscher Pál 
részére 60 frtot. — 16. Varga János részére 60 frtot. — 17. Bruckner János részére 60 frtot.- — 
18. Zeberer Ágoston részére 60 frtot. — 19. Rátz Mátyás részére 60 frtot. — 20. Grosch Dániel 
részére 60 frtot. — 21. Posch Lajos részére 60 frtot. — 22. Nagy Elek részére 60 frtot. —
23. Németh Gyula részére 60 frtot. — 24. Tima Ferencz részére 80 frtot. — 25. László János 
részére 100 frtot. — 26. Prépost Ferencz részére 100 frtot. — 27. Adorján Mihály részére 60 frtot.
— 28. Pataky Géza részére 80 frtot. — 29. Nagy János részére 60 frtot.

Mely összegek Superintendens ur által az illetőknek már elküldve lévén, -  a in. k. 
vallás- és közoktatási ministerium ezen intézkedése hálás elismeréssel tudomásul vétetik.

8. Ugyan a nmlgu m. k. vallás- és közoktatási ministerium 1868. Julius 28-án kelt 10563. 
számú rendeletével a szabadságos és tartalékos katonák házassági viszonyainak szemmel tartása czéljából 
az illető egyházi közegeket odautasitja : miként az esketési eseteket úgy igtassák az egyházi anyakönyvbe, 
hogy szabatosan legyen megjelelve: hányadik számú ezredü, vagy zászlóalji, lovas vagy gyalog, vagy 
tengerész, vagy szekerész, vagy tüzér, vagy hidász, vagy bármi egyéb fegyver, illetőleg katonai szol
gálat-nemhez tartozó legyen a vőlegény, — és hogy a hivatalból kiállítandó anyakönyvi kivonatok szó- 
szerint hiven legyenek kiadva:
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Mely szabályrendelet alkalmazkodás végett már köröztetve lévén, itt tudomásul szolgál.
9. Még is a nmlgu m. k. vallás- és közoktatási ministerium 1868. november 13-ról kelt 

18409. számú intézvényével főtisztelendő Superintendens urat további kellő intézkedés megtétele végett 
értesíti: hogy a m. k. belügyi ministerium által 19894. számú átirattal közlött végrendelet hiteles 
másolata szerint folyó évi augustus 8-án Kőszegen elhunyt néhai Meskó Katalin bárónő a kőszegi evang. 
templom építésére 500 osztr. értékű forintot hagyományozott.

Kőszeg sz. k. városi gyülekezet a hagyomány felől főtisztelendő Superintendens ur 
által már értesítve lévén, — örvendetes tudomásul szolgál.

10. Még is a nmlgu m. k. vallás- és közoktatási ministerium 1868. november 14-ről kelt 
15196. számú intézvényével főtisztelendő Superintendens urat arról értesíti: hogy a cs. k. közös had- 
ügyministeriumnak a m. k. pénzügy-ministerhez intézett közleménye szerint a soproni evang. egyház 
Conventjének tulajdonához tartozó 2,% kamatozó 82640. számú és 3000 forintokról szóló rendes kincs
tári kötvény, —  ez évi január 1-től kezdve az eredeti kamatolásba visszahelyeztetett.

A soproni sz. k. városi gyülekezettel már közölve lévén, — tudomásul szolgál.
11. Ugyan a nmlgu ni. k. vallás- és közoktatási ministerium 1868. november 26-ról kelt 

16903. számú intézvényével, a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium megkeresése folytán fő- 
tisztelehdő Superintendens urat felhívja : hogy az egyházkerületben fenáljó összes fő- és középtanodákra 
vonatkozó úgynevezett éves statistikai kimutatásokat az 186% és 1867/8 tanévekről az eddig használt 
minták szerint összeállítsa, s hozzá folyó évi december hó 20-ig felküldje.

Az illető tanodákkal közölve lévén, — tudomásul szolgál.
12. Még is a nmlgu ni. k. vallás- és közoktatási ministerium 1868. december 15-ről kelt 

21131. számú intézvényével főtisztelendő Superintendens urat arról értesítvén, hogy a • magyarországi 
cath. püspöki kar, tekintettel az 1847» XX. t. ez. 4. §-ának rendelkezésére, hogy a nem catholikus 
iskolába járó cath. tanulók mindenkor .megfelelő vallásoktatásban részesíttessenek, vele azon határozatát 
közié : miként a cath. érsekek és püspökök a nem cath. tanintézetek székhelyein ezentúl cath. hittani- 
tókat fognak kinevezni, kik az azon tanintézeteket látogató cath. tanulókat a hittanban rendesen oktatni, 
s a vizsgálatok alkalmával megvizsgálni kötelesek;

Megjegyzi egyúttal, miszerint örömmel venné, ha a mindkét protestáns hitfelekezet részéről 
saját közoktatások érdekében ezen irányban hasonló tüzetes intézkedés történnék, és megkeresi Superin
tendens urat, hogy e tekintetben a szükséges lépéseket megtegye, s a netáni elhatározásról őtet értesítse.

A mi tanintézeteinket látogató cath. tanulóknak hittani oktatásukra vonatkozó intéz
kedés már Sopron, Felső-Lő és Szt.-Lőrinczczel alkalmazkodás végett közölve lévén, 
tudomásul szolgál; a mi pedig a cath. intézetekben tanuló prot. ifjaknak hittani okta
tását illeti : az ily cath. tanintézetek székhelyein levő evang. lelkészeknek ezennel köte
lességükké tétetik : hogy az azon tanodákat látogató hitrokon ifjakat megfelelő vallás- 
oktatásban részesítsék, rendesen megvizsgálják, s részükre a szükséges bizonyítványt 
annak idején kiszolgáltassák — mindezen szolgálatukért őket mérsékelt tandíj illetvén. 
Főtisztelendő Superintendens ur pedig megkéretik : hogy ezen intézkedésről a m. k. vallás- 
és közoktatási ministeriumot értesíteni, hozzá a cath. tanintézeteknél alkalmazott evang. 
hittanitók neveit feljelenteni, s jövőre ezen intézkedés mikénti életbeléptetéséről a ke
rületre jelentést tenni szíveskedjék.

13. A fentebbi pont alatt foglalt ministeri intézvény és arra vonatkozó határozat folytán in
dítványoztatok : hogy a m. k. vallás- és közoktatási ministerium által kirendelt catecheták a vallási 
alapból rendes fizetéssel láttassanak el. Mert ha a. prot. tanintézeteknél alkalmazott cath. vallásoktatók 
az országos iskolai alapból nyerik a díjazást, akkor az egyenjogúság alapján ezt mi is jogosan köve
telhetjük, — ha pedig a cath. catecheták díjazása a megyés püspök jövedelmét terhelné, akkor mi, 
minthogy ily alappal nem bírunk, jogosan elvárhatjuk, hogy catechetáink részére a cultusministeri 
budgetből mérsékelt évi díjazás engedélyeztessék.

Mely indítvány elfogadtatván, az egyetemes gyűlésre menendő képviselők oda uta- 
sittatnak, hogy az Egyetemen catechetáink dijaztatását indítványba hozzák, s az erre 
szükséges lépések megtételét szorgalmazzák.

14. A nmlgu m. k. vallás- és közoktatási ministerium 1868-diki december 21-kéről kelt 
számú intézvényével megküldi a gyulafehérvári g’ör. cath. érsekség, és a lugosi s szamosujvári gör.

cath. püspökségeknek törvénybe igtatása iránt hozott 1868. 39. t. ezikk hitelesített másolatát.
Tudomásul vétetvén, a törvényezikk a kerület levéltárában fentartatni rendeltetik.

15. Ugyan a nmlgu in. k. vallás- és közoktatási ministerium 1868-diki december 28-ról kelt 
számú intézvényével megküldi a vegyes házassági perekről, továbbá a törvényesen bevett keresztyén

felekezetek bizonyosságáról hozott törvényezikkek hitelesített másolatait az 1868. in. törvényezikk 
értelmében, —

Tudomásul vétetvén, — a törvényezikkek a levéltárban íentartatni rendeltetnek.
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16. Ugyan a nmlgu m. k. vallás- és közoktatási ministerium 1869. január 12-ről kelt 
726. számú intézményével megküldi a honvédelemügyi m. k. ministernek a véderőről szóló törvény
59. szakasza alapján a közös hadügyi ministerrel egyetértőleg megállapított átmeneti intézkedéseit a 
védtörvénynyel együtt 5 példányban oly felhívással, hogy azokról az összes tanuló ifjúság a leggyor
sabban és legkiterjedettebb módon értesitessék.

Az illető felsőbb tanintézetek igazgatóival közhírré juttatás végett közölve lévén 
tudomásul szolgál; s a törvény és átmeneti intézkedések a levéltárban fentartani ren
deltetnek.

17. Mégis a nmlgu m. k. vallás- és közoktatási ministerium 1869-ki január 20-káról kelt 
1187. számú intézvényével főt. Superintendens urat értesíti: hogy Ö felségétől nyert felhatalmazás 
alapján ezeu egyházkerületben kebelezett bakony-szent-lászlói, teési, nemeskéri, csákvári, schmidrathi. 
puczinczi, kenienes-sági, duna-földvári és pécsi egyházközségek ' mindenikének kétszáz forintnyi segélyt 
engedélyezett, s ezen összesen 1800 forintnyi összeget a győri m. k. adóhivatalnál utalványozta;

Superintendens ur által a segélyezett egyházaknak segély-dijaik már elküldve, Csák- 
váré pedig a győri takarék-pénztárba letéve lévén, — tudomásul szolgál.

Jegyzetté: Kis Sándor, világi aljegyző.
18. Felolvastatott a vallás- és közoktatási m. k. ministerium 1869. febr. 8-ról kelt 17684. 

sz. felhívása, melynél fogva a múlt országgyűlés 2766. sz. azon határozata folytán, miszerint húszezer 
forint népoktatási nyugdíjalapok segélyezésére forditandóvá lett a tényleg fenálló kerületbeli népoktatási 
gyám- vagy nyugdíjintézetekről főtiszt. Superintendens urtól kimerítő jelentés kéretett.

Főtiszt. Superintendens ur által a gyámoldának f. febr. 20-ról kelt ez érdembeni 
másolatban mellékelt körülményes jelentése már felterjesztve lévén, tudomásul vétetik.

19. Vallás- és közoktatási m. k. minister ur 1869. febr. 8-ról kelt 215. ein. sz. a. a tör
vényhatóságokhoz küldött s ide is mellékelt ugyanazon számú felhívás szerint, a siket-néma gyermekek 
számáról, azok országos nevelésének rendezhetése tekintetéből statistikai adatokat kívánván.

Az esperességekkel elnökileg lett közlés,- s a beküldött adatoknak hasonló utón 
már megtörtént felterjesztése után e helyen is tudomásul vétetik.

20. Vallás- és közoktatási m. k. ministerium 1869. febr. 20-ról kelt 1624. számú intéz- 
vénye, a véglegesen nyugalomba helyezett házasulandó katonatiszteknek az 1868-ki 40. t. ez. 53. §-a 
nyomán akadálytalanul eszközlendő esketése érdemében.

Körözve lévén, tudomásul vétetik.
21. Vallás- és közoktatási m. k. ministerium 1869. febr. 23-ról kelt 1403. számú intéz- 

vénye, a lovasság, tüzérség, tengerészet, szekerészei, és utász ezredek tartalékosainak és szabadságosainak 
esketéséről az anyakönyvi kivonatoknak egyenesen a budai cs. k. hadi főparancsnoksághoz leendő 
küldése iránt.

Körözve lévén, tudomásul vétetik.
22. Vallás- és közoktatási m. k. ministerium 1869. febr. 23-ról kelt 3497. sz. a. külföldi 

példány-intézetekbe állami tanitó-képezdékben leendő alkalmazás czéljából kiküldendő tanitó-képezdei 
tanárjelölteknek való férfiaknak, — úgy szintén külföldi népoktatási tanintézetek megtekintésére saját 
tökéletesítésük tekintetéből kiküldendő tanitó-képezdei vagy népiskolai tanítóknak ajánlása kéretvén, — 
s elnöki utón megtörtént ajánlás következtében 13511. sz. szerint Szálkái Gyula lövői, és Bándi Endre 
hőgyészi tanítók utóbb emlitett tekintetből kiválasztatván.

Mindezen intézkedések tudomásul vétettek.
23. Vallás- és közoktatási m. k. ministerium 1869. március 11-ről 1940. sz. a. a névváltoz

tatások anyakönyvi bejegyzése iránt.
Körözve lévén, tudomásul vétetik.

24. Vallás- és közoktatási m. k. ministerium 1869. március 12-ről 4403. és 9293. számok 
alatt az egy évi önkéntesek iránti intézkedések tekintettel a tanuló ifjúság érdekei iránt közöltetvén.

Ezek, mint elnökileg már a soproni tanodái és kópezdei igazgatóságokkal közlöttek
— tudomásul vétettek.

25. Vallás- és közoktatási m. k. minister 1869. március 19-ről 435. ein. sz. a. a hitfelekezeti 
iskolák körül tapasztalt hiányok indokából az 1868. évi XXXVIII-ik t. ez. 11. §-ban foglalt feltételek 
és rendeletek pontos teljesítését, a köteles tantárgyak tanítását, iskolák taneszközökkel lehetőleg fel
szerelését, a tanköteles gyermekeknek éven át nyolez hónapig való rendesen feljárását, egyszersmind 
— az oktatásnak szükség esetében polgári hatósági segédlettel is sikeresitése végett — a mulasztási 
eseteknek az egyházi hatóságokhoz való feljelentését elrendeltetni követelvén.

Miután a magas kormányrendelet elnökileg köröztetett, s az esperességi jelentések 
is beköveteltettek, utasitatván a gyülekezetek tovább is a törvényhez alkalmazkodásra,
— a népnevelési választmány megbizatik, hogy a már beadott s neki kiadandó, s ezután
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hozzá rendszeresen beküldendő jelentésekből, kimerítő rövid kimutatást terjeszszen a 
kerületi gyűlés elébe.

26. Vallás- és közoktatási m. k. minister 1869 .-April 1-rÿl kelt 492. ein. sz. a. az 1868. 
XXXVHI-ik t. ez. 125. §-hoz képest a megyei iskolatanácsokba küldendő felekezeti képviselők meg
választása, s úgy a ministeriumhoz, mint a vármegyékhez bejelentése iránti intézkedés sürgettetvén.

Miután ezen választás módozata iránti véleményadásra elnök ft. Superintendens ur 
által a népiskolai bizottmány felszólítva lett ; ennek beterjesztett véleménye alapján 
utasittatnak az összes kerületbeli gyülekezetek, hogy miután a vármegyék területe az 
egyházmegyék területével sok esetben nem egyezik meg, a választandó képviselők száma 
pedig vármegyékként van törvény szerint megállapítva, a választandó képviselőkre szava
zataikat az illető vármegyére való tekintettel, s a mennyire a képesség sérelme nélkül 
eszközölhető, vármegyéjükben egyénre ft. Superintendens úrhoz legföljebb f. é. oct. hó 
30-ig beküldjék ; a szavazatok felbontása végett nagytisztelendő Horváth Sándor győri 
lelkész, Perlaky Dániel, Peregi Mihály, Nagy Pál, Kis Sándor és Fadgyas Pál urak 
választmányképen kiküldetvén, oly utasítással, hogy vármegyék számra a megválasz
tottaknak névjegyzékét úgy az illető tankerületi tanfelügyelőkhöz, mint egyszersmind a 
magas vallási ministeriumhoz is Superintendens ur által megküldjék, s majdan a kerületi 
gyűlésre is beterjeszszék.

27. B. Prónay Gábor főfelügyelő ur ő nmlga 41. sz. fő tisztelendő Superintendens úrhoz 
intézett levele mellett másolatilag megküldi a vallás- és közoktatási m. k. ministeriumnak 1869. május
6-ról 3072. sz. a. hozzá intézett értesítését, melyben ez az autonom intézkedés iránt nyilvánított óhajtás 
figyelembe vételével, Ö felségének folyó évi febr. í5-ről szóló engedélye mellett a magyarországi ág. 
ev. egyház részére megállapított 20.000 frt. államsegélyt az egyetemes gyűlés általi igazságos arányú 
felosztás alapján félévi részletekben a négy egyházkerület részére a legközelebbi adóhivatal által kifi
zetendőnek kijelentvén, azt az illető egyházkerület önálló határozata alapján, és a foganatosításról 
jelentés és okadatolt évi külön számadástétel iránt szorosan vett egyházi czélokra, azaz szegény gyüle
kezetek javára, vagy csekély lelkészi fizetések javítására, ha lehet tőkésítéssel ; — nem pedig köz
oktatási, vagy közigazgatási czélokra fordithatónak kijeleli.

Tekintve, hogy alkotmányos országban az állami költségvetési tételek szándék- 
latainak körülményesebb meghatározására nem annyira a fejedelmi utasításoknak sokszor 
talán a ezélzat irányán túl is elmagyarázható szavai, mint inkább az országgyűlési 
határozatok kifejezései volnának irányadók, s tekintve, hogy az országgyűlési határozat 
kifejezése itt azt épen nem mutatná, hogy az egyház testületi életre nézve elhatározó 
befolyással levő egyházi szakképzés és közigazgatás czéljai egyházi czélokul kevésbé 
volnának tekintendők, mint egyes gyülekezeteknek és lelkészeknek sok tőke forgácsolást 
igénylő, de a közre nézve kevesebb eredményt Ígérő támogatása, mire nézve a közönség 
irgalom-érzete is inkább tehető tápláló forrássá, mint az általa át nem értett s igy 
kevésbé méltánylott, magasabb teendők érdekére nézve, — azt is tekintve végre, hogy 
ezen érdekek, midőn a cath. egyházban, a jogegyenlőség és viszonyosság törvénybe 
igtatása után is ugyan azon módon mint eddig — a mi teljes kizárásunkkal — leg
nagyobb részben az államtól eredő dótatiók jövedelmeiből láttatnak el, nálunk a hívek 
vállára annyival súlyosabban nehezkedendenek, minthogy a haladás és szabad verseny 
érdekében minden áron fen tartatni kívánt felekezeti iskoláink is a népnevelési törvény 
életbelépte után, több költségeinket igénylendik, s a közös iskolák is, ámbár a közös 
adó jövedelmeiből tartatandnak főn, valószínűleg kevésbé fognak általunk igénybe vé
tetni ; mindezeket tekintve, a kerületi gyűlési közönség a ministeri rendeletben érintett 
értelmezést — a helyeslőleg előrebocsátott autonom intézkedési jog nevezetes, és a tör
vény szavaival alig igazolható, s a jogegyenlőségi és viszonyossági törvényes igényekkel 
is —  ellentétes irányú megszorításnak: tartván, — ezen az egyetemes egyházat érdeklő 
sérelmére nézve orvoslást, küldendő követei által az egyetemes gyűlésen akar keresni, 
kívánván : hogy az egyetemes gyűlés ne csak az itt érintett czim alatti államsegélyből, 
hanem a többi egyházilag bennünket szinte érdeklő, az 1868. L. t. ez. XIII. fejeze
tének 4., 5., 6., 7. pontjai alatt czimzett államsegélyi összegekből is osztályrészünket 
az igazságnak teljesen megfelelő arányban és a törvény és igazságnak megfelelőleg saját 
autonom rendelkezésünkre bocsátva, — kieszközölje; —. s addig is, inig a szigorú ará
nyosításhoz szükséges előmunkálatok megtetethetnének, keletkezhető viszálkodások távoz- 
tatása tekintetéből, — minden innen jövőre vonható következés nélkül, — a négy kerü
letet illetőleg, az egyenlő elosztást létesítse; az államsegélyből teendő részletes segély
kiosztásokkal a gyámintézet bizatik meg, s mindenekről nagyméltóságu főfelügyelő ur is 
tudósítandó.
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28. Vallás- és közoktatási ni. k. ministerium 1869. május 9-ről 6495. sz. a. legfelsőbb 

elhatározás alkalmából, miszerint az 1869-ki országos egyházi segély kiosztása autonom utón lesz 
eszközlendő, nagy-ághi és gerényesi, nemes-pátrói, sandi, jobbaházi és szepetneki folyamodványokat 
mellékleteikkel, a pátrói kérelem iránti intézkedésről teendő felterjesztés végett különösen értesítést 
várva átküldetvén.

A segély kiosztással megbízott gyámintézeti bizottmánynak kiadandók.
29. Vallás- és közoktatási m. k. ministerium 1869. junius 19-ről 6968. sz. a. Ballassa 

Susánnaféle több rendbeli ösztöndíjakra a kassai tápintézeti alapnál megnyílt pályázatot megküldvén.
• Soproni fő- és reál- úgy a győri, szt.-lőrinczi és lövői tanodákkal elnökileg közöltetett.

30. A vallás- és közoktatási m. k. ministerium által 1868. december 14-ről 23333. számú 
intézvénye folytán a Moldvaországi galaci ev. ref. gyülekezetnek, 1869. ápril 16-ról 6035. sz. szerint 
a radványi helv. hitv. gyülekezetnek; 1869. ápril 8-ról 5806. sz. szerint a csehországi liebstádti ág. 
liitv. ev. gyülekezetnek; 1869. aug. 1-ről 13566. sz. szerint a galicziai gillershoíi helv. hitv. gyüle
kezetnek segélygyüjtés engedélyeztetik.

A nevezett egyházak a gyülekezetek részvétébe ajánltatnak.
31. Vallás- és közoktatási m. k. ministerium 1869. augustus 13-ról 1251. sz. és több szá

mok alatt, Bója Gergelynek Zalába, Kolozsvári Miklósnak Veszprémbe, Nagy Lászlónak Tolnába, Hilovszky 
Bélának Sopron, Mosonyba ; Környei Jánosnak Komárom, Esztergom, Győrbe ; Kovács Sebestyén Gyulának 
Somogyba, Szelestey Lászlónak Vasba — tanfelügyelővé kineveztetését jelentvén.

Tudomásul szolgál.
32. Vallás- és közoktatási m. k. ministerium 1869. junius 21-ről 16561. sz. alatt lyceumi 

tantervezet iránti javaslatot bővebben magyarázó levél mellett megküldvén a végett, hogy a főtanodai 
tanártestületekkel közöltessék, s iránta vélemény beterjesztessék.

A soproni főtanodával közöltetett.
33. Vallás és közoktatási m. k. ministerium 1869. jul. 24-ről 13124. sz. a. a kormány 

kinevezésétől függő tanodákat kötelezőleg kiadott rajztanári vizsgálati szabályzat megküldetvén.
A gymnasiumok igazgatóival elnökileg közöltetett.

34. B. Prónay Gábor főfelügyelő úr ő nmga. 63. sz. a. az oct. 6-ra kitűzött egyetemes gyű
lésre a lakásán oct. 5-én d. u. 5 órakor tartandó előtauácskozmányra a kerületet követeiben meghívja.

Tudomásul vétetvén, követekül Kirchnopf Mátyás, Schleining Károly, Schneller Vil
mos, Tatay Sámuel, Morvát Sándor vései, Trsztyénszky Gyula, Ritter István, Dama- 
novszky Eudre, Müllner Mátyás, Matkovich Tivadar, Radó Kálmán, Rupprecht Lajos, 
Boda József, Vidos Kálmán, Eőri Sándor, Kis Sándor, Barcza Géza, Perlaky Dániel, 
Baranyai László, Kurcz György, Szeniczey Ödön és Marton Pál urak megválasztattak.

35. Az Artuer Glosius-féle bizottmány mechanica és hydraulica tanulmányozói részére nyi
tott két 52 forint 50 kros ösztöndíj iránt aug. 15-től sept. 30-ig nyitott pályázatról tudósítván.

Soproni főtanoda igazgatóságával elnökileg közölve lévén, tudomásul vétetik.
Jegyzetté:. Eöri Sándor, kerületi világi főjegyző.

36. Olvastatott a bécsi cs. k. ág. hitv. evang. egyháztanácsnak 1869. máj. 14-ről kelt 
átirata, s ennek mellékletében 1867. nov. 7-kén elhalt petőfalvi lelkész Aezendorfer Jánosnak végrende
lete, melynek 9. pontja szerint 18900 frtra rugó készpénz hagyatékának kamataiból a bécsi fő egyház 
tanács, mint a hagyaték kezelője által a petőfalvi gyülekezet részére évenként 52 forint 50 krt ren
del kifizetni, —

Superintendens ur által az illető gyülekezettel már közölve lévén, örvendetes tudo
másul szolgál.

37. Főtiszt. Superintendens ur beadja m. 1868-dik évi aug. 12-dik napjától f. aug. 17-dik 
napjáig terjedő, az egyházkerület közügyéit, és hivatalos eljárását tárgyazó jelentését, melynek

a. 1-ső pontja szerint tavalyi kerületi gyűlésünk után közvetlen az 1862-dik évben megakadt egyház
látogatást a tolna-baranya-somogyi egyházmegyében teljesítette; úgyszintén ez év tavaszán meg
látogatta a fehér-komáromi egyházmegye kilencz anyaegyházát; mely hivatalos kőrútjában tett 
tapasztalatait — mint a melyek általában ezen gyülekezetekben a megnem lankadt vallásos buzgó- 
ságot jelezik, kedvezőknek és örvendeteseknek jelenti.

Örvendetes tudomásul vétetik.b. 2-ik pontja szerint Szepetneken a megnagyobbított és belsőleg egészen újon felszerelt templomot 
iu. 1868. dec. havában felszentelte; Borostyánkőn, a megnagyobbított, uj oltárral és orgonával 
ellátott templom felszentelésével Kirchnopf Mátyás, a pátrói uj templom szentelésével Andorka 
János esperes urakat bízta meg; uj iskolák épültek: Farádon, Strukáczon és Német-Ujvárott.

Tudomásul, szolgál.
C. 3-ik pontja szerint a m. 1868. oct. 7., 8. és 9-én Pesten tartott egyetemes gyűlésen helyettes 

kér. felügyelő urunkkal a kerületet képviselte, mely alkalommal ugyan azzal a vallás- és közokta-
3
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tási m. k. minister ő nmgnál soproni képezdénk érdekében államsegélyezés iránt közbenjárt, — de 
mind eddig eredmény nélkül.

Tudomásul szolgál.
d .  4-ik pontja szerint soproni főtanodánk téli és nyári vizsgáin felügyelő úrral együtt a kerületet 

képviselte, mely alkalommal a tanodái helyiségeknek, és a tápintézeti étkezési teremnek szűk és 
elégtelen voltát tapasztalván, a soproni nemes conventet felkérendőnek véli, miszerint, — habár 
az 1851-ik évben kötött szerződés értelmében szorosan uj helyiségek épitésére kötelezve nem volna 
is, mégis tanintézetünk iránt tanúsított hagyományos buzgalma szerint, tekintve a kiáltó szükséget, 
intézetünk érdekét, és a hasznot, mely abból épen Sopronra hárul, — e hiányok pótlásáról gon
doskodni szíveskedjék.

Tudomásul szolgál, és a soproni nemes convent e tárgyban megkerestetyén felkéretik.
e. 5-ik pontja szerint br. Prónay Gábor ő nmgánál folyó év julius 3-án Ácsán tartott superinten- 

densi és tanári országos értekezletben részt vett.
Tudomásul szolgál.

f. 6-ik pontja szerint folyó évi junius 23-án Sopronban az iskolai nagybizottmány szokott évi 
gyűlését megtartotta.

Tudomásul vétetik.
g*. 7-ik pontja szerint a legfájdalmasabb érzéssel jelenti egyházkerületi tisztviselőink közül nagy- 

tisztelendő Pálfy .József urnák folyó év julius 4-én történt gyászos elhunytét, és — tekintve az 
elhunytnak kerületünk közügyei és közintézetei körül szerzett számos és halhatatlan érdemeit, egy
részt a közfájdalomnak, másrészt a jeles férfiú iránt tartozó kegyeletes érzelmeknek vél kifejezést 
adni, midőn a boldogult hamvai fölött tartott gyászbeszédek kinyomatása felől intézkedvén, azoknak 
jövedelméből egy az elhunytnak nevét örökítendő emléktábla megszerzését óhajtja, és egyszersmind 
a boldogultnak családját is, melynek nevén és érdemein kívül egyéb örökséget alig hagyhatott, 
az egyházkerület és minden nemes szivii atyánkfiának résztvevő pártfogásába ajánlja.

A kerületi gyűlés Superintendens urnák ezen leverő, szomorú jelentését a meg
hatott fájdalom legmélyebb érzetével fogadván, Pálfy Józsefnek, — ki tanító képezdénk 
teremtője és igazgatója, gyámoldánk egyik alapitója, pénztáraink számvevője, a kerületi 
gyámintézet első apostola és több évig elnöke, soproni főtanodánknak előbb a gymna- 
siumban, utóbb a theologiában tanára, egyházi javaink tömeges biztosításának munkás 
segédügynöke, kerületi gyűléseink rendes és tevékeny résztvevője, általában egyház- 
kerületünknek szintoly önzetlen, mint ernyedetlen buzgalmu napszámosa volt, ezen, az 
egyházi és az emberiség legszentebb mivelődési ügye körül több mint egy negyed 
századon át kitüntetett szintoly sokoldalú, mint lelkiismeretes és hasznos munkásságával 
szerzett érdemeit, a hálás tisztelet érzelmeivel jegyzőkönyvébe örökíti, és egyszersmind 
egy az ő nevét kegyelő emléklap megszerzése czéljából a hamvai felett tartott gyász- 
beszédeket a kerület és számos tisztelői figyelmébe ajánlja.

Ugyanezen pont jelentése szerint továbbá elhunytak : Fuhrmann János — kis-mányoki ; 
Karsay János — nyugalmazott csákvári ; Bognár János — felső-nánai ; Turcsányi Gábor — teési ; 
és Prinner Endre — medgyesi lelkészek.

Fájdalmas tudomásul vétetik.
El. 8-ik pontja szerint lelkészi hivatalaikról lemondottak : Nagy József — felpéczi lelkész és gyá- 

moldánknak előbb buzgó elnöke, — és Fadgyas József — palotai lelkész. — Ezen utóbbi, gyüle
kezete önbiráskodási eljárásának erkölcsi nyomása alatt mondván fel hivatalát, ezen ügy a kerületi 
gyűlés különös figyelmébe ajánltatik.

A kerületi gyűlés főtisztelendő Superintendens és nagytisztelendő Tatay Sámuel 
mint illetékes veszprémi esperes urak előadásából megértvén: miszerint a palotai gyüle
kezet Fadgyas József csak uem rég közbizalmilag választott és törvényesen megerősített 
lelkésze ellen csak azon okból, mivel az az utolsó országos képviselőválasztás alkalmával 
hívei többségével szemközt más polgári pártállást foglalt el, rendellenes kihágásra vete- 
mült ; és mellőzve a törvényes eljárást, őt erkölcsileg lemondásra kényszeri tette oly for
mán, hogy a lelkész gyülekezete és hívei békés nyugalmát többre tartva a saját sze
mélyét biztositó hivatalos állásánál, és ezt amannak áldozatul hozva, hivatalát önként 
letette ; a közgyűlés a palotai kerületi gyűlés a palotai gyülekezetnek ezen eljárását, 
mint a mely által nem is említve azt, hogy lelkészében a mindenki á lta l , szent tulaj
donul birt polgári lelkiismeretet és politikai meggyőződést nem tisztelvén, sőt azt suj- 
tolván ez által nehéz polgári vétséget követett el, — egyszersmind az egyházi törvényes 
rendet is sérelmesen érintette — a legkomolyabban helyteleníti.

i. 9-ik pontja szerint felügyelői hivataláról lemondott: Kund Vincze a somogyi egyházmegyében.
Tudomásul szolgál.
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k .  10-ik pontja szerint esperesi hivatalát letette: Blajsza János, zalai esperes.
Tudomásul szolgál.

l. 11-ik pontja szerint a zalai egyházmegyében esperesül választatott: Eősze István, kővágó-eörsi 
lelkész.

m .  12-ik pontja szerint lelkészekül választattak: Eősze Zsigmond, kispéczi lk. Tétre; Matisz Károly 
superintendensi segéd Kis-Péczre ; Stanó Sándor, pilisi segéd Tabra : Szalay Sándor, n.-barátii lk. 
N.-Szőllősre, Bognár Endre, vadosfai segéd Eőri szigetre; Lágler Lajos k.-mányoki segéd Kis- 
Mányokra; Sántha Károly, némedi lk. Sandra, Jeskó Lajos, komáromi tanár és segéd Pécsre; 
Gyurátz Ferencz, kővágó-eörsi tanár és segéd Beledbe ; Fadgyas József, palotai helyettes Palotára ; 
Tót Sándor csákvári helyettes Győr-Szemeróbe ; Ihász László dömölki segéd Kis-Babotra ; Freytag 
Victor soproni segéd Felső-Lövőre; Támer János, szt.-lörinczi segéd és tanár Némedire; Fadgyas 
József, palotai lk. Csákvárra; Wagner János, f.-nánai segéd F.-Nánára, Krizsán József leköszönt 
tabi lk. Veszprémbe.

Előbbeni választások tudomásul vétetvén, Krizsán József urat illetőleg, minthogy ez 
úgy Superintendens ur jelentése, mint az illető veszprémi esperes előadása szerint a vá
lasztást megelőzőleg a törvényes gyakorlat és egyházi rendszerünkkel ellenkezőleg a 
veszprémi gyülekezetben próbabeszédet tartott, az esperesi törvényes közbenjárás mel
lőzésével megejtett választás után a nélkül, hogy hiványa megerősítve, és ennek folytán 
az esperes által hivatalába beiktatva lett volna, a lelkészi lakba beköltözött, és az illető 
esperes tiltakozása daczára ügy a paplakot, mint a lelkészi hivatalt mind eddig elfog
lalva tartja ; minthogy továbbá egyrészről a veszprémi gyülekezet némely hívei Krizsán 
József candidáltatása és választása ellen canonicus vétség vádja alapján tiltakoznak, 
másrészről helyi felügyelő László Dávid ur előadása szerint a gyülekezeti tagok sokkal 
nagyobb többsége bizalommal ragaszkodik hozzá: a kér. gyűlés ezen ügy megvizsgálására 
és lehetőleg békés kiegyenlítésére, ennek nem sikerültében pedig törvényszéki eljá
rásra a veszprémi e. megyei elnökséget, és illetőleg törvényszéket bizza meg, oly hoz
záadással még is, miszerint az e. megyei ügyész ez ügyben érdekeltnek állíttatván, ezen 
esetre nézve helyettesittessék.n. 13-ik pontja szerint kerületünkből elköltöztek : Stettner Gyula soproni segédlk. Eperjesre, felsőbb 

osztályú leánytanitónak ; Stubenvoll Mihály soproni segédlk. Karinthiába Eisentrattenbe lelkésznek.
o . 14-ik pontja szerint segédlelkészekül hivattak meg; Schneider Vilmos cservenkai segéd Sopronba; 

Kolbenheier Albert, tiszakerületi segéd Lajos-Komá romba ; Nagy Sándor, magán nevelő Szt.- 
Lőrinczre, Mód Lajos n.-geresdi segéd, Kővágó-Eörsre tanárnak és segédnek ; Kuzma István Vados- 
fára; Oertel János, papjelölt Simonyiba; Neubauer János, papjelölt és f.-lövői tanár Pinkafőre; 
Takács György felpéczi segéd N. Dömölkre, Wedel János magán nevelő Sopronba.

p.  15-ik pontja szerint helyettesekül rendeltettek : Faith Antal Zala-Istvándra, Torkos Eli Véssére.
q . 16-ik pontja szerint üresedésben vannak a lelkészi hivatalok: Palotán, Medgyesen és Fel-Póczen.
r .  17-ik pontja szerint m. 1868-ik sept, havában papi vizsgát tettek: Bognár Endre, Osengei Gusz

táv, Freytag Victor, Ihász László, Kohuth Mihály, Kund Mátyás, Kuzma István, Mód Lajos, Nagy 
Sándor, Oertel János, Petri Károly, Schleining Vilmos, Takács György, Támer János, Wagner 
János, Wedel János és Weisz József, a rendes tanfolyamot végzett theologusok.

S. 18-ik pontja szerint segédlelkészekül felavattattak: Bognár Endre Vadosfára, Freytag Viktor 
Sopronba, Ihász László N.-Dömölkre, Kohuth Mihály a somogyi esperességbe N.-Kanizsára, 
Kund Mátyás R.-Komáromba, Mód Lajos N.-Geresdre, Schleining Vilmos Majosra, Takács György 
Felpóczre, Támer János Szt.-Lörinczre, Wágner János F. Nánára, Weisz József Ecsénybe, Oertel 
János Simonyiba, Neubauer János Pinkafőre, Kuzma István, Nagy Sándor, és Wedel János a 
Superintendens rendelkezésére.

t. 19-ik pontja szerint a f. évi sept. 15-én tartandó papi vizsgára jelentkeztek : Hallóból: Gombocz 
Miklós, Hofbauer Pál, Hetyési István, Teke Lajos ; —  Bécsből : Magyar József, Kis Ignácz, Szil
vágyi Gyula, Terplán Jenő; még is tanpályájokat végezvén Kirnbauer Gusztáv és Klein Károly 
theologusok.

U. 20-ik pontja szerint br. Eötvös József vallás- és közoktatási minister ő nmlga 1868. oct. 19-ón 
934. sz. a. kelt intézvénye folytán országos segélyezés czéljából kitűnő és szegény sorsú tanítók 
ajánltatván, országos segélyezésben részesültek: Aikelin Bernât alsó-lövői 80 ft. — Ulreich Já 
nos tauchai 60 ft. — Ulreich János rötschlagi 100 ft. — Böhm János weinbergi 60 ft. — 
Knöbel Mihály körtvélyesi 100 ft. Böhm Mihály alsó-rődöni 60 ft. — Oschenhofer János neu- 
stiíti 80 ft. — Kieleisz Theofil n.-sz.-mihályi 100 ft. — Dörr János sámfalvi 80 ft. — Ráí
gér János wieszflecki 80 ft. Kund Vilmos szalonaki 80 ft. Góger György vágodi 80 ft. Macher 
Sámuel balti 60 ft. — Neuberger Sámuel harkai 60 ft. — Haffenscher Pál medgyesi 60 ft. — 
Varga János szakonyi 60 ft. — Bruckner János szalonaki 60 ft. — Zeberer Ágost n.-csóczi
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60. ft. — Rácz Mátyás koltai 60 ft. — drosch Dániel meszleni 60 ft. — Posch Lajos sár
vári 60 ft, — Nagy Klek tokorcsi 60 ft. — Német Gyula hetyeí 60 ft. — Tima Fermiez sz. 
mártoni 80 ft. — László János kis-kamandi 100 ft. — Prépost Ferencz kafei 100 ft. r— 
Adorján Mihály csabdi 60 ft. — Pataki Géza sz.-péteri 80 ft. — és Nagy János mencshelyi 
tanitók 60 ft. — összesen 2100 fttal.

X . 21-ik pontja szerint br. Eötvös József vallás- és közoktatási minister ur Budán 1869. febr. 23-án 
3497. sz. a. kelt kegyes intézvényében a philosophiai tanfolyainot végzett és gyakorlati tanítással 
foglalkozott ifjakat kívánván felterjesztetni a végett, hogy külföldi tanitóképezdékbe kiküldetvén 
állami tanitóképezdékbe tanárokul kiképeztetnének ; továbbá tanítói munkásságuk sikeréről ismeretes 
tanítókat a végett, hogy külföldi példánytanintézetek megtekintésére kiküldetnének: az ajánlottak 
közöl Likavecz János tübingai hitjelölt az elsőminőségü, — Szálkái Gyula f.-lövői és Bandi 
Endre hőgyészi tanitók a második minőségű kedvezményben részesültek.

Mind ezen a 13 — 21. pont alatt foglalt jelentések tudomásul szolgálnak.
y .  22-ik pontja szerint a tiltott fokú házasságok felmentési dijjaiból bejött 700 frt. — takarék- 

pénztári kamatul 5 frt. 69 kr. — ezen összesen 705 frt. 69 kr. a kér. gyűlés rendelkezésére 
bocsáttatik.

A kerületi gyűlés különös tekintettel soproni tanitóképezdénk ez idő szerint válsá
gos helyzete iránt, ezen összeget osztatlanul a képezd ének mindenek előtt gyámoldai 
adósságának törlesztésére rendelte kiadatni ; a 705 frt. 69 kr. Horváth Sándor gyá
moldai pénztárnoknak a gyűlés színe előtt kézbesitetvén.

z . 23-ik pontja szerint a Glosius-Artner-féle alapból segélyeztettek : özvegy Krausz Theofilné 60 frt. 
— és özv. Szalay Józsefné 60 írttal.

V. 24-ik pontja szerint a pesti prot. árvaintézetbe superintendensi közbenjárásra felvétetett: néhai 
Káply Lajos kis-baboti lk. árvája; Káply Rozina.

a a .  25-ik pontja szerint az áldásos Gusztáv-Adolf egylettől egyházkerületünkből segélyeztettek: An- 
tonovácz 338 frt. 10 kr. Rasztovácz 318 frt. 65 kr. Alsó-Nána 30 frt. 35 kr. Csákvár 136 frt, 
60 kr. Csenge 54 frt. 65 kr. D.-Földvár 52 frt, 5 kr. Pécs 455 írt. 25 kr. Gerényes 45 frt. 
55 kr. Vágód 45 frt, 55 -kr. Kapos-Szekcsö 54 frt. 65 kr. R,-Komárom 251 frt. 30 kr. Kört- 
vélyes 9.1 frt, 5 kr. Magyar-Boll 207 frt. 90 kr. Nagy-Ágh 30 frt. 35 kr. Felső-Lövő 3000 frt. 
Sár-Szt.Miklós 112 frt, 90 kr. Szombathely 409 frt, 70 kr. Fehérvár 156 frt. Tarros 45 frt, 
55 kr. és Tés 67 frt. 40 kr. összesen 6228 frt, 70 krral.

b b .  26-ik pontja szerint az e. e. e. gyámintézet segélyzette : a soproni képezdét 100. Tokorcsot 25. 
R.-Komáromot 25. Mogyorósdot 25. N.-Kért 25. Antonováczot 20. Rasztováczot 20. Németujvárt 
400, — összesen 640 írttal.

CC. 27-ik pontja szerint az országos egyházsegélyben részesítettek : Tótkér 300. R ,-Komárom 200. 
Surd 300. B.-Szt.-László 200. Tés 200. N.-Kér 20. Csákvár 200. Sclimidrait 200. Puczincz 200.
D.-Földvár 200 és Pécs 200 — összesen 2600 írttal.

d d .  28-ik pontja szerint a dunamelléki h. h. ev. egyházkerület segélyül küldött Szombathelynek 4, 
Hodásznak 3, — összesen 7 forintot.

e e . 29-ik pontja szerint jegyzőkönyveink ez idén is az ev. és h. h. egyházkerületekkel a testvéries 
viszony fentartása tekintetéből kicseréltettek.

Mind ezen a 23—29. pontok alatti jelentések tudomásul vetetnek.
ff. 30-ik pontja szerint néh. Beliczay Jónás, hőgyészi lelkész „Halotti énekes könyve“, mely kerü

letünk néhány egyházmegyéiben a hívek vallásos vigasztalására maiglan is használatban van, pél
dányai végképen elfogyván, az illető tulajdonos örökösök a szerző, és a vallásos buzgóság szüksége 
iránti kegyeletes tekintetből e halotti énekeskönyv harmadik kiadására vállalkoztak.

Ez ajánlat elismerőleg tudomásul vétetvén, a halotti énekes könyv jegyzőkönyvileg 
is a hívek figyelmébe ajánltatik.

ggg. 31-ik pontja szerint Bucsánszky, pesti nyomdász, ámbár Szontágli Kálmán vallási ügynök urnák 
az 1867. évi egyetemes gyűlés 32-ik j. k. pontjában foglalt jelentése szerint kerületi énekes 
könyvünk nyomatása és árulása bitorlóit jogától a királyi táblán itéletileg eltiltatott, és a netán 
létező példányok elkobzása elrendeltetett ; mégis mind ennek daczára a gyűlés asztalára letett 
példány tanúsága szerint ezen énekes könyvet még máig is áruitatja.

Superintendens ur megbizatik, miszerint e jogbitorlási sérelem végleges megszün
tetése és orvoslása iránt Szontágli Kálmán vallási ügynök úrral érintkezvén, intézkedjék.

h b .  32-ik pontja szerint azon ministeri leiratot, mely a népiskoláinkban tapasztalt hiányokra figyel
meztetvén, azoknak orvoslását sürgeti, az illető egyházi elöljáróságoknak ahoztartás végett, és az 
iskolák állapotát kimutató jelentéseik be kivágása mellett körözve megküldte; úgy szintén az 
1868-iki 38-ik t. ez. 125. §a 1-ső pontja értelmében a hitfelekezeti iskolatanácstagok választá
sára vonatkozó ministeri. leiratot az egyházkerületi állandó népiskolai választmánynak, a néptanítók
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nyugdíjazását illető ministéri leiratot pedig' a pénzügyi és gyámoldai választmány elnökének és 
számvevőjének véleményezés végett kiadta.

Helyeslőleg tudomásul vétetik.
i i .  33-ik pontja szerint Felséges királynénk utóbbi szerencsés szülése alkalmából mólt. br. Sina Simon 

által hazai czélokra tett, és a ministerium által uéptanitók segélyezésére rendelt ÍOOOO ft. ala
pítvány évi javadalmából egyházkerületünkből superintendensi felterjesztés folytán Ott Tamás volt 
kis-tormási 84 éves világtalan tanító nyert évenkénti 100 ft. segélyt.

Tudomásul szolgál.
k k .  34-ik pontja szerint Győr-Szabadhegyen a szabadhegyi győrvárosi hívek önkénytes adakozásaiból, 

egyes földbirtokosok, és buzgó hívek kegyes alapítványai által, és a győri nemes convent felügye
lete mellett kellőleg biztosított uj tanítói állomás alapíttatott.

Örvendetes tudomásul szolgál.
38. Eöry Sándor világi fő- és Kis Sándor aljegyző urak a tisztujitás elvének fentartása 

mellett vállalván egyházkerületi jegyzőséget, ezen föntartott elvükhöz képest jegyzői hivatalaikat az e.- 
kerület kezébe leteszik.

A kér. gyűlés a tisztelt uraknak sok éven át szintoly kitűnő képességgel mint 
lelkiismeretességgel viselt, és gyakran nehéz áldozatokkal járó közhasznú működésükért 
méltó elismerést, és köszönetét szavazván, — lemondásukat sajnálattal, de fentartott 
elvük tiszteletben tartása mellett elfogadja, és egyúttal a kér. világi fő- és aljegyzői 
hivatalnak törvényes választás utján leendő betöltését elhatározván utasítja a gyüleke
zeteket, miszerint ez érdemben szavazataikat az esperességi hivatal utján folyó év oct. 
31-ére ft. Superintendens úrhoz eljuttassák..

39. A tolnai egyházmegye törvényszékének a kölesdi gyülekezet és tanító, ugyszinte a hidasi 
gyülekezet és Fulda Jakab haszonbérlő közt fenforgó peres ügyekre vonatkozó, — nem külömben a 
veszprémi egyházmegye törvényszékének a palotai lelkész-fizetés megállapítása, — és a székesfehérvári 
gyülekezet ® ásítá sa  ügyében hozott Ítéleteik a kér. törvényszékre fölebbeztetvén, —

Egyházkerületi törvényszéki birákul a két elsőbbre nézve' Rahner Máté esperes és 
Perlaky Gábor felügyelő urnák elnöklete mellett Lostorfer Pál, Bélák János, Szakái János 
lk. és Scheffer Károly tanár, — mégis Peregi Mihály, Yidos Kálmán, Nagy Pál és Barcza 
Bálint urak; — a két utóbbira nézve pedig Andorka János esperes és Boda József 
felügyelő urak elnöklete mellett Horváth Sándor győri, Csapli István, Eősze Zsigmond 
lelkész — ugyszinte Marton Pál, Vidos László, Fadgyas Pál és Barcza Géza urak — 
kineveztettek, jelentésük még e gyűlés folyama alatt beváratván.

Jegyzetté: Ritter István, kerületi egyházi jegyző.
Az első napi gyűlés jegyzőkönyve hitelesítetvén.

40. Beterjesztetett a kerületi iskolai nagybizottmány 1869-ki jun. 23-án tartott ülésének 
jegyőkönyve, melynek

a .  2-ik pontja szerint a Bárány Borbála-féle alapitványi okmány megszerzésére Eősze István zalai 
esperes ur a bizottmány által újra felhivatni határoztatik.

Nevezett esperes urnák a kér. gyűlés előtt tett azon felvilágosítása folytán, hogy 
az érintett alapitványi okmány a tolnai egyházmegyéhez tartozó Bogláron, Bárány Dénes 
ur levéltárában őriztetik, a tolnai esperes Schiebung Károly ur bizatik meg, hogy a 
többször érintett okmányt hiteles másolatban megszerezvén szolgáltassa az illető helyre.

b .  Ugyanazon jegyzőkönyvi 2-ik pont szerint a rusti gyülekezet, mely alapitványi okmányait hiteles 
másolatban benyújtani mind eddig elmulasztotta, a kerület által erre újból felszólitatni határoztatván,

Nevezett gyülekezet jelen volt képviselői a gyűlés felhívása folytán e mulasztást 
mielőbb helyrehozni a gyülekezet nevében megígérték.

C. Mégis azon jegyzőkönyv 3-ik pontja szerint a Horváth-féle háromrendbeli díjpénz alapitványi ügy
nek rendbehozására az elbetegesült s időközben meghalt Szovják Mátyás ur helyett Vidos László 
ur inditványoztatik felkéretni, —

A kér. gyűlés az -indítványt magáévá: teszi s tek. Vidos László urat a kérdéses 
ügy mielőbbi elintézésére felkéri őt a szükséges okiratok kézhez vevésére utasítván.

d . Ugyanazon jegyzőkönyv 5-ik pontja szerint a nyugalomba lépett Turcsányi Adolf tanár ur helyén 
egy évig lelkiismeretesen működött, de maga további képzése , végett a selmeczi bányászati aka
démiába költözendő Kovács Gyula segédtanár urnák a megígért díjon felül utazási költségül a 
kerület utólagos jóváhagyása reményében 50 ft. utalványoztatván, —

A kerületi gyűlés az intézkedést jóvá hagyja.
e. Még is a fentebbi pont 4-ik száma alatt a bizottmány a testgyakorlati oktatást az általánosan 

kötelező tan- és oktatási tárgyak sorába emeli, — .
Helyeseltetik.

4
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f. Ugyanazon jegyzőkönyv 5-ik pont 6-ik száma, mely Mtillner Mátyás tanár urnák igazgatói hivata
lától való visszalépését s Petrik János Jakab tanár urnák az igazgatóságra lett alkalmaztatását 
tartalmazza. —

Tudomásul szolgál.
g \  Mégis azon pont 6-ik száma b. szerint Turcsányi Adolf mathesis és phisika tanárának nyugal- 

maztatásával megürült tanszékre Bóka Péter ur e szakokra külföldön is jelesen kiképzett tanár
jelölt választatván meg, —

Örvendetes tudomásul vétetik.
h .  Ugyan azon jegyzőkönyv 6-ik pontja szerint a tanári karnak a nagybizottmányhoz a tandíj osztalék 

ügyében benyújtott előterjesztése folytán, melyben különösen hangsúlyozva, hogy ámbár Fehér és 
Scheffer tanár urak már 10 év óta folytatják közmegelégedésre a tanári hivatalt, — mindemellett 
tandíjosztalékban mind eddig nem részeltettek, — arra hívja fel a nagybizottmány a kerület figyel
mét, miszerint az országgyűlés által megszavazott átalánból ránk esendő összegből évenként 600 ft. 
theologiai intézetünk szükségleteire rendeltessék, s ez által lehetővé tétessék a nevezett két tanár 
urnák a tandíj-osztalékért való kárpótoltatása, —

A kér. gyűlés örömmel járul ezen óhajtás megvalósításához, mihelyt alkalma és 
tehetsége leend ily értelemben intézkedhetni.

i . Mégis azon pont alatt Turcsányi tanár ur nyugdíjaztatása következtében az 186 7/8 fél és az 1868/9 
egész tanévre rendelkezésre álló tan díj-osztalék-részlet, Fehér és Scheffer tanár urak közt egyenlő 
részben felosztatni véleményeztetvén, —

Helyesel tik.
k .  Ugyanazon jegyzőkönyv 10-ik pontja szerint a phisikai. museum teljesebb felszerelése égető szük

ségül ismertetvén fel a kerület e részben hathatós intézkedésre kéretik, —
Miután ezen intézkedést mind a tudomány szent érdeke, mind az újonnan elválasz

tott. jeles készültségü és nagy reményekre jogosító tanár Bóka Péter ur sürgeti, — 
ettől feltételezvén tanári állomásának elfogadását, és azon való sikeres működését, — 
a kér. gyűlés utólagos számadás terhe alatt felhatalmazza a főiskolai igazgatóságot a 
megválasztott tanár urnák hozzájárulásával phisikai tanszereknek 600 ft. erejéig terjed
hető beszerzésére, — ezen összeg fedezésére önkéntes adakozásra azonnal aláírást nyit
ván; a lelkész urakat pedig különösen utasítván, hogy a hívek közt ez ügyben minden 
lehető buzgalmat kifejteni törekedjenek. Az igazgatóságnak számot adó jelentése a jövő 
gyűlésen beváratik.

41. Felvetetett ugyan a kerületi nagybizottmány 1869-ki augustus 17-ki ülésének a kerületi 
képezde ügyében tett intézkedéseire vonatkozó jegyzőkönyve. Melynek tárgyalásába mielőtt a gyűlés bele
bocsátkozott volna, az elnökség * által azon kérdés idéztetett a jelen volt egyházmegyei képviselőkhöz: 
akarják-e a képezdét mint felekezetit fentartani, s mimódon akarják?

A jelenvolt képviselők egyhangúlag odanyilatkoztak, hogy a képezdét mint feleke
zetit fentartani akarják és pedig a gyülekezeteknek aránylagos kulcs szerinti megadóztatása 
alapján. [Ez okból a gyülekezetekhez egy a jegyzőikar által szerkesztendő hathatós fel
szólítás határoztatok idéztetni, mely az ügy fontosságát a híveknek meleg szavakkal 
ajánlja, és őket a szükséges áldozatok meghozására felbuzdítsa. Egyetemben pedig Scheffer 
Károly főiskolai pénztárnok és Poszvék Sándor segéd számvevő urak felkéretnek, hogy 
számba vevén a képezde további fenállására mégkivántató összeget, azt, az eddigi kulcsnak 
kerületileg már elhatározott megváltoztatásáig, a jelenleg még fenálló kulcs szerint az 
egyes gyülekezetekre vessék ki, ezen kivetés szolgálván zsinórmértékül a gyülekezetekre 
esendő e részbeni terhek beszedésénél.

a .  A fentebbi pontban érintett nagybizottmányi jegyzőkönyv 3-ik a. pontja alatti határozat javaslat 
nyomán.

A kerületi gyűlés által Király József Pál három évre a képezde rendes igazgatójául 
200 írt. évi fizetéssel és az első emeletbeni szabad lakással.

t>. pontja nyomán :
Scheffer Károly 100 frtnyi évi fizetéssel és földszinti szabad lakással.

C. pontja nyomán :
Fehér Samu 150 frt. évi fizetéssel lakás nélkül képezdei tanárokul elválasztattak; 

ez utóbbira nézve megjegyeztetvén, hogy a tanárságra csak egy évre s 5 — 6 heti óra 
kikötése mellett vállalkozott.

d .  pontja nyomán :
Berecz Imre urnák, mint képezdei harmadik rendes tanárnak évi fizetése 500 frtra 

emeltetett képezdei szabad lakással a második emeleten.
e .  pontja nyomán:
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Képezdei segéd tanítónak Kapy Gyula néptanító-jelölt és érettségi vizsgát tett ifjú 
választatott meg 200 frt évi fizetéssel és szintén szabad lakással a képezdében.

f. pontja nyomán :
A törvények értelmében szükségelt minta iskolára nézve a sopronyi gyülekezet fel

kéretni határoztatott, hogy egy alsóbb elemi osztályt a képezdei növendékek részére 
átengedvén nyújtson segédkezet, miszerint ezek a tanári kar hozzájárulásával a tanításban 
magokat gyakorolhassák; azon osztály tanítójának a képezde részéröli dijaztatása éven- 
kinti 100 írtban állapitatván meg.

Mindezek a kerületi gyűlés által helyeslőleg tudomásul vétetnek.b. Ugyan azon jegyzőkönyv 4-ik pontja szerint boldogult Pálfy József ur özvegye és árvái részére 
a gyámoldai évi járulékon kívül 210 frtnyi nyugdíj megajánlása hozatik javaslatba oly módon, 
hogy a gyámoldai 210 írton kívül, mely a boldogult családja számára különben is biztosítva, szám
vevői fizetésének fele t. i. 105 írt. kitűnő szolgálatai fejében, — mégis rendes tanári fizetésének 
többlete szintén 105 frt. és igy összesen 210 frt. a családnak felsegélésére a bizottmány által 
véleményeztetik.

Az iskolai bizottmánynak ezen javaslatát az egyházkerület helybenhagyja és részéről 
Pálfy József özvegye és családja számára számvevői fizetésének felét úgy tanári fizeté
sének többletét és igy összesen 210 frtot fájdalmas részvétének tettleges bebizonyítására 
megrendeli és ennek évenkinti kifizetésére az illető pénztáritok és számvevő urakat oly- 
képen utasítja, hogy a nyugpénz idejének tartamára nézve a gyámoldai alapszabályok 
szolgáljanak zsinórmértékül.

c . Ugyan ezen jegyzőkönyv 5-ik pontjára nézve a képezdei kert hasznának mire fordítását illetőleg.
Helyben hagyja a kerületi gyűlés az iskolai bizottmánynak azon javaslatát, mi

szerint a képezdei kert az országos népiskolai törvények kellő figyelembe vételével a 
gazdászat, kertészet, gyümölcsészet, úgy elméleti mint gyakorlati tanítására, — még is 
Kolbenheyer Mór lelkész urnák selyem tenyésztést ajánló alapos javaslata nyomán, lesz 
használandó, és az ez iránti intézkedést a helybeli iskolai bizottmányra bízza, a melyhez 
Müllner Mátyás tanár és Kolbenheyer Mór lelkész urak a tagok között időközben történt 
hézagok betöltendők lévén, megválasztatnak.

d .  Ugyanazon jegyzőkönyv 6-ik pontja szerint a szt.-lőrinczi, felső-lövői és kővágó-eörsi algymnasiu- 
mok, mégis a Lehne-féle magán finevelö intézet évi jelentései beterjesztetvén, —

Tudomásul vétetik.
e .  Ugyanazon jegyzőkönyv 7-ik pontja szerint néhai Pálfy József theologiai tanár elhunyta ‘folytán 

üresedésbe jött tanári székre tiszt. Raicsányi János l.-patonai lelkész a soproni főtanodának egy
kori közkedvességü tanára választatván meg.

, . örvendetes tudomásul vétetik.
f. Többször érintett jegyzőkönyv mellékletében Király József Pál képezdei igazgató ur által a képezde 

tentartására vonatkozó s az iskolai nagybizottmány által a kerület figyelmébe ajánlott javaslatok 
terjesztetnek elő.

Ezen javaslatok n. kerület által tett itt következő módosításokkal megerősittetnek. 
—  Ugyanis :

1. A dunántúli ev. gyülekezetek ugyszinte egyes pártfogók évenkinti adakozásra 
felhivatnak, s az igazgatóság felhatalmaztatik e tekintetben lépéseket tenni.

2. A hazai úgy szinte/a külföldi gyámintézetek felszól itatnak adakozásra.
3. Minden benlakó növendék kivétel nélkül fizet a képezdei pénztárba évenként 

20 frtot, a künlakók pedig 10 frtot.
4. Minden gyülekezet vagy egyén, midőn tanítóval vagy nevelővel elláttatik, a ké

pezde fentartásához fizet 5 frtot, ha a kerületen kívüli 10 frtot.
5. Minden jövevény fizessen beíráskor 1 frtot az orgonái alapra.
6. A német-alföldi Janssen-féle 2000 frtnyi alapítványi kamatban az alapítólevél 

értelmében csak a rendes képezdei tanárok részesülnek.
7. Az intézet nevelési és fegyelmi tekintetben a lyceummal egyöntetüleg szemü- 

gyeltessék, úgyhogy a tanári értekezletekben a képezde is mindenkor szóba jöjjön.
8. Minden növendék számára mint eddig a tápintézet nyitva álljon.
9. Minden képezdei növendék maga gondoskodjék a kellő ruhákról, könyvekről és 

világításról, — a mosás és fűtés az intézetet illetvén; azonkívül minden benlakó bírjon 
tulajdonul két lepedőt, két kéztörülőt és két párnahéjat.

10. A házi fegyelmet kezelik az igazgatóval egyetértve a képezdében lakó tanárok.
11. A képezdei pénzek kezelése Scheffer Károly főiskolai pénztárnok urra bizatik.



Minthogy pedig ez utóbbi intézkedés következtében nevezett pénztárnok ur teendői 
tetemesen megszaporodnak, az illető tanár uraknak figyelmébe ajánltatik, miszerint a 
tanórák beosztásánál e körülményre méltányos tekintettel legyenek.

A képezdei pénztár átadásával képezd ei igazgató és számvevő urak , ugyszinte a 
soproni gyülekezet felügyelője Klauzer Károly ur megbizatnak.

42. E jegyzőkönyv 39-ik pontja alatt kinevezett törvényszékek megbízatásukban eljártak, s 
az Ítéletet illetőleg határozatot a peres okmányokkal egyetemben beterjesztették.

Tudomásul vétetik, s az Ítéletek illetőleg határozatok a peres okmányokkal együtt 
további eljárás végett az illető egyházmegyei elnökségeknek kiadatnak; Székes-Fehérvár 
anyásitására vonatkozólag azon megjegyzéssel, hogy Csór és Csurgó továbbra is az anya
egyházzal maradnak kapcsolatban. A kerületi számvevőség pedig utasittatik, hogy a fen- 
álló kulcs szerint a köztartozásokra nézve mind Palotát mind az anyásitott Sz.-Fehér- 
várt illetőleg intézkedjék.

43. Müllner Mátyás leköszönt kér. főtanodai igazgató ur beterjesztette az 1867» évre vonat
kozó iskolai tudósitványt s ennek kapcsában szokott hivatalos jelentését, — melyben felemlítvén Radó 
Ignácz és Szemerei Sándor uraknak már múlt évben is jelzett ezer ezer frtnyi alapítványát, valamint 
Kolbenheyer Mór lelkész ur által eszközölt 1600 frtnyi német-alföldi gymnasialis díjpénz alapítványt, 
nemkülömben a soproni takarék-pénztárnak 100 frtnyi és Schey Fülöp uinak díjpénzül beküldött 50 
frtnyi adományát, — következőleg folytatja általános érdekeltséggel hallgatott előadását:

„Czélom ezen végjelentésemben a főtanoda kül- s beléletének és fejlődésének adatokból ki- 
világló hü képét tárni a ft. egyházkerületi gyűlés elébe, amint az csak a tanév teljes bevégezte után 
lehetséges.

A beirt növendékek létszáma: a gymnasiumban 394, köztök-36 privat-tanuló; a theologiai 
intézetben 40, összesen tehát 434, annyi mint a múlt évben. Privattanuló ez évben kevesebb volt mint 
a múltban; de nyilvános tanuló több. A mennyiben számok, ha nem is közvetlen, de közvetve a bel- 
gyarapodásról, legalább az intézetnek a közvélemény előtti szellemi jóhiteléről tesznek bizonyságot, nem 
lesz érdektelen régibb adatokat felhozni : 18574-ben, amidőn az uj szervezet életbe 1 éptettetett, az összes 
létszáma az ifjúságnak a képezdei növendékekkel együtt 173-ra ment; ez évben tett a képezdei növen
dékekkel együtt 490; 186% végével a gymnasiumi s theologiai ifjúság összesen 286-ra ment. Az 
ifjúság száma tehát oly gyarapodást mutat az utolsó években, minő arányban azt alig látni más tan
intézetben; pedig a tanári kart senki sem vádolhatja azzal, hogy helytelen vagy épen nemtelen esz
közökkel édesgetné a növendékeket az intézethez, sőt ellenkezőleg igen is szigorúan megrostálja minden 
év végén a növendékeket, s olyanokat, kiket a tudományos pályára alkalmatlanoknak talál, vagy kiknek 
távozását az intézet szellemi érdekében kívánatosnak tartja, lelkiismérete szerint, hogy úgy fejezzem ki 
magamat, eltanácsolja.

Az ifjúság tudományos haladását mutatja az év végén adott általános osztályzat, mely szerint :
Az 1-ső osztályból 48 taiiuló közül 20 nyert kitűnő, 25 jó, vagy kielégítő, 3 második

osztályt,
A 2-ik osztályból 57 tanuló közül 29 nyert kitűnő, 19 jó vagy kielégítő, 8 második osztályt,
A 3-ik osztályból 38 tanuló közül 12 nyert kitűnő, 22 jó, vagy kielégítő, 3 második

osztályt, —
A 4-ik osztályból 55 tanuló közül 24 nyert kitűnő, 29 jó, vagy kielégítő, 1 második

osztályt:, —
Az 5-ik osztályból 44 tanuló közül 19 nyert kitűnő, 16 jó, vagy kielégítő, 9 második

osztályt, —
A 6-ik osztályból 37 tanuló közül 18 nyert kitűnő, 18 jó, vagy kielégítő, 1 második

osztályt, —
A 7-ik osztályból 38 tanuló közül 12 nyert kitűnő, 18 jó, vagy kielégítő, 1 második 

osztályt, —
A 8-ik osztályból 43 tanuló közül 6 eximie, 13 cum laude, 7 bene, 17 pedig egyszerűen 

maturus jegyű bizonyítványt nyert: meg nem bukott egy sem.
A privatisták közül, kik a fentebbi általános számban benne foglaltatnak, 3 nyert kitűnő, 7 

kielégítő, 2 második osztályú bizonyítványt, 9 még nem tett vizsgát, s azért nem is osztályoztathatott.
A theologusok tudományos törekvésével is tán kettőt kivéve, kik nem fejtettek Id kellő buz- 

góságot, teljes okunk van megelégedni. E részben áldott jó hatással van a köztök fenálló teheologiai 
egylet, melynek czélja tanár elnöklő vezetése mellett theologiai s bölcsészeti tárgyak Írásban s élő- 
szóvali tárgyalása s megvitatása eszmecsere s eszme tisztulás végett, előadási gyakorlatok, olykor-olykor 
szt. költészeti . próbák. Szabad egylet lévén senki sem kényszerittetik az abba való belépésre ; de ez 
évben egyen kívül mindnyájan tagjai voltak.
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Az ifjúság tudományos törekvésének szép bizonysága az is, hogy a gyorsirászatban is igen 
meglepő jó sikerrel gyakorolják magokat gyakorlottabb növendékek vezetése mellett számosán a felsőbb 
osztálybeliek s theologusok közül.

A mi az ifjúságnak erkölcsi viseletét illeti, örömmel Írhattam a nmgu m. k. közoktatási 
ministerium elébe terjesztendő kimutatás illető rovatába, hogy nevezetesebb fegyelmi büntetés egész 
éven át egy sem fordult elő ; az iskolai career egyszer sem lett megnyitva. Ezzel nem mondom,, hogy 
intés, feddés, sőt kisebb fegyelmi büntetések is nem lettek volna néha-néha szükségesek egyesek 
csintalansága, rend- s törvényellenes magaviseleté miatt; de hisz az iskolának épen feladata, hogy 
az erkölcsökre is nemesitől eg hasson, s a gyermek s ifjúkorral járó netáni ferdeségeket s tévelygé
seket okszerűen javítsa. Ámde dacz, konokság, roszakarat az egész ifjúság között egész éven át 
egyetlen egyben sem volt észrevehető, s nincs okom panaszra, hogy az ifjúság magaviseleté igazgatói 
állásomat megnehezítette volua.

Kötelességemnek ismerem nevezetesen a theologusokat illetőleg megemlíteni* hogy a múlt évi 
egyházkerületi gyűlés által nekik engedett nagyobb szabadságra, tisztességes közhelyek látogatása 
tárgyában, méltóknak bizonyították magokat. Sokat tett e részben a fent említett theologiai egyletben 
fejlődött jó közszellem is, melynél fogva az egylet czéljául tűzte ki a tudományos törekvésen kívül 
egyszersmind őrködni a theologiai intézet jó hírének nevének szeplőtlen fentartása felett.

Ezután érzékeny szavakkal emlékezvén hivataltársának nt. Pálfy József haláláról, valamint 
azon előzékenységről is, melyet a .jeles férfin temetése alkalmával a soproni presbyterium annak elnöke 
Klauzer Károly ur, nemkülönben a szolgálattevő lelkészek nt. Kolbenheyer Mór, Trsztyenszky Gyula 
és Poszvék Sándor urak tanusitottak, kéri a kerületet azon intézkedése helybenhagyására, mely szerint 
a temetési költségeket utólagos jóváhagyás reményében a kerületi pénztárból utalványozta. — Végül 
köszönetét monda a bizalom és támogatásért, melyben nyolez évig tartott igazgatósága alatt a kerület 
által részesittetett.

A kerületi közgyűlés örömmel vett tudomást a méltán kedvező sziliben feltüntetett 
iskolai állapotokról, melyek nagy részből a tanári kar és különösen az igazgató tapintatos 
és atyáskodó eljárásának kifolyásai; boldogult Pálfy József temetésekor tett intézkedéseket 
méltánylólag helyesli és magáévá teszi, s a leköszönt igazgatónak, — ki egymás után 
három Ízben megválasztatva az igazgatói hivatalt nyolez éven át kitűnő buzgósággal és 
tudományossággal párosult jó tapintattal viselvén, soproni főiskolánk virágzását és be
csületét nem kis mértékben nevelte, — jegyzőkönyvileg méltányló elismerést szavaz, — 
lelépése fölötti fájdalmát csak az enyhítvén, hogy őt tovább is a mienknek mondhatjuk 
s hogy helyére nt. Petrik János Jakab urban oly egyén választatott, kinek múltja e 
téren is szép reményekre jogosít fel benniiuket. A temetési költségek utalványozása 
helybonhagyatik.

44. Scheffer Károly tápintézeti gondnok ur szintén beterjesztette szokott évi jelentését a 
tápintézetre vonatkozólag. Ezen jelentésből értesült a közgyűlés, hogy az 186 ö/9 tanév folytán a táp
intézetben 237 tanuló ifjú láttatott el ebéddel és vacsorával, és pedig nagy részök a kerület által meg
határozott 36 fton alóli díjért, némelyek egészen ingyért, — úgy hogy az egyeseknek elengedett fize
tési dijak összesen 2439 ft. 20 kr. jelentékeny összegre rúgnak. 56 latos kenyér 32227 darab fogyasz
t o t t  el, marhahús 12812 font, só 1104 font. Az összes tápintézeti kiadás 8477 ft. 4 kr., mely kia
dásokat tetemesen könnyítette részből a supplicatióból bejött 982 ft 18 kr., részből azon körülmény, 
hogy a gyülekezetek nagyobb mérvben lerótták tartozásaikat, mint az előbbi időkben. Mind e mellett is 
tetemesek a hátramaradások, névszerint :

A soproni alsó egyházmegye egy gyülekezete részéről................................... 1 mérő búza
Vasi felső egyházmegye hat gyülekezete ré s z é rő l ........................................ 18V. V »
Vasi közép egyházmegye négy gyülekezete részéről......................................... 16% yy yy

Kemenesalji egyházmegye egy gyülekezete részéről........................................ 1 yy yy

Veszprémi egyházmegye tizenhárom gyülekezete részéről............................. 58 » yy

Győri egyházmegye hat gyülekezet részérő l................................................... 8 y> yy

Fehér-Komáromi egyházmegye.......................................................................... 11 yy n
Somogyi egyházm egye...................................................................................... 8 yy yy

Tolnai egyházmegye, melynek különben a tápintózetre vonatkozó ügyei is 
jelenleg tárgyalás alatt vannak ............................................................... 365 yy yy

A szabad királyi városok valamint a soproni felső és zalai esperességek e 
tekintetben tisztán állanak.

A közgyűlés ezen részletes jelentést örömmel és a tápintézeti gondnok ur iránti 
méltányló elismeréssel vette tudomásul ; a hátralékban levő gyülekezetek ellen pedig 
ezen jegyzőkönyv 56. b. pont alatti végzését alkalmazásba venni határozta.

45. Olvastatott a múlt évi kerületi gyűlési jegyzőkönyv, melynek 24. hh. pontjánál a nép
nevelési egyletekre vonatkozólag az állandó népiskolai bizottmány jelentése a múlt évben kidolgozott
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tervezetre beváratván, nevezett bizottmány oda véleményez, hogy ámbár megvan győződve a népnevelési 
egyletek roppant horderejéről a hazai közmivelődésre nézve, miután azonban az időközben hozott orszá
gos népoktatási törvények által, a népnevelésről úgy is már sikeresebbén gondoskodva van, mint az 
ilyen egyletektől várni lehetne, ennél fogva az érintett tervezetet jelenleg is már fölöslegesnek és az 
arra vonatkozó javaslatnak elkészítésére nézve az időt meghaladottnak tekinti

A kér. gyűlés tudomásul vevén a választmánynak a tervezetre vonatkozó véleményét, 
a népnevelés szent ügyét a netán alakulandó egyletek által is minden érdekeltek buzgó 
ügyeimébe továbbra is melegen ajánlja,

46. Ugyanazon jegyzőkönyv 25. e. pontjára vonatkozólag Superintendens ur beterjeszti Pálfy 
József számvevő és Poszvék Sándor számvevői segéd urnák jelentését, mely szerint Szabó József nyugal
mazott pénztárnok úrtól a pénztárt és ahoz tartozó okmányokat átvették és Scheffer Károly helyettes pénz
tárnok urnák átadták; eiuiek kapcsában Scheffer helyettes pénztárnok ur szintén benyújtja az általa átvett 
pénztárak állapotáról általános jelentését, és javaslatba hozza az értékpapírok biztos megőrzése tekin
tetéből egy Wertheiinféle pénztár szerzésének szükséges voltát, egyúttal annak könnyebb megszerzése 
módozatát is előterjesztvén,

Az átadás és átvevés tudomásul vétetik. A Wertheiinféle pénztárnak a javasolt 
módom megszerzésével pedig ugyan Scheffer pénztárnok és Klauzer Károly urak megbi- 
zatnak oly utasítással, hogy minden Sopronban létező kerületi alapítványok értékpapírjai 
s okmányai oda tétessenek, azok ellenőrzésére kerületi biztosokul ugyan Klauzer Károly és 
Müllner Mátyás tanár urak kineveztetvén.

A második napi gyűlés jegyzőkönyvi pontjai hitelesíttetvén, a gyűlés aug. 20-án 
folytathatott.

47. Ugyanazon jegyzőkönyv 25. i. pontja szerint a nyugalomba lépett Turcsányi tanár ur 
nyugdíjazására nézve 400 osztr. frt. hozatott javaslatba olyképen, hogy ennek megszavazása iránt a 
gyülekezetek nyilatkozatra hivassanak fel, addig pedig, inig a szavazatok beérkeznének, a 400 frt. 
nyugdíj önkéntes adakozások utján, vagy ha igy be nem jőne, az iskolai nagybizottmány által kölcsön 
vett pénzzel fedeztessék.

Miután e jegyzőkönyvi pont a gyülekezetek által többfélekép értelineztetett s e 
miatt e tárgyban a többség akarata világosan kivehető nem volt, a gyülekezetek újból 
határozottan oda utasittatnak, hogy ezen ügyre vonatkozó szavazataikat f. évi oct. 30-ig 
ft. Superintendens úrhoz beküldjék, ki is azokat a melléje veendő választmányi tagok
kal felbontandja s intézkedni fog, hogy a 400 ftnyi nyugdij megszavazása esetében az 
egyes gyülekezetekre esendő összeg a számvevőség által a fennálló kulcs szerint kiszámít
tassák. Minthogy pedig Scheffer Károly főiskolai pénztárnok ur jelentése szerint a gyü
lekezetek részéről kegyes adakozások utján bejött összeg a jelen évre már járandó nyug
dijat még felényire sem fedezi, az iskolai nagybizottmány újból utasittatik a hiányzó rész
letnek kölcsön általi pótlására.

48. Ugyanazon jegyzőkönyv 28-ik pontja szerint a győri gyülekezet részéről a soproni tápin
tézethez évenként fizetendő 9 mérő búzának mind a múltra mind a jövőre való. elengedése és saját tápin
tézete javára fordítása azon körülménytől tétetik függővé, ha az elengedés a soproni Conventtel a 
főiskola ügyében kötött szerződéssel nem ellenkezik.

Miután a soproni gyülekezet azon nemes szempontból indulván ki, hogy minden 
prot. egyénnek és községnek főkötelessége a közmivelődés és humanitás intézeteit tőle 
kitelhető módon gyámolitani, hogy keresztyéni engedékenység által a testvéri szeretet 
kötelékei erősbülnek, s hogy végre a szeretet áldozata jutalom nélkül nem marad, bele 
nyugszik abba, miszerint a győri gyülekezet az érintett évenkénti 9 mérő tápintézeti 
tartozást mind a múltra, mind a jövőre nézve saját tápintézete javára fordíthassa, — 
az ügy befejezettnek tekintetik.

49. Ugyanazon jegyzőkönyv 30. f. pontja szerint egy uj fizetési kulcs elkészítésére kinevezett 
választmánynak egy belli vatása Superintendens urra bízatván, ő e megbízás alól magát sok teendői te
kintetéből felmenteni kéri, —

A kér. gyűlés a múlt évben megválasztott tagok meghagyása mellett az elnök
ségre Schleining Károly esperes és Ostfy Pál felügyelő urakat választja, őket a bizott
mány mielőbbi összehívására s működésének befejezésére telkérvén.

50. Ugyanazon jegyzőkönyv 35-ik pontja szerint a slavoniai ev. hívek Superintendens ur 
folytonos főpásztori gondjaiba ajánltatván, beterjeszti nt. Andorka János somogyi esperesnek az ottani 
evangélikus telepekre vonatkozó érdekes jelentését. E szerint nevezett esperes ur í. évi ápril utolsó 
felében az ottani hitrokonokat tiszt. Kohuth Mihály nagy-kanizsai segédlelkész ur kíséretében megláto
gatta, s ottani időzésök alatt társának segédletével az antonováczi s rasztováczi gyülekezetekben az 
isten igéjét magyar, német és tót nyelven hirdette, az úrvacsoráját közel 700 atyafinak kiszolgáltatta, 
16 párt esketett, és a számadásokat mindkét helyütt megvizsgálta. Végül számolván a nevezett hívek
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részére rábízott pénzekről, azon ajánlatot terjeszti a kér. gyűlés elé, hogy miután biztos tudomása sze
rint Slavoniában szétszórva több mini 3500 protestáns találtatik, küldetnék összeszedő pásztorul tiszt. 
Kohutli Mihály ur, ki az ottan szükségelt magyar, német és tót nyelvekben kellő jártassággal bir, Au- 
tonováczra, — Stettner Otto daruvári házi tanitó pedig tanítóul Rasztováczra.

A kér. gyűlés szent örömmel vett mindezekről tudomást, méltó elismerést szavaz 
Andorka János esperes urnák és segéd társának tiszt. Kohutli Mihálynak, egyetemben 
Superintendens urat felhatalmazza, hogy ez utóbbit mint missioi káplánt Slavoniába ren
delje; az ottani hitrokonok szent érdekeit az illető gyámintézetek elnökségeinek buzgó 
pártfogásába továbbra is ajánlván.

51. Ugyanazon jegyzőkönyv 38-ik pontja szerint a soproni takarékpénztárba letett 121 frt. 
56 kr. tűzkár biztosítási díj jóhitelü értékpapírokban lett volna értékesítendő és ezen papírok a kerü
leti pénztárnok kezeihez szolgáltatandók,

Miután ez Scheffer Károly pénztárnok ur hivatalos tudósítása szerint mind ez ideig 
meg nem történt, őt bizza meg ezen összeg értékesítése iránt a kér. gyűlés, magáévá 
tevén egyúttal az érintett biztosítási tőkére nézve a soproni gyülekezetnek azou indít
ványát, melyszerint a kerületi pénztárnok ezen s még e czim alatt ezentúl befolyó ösz- 
szegeket mint tüzkárbiztositási alapot külön vezesse számadásba s a tőkék után járó 
kamatokat mindig csak is e tőke szaporítására fordítsa.

Egyetemben, mivel a biztosítási ügynökség Pálfy József ur, halálával üresedésbe jött, 
a kér. gyűlés által e hivatalra Malatidesz Sándor tanár ur kéretik fel, megbizatván, 
hogy a biztosítási ügyre vonatkozó minden iratot Király tanár úrtól Fehér tanár ur el- 
lenőrködése mellett vegyen kézhez. Mely kinevezésről, a biztositó társulatnak főügynök- 
sége értesittetni rendeltetett.

52. Mégis azon jegyzőkönyv 41-ik pontját illetőleg a tolnai egyházmegye beterjesztette jegy
zőkönyvi kivonatban szt.-lőrincfci algymnasiuma fentartására vonatkozó részletes kimutatását és ugyan
ezen intézet iránt az egyházkerülettel való egyezkedésre alapul szolgálandó kívánalmait.

A kérdéses kivonat azon választmánynak kiadatni határoztatok, mely ezen ügy 
tisztába hozására 1867. kerületi gyűlés 46-ik pontja alatt kinevezve lön, — a választ
mány egyik elhalt elnöke Pálfy József ur helyére Müllner Mátyás tanár, az ott megne
vezett tagok mellé pedig még : Szemerei Sándor, Klauzer Károly, Baranyay László, 
Schneller Vilmos és Graf József urak választatván.

53. Ugyanazon jegyzőkönyvi 45. c. pont alatti azon határozatnak, melyszerint a gyámoldai 
nyugdíjak az illető egyházmegyék pénztárnokai által csak gyámoldai pénztárnoki utalványozások mellett 
kifizetendők, a tolnai egyházmegye a múlt évi jegyzőkönyvi figyelmeztetés után sem felelvén meg,

Nevezett e.-megye újból utasittatik a gyámoldai alapszabályok pontos megtartására.
54. Ugyanazon jegyzőkönyv 49-ik pontja alatt érintett s Pálfy József, Király József Pál, 

és Kolbenheyer Mór arczképeiknek a képezde számára leendő lerajzoltatására gyűjtött összeget, mely 
takarékpénztári kezelés mellett ez évben már 200 ftra emelkedett, Király József tanár ur a képezdére 
vonatkozó jelentésében e jegyzőkönyv 4-ik pontja alatt érintett Pálfy-stipendiumhoz csatoltatni vélemé
nyezi, lemondván maga s Kolbenheyer Mór ur nevében az inditványzott lefestésröl s az alapítványi ok
levélben csupán a stipendium keletkezését felemlittetni kívánván,

A kerületi gyűlés ez indítványt határozattá emeli s nevezett összeget a keletke
zendő Pálfy-féle stipendiumhoz csatoltatni rendeli.

55. Mégis azon jegyzőkönyv 54-ik pontja szerint a petőfalvi lel kész választási ügy törvényes 
megvizsgálás s véleményes jelentés végett a soproni alsó egyházmegye elnökségének adatván k i, neve
zett törvényszéki elnökség, — beterjesztett .jelentésében, — miután a gyülekezet nagy többsége a vá
lasztás és beigtatás érvényben tartása mellett szavazott, — a beigtatást közigazgatási utón fentartan- 
dónak véleményezi, s a kisebbségben levő folyamodókat csak azon esetben javasolja törvényes útra uta- 
sitandóknak, ha a választás alkalmával a többség hozzájárulása mellett elkövetett formahiba miatt, 
magokat továbbra is sértve éreznék, —

A gyűlés az eljárást helyeselvén, azon esetre,' ha azon az illetők megnyugodni nem 
tudnának, az ügyet törvényszékre utasítja.

56. Beterjesztetett a kerületi gyámoldai és pénzügyi bizottmány 1869. aug. 3-án Kőszegen 
tartott gyűlésének jegyzőkönyve

a . melynek 1. c. és d. pontjai alatt egyrészről nt. Pálfy József ur halálával megürült számvevőiszék, 
másrészről több bizottmány! tagok szintén üresedésben levő helyeik betöltése kéretvén, —

A kér. gyűlés Poszvék Sándor meszleni lelkész urat, ki a segédszámvevői hivatalt 
már egy éven át kitűnő buzgósággal és ügyességgel viselte, rendes számvevőül elválasztja, 
ki is a kerület közbizalmának méltánylása mellett erre vállalkozott is. A mennyiben pe
dig a számvevői hivatalt illető 210 frt évi díjból ezen jegyzőkönyv 41-ik h. pontja alatt
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hozott határozat szerint 105 frt. elhunyt Pálfy József ur családja részére nyugdíjul rendel
tetett, e hiány a gyámoldai pénztárból, miután azon pénztár számadásainak megvizsgálása is 
az ő köréhez tartozik, határoztatik pótoltatni, az illető pénztárnok urak ezzel értesittetvén, 
miszerint az uj számvevő díjazása iránti igények f. 1869-ki oct. 1-vel veszik kezdetűket. 
Minthogy pedig a megválasztott számvevő ur Soprontól távolabb lakik, sürgős esetekben 
rendkívüli utalványozásokra a főtanoda igazgatója felhatalmaztatik.

Az időközben elhalt Szovják Mátyás, Pestre költözött Nagy Imre, kerületi számvevővé 
választatott Poszvék Sándor urak helyére pedig bizottmányi tagokul Klauzer Károly, Szov- 
ják Hugó, és Kund Samu urak megválasztattak.

b .  Ugyanazon jegyzőkönyv 2-ik g., 3-ik b. és g. alatt, úgy a közpénztári mint a gyámoldai tetemes hátra
maradások megszüntetésére nézve a kerületi hatályos intézkedésre hivatván fel, s ennek kapcsában a 
soproni gyülekezetnek szintén a hátramaradások behajtására vonatkozó indítványa is tárgyaltatván,

A kér. gyűlés mind a múltra, mind a jövőre nézve szoros felelősség terhe alatt köte
lességévé teszi az illető egyházmegyei elnökségnek, hogy minden egyes akár közpénztári 
akár gyámoldai hátramaradási esetben, a törvényes behajtást az egyházmegyei ügyvéd ál
tal az illető gyülekezetek és egyének ellen azonnal rendelje el.

C. Mégis azon jegyzőkönyv 3-ik h alatti pontjának azon megjegyzése nyomán, miszerint a Kis János ala- • 
pitványosok sorában három lelkészi hely üresedésben van, —

A kerületi gyűlés a gyámoldai elnökséget oda utasítja, hogy az ilynemű üresedéseket 
időnként az egyházmegyei elnökségekkel köztudomásra juttatás végett közölje.

A jegyzőkönyv egyéb pontjai helyeslőleg tudomásul vétetnek.
57. A kerületi gyámintézeti bizottmány 1869. aug. 18-án Pápán tartott gyűlésének jegyző

könyve olvastatván
a .  Annale 1-ső pontja szerint az egyházmegyék többségének szavazatával központi bizottmányi tagokul 

Schlei i ling Károly esperes és Eőry Sándor urak; a kerületi gyámintézeti bizottmányhoz elnökökül 
Schneller Vilmos és Ostfy Pál, köztagokul Tót János, Trsztyénszky Gyula, Schleining Károly, Tatay 
Sámuel, — mégis Baranyai László, Takács Lajos, Eőry Sándor, Ostfy István; — a tanári karból 
Ulber Mátyás és Thiring Károly urak választattak. Jegyzőül az alapszabályok értelme szerint a bi
zottmány a maga köréből Trsztyénszky Gyula urat választotta, pénztárnokul pedig a gyűlés hálás 
elismerése mellett visszalépett Petrik J. Jakab ur helyébe Beyer János kőszegi tanár urat.

Tudomásul szolgál.
b .  Ugyanazon jegyzőkönyv 3-ik pontja szerint az 1869. évben szabad rendelkezésre 716 frt. 83V2 kr. 

folyt be a gyámintézeti pénztárnok ur kezeihez, mely összegből 16 frt. Schneller. Vilmos ur ré
szére egyetemes gyámintézeti gyűlésre utazási költségül levonatván, a megmaradott 700 ftnak fele 
pedig az alapszabályok értelmében a központi pénztárba beküldetni határoztat-ván, a másik fele 
t. i. 350 frt. a folyamodó gyülekezetek s tanintézetek közt következőleg osztatott ki: 30 frtnyi 
segélyben részesültek egyenként : a soproni tápintézet, soproni képezde, Antonovácz, Rasztovácz, 
Hány, felső-lövői képezde. 15 frt. határoztatok : Bollahidának, Tokorcsuak, Mogyorósának, a pesti 
árvaháznak, Potyondnak, Vadosfának, Szombathelynek, Fehérvárnak, Ó-Budának, Pécsnek, Madrid
nak. Az ezen felül megmaradt összeg pénztári maradványnyá tétetik. — A központi bizottmánynak 
ajánltatik a 400 frtos nagy díjra a soproni képezde; ezen kívül kegyes segélyzésre: a lövői ké
pezde, Mogyorósd, Potyond, Szombathely, Pécs, Vadosfa, Nagy-Kanizsa, Antonovácz, Rasztovácz 
és Tokorcs. A Gusztáv-Adolf egylethez ajánltatik: Szombathely, Pécs, Antonovácz és Rasztovácz.

Tudomásul szolgál.
C. Ugyanezen jegyzőkönyvi pont szerint a bizottmány több folyamodó gyülekezetei azon okból kény

szerülvén kérelmükkel visszautasítani, mert folyamodványaik az alapszabályok értelmében kellőleg 
felszerelve nem valának, — a kerület által a gyülekezeteket a múlt évi kér. gyűlés 47. d. alatti 
pontjának figyelembe vételére újból utasittatni kéri.

Ezennel teljesítetik.
d .  Mégis azon jegyzőkönyv 4-ik pontja szerint f. 1869. Oct. 9. és 10-én Aszódon tartandó központi 

gyámintézeti bizottmányi gyűlésre az elnökségen kívül Schleining Károly és Baranyay László urak 
küldöttekül felkérettek ; egyházi elnök ur egyetemben utasittatván, miszerint a kerületbeli egyház- 
megyei bizottmányokat a központi bizottmányi gyűlés határidejéről és helyéről azon okból értesítse, 
hogy az elmenésre vállalkozók számára a vasúti és dunagőzhajózási társaságok igazgatóságától ki
eszközölt fele szállítási díjra vonatkozó biztositó iratot részükre időben megküldeni lehessen.

Mind ezen mind a többi itt nem érintett pont helyeslőleg tudomásul vétetik.
58. Főtiszt. Superintendens ur beterjeszti néhai Pálfy József keze alatt volt, s a képezdei 

igazgatóságot, kerületi számvevőséget, gyámintézetet és egyházi tömeges biztosítási ügynökséget illető 
iratok leltározása végett általa felkért választmánynak jelentését a leltározási iratokkal egyetemben.

Tudomásul vétetik, s a leltározási-jegyzékek az illetőknek kiadatni rendeltettek.
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59. Olvastatott Poszvék Gusztáv, Kleeblatt Hérmán, Keszler Károly, Thiring Károly és Ma- 
latidesz Sándor főiskolai tanár uraknak abbeli folyamodványa, melyszerint a 70U frt. fizetéses osztály
zatból , melyre egykor meg'liivattak, részint működésűk értéke és szolgálati idejök hosszúsága, részint 
meghivatásuk alkalmával nekik hiványilag tett Ígéret, részint a kerület által már két tanártársuk irá
nyában ily értelemben történt eljárás alapján magukat nagyobb fizetési osztályzatba felvetetni, vagy 
legalább azt határozatiig kimondatni kérik : „van-e joga a kisebb fizetés mellett működő tanárnak adandó 
alkalommal működésének értéke és szolgálatideje szerint a magasabb foku fizetésre emeltetésre igényt
tartani ?“

A folyamodvány beható tárgyalás végett a kér. iskolai nagybizottmányhoz áttétetik.
60. Altdörfer Keresztéi y soproni gyülekezeti karigazgató és orgonista a kerület megbízásából 

elkészített choral-könyv kiadhatására vonatkozó folyamodványában, miután a kerületnek e részben tett 
eddigi intézkedései óhajtott sikerhez nem vezettek, módozatot ajánl, melyszerint a kiadhatás létesiliető 
volna.

A folyamodványban kért eljárás lehető eszközlésére Superintendens és Király J. 
Pál urak megbizatnak.

61. Olvastatott Kőszeg városa képviselőinek abbeli folyamodványuk, melyben a szombathelyi 
prot. gyülekezetnek anyagyülekezetté alakulhatása végett előleges intézkedést kérnek.

Az ügy, eljárás végett a vasi felső esperességhez áttótetik, a jelentés a legköze
lebbi kér. gyűlésre beváratván.

62. A soproni felső egyházmegye azon indítványára, melyszerint a gyülekezetnek közvetlenül 
illető ügyekben, és a melyek érdekében egyenesen ők kerestetnek meg, a hivatalos levelezés német 
nyelven történjék.

A kerületnek hivatalos nyelve a magyar lévén, az egyház-kerület ezt továbbra is 
fen tartandónak rendelte, szabad tetszésére hagyatván egyébbiránt minden egyház-megyé
nek saját körében a hivatalos nyelvről intézkedhetni.

63. Ugyanazon egyházmegyének a cath. ünnepek tekintetéből miheztartás végett felvilágosí
tást kérő indítványára, —

E tekintetben a legutóbbi törvények világosan rendelkezvén, az ahoz való alkal
mazkodásra utasittatnak.

67. A bakony szt.-lászlói, csak vári, csabdi, gyúrói, tényei, sárvári, rév-komáromi, antono- 
váczi, rasztováczi, günzecki, mogyorósdi, nagy-kanizsai ev. gyülekezetek a prot. egyháznak az ország
gyűlés által meghatározott átalányból nyerendő segélyért folyamodnak.

Folyamodványaik annak idejében leendő tekintetbevétel végett, azon tartalmú folya
modványokkal együtt, a melyek e jegyzőkönyv 28-ik pontja szerint a vallás- és közokta
tásügyi ministeriumtól visszaküldettek, a gyámintézeti elnökséghez áttétetnek.

65. A felső-lövői tanintézet igazgatósága az ottani képezde részére a tiltott foku házasságok 
engedélyezéseért befolyt összegből nyerendő segélyért folyamodik, —

Soproni képezdénk jelenlegi válságos helyzete miatt a tiltott foku házasságokból 
befolyt egész összeg annak gyámolitására rendeltetvén, a kérelem ezúttal nem teljesíthető.

66. Az egyházkerületi törvényszékhez időközben fölebbezendő ügyek törvényszéki ellátása te
kintetéből, —

Kerületi törvényszéki birákul az egyházkerület észak-nyugoti vidékeire nézve, Tót 
János és Boda József elnöklete mellett Nagy Károly, Marton Pál, Hering János, Yidos 
Kálmán, Csaply István, Horváth Károly, Szakái János, Takács Mihály; a dél-keleti vi
dékekre nézve Tatay Sámuel és Matkovich Tivadar elnöklete mellett: Szarvasi Samu, 
Fromm János, Bélák János, Horváth Dezső, ajkai. Kis János, Pál Dénes, Sas Lajos, 
László Dávid megválasztatnak.

67. A legközelebbi kerületi gyűlés helyéül
Kőszeg városa következik.

68. Jelen jegyzőkönyv utolsó napi pontjainak hitelesítésére az elnökség mellé Hering Jánog 
és Yidos László urak kineveztetnek.

Hitelesítették :

B e r z se n y i M ik lós,
kér. felügyelő.

Jegyzetté :
T ó t «János,

kér. egyházi főjegyző.

V idos L ászló ,
vasi közép egyh. m. küldöttje.

B e r in g  «János,
hőgyészi ev. lelkész.





A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 1870-ki aug. 17. és kővetkező 
napjain Kőszeg sz. kir. városban, főtisztelendő Karsay Sándor 
superintendens és tekintetes Berzsenyi Miklós kerületi felügyelő 
ikerelnökletük mellett közgyűlést tartván, jelen voltak: Tót János 
egyházkerületi fő- és Ritter István aljegyzők, Eöri Sándor 
világi fő-, Kis Sándor világi al- és Bognár Géza tiszteletbeli 
jegyzők.

Még is az egyházmegyék részéről:

Sopronyi felső egyházmegyéből : Gradt János esperes, Schreiner Károly, Posch Frigyes lk., 
Tham Frigyes képviselők.

Sopronyi alsó egyházmegyéből : Tresztyénszky Gyula esperes, Rupprecht Lajos, Radó Dániel, 
Rupprecht József, Fodor Pál, Holbok József lk. képviselők.

Vasi felső egyházmegyéből: Kirchknopf Mátyás esperes, Toperczer Károly felügyelő, Renner 
Endre lk., Fürst János lk., Unger Gusztáv lk. képviselők, Takács György őri-szigeti lk., Szalkay Gyula, 
Neubauer János felső-lövői tnrok, Kirnbauer Sándor lk.

Vasi közép egyházmegyéből: Poszvék Sándor esperes, Takács Lajos felügyelő, Radó Kálmán, 
Vidos László, Kund Samu lk., Koltay József, Szinicz Lajos lk., Vörös István, Turcsányi Andor lk., 
Berke János lk., Mendelényi Sámuel lk. képviselők.

Kemenesalji egyházmegyéből: Tót János esperes, Boda József felügyelő, Hering János lk., 
Marton Pál, Vidos Kálmán, Boda Márton képviselők, Berzsenyi Dezső.

Veszprémi egyházmegyéből : Tatay Sámuel esperes, Szarvasy Sámuel lk. képviselők. 
Győrmegyei egyházmegyéből : Eősze Zsigmond esperes, Szigethy Dániel lk., Eöri Sándor, 

Barcza Géza, Matisz Károly lk., Bognár Endre lk., Kis Jenő képviselők.
Fehér-komáromi egyházmegyéből : Schmid Mihály esperes, Németh Károly lk.
Zalai egyházmegyéből : Eősze István esperes, Perlaky Gábor felügyelő, Pelárgus János lk., 

Nagy Pál képviselők, Ságvári Elek.
Somogyi egyházmegyéből: Andorka János esperes, Véssey Sándor felügyelő, Horvát Sándor lk. 

Sánta Károly lk. képviselők.
Tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből : Schleining Károly esperes, Ritter István lk., Szutter 

Károly lk. képviselők.
Soprony sz. kir. város részéről: Klauzer Károly gyülekezeti elnök, Bognár Géza képviselők, 
Győr sz. k. város részéről : Perlaky Dániel felügyelő, Kis Sándor, Geyer Sámuel képviselők. 
Kőszeg sz. k. város részéről: Schneller Vilmos lk., Torkos Ferencz felügyelő, Vidt Endre, 

Michaelis Izidor sík., Sipkovics Mihály.
Ruszt sz. k. város részéről : Kleinráth Károly felügyelő, Gábriel Károly képviselő.
Sopronyi főtanoda részéről : Petrik Jakab igazgató, Milliner Mátyás tanár, Király Pál képezdei 

igazgató, Scheffer Károly kerületi pénztárnok, — és nagyszámú közönség közelből és távolból.

IVlely alkalommal:
1. Buzgó ének s ima után, kerületi felügyelő ur a szép számmal megjelent képviselőket s 

egyéb buzgó híveket meleg szavakkal üdvözölvén, s az ősök példájára és a jelennek komoly igényeire 
hivatkozva, az egyház ügyei iránti szent érdekeltséget, buzgó kitartást, higgadtságot és egyetértést, — 
különösen az előfordulandó fontos tárgyak tekintetéből is, szivükre kötvén, — a gyűlést megnyitotta.

2. Superintendens ur beterjeszti, a múlt évi kér. gyűlés jegyzőkönyvének 38-ik pontja 
nyomán, a kerületi világi fő- és aljegyzőkre beadott szavazatok felbontására, saját elnöklete alatt 
egybeült választmány jegyzőkönyvét. — E szerint a világi főjegyzőre bejött 139 szavazat, melyből esett
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Eöri Sándor u r r a .............................86
Kis S á n d o r r a .......................................22
Bognár G é z á r a .......................................10
Baranyay L á s z l ó r a ..............................5

A többi szavazatok több egyének közt oszoltak meg.
A kér. világi aljegyzőre bejött 138 szavazat, melyből esett

Kis S á n d o r r a ....................................... 83
Radó D é n e s i é ........................................27
Schreiner Károlyra . . . . ; . . 4
Szeniczey Ödönre . . . . . . .  4
Szovják Hugóra . . . . . . . .  3

A többi szavazatok szintén több egyének közt oszolván meg.
E szerint Eöri Sándor, kér. fő-, Kis Sándor, aljegyzőkul a gyülekezetek általános szó

többségével ismét elválasztattak. — De az előbbi, hosszas szolgálatára, mindketten pedig más téren 
való nagy elfoglaltságukra hivatkozva, e gyűlés folyama alatti jegyzősógre közkivfmatra vállalkoztak 
ugyan; — de jövőre, múlt évben történt lemondásuk mellett megmaradtak.

A kerületi gyűlés mély sajnálattal fogadta e két hü s számos éveken keresztül, 
különösen a legválságosabb időkben annyi buzgóságot, ügyességet s önfeláldozást tanúsí
tott hivatalnokainak jelen állásukról nyilvánított lemondását, — s kitűnő érdemeiknek, 
jegyzőkönyvileg méltánylása mellett, nem válhat meg azon édes reménytől, miszerint 
képességét s buzgóságát jövőre sem vonandja meg egyik is, egyházunk ügyeitől, s 
különösen Kis Sándor ur felől biztosan hiszi, hogy ha őt a közbizalom újra ezen térre 
szólítja, melyről jelenleg visszalépett, a benne összpontosuló ‘bizalmat visszautasítani 
nem fogja.

Egyetemben a gyülekezetek utasittatnak, miszerint a kér. világi fő- és aljegyzői 
hivatalok betöltésére vonatkozó szabályszerű szavazataikat f. évi dec. végéig az esperes- 
ségek utján superintendens ur kezeihez juttassák, hogy azokat a múlt évi kér. gyűlés 
jkönyvénok 38-ik sz. a. kinevezett választmányi tagokkal együtt felbontván, az ered
ményt a legközelebbi kér. gyűlésen bejelenthesse.

3. Superintendens ur a múlt évi kér. gyűlés 41. és 47-ik pontja alatt megrendelt szavazatok 
felbontására egy választmány kinevezését indítványozván

Választmányi tagokul Schmid Mihály esperes és Perlaky Gábor esperességi fel
ügyelő elnökletük mellett: Renner Endre, Fodor Pál, Horvát Sándor, Vidos Kálmán, 
Pelárgus János, Szovják Hugo, Berke János, Matisz Károly, Scheffer Károly, Turcsányi 
Endre, Boda Márton kiküldetnek, — jelentésük jelen gyűlés alatt beváratván.

4. Olvastatott a vallás- és közokt. ministeriumnak 1869-ki okt. 13. 13,030. sz. a. kiadott 
abbeli rendelete, mely szerint a katonaházassági anyakönyvi kivonatok, az illető lelkészek által, mindig 
azon hadkiegészítő parancsnoksághoz küldendők, melynek kerületében az esketés történt.

Köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
5. Vallás- és közokt. minister ur 1869. uov. 19-ről 19,510. sz. a. kelt levelében helyeslőleg 

tudomásul veszi, hogy a házassági fölmentvények után bejött 700 frt. összeget a múlt évi kér. gyűlés 
a képezde adósságának törlesztésére fordította.

Ezen helyeslés nekünk is örvendetes tudomásul szolgál.
6. A vallás- és közokt. ministeriumnak 1869. dec. 8. 23,309. sz. a. az iskolatanitók had

kötelezettsége és az önkéntesek házassága; ugyanannak 1870. febr. 6. 1016. sz. a. a honvédtanitók 
8 heti gyakorlatra beszólitása; nemkülönben ugyanannak 1870. máj. 3-ról 9049. sz. a. Pucz Mihály 
borostyánkői és Hahn János vágodi tanítók hadkötelezettsége iránt kibocsátott rendeletéi olvastatván,

a kér. gyűlés újból meggyőződött, a hadkiegészitő törvények túlságos szigoráról, melynek 
sokszor jeles készültségü, de még a taní'olyamot be nem végzett s így képezdei diplo
mával el nem látott tanitóifjak esnek áldozatul a vallás és nevelés nagy kárára és 
hátrányára. — Ez okból egyetemes gyűlésre menendő képviselőit utasítja ottan indit- 
ványba hozni, miszerint az országgyűléshez egy kérvény nyujtassék a katonai törvény 
tanítókra vonatkozó szigorú §§.-nak megváltoztatása tekintetéből.

7. A vallás- és közokt. ministeriumnak 1869-ki dec. 10. 14,370. sz. a. közölt leirata sze
rint az országgyűlés által 1868-ki nov. 12-én a már fenálló népoktatási nyugdíj alapok segélyzésére 
rendelt 20 ezer ftból a legkisebb részlet azon okból, mert kerületünkben ily intézetek nem léteznek, 
vagy csak alakulóban, vagy a már fenálló tanítási nyugdíjintézetek a lelkészekével egybekötve vannak 
s kezelésökre a tanítók nem folynak be, — superintendens ur rendelkezésére nem bocsáthatónak 
állíttatván.



A kerületi gyűlés annál mélyebb fájdalommal vette e mellöztetést, mert miként a
.............  suprensi felterjesztésből látható, nálunk nemcsak létezik ilyen népoktatási nyugdíj alap ;

de annak kezelésére a tanítók, tettleg be is folynak. Ennél fogva kerületünk a vallás 
és közöld, minister urat, egy tiszteletteljes feliratban megkérni határozta, miszerint kér. 
gyámoldánkat nevezett összegből részeltetni méltóztassék.

8. Olvastatott a magyar kir. honvédelmi ministerium 16,539. sz. alatt kiadott, a lelkészek
nek a katonai egyének nősülése körül utasításul szolgáló s a vallás és közokt. ministerium által 5215 
sz. alatt közlött intézvénye.

Köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
í). A vallás- és közokt. ministerium 1870. jan. 21-ről 1010. sz. a. arról értesít, hogy a 

hosszabb időre szabadságolt katonák, közteherviselés alá tartoznak.
Tudomásul szolgál.

10. B. Prőnay Gábor egyetemes felügyelő ur 1870. febr. 6-ról Berlinben 13. sz. a. kelt 
levele mellett közli a vallás és közokt. ministeriumnak 1235. sz. alatti intézvényét, mely szerint az 
evang. papjeleltek és növendékek, a tényleges katonai szolgálat alól, az illető superintendes bizonyít
ványa mellett, felmentvék.

Örvendetes tudomásul szolgál.
11. Vallás- és közokt. minister ur 1870. márt. 19-ről 5948. sz. a. a kerületben létező, 

férfi- és nő-képezdék állapotáról, superintendens úrtól felvilágosítást kér.
Teljesítetett.

12. A vallás- és közokt. ministerium 1870-ki márt. 21. 4288. sz. a. az elholt szabadságos 
katonák halotti bizonyítványait, azonnal és szabályszerüleg, az illető parancsnoksághoz beküldendőknek 
rendeli.

Köröztetett.
18. A vallás- és közokt. ministerium 1870. ápr. 2-ról 5036. sz. a. közli a honvédség 

nősülése körül, a lelkészeknek a honvédelmi ministerium által kibocsátott utasítást.
Tudomásul köröztetve volt.

14. Olvastatott a pénzügyi ministerium 1870. ápr. 15-ről 15,352 sz. alatt kibocsátott 
abbeli rendelete, mely szerint az egyházi birtokokról járó adót az illető gyülekezet tartozván fizetni, 
— annak biztosítására a kerület módot találni felhivatik.

A kerületi gyűlés határozatilag kimondja, miszerint ilynemű adók, az illető gyüle
kezetekben fenálló kulcs szerint külön vettesenek ki az egyes hívekre, s pontosan besze
detvén a törvény által meghatározott időközökben fizettesenek le az illető gondnokok ál
tal. Egyetemben ezen határozatról, pénzügy-minister ur superintendens ur által e jegyző 
könyvi pont megküldése mellett értesítendő.

15- A vallás- és közokt. ministerium 1870. jan. 16-ról 8758. sz. alatti rendelete, mely 
szerint a közös hadügy-ministerium átirata folytán, a katonaságnak a polgári lelkészek általi lelki el
látása oly helyeken, hol katonai lelkészek nincsenek, kötelességül tétetik.

Tudomásul szolgál.
16. Olvastatott a vallás- és közokt. ministeriumnak 1870. jun. 18. 12,821. sz. a. kelt abbeli 

rendelete, melylyel tudtul adja, hogy a földmivélés és kereskedelmi minister intézkedése folytán a 
magyar-óvári, keszthelyi és debreczeni országos gazdasági tanintézetekben, ideiglenes tanfolyam nyitta
tott a végett, hogy azon tanítók, kik már némi gazdasági előismeretekkel bírnak, e tekintetben magu
kat tovább képezhessék s tapasztalataikat a köznevelés terén érvényesíthessék.

Örvendetes tudomásul szolgál, a superintendens ur által a tanítók közül többen 
annak idejében ajállítattak.

17. A vallás- és közokt. ministerium 1870. jun. 18. 9747. sz. alatt kiadott rendeletében, a 
honvédelmi ministerium átirata folytán oly esetek említetvén fel, midőn vagyontalan honvédek eltemetése 
a polgári lelkészek által megtagadtatok, —  ily embertelenség meggátlására intézkedés igényeltetik, és 
superintendens úrtól a tett intézkedésre nézve a tudósítás beváratik.

A kerületi gyűlés nagy megütközéssel értesült, — ezen a felebaráti szeretettel 
ellenkező embertelenségről, és superintendens urnák azon eljárását, mely szerint a neve
zett rendeletet főpásztori hathatós figyelmeztetésével kisérve nemcsak azonnal köröz
tette; hanem az abban említett embertelen tény elkövetőinek nevük iránt illető helyen 
kérdést is tőn, helyesléssel fogadta.

18. A vallás- és közokt. ministeriumnak 1870. jun. 21. 12,630. sz. a. közölt abbeli érte
sítése, mely szerint Fehérvárott, Pápán és Szombathelyen, a nem okleveles tanítók részére ideiglenes 
tanfolyam nyittatott.

Örvendetes tudomásul vetetett.



It). A vallás- és közokt. mmisteriumnaK i ö <u. jim. 21. 16,615. sz.a. kiadott abbeli ren
deleté, mely szerint tényleg- szolgáló s valóban szegény katonák szabadságoltatásuk végett benyújtott 
folyamodványukhoz szükségelt okmányok, az illető lelkészek által, díj nélkül adandók ki.

Köröztetve lévén tudomásul szolgál.
20. A vallás- és közokt. ministerium 1870. jun. 26-ról 13,843. sz. a. rendeletében, arról 

értesít, hogy az államsegély 5000 frt. fele részben a győri adóhivatalnál felvehető.
A kér. gyűlés újólag elismeréssel fogadja egyházunk részére megszavazott országos 

államsegélyt, s annak a folyamodó gyülekezetek közt eszközlendő kiosztására nézve, a 
kér. gyámintézeti bizottmányt, jegyzőkönyvének még e gyűlés folyama alatt ide leendő 
beterjesztése mellett, felhatalmazza.

21. A vallás- és közokt. ministerium 1870. jul. 6-ról 780. sz. a. kiadott rendeletével érte
sít, miszerint Hiloczky Béla eddigi Soprony és Mosony megyei igeiglenes tanfelügyelő, Esztergom, Ko
márom és Győrmegyékbe, Ballagj Károly pedig, — eddigi vasmegyei másod tanfelügyelő Soprony és 
Mosonymegyékbe, rendes tanfelügyelőiül kineveztették.

Tudomásul szolgál.

22. B. Prónay Gábor, egyetemes felügyelő ur közli a vallás- és közokt. ministeriumnak 
21,284. sz. alatti intézvényét, mely szerint a sopronyi és felső-lövői tanintézetekre vonatkozó 1868 69. 
évi iskolai tudósítványok minden észrevétel nélkül visszaküldetnek.

Az illető tanintézetek igazgatóságával annak idejében közöltetvén, tudomásul szolgál.
23. Ugyan B. Prónay Gábor egyetemes felügyelő ur a vallás- és közoktatási ministeriumnak

1870-ki febr. 27-ről 23,704. sz. alatt, az 1869-ki egyetemes gyűlés jegyzőkönyvi 3-ik pontja szerint 
az 1859-ki sept. 1-én kiadott os. kir. valláspatensnek a katonai őrvidéken leendő beszüntetése tár
gyában felküldött kérelmezésére vonatkozó azon válaszát, mely szerint nevezett pátensnek beszüntetése 
a katonai őrvidéken jelenleg fenálló viszonyok tekintetéből még most nem eszközölhető.

Sajnos tudomásul szolgál.
24. B. Prónay Gábor, egyetemes felügyelő ur, az 1870-ki egyetemes gyűlés határidejét 

okt. 5-ére tűzvén ki.
Ezen gyűlésre a kerület, részéről képviselőkul választatnak : Andorka János, Kirch- 

knopf Mátyás, Schneller Vilmos, Sckleining Károly, Poszvék Sándor, Tatay Sámuel, 
Ritter István, Szarvasi Sámuel, Ősze Zsigmond, Schmid Mihály, Horvát Sándor, Takács 
Lajos, Marton Pál, Vidos Kálmán, OstffyPál, Véssey Sándor, Radó Kálmán, Rupprecht 
Lajos, Peylaky Dániel, Toperczer Károly, Klauzer Károly, Kis Sándor, Horvát Elek, 
Eöri Sándor, Matkovics Tivadar, B. Prónay Dezső, Domanovszky Endre, Petiik Ján. 
.Jakab, Müllner Mátyás, Király Pál, Barcza Géza urak.

25. A vallás- és közokt. ministerium 188. sz. a. közli b. Kulin közös hadügyministernek
1870-ki jan. 22. 23,703. sz. a. a múlt évi egyetemes gyűlés 6-ik pontja alatt foglalt abbeli félter
jesztésére, hogy prot. katonák vallásukkal ellenes cselekvésekre ne kényszerittessenek, — vonatkozó 
azon válaszát, miszerint a kérelemnek a jelenleg még fenálló katonai szabályok tekintetéből hely nem 
adathatik.

Sajnos tudomásul vétetett.
26. B. Prónay Gábor egyetemes felügyelő ur közli 1870-ki febr. 10-ről B. Bedekovics Kál

mán horvátországi ministernek a múlt évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvi 3-ik és 6-ik pontja alatti 
felterjesztésére adott abbeli válaszát, melyben tudatja, miszerint Horvát-Slavonországokban és azokhoz 
tartozó katonai őrvidékeken az 1859-ki sept. 1-én kiadott cs. pátens hatályon kívül helyezésére; prot. 
házasfelektől a kath. papság téritvénykövetelésének betiltására; valamint arra nézve is, hogy Horvát- 
Slavonországokban alakulandó egyházmegyék, mint ilyenek a magyarhoni egyházhatóságokkal, érintkezésbe 
léphessenek, a szükséges előterjesztések mind a közös liadügyniinisterne], mind báró Rauch Levin, 
horvátországi bánnál már megtétettek.

A jó akaratú kezdeményezés örvendetes tudomásul vétetik ; de hogy az ügy mielébb 
teljesen befejezhessék, annak szorgalása az egyetemes gyűlésre menendő képviselőknek 
meghagyatik.

27. Beterjeszti superintendens ur Szontagh Kálmán vallásügynöknek 1869-ki okt. 16-án 
kelt abbeli levelét, melyben nevezett ügynök ur a múlt 1869-ki okt. 6. és következő napjain tartott 
egyetemes gyűlés jegyzőkönyvi 39-ik pontja alapján jelenti, miszerint a Németh István tábornokféle 
hagyományból egyházkerületünket 1132 ft. 50 kr. illeti. Miután pedig a hagyomány! tőke részben 
takarékpénztárban elhelyezve, részben biztos helyre betáblázás mellett kamatozásra van kiadva, intéz
kedést kér arra nézve, hogy a pénzek továbbra is az illető adósnál meghagyassanak-e, ez esetben 
a kamatok pontos megküldésére ajánlkozván, — vagy pedig még ez év folytán lefizettessenek?



A kerületi gyűlés méltányolva vallásügynök urnák buzgó eljárását, a tökét lefizet
tetni határozta; egyetemben a főiskolai kis bizottmányt e hagyomány után járandó 
dijpénzeknek a végrendelkező akarata szerinti kiosztására felhatalmazta.

28. Superintendens ur beterjesztette az 1869-ik évi aug. 18-tól 1870-ki aug. 17-ik terjedő, 
az egyházkerület közügyéit és hivatalos eljárását tárgyazó jelentését, melynek

a . 1-sö pontja szerint a veszprémi egyházmegyének, —  mely negyven év óta nem részesült főpásztori 
látogatásban, — felső részét Patay Sámuel illető esperes, Mattkovics Tivadar felügyelő és Bélák 
János egyházmegyei jegyző urak kíséretük és közreműködésök mellett meglátogatta, s az illető 
gyülekezetekre vonatkozólag, következő örvendetes mozzanatokat említ föl :

Bakony-tamási, nem régiben befejezvén tornyostemplomának díszes újjáépítését, — uj iskola 
és tanitólak építéséhez készül.

Y any óla hasonlóan uj iskolát épit s a lelkészlakot bőviti.
Homok-Bödöge alkalmatos helyen házat vett s azt iskolává s tanitólakká alakítja.
Gergelyi uj papiak és uj iskola építéséhez fog.
Szergény, a tűzvész által súlyosan meglátogatott népes buzgó leányegyház, uj templomot 

készül építeni a falu kellő közepén, s iskoláját czélszerübben berendezni.
Mihályháza, leánygyülekezet iskolának a helység közepén egy alkalmatos házat vett.
Pápán egy helybeli segélyegylet alakult, mely czélul a tempiomépitést tűzte ki s melyet 

Királyföldy Péter felügyelő ur jóltevősége kiválólag gyámolit.
Dobrony igen alkalmas helyen uj iskolát épit.
Nagy-Alásony uj papiak építését határozta el.
Nagy-Szőllős iskoláját két osztályúvá alakítja.
Vecse leányegyház külön álló uj iskoláját már tető alá vette.
Kerta iskoláját nagyobbitja.
Galsa öngyenge erejéből és a leányegyházak hozzájárultával a lelkész fizetés gyarapítására 

10 hold földet szerzett; uj, különálló iskoláját pedig leginkább segélypénzekből tető alá vette s csak 
felszerelése hiányzik.

Ajka iskoláját szereli. — I tt Hertelendy György r. katli. földbirtokos szegény evang. gyer
mekek taníttatására 500 frt. alapítványt tett s a gyülekezetnek már átadott.

Mindezek kedves tudomásul vétetvén, az utolsó pontban említett Hertelendy féle 
alapítványt illetőleg, a már megboldogult alapitó örökösének Hertelendy Kálmán urnák 
a kerület nevében Superintendens ur által köszönőlevél küldetni határoztatok.

b .  2-ik pontja alatt a kerület egyéb részeiben felmerült s tudomásra jutott örvendetes mozzanatok 
soroltatnak fel, — névszerinti

Pécs alkalmatos helyiséget szerzett templomhoz és papiakhoz, melyre már 23 ezer 
forintnál többet gyűjtött s ezen összeghez öncsekély erejéből eddigelé már 10 ezer frtot 
áldozott.

Bikái leányegyház, díszes uj templomát már felépítette.
Tényő leányegyház, templomát újjá alakította.
Répcze-Lak, egészen uj, tornyos templomának befejezéséhez közel áll, melynek 

költségeihez Radó Ignácz volt kér. felügyelő ur és neje Ajkay Czeczilia vallás-buzgó 
áldozatkészsége 1000 írttal járult.

Surdon az uj templom felépült és felszenteltetett.
Szt.-Antalfán uj papiak épült s uj orgona szereztetett, valamint Dörögdön is. 
Hodászon, Körmend leányegyházában uj iskola épült s uj tanítói állomás ala

kitatott.
A tolnai egyházmegye sz.-lőrinczi algymnasiumát legújabban Bonyhádra tette át, 

hol egy alkalmatos helyiség szerzésére és felszerelésére tetemes áldozatokat tett. 
Mindezek örvendetes tudomásul szolgálván, Superintendens ur a sz.-lőrinczi algymnásium Bony

hádra történt áthelyezésének felsőbb helyen leendő bejelentésére felkéretik.
C. 3-ik pontja szerint kér. felügyelő úrral, —
d .  4-ik pontja szerint szintén kér. felügyelő úrral a sopronyi főtanodai téli és nyári vizsgákon jelen 

volt, — a mikor is nem csak a tanár urak folytonos szorgalmának, de a tanuló ifjúság iparko
dásának is örvendetes jeleit tapasztalta, s különösen szép sükerét az egyh. kér. azon áldozat- 
készségének, melylyel adakozás utján a physikai tanszerek beszerzéséhez járult.

Örvendetes tudomásul szolgál.
e . 5-ik pontja szerint a kér. iskolai nagybizottmány ja®. 27-én és jul. 23-án tartott gyűlésében 

kér. felügyelő úrral az elnökséget vitte.
Tudomásul szolgál.
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f. 6-ik pont alatt sajnos részvéttel emlékszik az időközben elhalt kerületünkben közhivatalnokokról : 
Szovják Mátyás vasi felső e. m. tevékeny felügyelőjéről, Kis János győri buzgó esperes és réti 
lelkészről, Godina Ferencz felső petróczi lelkészről.

Szomorú tudomásul szolgál.
g*. 7-ik pontja szerint lelkészi hivataláról korgyengeség miatt lemondott Poszvék Keresztély sopronyi 

lelkész, kinek is hosszú ideig tartott buzgó működését gyülekezete az által méltányolta, hogy 
részére 700 frt. évi nyűg-pénzt biztosított.

Örvendetes tudomásul szolgál.
h .  8-ik pontja szerint az egyházmegyei felügyelőségről lemondott Csapó Pál fehér-komáromi és Ostify 

Pál sopronyi alsó e. m. felügyelő. — Ez utóbbi iránt, ki királyi táblai ülnökké kineveztetése 
folytán kerületünkből eltávozván a gyámintézeti-népiskolai-választmányi elnökségről, iskolabizott- 
mányi tagságról s egyéb megbízatásairól is leköszönt azon buzgalmáért, melylyel egyházi köz
ügyeinkben közreműködött a kerületnek méltó köszönetét jegyzőkönyvileg kifejezni indítványozta.

A kerületi gyűlés meleg érzelettel fogadta az indítványt, s a távozó iránt, kerüle
tünk érdekében tett bokros érdemeiért, köszönetét jegyzőkönyvileg ezennel kifejezi.

i .  9-ik pontja szerint esperesi hivataláról leköszönt Ráhner Máté a vasi közép és Kirchknopf Mátyás 
a vasi felső esperes.

Tudomásul szolgál.
k .  10-ik pontja szerint egyházmegyei feliigyelőkül választattak : Toperczer Károly a vasi felső, Véssey 

Sándor a somogyi és b. Prónai Dezső köztiszteletü egyetemes felügyelőnk fia a fehérkomáromi 
egyházmegyében.

Tudomásul szolgál.
1. 11-ik pontja szerint esperesekül választattak: Poszvék Sándor meszleni leik. a vasi közép, Eősze 

Zsigmond téthi leik. a győri és Kirchknopf Mátyás újonnan a vasi felső egyházmegyében.
Tudomásul szolgál.

m .  12-ik pontja szerint lelkészekül választattak: Fadgyas József esákvári lelkész Tésre, Németh 
Károly fehérvári segéd ugyan oda, Molnár Lajos csöngei leik. Felpéczre, Posch Frigyes sup. 
segéd Medgyesre, Oertel János simonyi segéd Csöngére, Gáal László dunaföldvári helyettes 
ugyanoda, Csöngei Vilmos téti segéd Csákvárra, Krisán József leköszönt tahi lelkész Veszprémbe, 
Takács György dömölki segéd Eöri-szigetbe, Terplán Jenő simonyi segéd felső Petróczra, Freitag- 
Victor felső-lövői leik. Sopronyba, Kohut Mihály slavoniai missiói lelkész Antonováczra, Bognár 
Endre eőri-szigeti leik. Lovász-Patonára.

Mindezek tudomásul szolgálván, miután ez utóbbi helyen a lelkész-választás az 
eddigi gyakorlat ellenére az esperes és superintendens tudta nélkül próbabeszéd tartása 
után történt, és Superintendens ur az ily esetekre vonatkozólag a jövőre nézve utasítást 
kér, — a kér. gyűlés a felmerült eljárást helytelenítvén, jövőre nézve a próbabeszédek 
tartását általánosan betiltja s rendkívüli esetekben csak a Superintendens ur tudtával s 
beleegyezésével — megengedhetőnek határozza.

n .  13-ik pontja szerint Palotán a lelkészi hivatal mindeddig üresedésben lévén, — ámbár az egyh. 
kér. törvényszéknek a lelkészi hivány ügyében hozott s a gyülekezet által az egyetemes törvény
székre fellebbezett ítéletét ez utóbbi is helyben hagyta, — még is a már megválasztott lelkésze 
számára a hivány kiállításával folyvást késkcdik, — az egyetemes törvényszék kíméletesen meg
ítélt perköltségét sem fizette le.

Esperes ur az Ítélet kihirdetésével s az ügy teljes rendbe hozásával továbbra is 
megbizatik; jelentése beváratván.

o . 14-ik pontja szerint segédlelkészekül hivattak meg : Hofbauer Pál superintendens ur mellé, Hetyési 
István előbb Geresdre, később Dömölkre, Kohut Mihály Nagy-Kanizsára, Teke Lajos Véssére, 
Gombócz Miklós Szt-Lőrinczre, Magyar József előbb Koltára, később nevelő lett, Terplán Jenő 
Simonyiba, Kirnbauer Gusztáv N.-Kanizsára, ideiglenesen segédekül rendeltettek Fajth Antal 
Palotára, Torkos Eli Rétibe.

p .  15-ik pontja szerint 1869-ik évi sept. 15-én lelkészi vizsgát tettek: Gombócz Miklós, Hetyési 
István, Hofbauer Pál, Kirnbauer Gusztáv, Magyar József, Teke Lajos, Terplán Jenő, kik mind
nyájan fel is avattattak. Hármat a vizsgáló-bizottmány kénytelen vala egy évre visszautasítani.

q .  16-ik pontja szerint f. é. sept. 14-én tartandó lelkészi vizsgára jelentkeztek: Haliéból: Wiesuer 
Boldisár, Mérnyi Ádám, Torkos Géza. Tübingából: Nitsch Károly. Jenából: Sárkány Pál, Tschürtz 
János, Maninger György. Berlinből: Freyler Károly. Bécsből: Mihályi Károly, Molnár Pál, Diskay 
Kálmán, Kovács Mihály, Junkuncz Sándor, Tóth Gyula, Geschrey György, Szilvágyi Gyula és 
Kis Ignácz. Bázelből: Unger Nándor.

A fentebbi pontok tudomásul szolgálnak.
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r .  17-ik pontja szerint a tiltott fokuházasságok felmentési dijaiból az egyházkerület szabad rendel
kezésére 700 frt. átadatik.

A kerületi gyűlés ezen összeget a sopronyi képezdének adóssága törlesztésére 
rendeli.

S. 18-ik pontja szerint a Glosius-Artnerféle alapból segélyeztelek : Nagy József nyug. leik. 80 írttal, 
özv. Krausz Teofilné 60 és özv. Szalay Józsefné 60 írttal.

t . 19-ik pontja szerint az áldásos Gusztáv Adolf egylettől segélyt nyertek: Antonovácz 506 frt.
50 kr. Rastovácz 363 frt. 60 kr. Adolfsdorf 181 frt. 80 kr. Csákvár 225 frt. 90 kr. Csernye 
14 frt. 55 kr. Dunaföldvár 90 frt. 90 kr. Pécs 636 frt. 30 kr. Révkomárom 192 frt. 70 kr. 
Szombathely 454 frt. 56 kr. Székesfehérvár 292 ft. 20 kr. Schmiedrait 179 frt. 20 kr. és Felső- 
Lövő tanitóképezdéje számára 3000, összesen 6138 frt. 15 kr. o. é.

u .  20-ik pontja szerint az e. e. e. gyámintézet 1869. évben segélyezte: a sopronyi tanitóképezdét
400, Antonováczot 50, Rastováczot 50, felső-lövői képezdét 50 és Pécset 50 írttal.

A fentebbi pontok örvendetes tudomásul szolgálnak.
X .  21-ik pontja szerint az országgyűlés által 1869-ik évre megszavazott 5000 frtnyi egyházi segély 

összegről a múlt évi kerületi végzés szerint a kerületi gyámintézeti bizottmány intézkedvén, az
általa utalványozott összegek az illetőknek az előmutatott nyugták szerint megküldettek s az
elosztásról szóló jegyzőkönyv a vallás- és közoktatási ministeriumhoz felterjesztetett.

Tudomásul szolgál.
y .  22-ik pontja szerint kerületi gyűlésünk jegyzőkönyve a prot. testvérkerületekkel, valamint azoké 

is velünk közöltetett.
z . 23-ik pontja szerint az egyházi névtár újbóli kiadása ajánltatván.

A kerület ennek szerkesztésével Müllner Mátyás tr. urat bízza meg, az esperes 
urakat pedig utasítja, hogy az adatokat jelesül, a lelkek számát az utolsó népszámlálás 
szerint —  f. é. dec. hó végéig nevezett tanár úrhoz okvetlenül beküldjék; a kinyoma
tandó példányok száma 500-ban, áruk 50 kr.ban állapíttatván meg.

j .  24-ik pontja szerint debreczeni Hoffer Zsuzsánna özvegy Auer Andrásné a sopronyi főtanodára 
500 ftot hagyományozván, minthogy ellene az örökösök felszólaltak, jogaink védelmére Szontagh 
Kálmán vallásügynök ur kerestetett meg.

Helyeselve örvendetes tudomásul vétetik.
V. 25-ik pontja szerint a tolnai egyházmegyéből időközben fellebbezett peres ügy a tavai meg

választott kerületi törvényszékhez utasittatott, s annak Ítélete az egyházmegyei elnökséghez további 
eljárás végett megküldetett.

Tudomásul szolgát.
a a .  26-ik pontja szerint a felsőlövői gyülekezet f. é. julius hó 10-én tartotta meg a kebelében létező 

s folyvást virágzásnak örvendő tanintézetek fenállásának 25. éves örömünnepét, — nagyszámú 
közönség buzgó részvéte, s nt. Kirchknopf Mátyás felsővasi esperes urnák közreműködése mellett, 
ki az ünnepélyen, miután Superintendens ur egyházlátogatási körútja miatt meg nem jelenhetett, 
megbízásából az egyházkerületet képviselte. — Az ünnepély alkalmából a gyülekezet Superintendens 
ur által ajánlólag felterjesztett folyamodványára a vallás- és közoktatási ministeriumtól engedélyt 
nyervén, — egy a tanintézetek alapítójának, néhai Wimmer Ágoston lelkésznek nevét viselő, s a 
tanitóképezdébe járó szegény tanulók felsegélésére szolgáló alapítványhoz segélypénzeket gyüjt- 
hetni, — ezen alaphoz közadakozások utján az ünnepély alkalmával 2000 irtot meghaladó összeg 
gyűlt be.

Örvendetes tudomásul szolgál.
b b .  27-ik pontja szerint a bőnyi gyülekezet szives volt az egyházkerületi levéltár számára átengedni 

egy gyülekezeti irományai közt őrzött 1653-ik évi nov. 11-én Röjtökön tartott zsinatban kiállított 
Rotári János keresztényi ev. gyülekezeti lelkész részére szóló Múzsái Gergely superintendens és . 
több egyházi s világi férfiak által aláirt lelkész-felszentelési eredeti nyomtatott okiratot, mely is 
kerületi levéltárunkba letétetett.

Helyeslőleg tudomásul vétetvén, Superintendens urnák a kerület ügyeiben teljesített 
buzgó és lelkiismeretes eljárásaiért méltányló elismerés és köszönet szavaztatott.

29. Olvastatott az 1870-ik évi jan. 27-én tartott iskolai nagybizottmány jegyzőkönyve,
melynek :

a .  1-ső pontja szerint a képezdei kert és mellékletének czélszerübb, izletesebb berendezésére és 
lmszonositására, különösen pedig a gyümölcsészet és selymészet sükeresb oktatására nézve intéz
kedések tétetnek.

Helyeslőleg tudomásul szolgál.



b . Ugyanazon jegyzőkönyv 3-ik pontja szerint a képezdei épület kellő rendben tartására házmester 
szükségeltetvén, annak fizetési illetéke következendőkben állapittatik meg: hetenkénti 3 frt., szabad 
lakás, 1—2 tanuló tarthatási joga, 1 öl fa és mintegy 1 frt. 90 kr. kéthetenkénti mosásjárulék.

Tudomásul szolgál.
C. Ugyanazon jegyzőkönyv 4-ik pontja szerint a német alföldi alapítványból, mely összesen 2100 

holl. frt. vagyis oszt. ért. 1921 frt. 50 kit. tesz. — 1865-iki okt. 29-én két magyar földteher- 
ment. kötvény, egyenként 1000 pfrtról szóló szereztetvén be 1479 írtért készpénzben, a fenmara- 
dott 442 frt. 50 kr. pedig ugyanakkor a képezde folyó szükségeire forditatván, —  Poszvék Sándor 
számvevő ur ez utóbbi összegnek a képezdei pénztárból kiegészítésére és a hollandiai alapítványhoz 
esatólására utasittatik.

Tudomásul szolgál.
d .  Ugyanazon jegyzőkönyv G-ik pontja szerint Bóka Péter tanár ur, bár a számára kitűzött évet 

intézetünkben még nem töltötte ki, — mégis szaka,vatottsága, sükeres és buzgó működése tekin
tetéből folyamodása következtében rendes tanárul megválasztatik — részére, a tanári vizsga letétele 
után, már a jövő tanévre mind a rendes tanári hivány kiállítása, mind a fizetés biztosíttatván.

Helyeselve tudomásul vétetik.
30. Ugyan az isk. nagybizottmány 1870. jun. 23-án tartott gyűlésének jegyzőkönyve 

olvastatván :
a .  Annak 3-ik pontjára vonatkozólag, mely szerint a Bárány Borbálaféle dijpénz alapítványt illető 

okmánynak Bárány Dénes úrtól leendő beszerzésére nézve a tavali jegyzőkönyv 40-ik a .  pontja 
szerint megbízott Schleining Károly esperes ur által megkisérlett eljárás mindeddig sükertelen volt.

Az eddig megbízottakon kívül a kerületi gyűlés zánkai Nagy Pál urat, mint az 
illetővel különben is rokonságban állót is felkéri az okmánynak megszerzésére s illető 
helyre juttatására.b. Ugyanazon jegyzőkönyv 6-ik pontja szerint a Németh István tábornokféle dijpénz alapítvány ez 

évben először kiosztandó kamatja Bertalan István 3-ad éves hittanhallgató részére adományoztatni 
véleményeztetik.

A kerületi gyűlés a kamatot nevezett hittanhallgatónak részére megrendeli.
C . Ugyanazon jegyzőkönyv 7-ik pontja alatti azon határozat, mely szerint a képezde körül idő 

közben felmerülő szükséges változtatások eszközlésére az isk. kisbizottmány lenne felhatalmazandó.
A kerület által helyeseltetik.

d .  Ugyanazon jegyzőkönyv 7-ik 4. szám alatti azon javaslat, — mely szerint Király József Pál 
képezdei igazgató részére fizetési javításul a múlt tan-évre 100 frtnyi összeg volna adandó s 
egyúttal Fehér tanár ur, ki a múlt évi kerületi gyűlésen csak egy évre vállalkozott képezdei 
tanárnak, — állandó képezdei tanárul megválasztandó;

Helyeseltetik.
e .  Ugyanazon jegyzőkönyv 9-ik pontjában lett javaslat, — mely szerint boldogult Pálfy József ké

pezdei igazgató által kiadott „Bibliai történetek evang. népiskolák számára“ cziniii könyvecske 
másodszori kinyomathatásának díját 100 irtot, mely összeget Scheffer pénztárnok ur már át is 
vett, s mely az 1864. évi kér. gyűlés 45-ik jkvi pontja szerint a képezdét illetné; — a boldo
gult kiadó gyámolitásra szorult családjának megszavaztatni véleményezi.

A kerület a véleményt helyesli s az összeget a nevezett családnak, — minden 
innen vonható következés nélkül, —  kiadatni elrendeli.

f. Ugyanazon jegyzőkönyv 10-ik pontja szerint, Poszvék Gusztáv, Kleeblatt Herman, Keszler Károly, 
Thiring Károly és Malatides Sándornak a múlt évi kér. gyűlés elé 59-ik jegyzőkönyvi pont alatt 
benyújtott abbeli folyamodásuk, melyben határozatikig kimondatni kérik, — van-e joga a kisebb 
fizetés mellett működő tanárnak adandó alkalommal működésének értéke, és szolgálat ideje szerint 
a magasabb fokú fizetésre igényt tartani? — beható tárgyalás végett az iskolai nagybizottmány
nak adatván ki; — mely erre igenlőleg határozott, — s nyugalmazott Turcsányi tanár ur által 
élvezett 800 frtnyi fizetést, a kerületi gyűlés jóváhagyása reményében Kleeblatt tanár urnák, 
mint a tanári testület szolgálatban levő legidősb tagjának rendeli és kifizetésül utalványozza.

Helyeselve tudomásul vétetik.
31. Petrik János Jakab főtanodai igazgató ur beterjesztette az 1869/7O-ik tanévre vonat

kozó iskolai tudósitványt, kisérve hivatalos jelentésével e szerint a főtanodai ifjúság létszáma 401 s 
igy csekélyebb volt ugyan, mint múlt évben, mi azonban azon körülménynek tulajdonítható leginkább, 
— mert a privát tanulók, — kik eddig nagy részből a Lajthán tuliakból kerültek ki mindinkább 
gyérebben keresik fel tanintézetünket, — megnehezittetvén rájuk nézve az éretségi vizsgának magyar
honi tanintézetekben való letétele. A tanulók tudományos előhaladásának kitüntetésére következő ered
mények soroltatnak fel: a főgymnasiumban 343 tanuló közül 113 nyert kitűnő,- 81 jó, 108 kielégítő,
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8 aligkielégitő, 27 elégtelen osztályzatot. Leginkább kiemeltetnek a theologusok, kik 38-an lévén, 
közülök 10 kitűnő, 12 jeles, 8 jó, és 8 kielégítő osztályzatú. Hasonló szép eredményre mutat az 
érettségi vizsga, melyben 30 tanuló között 5 eximie, 7 cum laude, 6 bene, 11 egyszerűen maturus, 
egy non maturus osztályzatú bizonyítványt nyert. A tanuló ifjúság erkölcsi magaviseleté is általában 
jónak mondatik, a tanárikar a legszigorúbb eljárást csak egy esetben volt kénytelen alkalmazásba 
venni.

Igazgató ur ezen jelentése kedves tudomásul vetetik.
32. Olvastatott Király József Pál képezdei igazgatónak a kápezdére vonatkozó hivatalos je

lentése, — melynek első pontja alatt felemlíti, hogy Bercez Imre képezdei tanár lemondván, annak 
üresedésben levő helyének betöltésére, az általa élvezett 500 frt. tanári díjra nézve oly módon kérné 
a kerület intézkedését, — hogy az üresedésben levő hely az eddigi segéd-tanár Kapy Gyula által, 
ennek helye pedig valamelyik képezdét végzett 3-ad éves képezdei növendék által töltetnék be. Berecz 
Imre kilépése által szabad rendelkezésre álló 500 frt. tanári díj pedig úgy lenne felosztandó, hogy abból 
100 frt. az uj segédnek adatnék, 100 frt. pedig Kapy Gyula eddigi fizetésének nagyobbitására for- 
dittatnék, 200 frt. Király igazgató ur, 100 frt. Scheffer tanár ur részére rendeltetnék, 50 frt. pedig 
Fehér tanár ur részére más forrásokból pótoltatnék.

A kerületi gyűlés, nevezett tanár urak fizetésének emelését, nem csak buzgó fá- 
rádozásaik, — de eddigi igen mérsékelt képezdei díjaztatásuk tekintetéből is méltányos
nak találván, a javaslatot elfogadja s határozottá emeli.

A jelentésnek többi pontjai, melyek a Pálfy-emlékre, selyemgubók eladására, a 
képezde végzett növendékek elhelyezésére, a képezdei épület tisztítására, a kert jó rend
ben tartására s a képezdei bútorzatra vonatkoznak, — egyszerűen tudomásul vétettek.

33. Olvastatott Scheffer Károly képezdei pénztárnok ur jelentése, melyben képezdénk kedvező 
pénzügyi állását tünteti föl, megjegyezvén miszerint a múlt évi kegyadományok 2338 frt. 62 krt. tet
tek ki, s bár a tanév elején a pénztár 73 krnyi deficittel vétetett át, — daczára annak, hogy a múlt 
évekből több fizetetlenül maradott számla volt kifizetendő, a tanév végén 316 frt. 58 kr. kézpénz- 
maradék kimutatható.

Örvendetes tudomásul szolgál.
lf 34. Ezen jegyzőkönyv 3-ik pontja alatt a képezde fentartására vonatkozó nyilatkozatok 

felbontása végett kiküldött választmány jelentését beadván, — kitűnt, — miszerint a tanitó-képezdé- 
nek az egyházkerület által leendő fentartására határozott „ ig é n k n é l  szavazott 58 gyülekezet, 
n e m m e l 41, feltételesen 17, nem szavazott 18 gyülekezet, névszerinti fehérkomáromi egyházmegyé
ből Gyúró, veszprémi egyházmegyéből : Palota, Sur, Csernye, Hánta, Veszprém ; Tolnából : Ecsény, Sár- 
Sz.-Miklós ; győri egyházmegyéből : Bőny, Csikvánd, Lébeny ; vasi felső egyházmegyéből : Pinkafő, 
Dobra, Allió, Alsó-Lövő, Vágod, Eöri sziget, Felső-Eör. A zalai egyházmegye testületileg nyújtotta 
be „ ig é n y lő  szavazatát s ezért tekintetbe nem vétethetett.

A vasi közép-esperesség 7 gyülekezete Hodos, Csó, Meszlen, Kolta, Újfalu, Sárvár, és Mo
gyoród együttesen nyilatkozván, szavazatuk érvénytelennek találtatott. Lak, Puczincz, Bodoncs, Ke- 
resztur, Felső-Petrócs, Körmend pedig épen nem szavaztak.

Boba és Kács falu mivel arra szavaztak, mire a többség, — Lovászpatona mivel nem tárgy
hoz, 4 más gyülekezet mivel aláírás nélkül, Soprony és Rév-Komárom, mivel határozatlanul szavaztak, 
nyilatkozataikkal tekintetbe nem vétethettek.

A kerületi gyűlés a szavazatok eredményét tekintve kimondhatta volna ugyan a 
képezde fentartásához megkivántató összegek megadása mellett nyilatkozó általános több
ségét, — mindazáltal, hogy e nagy fontosságú ügynél annál nagyobb összhangzás 
érettessók el, és minden ellenmondások alapja elenyészszék, mindazon gyülekezetekre nézve, 
melyek nyilatkozatukkal vagy egészen elmaradtak, vagy feltételesen, vagy hiányosan, 
egy szóval nem határozott „igénknél vagy „nem“mel szavaztak; — uj szavazást ren- 
del-el oly módon, hogy az, az illető gyülekezetek közös nagy gyűlésében vagy is Con- 
ventjében, a lelkész és felügyelő vagy gondnok elnöklete s a múlt évben már ez ügy
ben kibocsátott kerületi felhívásnak felolvasása mellett történjék. Az igy határozott 
„igen“nel vagy „uem“mel adott » z a v a z a t o k  a lelkész és felügyelő vagy gondnok 
aláírásával ellátva és a gyülekezet pecsétjével lezárva folyó évi deczember hó végéig 
főtiszt. Superintendens úrhoz küldessenek, ki azokat azon választmány közreműködése 
mellett, mely 1868-iki kér. gyűlés jegyzőkönyvi 24-ik h. pontja lett kinevezve, — 
felbontandja és az eredményt közhírré teendi.

A tolnai egyházmegyének e tárgynál felmerült azon indítványa, mely szerint itt is 
általános többség határozzon, és a gyülekezetek a kerületi képezde fentartása tekinteté
ből a rájok esendő összegről téritvényt állítsanak ki, az indítványnak első része, mint a

3
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dolog természetéből önként folyó, — a másik mint önkormányzati jogunknál fogva feles
leges intézkedés, — mellőztetett.

35. Ugyanazon választmány Turcsányi Adolf nyugdíjazását illető nyilatkozatok eredményéről 
következő jelentést tőn: nyugdíjazás mellett határozott ig e n n e l  nyilatkozott 50, n e m m e l 57 gyü
lekezet, feltételesen 6. A nyugdíjt adakozás utján pótolni Ígérkezett 21. Épen nem szavazott 16, név- 
szerint Kőszeg, Komárom, Alsó-Lövő, Felső-Eör, Német Sz. Mihály, Lébeny, Csernye, Hánta, Palota, 
Pápa, Veszprém, Gyúró, Mencshely, Bonyhád, Hidas. Kis-Tormás. Hiányosan szavazott Soprony, és 
Kéty. A vasi közép egyházmegye 8 gyülekezete együttesen, 5 pedig épen nem nyilatkozván tekintetbe 
vehető nem volt.

Miután az általános többség akarata, — gyülekezetek- elmaradott, vagy hiányos 
szavazata miatt kideríthető nem volt; — mindazon gyülekezetek, melyek nem nyilat
koztak határozott Ig e n n e l  vagy n em m el, az előbbi pont alatt meghatározott eljárásra 
utasittatnak.

36. Olvastatott Petrik János Jakab főtanodai igazgató urnák a Láhne-féle sopronyi magán
tan- és nevelő-intézetre vonatkozó jelentése, mely nevezett intézetet az abban uralkodó szellem, tan
erők és különösen a növendékek körül észlelt eredmények tekintetéből igen jelesnek és figyelemremél
tónak tünteti fel.

Örvendetes tudomásul szolgál.
37. Olvastatott Scheffer Károly tápintézeti gondnok urnák évi jelentése. E szerint az 1869 70. 

tanévben 240 tanuló s igy a főtanodai ifjúságnak több mint fele láttatott el a tápintézetben ebéddel 
és vacsorával, mi csak azért volt eszközölhető, mert egyesek úgy, mint testületek szép áldozatokat 
hoztak s az úgynevezett Supplicatio maga 1062 frt. 15 krt. eredményezett. A tetemes fogyasztás ki
derítésére felhozatik, miszerint 56 la to s  kenyérből 32,431 db. vagy is 567 mázsa 5 4V4 font, húsból 
az ajándék pecsenyét nem számítva 12,867 font; káposztából 1265 fej; babból 27 mérő, burgonyából 
150 zsákkal, rizskásából 1063Va font, sóból 111-0 font szükségeltetett. Végül közölvén tápintézeti 
gondnok ur az egyes esperességekben hátralevő mennyiséget, azok mielőbbi behajtására a kerület intéz
kedését kéri.

A kerületi gyűlés örömmel és méltánylással vett tudomást a tápintézeti ’ügyekről, 
melyek kedvező állása részből a tápintézeti gondnok ur buzgó és szakavatott eljárásá
nak köszönhető. A hátralékok behajtására az illető egyházmegyei előj áróságokat komo
lyan utasítja, — eljárásuk eredményéről a jelentést jövő kerületi gyűlésre bevárván.

38. A vasi közép egyházmegyének a nemes csói gyülekezet és lelkésze közt fenforgó peres 
ügyre vonatkozó Ítélete a kerületi törvényszékre fellebbeztetvén.

Egyházkerületi törvényszéki birákul : Andorka János esperes és Boda József esp. 
felügyelő urak elnöklete mellett ; Hering János, Szigeti Dániel, Szutter Károly, Marton 
Pál, Nagy Pál, Schreiner Károly és Gayer Sámuel kineveztetnek, jelentésük még e 
gyűlés folyama alatt beváratván.

Jegyzetté: Tót János, kerületi egyházi főjegyző.
Aug. 18-án a gyűlés ő apóst. Felsége, koronás királyunk születési ünnepe alkalmából 

hálaadó istenitisztelettel kezdetvén, folytatólag :
39. A tavalyi kér. gyűlés j. k. 4-ik pontjára vonatkozólag felvétetett Scheffer Károly 

kópezdei pénztárnok urnák jelentése, mely a „Pálfy-emlékre“ eszközlött gyűjtés eredményéül 528 frt. 
73 krt. tüntetvén fel, ezen összegből a gyászbeszédek és az emléklap kiállítási költségei fedeztetvén, 
400 frt. tőkésítésével képezdei növendékek javára egy tavaly indítványozott s Pálfy nevet viselő dijpénz 
alapitványozása is lehetővé vált.

A kerület az alapítványt elhatározza s az összeg elég biztos értékpapírokba fek- 
tettetvón, már a legközelebbi tanévben egy, vagy legfeljebb két képezdei növendék 
dijjazására folyóvá tétessék, ezen dijpénz kiosztásával az isk. kisbizottmány bizatván meg.

40. U. a. gyűlés j. k. 12-ik pontjára vonatkozólag Superintendens ur jelenti, miszerint a 
róm. kath. tanintézetekben tanuló evang. növendékeknek hittani oktatása iránt kellőleg intézkedvén, 
erről a vall. és közok. ministeriumot hivatalosan értesítette; és egyúttal a győri, székesfehérvári és 
rév-komáromi lelkészi hivatalok ide vonatkozó jelentéseit bemellékelvén, ezek nyomán tudatja, miszerint 
az ezen helyi róm. kath. és illetőleg felekezet nélküli tanodákat látogató ev. növendékek a szükséges 
vallási oktatásban részesítettek.

Helyeslőleg tudomásul vétetvén, a pécsi lelkész ez érdembeni jelentése beterjesz
tésére utasittatik.

41. U. a. gyűlés 25-ik j. k. p. alatti megbízatása szerint Tót János ur, mint a kerületi 
népnevelési választmány elnöke az esperességek és a sz. k. városi gyülekezetek részéről hozzá beérkezett 
hivatalos jelentések nyomán a népiskolák iránt kimerítő kimutatását beterjesztvén, ezen jelentés, áruig
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egyrészről kerületünkben a népnevelési tanügynek ev. egyházunk anyagi helyzetében és némileg népünk
nek az iskola iránt ennek fontosságához képest még nem eléggé érdeklődő elmaradtságában megfejtett 
nehéz küzdelmeit tanúsítja, másrészről a Soprony, Kőszeg, Győr városi gyülekezetekből, különösen pedig 
a felső-vasi esperességből az iskola ügynek oly meglepő örvendetes állását jelzi, mely a törvényes 
kellékek szinvonálán még túl is emelkedve, a népiskolák iránt eddig egyházilag fentartott iskolai 
szabályozásokat és kellékeket némileg megszorítva és korlátolva látja. Végül a jeleutéstevő ist. bizottm. 
elnök az ezután beterjesztendő isk. jelentések egyöntetűsége czéljából — példányul a győri gyülekezet 
jelentését ajánlván — egy általános minta készítését javallja, és bokros hivatalos elfoglaltatása indokából 
ezen népnevelési választmány elnökletétől magát föl mentetni óhajtván, egyúttal a részint lelépés, részint 
halálozás által megcsonkult választmány újra alakítását kéri.

A gyűlés a jelentéstevőnek ezen beterjesztése iránt elismerését fejezvén ki, indít
ványa úgy a mintát, mint a népnevelési választmány kiegészítését illetőleg-elfogadtatott, 
ezen választmány elnökeiül egyházi részről : Hering János, világi részről Boda József, — 
tagjaiul, az egyházi részről: Nagy Károly, Csapli István, Szakái János és Szigeti 
Dániel; világi részről: Marton Pál, Radó Dénes, Vidos Kálmán és Káldy Gyula; a 
tanítók részéről: Szabó József és Pap Ferencz urak választatván. Ezen pont alatt a 
fehérkomáromi esperesség jelentése folyamán felmerült azon esetre nézve, miszerint 
némely egyház iskolái belügyeiben is az állami tanfelügyelőségeknek egyenes befolyást 
engedett, — határoztatok, miszerint a tanfelügyelőségek az iskolai törvény által sza
bályozott esetekre nézve is az egyes gyülekezetekkel csak az illető esperesi hivatalok 
közvetítésével érintkezhetvén, a gyülekezetek is a bekivánt isk. statistikai kimutatásokat 
és egyéb jelentéseiket csak az esperesi hivatal utján terjeszszék be.

42. Ugyanazon gyűlés j. k. 26-ik p. a. kinevezett bizottság beadván jelentését, a megyei isk. 
tanácsokba felekezeti képviselőkul megválasztattak : Sopronymegyében : t. Ostffy Pál ; Vasmegyében Tót 
János; Veszprémmegyében Matlcovics Tivadar; Győrmegyében Kiss János esperes; Komárommegyében 
Kemény Károly lk .; Fehérmegyében Jankó Dániel Ik .; Zalamegyében Nagy Pál; Somogymegyében 
Véssey Mihály ; Tolnamegyében Ritter István lk. ; Baranyamegyében Jeskó Lajos lk. urak.

Tudomásul szolgál, időközben pedig t. Ostffy Pál ur eltávozván és Kiss János ur 
elhalálozván, a soprony- és győrmegyei felekezeti képviselőkre nézve uj választás határoz
tatok, az érdeklett gyülekezetek utasitatván, miszerint ez érdemben szavazataikat a 
hivatolt pont alatt jelzett választmánynak az illető esperesi hivatalok utján f. év decz. 
31-ik napjáig Superintendens úrhoz beküldjék.

43. Ugyanazon gyűlés j. k. 27-ik p. a. 1-öra kér. gyámint. bizottság 1870. jan. 28-án Soprony- 
ban tartott gyűlése jegyzőkönyve olvastatván, ezen bizottság, mint e czélra kerületileg megbízott közeg 
az egyházi czélokra 1869. évre határozott államsegélyből egyházkerületünkre esett 5000 frtot, ezen 
összegből mindenekelőtt levonatván a 17 frt. bélyegilleték, a folyamodók közt következőleg osztotta ki: 
a sopronyi theologiai intézet segélyezésére 600 frt. ; Gerényesnek templomépitésre 300 frt. ; Nemes- 
Pátrónak templomépitésre 500 frt. ; Szepetneknek templomépitésre 200 frt. ; Bak-Sz.-Lászlónak templom
épitésre 300 frt. ; Csákvárnak templomépitésre 600 frt. ; Tényőnek templomépitésre 200 frt. ; Sárvárnak 
paplaképitésre 200 frt.; Komáromnak temploma kijavítására 200 frt.; Fehérvárnak templomépitési 
adóssága törlesztésére 300 frt. ; Veszprémi lelkész fizetés javítására 20 frt. ; Magyarosának adósság 
törlesztésre 200 frt.; Szombathelynek templomépitésre 330 frt.; Pécsnek templomépitésre 300 frt.; 
Csabái lelkészfizetés javítására 20 frt. ; Felső-Lászlónak szentély építésére 200 frt. ; Sandnak templom
épitésre 100 frt.; Liszónak adósság törlesztésére 50 frt.; Kapos-Szekerőnek anyásitásra 200 frt.; 
Rohoncznak paplaképitésre 63 frt. ; Vanyolónak paplaképitésre 100 frt.

A segélyek kiosztása helyeseltetvén, tudomásul szolgál.
44. Ugyan ezen gyámint. bizottság f. évi. aug. 17-én Kőszegen tartott gyűlése jegyzőkönyve 

olvastatván, ennek
a . 1-ső pontja szerint t. Ostffy Pál ur —  az egyházkerületből eltávozván — e bizottság elnök

ségéről lemond.
Ostffy Pál urnák e téren is 4 évi áldásos működéséért köszönet szavaztatván, az 

elnökség betöltésére a választás elrendeltetik.b. 2-ik pontja szerint az 1870-ik évben a kerületi gyámintézet pénztárába szabad rendelkezésre 
befolyt 792 frt. 27 la’., mely összegből Schneller Vilmos ur részére egyetemes gyámint. gyűlésre 
utazási költségül 12 frt. 27 kr. levonatván, a megmaradt 780 írtnak fele pedig az alapszabályok 
értelmében a közp. pénztárba áttétetvén, az igy eredményezett 390 frt. a folyamodó gyülekezetek 
és tanintézetek között kiosztatott, névszerint : Jobbágyinak 30 frt. ; Günzeknek 30 frt. ; Ó-Budának 
15 frt.; Jobaházának 15 frt.; Felső-Lőnek 30 frt.; Kölesének 30 frt.; Szegednek 30 frt.» 
Hánynák 30 frt.; Puszta-Sz.-Lászlónak 15 frt.; Tokorcsnak 15 frt.; Nemes-Ládonynak 15 frt.;
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Potyondnak 30 fit. ; Plavniczáuak 15 frt. ; Pesti árvaháznak 30 frt. ; Német-Újvárnak 30 frt.: 
Vászolynak 15 frt.; Prosznyákfának 15 írt.; a komáromi egyházmegyéből ezenfelül kilátásba tett 
szabad rendelkezési összeg a sopronyi tápintézetnek utalványoztatván. A központi bizottmánynak 
ajánl tátik a szeretet adományra a sopronyi képezde, ezenkívül kegyes segélyzésre a felső-lövői 
tanintézet Hány, Tokorcs, Németujvár és Jobbágyi. A Gusztáv-Adolf egylethez ajánltatik : Szombat
hely, Sárvár, Németujvár, slavoniai missió, Fehérvár, Komárom, Pécs, Duna-Földvár, Veszprém, 
Heiligenkreucz és Kanizsa.

Tudomásul szolgál.
C. Ugyan ezen j. k. 3-ik p. szerint a gyámiut. bizottság, hivatkozva ezen kér. gyűlés j. k. -ik 

pontja alatti megbízatására, az ezen 1870-ik évre egyházi czélokra rendelt államsegélynek kerüle
tünket illető 5000 frt. hányadából — mindenekelőtt levonván 20 frt. bélyegilletéket —  segélyezni 
határozta: a sopronyi theol. intézetet 1000 frt.; a kér. gyámoldát 300 frt.; Szombathelyt templom- 
épitésre 300 frt. ; Kapos-Szekesőt templom-adósság törlesztésére 200 frt. ; Nagy-Ághot 50 frt. ; 
Pécset templomépitésre 300 frt.; Csákvárt templomópitésre 400 frt.; Sárvárt paplaképitésre 
200 frt.; Veszprémet lelkészi fizetése javítására 20 frt.; Antalfát lelkészi fizetése javítására 50 frt.; 
Sár-Sz.-Miklóst templomépitésre 300 frt.; Kölesdet imaház- és paplaképitésére 100 frt.; Duna- 
Földvárt paplaképitésre 200 frt.; Bakony-Tamásit paplaképitésre 200 frt.; Móriczhidát adósság
törlesztésre 200 frt.; Csávát adósságtörlesztésre 200 frt.; Galsát adósság törlesztésre 50 frt.; 
Nemes-Kért adósság törlesztésére 150 frt.; Magyarosdot adósság törlesztésére 50 frt.; Vadosíat 
adósság törlesztésre 150 frt.; Szakonyt, templomépitésre 140 frt.; Csabdit lelkészi fizetése javítására 
20 frt.; Vágodot lelkészlaképitésre 100 frt.; Domonkosfát anyásitásra 100 frt.; Fehérvárt templom
épitésre 100 frt.; Komáromot építkezésre 100 írttal.

A hivatott 5000 frt. államsegélynek ez ideig csak fele lévén folyóvá téve, addig, 
inig a törvényhozás által meghatározott másik fele befolyna, az illető gyülekezetekhez 
az utalványozott összegnek csak fele küldetik meg, ezen gyülekezetek egyszersmind 
utasitatván, miszerint ezen segélyezési összeg hovaforditása iránt pontos kimutatásaikat 
az illető esperesnek utján és ellenjegyzése mellett beterjeszszék.

d .  Ugyanazon j. k. 4-ik p. szerint f. 1870. okt. 8. és 9-én Somorján tartandó közp. gyámint. gyűlésre 
az elnökön kívül Schleining Károly, Eősze Zigmond, Tatay Sámuel esperes és Perlaky Dániel 
felügyelő urak kérettek fel küldöttekül.

Tudomásul szolgál.

e .  Ugyanazon j. k. 5-ik p. szerint Baier János gyámiut. pénztárnok ur a múlt évi gyámint. gyűlés 
óta tett kiadásairól számadását bemutatván, az pontosnak és hitelesnek találtatott.

Tudomásul vétetik.
45. A tavalyi kér. gyűlés jegyzőkönyvének 37-ik pontjára a soproni nemes convent beadja 

nyilatkozatát, mely szerint a sopronyi főtanodai épületeknek a tanulók befogadására, az iskolai könyvtár, a 
természetrajzi- és tani készletek és gyűjtemények elhelyezésére nézve elégtelen és alkalmatlan volta s 
az építés kiáltó szükségessége a convent részéről is elismertetvén, mihezképest az építési terv bemel- 
léklése mellett ezen építkezés költségeit egyelőre körülbelül 31,000 írtra számitván, kijelenti, misze
rint, — habár uj tanhelyiségek építésére magát kötelezve nem érzi is, mégis, tekintettel intézetünk 
közérdekűségére ezen intézet minél nagyobb felvirágoztatása érdekében a tervezett építkezést már a 
jövő 1871-ik évi tavaszszal megkezdeni, és erejéhez képest mielőbb bevégezni ajánlkozik, azon föntar- 
tással mégis, miszerint a mellékelt tervben előirányzott tanépületeknek két emeletü terv szerénti kiépí
tése lehető költség kímélés tekintetéből a conventnek további szabad elhatározására hagyatván, a ke
rület a sopronyi conventet az előirányzott építési költségek lehető könnyítése tekintetéből eszközlendő 
segély gyűjtésben úgy egyeseknél mint segély-egyleteknél erkölcsi befolyásával hathatósan támogatná, 
másrészről pedig, ezen épitési szükséglet részbeni fedezésére az államsegély egy harmadát e czélra 
biztosítaná.

A gyűlés a sopronyi conventnek főtanodánk iránti hagyományos buzgóságát tanúsító 
ezen újabb nagylelkű ajánlatát a legnagyobb elismeréssel fogadja, és habár az 
államsegély iránt kifejtett kivánatának — ezen segély felől rendelkezési joga korlátozva 
lévén — a kerület ezúttal meg nem felelhet, — az önkéntes segélyezésre nézve, a kér
dés alatti építkezést ezúttal is főtanodánk egyik elsőrangú ügyének nyilvánítván, a hívek 
figyelmébe és legbuzgóbb pártfogásába annyival inkább ajánlja, mivel a convent a theol. 
tantermeket is a szükséghez képest előállítani ígérkezik, és ezen segélygyüjtés minél 
sikeresebb gyámolitására ezutánra is minden lehető befolyását, és erkölcsi hatását fel
ajánlja, és biztosítja.

Jegyzetté: Kitter István, e. k. aljegyző.
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46. Ugyanazon j. k. 37. sz. m. pontját illetőleg úgy Tatay Sámuel esperes, mint egyszersmind 
ft. Superintendens ur által is szóval jelentetett : hogy a veszprémi gyülekezet tagjai előbbi választásuk 
törvénytelenségét önként elismervén, a panaszlók beleegyezésével is szabályszerüleg eszközlött uj válasz
tással Krizsán Józsefet lelkészül megválasztották, s igy további lépések szüksége megszűnt.

Helytelenitése mellett azoknak, mik előbbi választás alkalmával törvényellenesen 
történtek, a választás tudomásul vétetik.

47. Ugyanazon j. k. sz. gg. pontját illetőleg ft. Superintendens ur jelenti: hogy kerületi 
énekeskönyvünk Bucsánszky pesti nyomdász általi utánnyomásának és árulásának végleges meg
szüntetése tekintetéből az ügyet Szontagh Kálmán vallásügynök urnák átadta.

További jelentés bevárása mellett tudomásul vétetik.
48. U. a. j. k. 40. sz. k. pontjára a főiskolai igazgatóság részéről szóval jelentetik: hogy 

a physical tanszerek a főiskolai tudósitványban megjelent részletekben megszereztettek és a főiskolai 
leltárba is bevezettettek.

Örvendetes tudomásul vétetik, és a kívánt számot-adó-jelentés a főiskolai nagy- 
bizottmány elé terjesztetni rendeltetik.

49. Ugyanazon j. k. 49. pontra a kiküldött urak jelentése felolvastatván, miután ebben az 
egyházi adók alapjául a személyen kívül a királyi egyenes adó arányában a vagyonnak is felvétele, 
s e végett egy uj bizottság kiküldése ajánltatik.

Kirchknopf Mátyás esperes és Klauzer Károly felügyelő urak elnökletével Poszvék 
Sándor, Schneller Lajos, Posch Frigyes, Fleischhacker Károly lk., úgy Bognár Géza, 
Schreiner Károly, Kleinrath Károly, Baranyai László és Fodor Pál világi tag urak 
véleményadás végett kiküldetnek; egyszersmind általában kerületszerte oda utasittat- 
nak minden egyes gyülekezetek, hogy a kebelükbeli személyeknek számát, mint szintén 
az ezek által fizetett királyi egyenes adóknak hiteles jegyzékét f. év végéig Klauzer 
Károly világi elnök úrhoz Sopronyba okvetlenül beküldjék, hogy a terv elkészíttetvén 
jövő gyűlésre beuyujtathassék.

50. Ugyanazon j. k. 50. sz. nyomán Andorka János esperes ur újabb jelentése olvastatott a 
szépen gyarapodó Antonovácz-Rastovácz és slavoniai telepekre tett újabb látogatásáról, különösen bejelent
vén, hogy antonováczi gyülekezet Kohuth Mihályt lelkészül, rastováczi gyülekezet pedig Heydt Pétert 
tanítójául megválasztotta.

Andorka János esperes urnák apostolkodási buzgósága méltó elismeréssel fogadtat
ván, jelentése kedves tudomásul vétetik ; egyszersmind Antonovácz anyasitása, miután a 
másolatilag mellékelt liivány mintegy 600 frtnyi biztos lelkészi jövedelemről bizonyít, 
helybenhagyatván, az a 3-ik osztályú gyülekezetek sorába igtattatik; minthogy azonban 
telepedési kedvezményül is 6 évi tehermentességet nyertek, mindkét gyülekezet 1875-ik 
évig minden egyházi közteherviseléstől is megkimélendőknek nyilvánittatnak.

51. Ugyanazon j. k. 51. számára Malatidesz Sándor tanár ur mint egyházi biztosítási ügynök 
melléklésével a biztosítások kimutatásának, úgy Scheffer Károly pénztárnok által kiállított múlt évi 
121 frt. 56 kr. és idei 120 írtról szóló elismervénynek jelenti: hogy a biztosítási 1382 frt. 23 kr. 
tiszta jövedelem után a kerületet illető 138 frt. 22 krból bevett 113 frt. 2 krt., múlt évről pedig
H. Bödögéről 7 frt. 93 krt., s ezt levél költségre számított 95 kr. levonásával Scheffer Károly pénztárnok 
urnák 120 frtokban át is adta; 25 frt. 20 krral azonban Győr-Szemere, N.-Ládony és Puszta-Sz.-Király 
többszöri sürgetés daczára még tartoznak; egyszersmind ezen hivataltól magát felmenteni kéri.

A jelentés tudomásul vétetvén, ügynök ur eljárása elismeréssel fogadtatik, ebbeli 
hivatalának folytatására továbbra is felkéretik, egyszersmind a rendetlenségek távozta- 
tása tekintetéből egyszermindenkorra utasittatnak az esperességi elnökségek az elmara
dásoknak felelősség terhe alatti haladék nélküli behajtására.

52. Ugyanazon j. k. 51. sz. a. említett szent-lőrinczi algymnasium ügyének tisztázására 
kinevezett választmány mind eddig össze nem jöhetvén.

Megbizásábani eljárásra ismételve felkéretik.
53. Olvastatván a pénzügyi és gyámoldai bizottmánynak 1870. jul. 26-án Kőszegen tartott 

ülésről szóló jegyzőkönyve: annak 2-ik pontját illetőleg.
A bizottmány oda utasittatik: hogy a számvevő és pénztárnok fölesketését saját 

kebelében eszközöltesse.
a .  Ugyanazon 3. a .  pontja szerinti győri gyülekezet részéről jelentetvén, hogy közel 40 évi perlekedés 

után a Stelczerféle tömeget megnyerte, és 10,329 frt. 31 kr. összegben kezelése alá vette, s 
kamatait a végrendelet értelmében dijpénzekre forditatni rendelte.

E helyen is örvendetes tudomásul vétetik.
4



14

b .  Ugyanazon 36. pontja szerint t. Káldy József ur a kerület régi követelése elenyésztetésére 200 frt. 
40 krt. megküldött, de a követelt kamatoknak ellene mondott nem csak azért, mert ő e követe
lést jogosnak el nem ismerte, hanem azért is, mert e pénz 1846. év óta egész az utóbbi évekig 
tőle állítólag határozottan kérve nem volt.

Tudomásul vétetik, s a bizottság által ajánlott kamatelengedés ezennel érvényesitetik.
C. U. a. 4. a .  pontja következtében.

A fötanodai alapítványi és természettanszerek beszerzésérőli számadások benyújtása 
innen is sürgettetik.

d .  Ugyanazon 46. pontjában a pénztári kedvezőbb állás jelentetvén, megemlitetik, hogy a közpénztárt 
1868 óta terhelő 252 frt. 84 kr. előleg, úgyszintén az 1050 frt. régi adósságból 456 frt. tör
lesztetett, 509 frt. 46 kr. pénztár-fölösleg mellett; a tanodái tőke 19,579 frtra szaporodott 
állampapírok névleges értékében; 3000 frt. adósság törlesztetett; a készlet 4967 frt. 13 kr. ; 
a Bárány Borbálaféle alapítványi tőke 367 frt. 50 krra, a Dezső Juliannaféle pedig 1042 frt. 
50 krra szaporodott.

Az ebbeli jelentés örvendetes tudomásul vétetik, másrészről az 1869-ik évről fen- 
lévőknek szintén bejelentett hátramaradásoknak u. m. tisztidijjakra 3015 frt. 305/- kr., 
nyomtatványokra 378 frt. 965/. kr., a tanodái pénztárhoz pedig 7376 frt. 9 kr. előbbi 
határozatok értelmében haladék nélkül behajtatni rendeltetnek.

e . Ugyanazon 4. d .  pontjában a gyámoldai tagok hátralékai 3290 frt. 18 krral jeleztetvén, 11. pont 
alatt is egyéb hátralékokkal együtt behajtatni sürgettetvén.

Illetőknek bejelentett rendkívüli hanyagsága komolyan megrovandónak nyilvánitatván, 
nehogy a fenlévő hátramaradások által úgy a gyámolda fönállhatása, mint egyéb köz
érdekeink is veszélyeztessenek, esperes és felügyelő urak ismételve sürgetőleg utasitatnak, 
hogy azon tartozásokat haladék nélkül törvényes utón hajtsák be.

f. Ugyanazon 4. c ., úgy 6. és 7. pontjaiban érintetvén és végül az utólagosan törlesztett 121 frt. 
21 kr. leszámításával 960 frt. 4 2 V2 kr., 5 cs. k. és 1 db. 5 frankos aranyban lévén kitüntetve 
azon hiány, mely boldogult Pálfy József képezdei igazgató urnák hosszas betegsége alatti neki be 
nem számítható hiányos kezelésből támadott, ezen hiány pótlására, aktiv vagyon nem létében, a
m. e. kerületi gyűlési j. k. 4. szám szerint a boldogult családjának segélyezésére befolyandó pénz 
az elhunyt bokros érdemei tekintetéből családja iránti lehető kímélettel ajánltatik forditatni.

Ezen vélemény elfogadtatván, az érintett pontban megrendelt gyűjtés annyival 
buzgóbban folytattatni kéretik, egyszersmind az elhunytnak irodalmi munkásságában 
még feltalálható források is ugyan ezen czélra hasznositatni rendeltetvén; ideszámítva 
a fönebbi 30. sz. e .  pontja alatt a család javára fölajánlott 100 frtos jutalékot is, 
miután az a hiánynak köztudomásúvá tétele előtt rendeltetett el; beváratván egyszers
mind a foganatosításra vonatkozó jelentése a pénzügyi választmánynak.

g \  Ugyanazon 9. pontját illetőleg:
Helyeseltetvén a nyugdíj-képesség igazolását érdeklő figyelmeztetés, a gyámoldai 

alapszabályok 40. §-a értelmében utasitatnak az illetékes lelkész urak, hogy a nyug- 
pénzesek nyugtáin hivatalosan s gyülekezeti pecséttel megerősítve bizonyítsanak az iránt, 
vájjon az illető nyugdij-igénylő életben s a 16. §-ban meghatározott nyugdijképes 
állapotban van-e?

l i .  Ugyanazon 13. p. a. számvevői jelentés alapján megkatároztatván a nevezetesebb képezdei alapít
ványokat képezendő kötleveleknek vagy értékpapíroknak csoportosítása és beosztása.

Az alapítványi tömegképzési terv elfogadtatik ; a külön alapítványként nem kezel
hető kisebb tőkéknek és hagyományoknak felmondása és együttes kezelése megrendeltetik.

i .  Ugyanazon 15. pontja alatt elfogadtatni ajánlott határozati javaslat felolvastatott következő szö
veggel u. m. :

a. A hátralékokat illetőleg:

1. §. A régi hátralékok bizonyos határidőig rendezgessenek. E czélból a folyó tartozásoktól 
különválasztva az érdekelt egyházmegyékkel azonnal közlendők, a netán fölszólamló esperesség közre
működése mellett a kerületi számvevőség által tüzetes vizsgálat alá veendők ; az igazolt hátralék az 
egyházmegyei elnökség által felelősség terhe alatt behajtandó.

2. §. Egy fiókegyház sem emelhető az önálló gyülekezetek sorába, még az anyagyülekezetóvol 
közös volt hátraléknak reá eső részét le nem tisztázta, s az egyházmegyei pénztárnok ezt nem igazolta.

b. A kivetést s kamatfizetést illetőleg:

3. §. Az 1862-ik évi egyházkerületi gyűlés 41. c .  jegyzőkönyvi pontja megvitatván, minden 
kerületi pénztár naplója deczember 31-én záratván be, a rendezetlen postaviszonyok tekintetéből e
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naplóba mindazon küldemények még felveendők, melyek az uj esztendő január 31-kéig a'kerületi pénz
tárnok kezeihez jutnak. A január 31-éig be nem fizetett tartozások után, ez összegek a múlt évi 
naplóba már fel nem vétethetvén, egész évi kamat számítandó az uj költségvetésben.

4. §. Ha azon naptól számítandó négy hó leforgása alatt, melyen a kivetés az egyházmegyei 
pénztárnokhoz megküldve lön, ellene kifogás nem tétetik, utóbbi fölszólamlásnak helye nincs. Az 
esperességi pénztárnokok tehát felelőség terhe alatt köteleztetnek az évi tartozást a vétel napjától 
fogva három hét alatt az illetőkkel közölni.

c. Az utalványozást illetőleg:

5. §. Rendkívüli kiadás csak utalványozás mellett tétethetik folyóvá ; rendes kiadás azonban 
külön utalványozást nem igényel, s igy minden akár az alapszabályok, akár egyéb egyházkerületileg 
megerősített végzések alapján fedezendő kiadásokra külön utalványozás felesleges.

ti. §. A kerületi-, köz-, tanodái, képezdei és alapítványi pénztáraknál felelősség terhe alatt a 
Superintendens ur, a számvevőség iskolai bizottmány, sürgős esetekben az illető igazgató urak is utal
ványozhatnak; ez utóbbiak azonban csakis azon tanoda pénztárából, melynek élén állanak.

7. §. Gyámoldai nyugdijak az alapszabályok értelmében egyedül a gyámokkal igazgatóság 
utalványozása folytán tétethetnek folyókká. Ha azonban a nyugdíj kifizetése időközben múlhatatlanul 
szükséggé vált, az igazgatósági elnök is, szem előtt tartva az alapszabályok pontjait, felelősség terhe 
alatt s utólagos jóváhagyás reményében utalványozhatja az igényelt nyugpénzt, előbb azonban a szám
vevőségtől tudomást szerezzen arról, vájjon a nyugdíjért folyamodó, illetőleg elhalt férje vagy atyja 
befizette-e rendesen tartozását.

d. Az ügykezelést illetőleg:

8. §. Minden egyes számadás csatolmányaival a pénzügyi bizottmányi ülésben megvizsgáltatván, 
ennek jegyzője által a helyszínén azonnal összecsomagolandó, s egjdiázkerületi levéltárnoknak téritvény 
mellett megküldendő, mindez a jegyzőkönyvben is megérintetvén. A számvevői észrevételek, pénztárnoki 
ellenészrevételek, úgyszintén a számvevői jelentés a jegyző által a jegyzőkönyv elkészítése után szintén 
téritvény mellett a levéltárba beküldetnek.

í). §. A nyugdíjért, valamint a Kis János alapitványosok közé való fölvétetésért folyamodók 
kérvényei az igazgatósági ülésben tárgy altatván, azokat a jegyző két hét leforgása alatt hátiratilag a 
végzéssel ellátva az illetékes egyházmegyei gyámoldai pénztárnoknak tudomásvétel s kézbesítés végett 
a beadott mellékletekkel együtt megküldi. Ezen czélból a benyújtandó folyamodványokon legczélszerüebben 
a folyamodónak illetékes lelkésze által megjegyeztetik az esperességi gyámoldai pénztárnok neve, lakása.

10. §. A pénzügyi bizottság jegyzőkönyvét a számvevő egészen, a főpénztárnokok pedig e 
jegyzőkönyvnek őket vagy általok kezelt pénztárakat illető pontjait megkapják másolatban.

11. §. A gyámoldai téritvények, úgyszintén az árvák keresztelő levelei, az ellonőrködés gya- 
korolhatása végett ezentúl a számvevőséghez küldendők.

e. A gyámoldai jövedelem múlhatatlanul szükséges, szaporítását illetőleg:

12. §. 1871-ben intézetünk negyedszázados fönállása évében örökítessék meg ennek emléke 
úgy, hogy az egész kerületben mind a gyülekezetek, mind az érdekelt tagok körében elrendelendő 
adakozás u tjá i egy jelentékeny alap gyüjtessék.

13. §• Minden belépő gyámoldai tag a téritvény aláírása alkalmával, ha a negyedik osztályt 
választja, fizet egy forintot, ha a harmadikat választja, fizet két forintot, ha a második osztályt, fizet 
három forintot, az első osztályba belépő pedig négy forintot —  beiratási czím alatt. E szabály kiter
jesztetik azokra is, kik alsóbb osztályból felsőbb osztályba lépnek át.

14. §• A nyugdijak ezután is Sz. Iván naptól számítandó esztendőre, de mindég utólagosan 
fizettetnek. Minthogy pedig a nyugdijképesség kevés esetben kezdődik s szűnik meg történetesen Sz. Iván 
napján, azért a nyugdijképesség beállása napjától a legközelebbi Sz. Iván napig, illetőleg a legutóbbi 
Sz. Iván naptól a nyugdijképesség beszüntetéséig járó részlet a számvevő által minden egyes esetben 
pontosan kiszámitatik, s kifizetés szokott napján szintén utólagosan tétetik folyóvá.

15. §. A nyugdíjasok Sz. Iván napja előtt ki nem fizettethetvén, az e határnapig befolyó 
pénzek ideiglenesen kamatoztassanak úgy azonban, hogy junius 24-én a főpénztáraik rendelkezésére 
bocsáttassanak.

16. §■ Ezentúl a gyülekezetek is tartozásaik után a lejárati időtől fogva 6% késedelmi 
kamatot fizetnek.

17. §. A képezdét terhelő 2544 forint adósság után ezentúl 6% fizettetik.
18. §. Az állami általány egy része az intézet emelésére fordítandó.
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k .  Ezzel kapcsolatban ugyanazon jegyzőkönyvnek 16. pontja alatt ajánlott módosítása a gyámoldai 
alapszabályok 8-ik §-nak felolvastatott következőképen :

„Ha valaki egy ideig alsóbb osztályba fizetvén, felsőbb osztályba kiván átlépni, tartozik 
az elmaradott fizetéseket pótolni kamatjaikkal, s a kamatok kamatjaival együtt Hantsclil Kauf
männisches Rechenbuchjában (pag. 88 tab. 5.) mellékelt számítás szerint.

Mely indítványok mint sok tekintetben gyakorlati eredményt Ígérők, a legközelebbi 
kerületi közgyűlésen részletes tárgyalás alá veendőknek nyilváníttatván, köztudomásra 
hozatal végett ezúttal jegyzőkönyvbe vétetni rendeltettek; egyúttal elhatároztatott: hogy 
tekintetbe vévén egy részről a folyvást szaporodó szükséglet ellenében a jövedelemnek 
már már mutatkozó elégtelenségét, más részről a kamatlábnak mostani viszonyok sze
rinti általános emelkedését, az egyházkerületi tőkéktől jövő évi május 1-től számítva 
8% kamat követeltessók ; s erről az illető pénztárnokok által az adósok mielőbb, 
mindenesetre még f. é. nov. 1-je előtt értesitessenek, azon világos kijelentéssel; hogy 
ezen kamathatározás el nem fogadása esetében a tőke felmondottnak tekintendő, és a 
felmondási félév leteltével hiánytalanul lefizetendő, ide nem értvén azon alapítványokat, 
hol az alapitó okmányokban kisebb kamatláb állapíttatott meg.

l. Ugyanazon j. k. 17. pontja kapcsában bemutattak a gyűr-városi gyülekezet nyugdíj alapítványának 
alapszabályai.

Tudomásul vétettek.
Jegyzetté: Eöi’i Sándor, v. főjegyzői helyettes.

54. Főtiszt. Superintendens ur és Király József Pál sopronyi képezdei igazgató tanár beadják 
a múlt évi. jegyzőkönyv 60. pontjára hivatalos jelentésüket, Altdörfer Keresztély sopronyi karigazgató 
és orgonista azon módozati javaslatára, mely szerint kívánná az általa szerkesztett Choral-könyvet az 
egyházkerület által kiadatni, t. i. hogy neki 100 frt. szerkesztési díjon felül azon jog engedtetnék, 
miként az első kiadás elő nem fizetett példányainak első fele részét elárusíthassa, — és ezt elfogad
hatónak; — mégis a Choral-könyvet annak czimlapján báró Prónay Gábor egyetemes felügyelő ur ő 
nagyméltóságának tiszteletül ajánlandónak véleményezik.

Miután ft. Superintendens ur egyetemes felügyelő ur Ő nmlgának levelét fel
mutatta, a melyben ő a Choral-könyv neki ajánlását kegyesen fogadni méltóztatott, — 
s miután az egyházkerület Altdörfer Keresztély évek óta ez érdemben tett sok fárado
zásait és tanúsított ügyességét legalább részben megjutalmazni méltányosnak találja, a 
beterjesztett vélemény elfogadtatott s ehezképest a kiadandó Choralkönyv a czimlapon 
báró Prónay Gábor egyetemes felügyelő ur Ö nmlgának fog ajánltatni, — Altdörfer 
Keresztély részére pedig 100 frt. tiszteletdíjon felül még az első kiadás elő nem 
fizetett példányainak első felerésze ezennel biztosittatik.

55. A múlt gyűlés jegyzőkönyve 61. száma alatt a szombathelyi gyülekezetnek anyagyü
lekezetté alakulása tárgyában a vasi felső esperesség az előleges intézkedések megtételével megbízva 
lévén ;

miután jelentése mindeddig be nem érkezett, az a jövő egyházkerületi gyűlésre 
beváratik.

56. A vasi felső esperességnek és Kőszeg szab. kir. városi gyülekezetnek mint felperesek
nek a pinkafői gyülekezet mint alperes ellen folyamatba tett egyházi ügyben törvényszéki eljárás 
igényeltetvén.

Schleining Károly esperes mint egyházi és Klauszer Károly mint világi elnökök 
elnökletével az egyházi részről — Ősze István esperes, Berke János és Sutter Károly 
lelkészek, a világi részről pedig Perlaky Dániel és Kleinrath Károly felügyelők, Barcza 
Géza — úgy Müllner Mátyás tanár mint törvényszéki tagok az ügy átvizsgálásával és 
elítélésével, az iratok kiadása mellett — megbizatnak, — jelentésük még e gyűlés fo
lyama alatt beváratván.

57. A folyó jegyzőkönyv 8. száma alatt kiküldött egyházkerületi törvényszék beterjeszti Men- 
delényi Sámuel nemes-csői lelkésznek, a nemes-csői gyülekezet mint alperes ellen folytatott ügyében 
hozott visszautasitó végzését,

mely az összes ügyiratokkal együtt a vasi közép-esperesség elnökségének további 
eljárás végett kiadatni rendeltetik.

58. A múlt évi egyetemes gyűlés 8. pontja alatt a hitfelekezeti iskoláknak községiekké 
átváltoztatása tárgyában beadott bizottsági jelentés a gyülekezetekkel észrevételeik beadása végett 
közöltetvén,

■
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a beérkezett jelentések szerint a gyülekezetek többsége az egyetemes gyűlés bizott
sága által kidolgozott véleményt elfogadja, s annak országszerte leendő életbeléptetését 
az egyetemes gyűléstől elvárja.

59. A múlt évi egyetemes gyűlés 19. jegyzőkönyvi pontja alatt az acsai tbeologiai értekez
letnek egy önálló és tökéletesen felszerelt tbeologiai academia felállítása s mig az létesülhetne, a 
létező theol. intézetek öszhangzásba hozatala iránt kidolgozott tervezete a gyülekezetekkel észrevételeik 
megtétele végett közöltetvén,

a beérkezett jelentések szerint a gyülekezetek többsége egy ily tökéletesen felszerelt 
tbeologiai academia felállítását egyházi életünk önálló fejlesztése tekintetéből úgy, mint 
általában tudományos és közmivelődési szempontból szükségesnek ismeri * s mig az 
létesülhetne, a létező theol. intézetek öszhangzásba hozatalára nézve — az acsai érte
kezlet javaslatát egész terjedelmében elfogadja.

60. Ugyan a múlt évi egyetemes egyházi közgyűlés 24. jegyzőkönyvi pontja alatt az egyház- 
kerületek figyelmeztetnek, hogy a majdan sziikséglendő zsinati költségekről eleve gondoskodjanak; —

miután evangyelmi egyházunknak az államhozi viszonya mindeddig rendezve nincs, — 
sem a kerületi kulcs mindeddig meg nem állapitatott, az egyházkerületi gyűlés a zsinati 
költségek iránti határozatát elhalasztandónak találta.

61. Ugyan a múlt évi egyetemes egyházkerületi gyűlés 36. jegyzőkönyvi száma alatt a 
gymnasiumok részére kidolgozott s elfogadott tan terv közöltetvén ;

a gymnasiumi tanárok oda utasitatnak, hogy azt a jövő 187%-ik iskolai évre életbe
léptessék.

62. A domonkosfai, jíínosóczi és gerericseróczi evang. egyesült leány gyülekezet a végett 
folyamodik, hogy a hodosi anyagyülekezettől tervezett elválása s önálló anyagyülekezetté alakulhatása 
megengedtessék ;

miután a folyamodó leánygyülekezetnek a hodosi anyagyülekezettől nagyobb távol
ságra eső fekvése az elválást anná,lfogva is szükségessé teszi, minthogy abban mintegy 
100 iskolaköteles gyermeknek tanitatása igen sok nehézséggel jár, az esperességi vizs
gáló küldöttségnek bemutatott jelentése szerint pedig a válni kívánó leánygyülekezet 
685 lélekszámból áll, s az egyházi terhek viselésére nem csak elég képességgel, hanem 
egyszersmind templommal és iskolaházzal is bir, s a lelkész részére összesen 650 frtnyi 
fizetést megajánlott, ezenfelül pedig a jelenlegi hódosi lelkész részére az eddigi szokott 
járulékot is megajánlotta, s miután végre az esperességi jelentés szerint ezen elválásba 
maga az anyagyülekezet is beegyezett, —  mindezeknél fogva a domonkosfai, jánosóczi és 
gerencseróczi egyesült leánygyülekezetnek a hodosi any agy ül ékezettől való elválása s 
önálló anyává alakulása megengedtetik, minthogy azonban most egyelőre csak lelkészt 
szándékozik választani, ki a gyermekek tanítását is teljesíteni fogja, néki meghagyatik, 
hogy a polgári törvények rendeletéhez képest is, minél előbb legfeljebb pedig 5 esz- 

• tendő elforgása alatt rendes iskolatauitót is válaszszon, addig pedig ha lehet, segédet 
tartson.

A kerületi közterhek viselése tekintetéből a kerületi számvevő utasitatik, hogy 
ezen uj anyagyülekezetre háromlandó költséget kivesse, s az illetőséget mind az esperes
ségi elnökséggel, mind a gyülekezettel hivatalosan tudassa.

68- A folyó jegyzőkönyv 56. pontja alatt a felső-vasi esperesség és kőszegi gyülekezetnek 
a pinkafői gyülekezet ellen folytatott peres ügyben alakított egyházkerületi törvényszék jegyzőkönyvét 
beterjeszti, melyből az tűnik ki, hogy a törvényszék a beterjesztett keresztlevél és mellékletei alapján 
Ítéletet hozni képes nem lévén, a hiányosan felszerelt ügyet a felpereseknek, e jegyzőkönyv értelmében 
leendő bővebb felszerelés végett kiadandónak határozta, egyszersmind azonban mindenek előtt két tagból 
álló vizsgáló bizottságnak a helyszínére leendő kiküldetését s ez által a felek közt leendő barátságos 
egyesség megkisértését javasolja;

mely javaslat elfogadtatván a vizsgálat eszközlésére és a barátságos egyesség megkisér- 
tésére Pószvik Sándor esperes és Vörös István urak oly utasítással küldetnek ki, hogy 
ha a barátságos egyesség nem sikerülne, a felperes esperességet és városi gyülekezetét 
az ügynek bővebb felszerelésére kötelezzék, s a kellően felszerelt pert jelentésükkel 
együtt a vasi közép esperességhez, mint ezennel kijelelt bírósághoz^ áttérjeszszék.

64- Tótország Posega megyéje kebelében újabban keletkezett s Anatovácz anyához tartozó 
Hrasztovácz leánygyülekezet az iránt folyamodik, hogy tekintetbe véve a nagy távolságot, melylyel az 
anyától választva van, s a zordon és elhagyatott erdős vidéken való közlekedés veszélyes voltát, Heidt 
Péter tanítója a gyermekek megkeresztelésére feljogositassék ; —

5
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miután Anatovácz anyagyülekezet most újabban rendes lelkészszel láttatott el, a hraszto- 
váczi liitrokonok lelki szükségletéről a fenforgó körülményekhez képest egyelőre eléggé 
gondoskodva van, —  ha mindazonáltal mégis kérelmét érvényesiteni kivánná, azt az 
illető esperesség véleményes jelentésével a jövő egyházkerületi gyűlésre terjeszsze be.

65. Schneider Károly apáthi lakos az iránt folyamodik, hogy a tolna-baranyai esperesség 
által 1868. évi jjjjn. 17-én hozott, s az egyházkeriileti törvényszék által 1869. évi aug. 18-án hely
ben hagyott, reá nézve fölötte sérelmes Ítélet, uj törvényszéki tárgyalás alá vétessék, vagy pedig a 
kerületi törvényszék oda utasitassék, hogy Ítéletét kimerítő indokolással kiegészítse,

miután a bírói Ítéletek megváltoztatása vagy módosítása közigazgatási utón nem 
eszközölhető: folyamodó oda utasittatik, hogy a részére terhesnek vélt Ítélet ellen or
voslást az illető egyházi törvényszékek előtt vagy fellebbezés vagy perújítás utján 
keressen.

66. Gregovecz Sándor és Yucsák Sándor vend ajkú ifjak azért folyamodnak, hogy a négy 
gymnasialis osztály tanulásától felmentessenek s a sopronyi tanító képezdébe felvétessenek ;

minthogy a vend ajkú hitrokon ifjak közül a tanítói pályára oly kevesen jelent
keznek, hogy a vend gyülekezeteket kellő számú képesített tanítókkal ellátni alig lehet ; 
az egyházkerületi gyűlés a szükség nyomása alatt, kivételesen a szabálytól eltérve fo
lyamodó Gregovecz Sándor és Yucsák Sándor ifjaknak megengedi, hogy az illető ké- 
pezdei igazgatóság előtt előleges felvételi vizsga letevése után, ha alkalmasoknak talál
tatni fognak, a sopronyi tanitóképezdébe felvétethessenek, azonban csak oly világos fel
tétellel, hogy a három évi képezdei tanfolyamot bevégezni kötelesek legyenek.

67. A múlt évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvi 66. pontja alatt alakított egyházkerületi tör
vényszék tagjai közül időközben Takács Mihály elhalálozván ;

helyette Káldy Gyula ur az egyházkerület észak-nyugoti vidékére megválasztatott.
68. Több egyházkerületi választmányi állomások részint halálozás részint pedig lemondás 

folytán megüresedvén, azok e következőkép töltetnek be ;
Ostffy Pál leléptével megüresült iskolai nagybizottmányi tagul megválasztatik : To- 
perczer Károly.

A szeutlőrinczi iskola ügyében kiküldött választmány világi elnökéül megválasztatik : 
Klauszer Károly.

Klauszer Károly helyett tagul: Tani Frigyes.
Kis János helyett iskolai nagybizottmányi tagul: Ősze Zsigmond esperes.
Szovják Mátyás helyett iskolai bizottmányi tagul: Szovják Hugó.
Zmeskál Sándor helyett iskolai nagybizottmányi tagul : Nagy Pál.
Nagy Imre helyett iskolai nagybizottmányi tagul: Kuzma Samu.
Fairnek Dénes helyett iskolai nagybizottmányi póttagul : Szalay Sándor.
Czipót Rudolf lelépett iskolai nagybizottmányi póttag helyett, póttagul: Kund Sámuel.

69. Inditványoztatott : hogy a posta utján fel küldendő pénzösszegektől a postadíjakat az illető 
pénztárak viseljék; minek folytán általános szabályul megáll api ttatik,

hogy az esperességi pénztárnokok által a kerületi pénztárba küldendő összegektől a 
postadijt, a mennyiben az egyházmegyék saját körükben másként nem intézkednének, 
az illető esperességi pénztárak tartoznak viselni; — főtisztelendő Superintendens ur 
postakiadásait pedig a kerületi pénztár viselendi.

70. Némely leánygyülekezetek a kerületi jegyzőkönyveket s egyéb nyomtatványokat maguk
nak megküldetni kívánván;

az esperesek oda utasi'ttatnak, hogy mind azon leánygyülekezetek névjegyzékét, me
lyek a kerületi jegyzőkönyveket s egyéb nyomtatványokat részükre megküldetni 
kívánják, bekiildjók, s ezen bejelentett leánygyülekezeteknek minden nyomtatványok 
évenként egy forint díj lefizetése mellett megküldetni fognak, az iskolai tudósitványok 
pedig minden anya- és leánygyülekezeteknek jövőre ingyen megküldetni rendeltetnek.

71. A múlt évi egyházkerületi gyűlés 42. jegyzőkönyvi pontja alatt anyásitott székesfehér
vári gyülekezetre nézve, mely eddig Palota anyához tartozván a veszprémi esperességhez yolt csatolva 
kimondatik,

hogy a székesfehérvári ujonan alakult anyagyülekezet a veszprémi esperességtől ki- 
kebleztetik, s a fehér-komáromi esperességhez csatoltatik, a kerületi számvevőség uta
sitatván, hogy a közteherviselésre vonatkozó adatokat bekivánja, s az ujan alakult 
gyülekezet közterheit a fenálló kulcs szerint megállapítsa, s arról az illető esperességet 
és gyülekezetét értesítse.
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72. A jövő évi egyházkerületi gyűlés helyéül a fenálló sor szerint 
szab. kir. Győr városa következik.

73. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésével az elnökség és jegyzői karon kivül megbizatnak Hering 
János lelkész, és Boda József urak.

Hitelesítették : 
B e r z se n y i M ik lós,

kér. felügyelő. 
H e r in g  J á n o s ,
hőgyészi ev. lelkész. 
B o r i Sán d or,

h. főjegyző.

Jegyzetté:
K is  Sán d or,

helyettesített világi aljegyző. 
Szerkesztette :

T ó t J á n o s ,
kér. egyházi főjegyző.

TARTALOM.
1. Gyűlés megnyitása.
2. Yilági jegyzők választásai
3. Képezdére és Turcsányiféle nyugdíjra szava

zatok.
4. Katonaházassági anyakönyvi kivonatok.
5. Házassági felmentvények dija.
6. Tanítók hadkötelezettsége.
7. Népoktatási nyugdíjalap.
8. Katonai egyének nősülése.
9. Szabadságolt katonák közteherviselése.

10. Papnövendékek felmentése tényleges katonai 
szolgálat alul.

11. Férfi- és nőképezdékről jelentés.
12. Szabadságos katonák halotti bizonyítványai.
13. Honvédek uősülése.
14. Egyházi birtokadó.
15. Katonai lelki gondozás.
16. Ideiglenes gazdasági tanfolyam.
17. Vagyontalan honvédek temetése.
18. Ideiglenes képezdei tanfolyam.
19. Szabadságolási okmányok.
20. Államsegély 1870-re.
21. Tanfelügyelők kinevezése.
22. Iskolai tudósitványok.
23. Cs. valláspatens a katonai őrvidéken.
24. Egyetemes gyűlési képviselők.
25. Hadügyministeri intézvény a katonák vallásos 

cselekvényéről.
26. Horvátországi ministeri intézvény az ottani 

protestánsok helyzetéről.
27. Németh tábornokféle hagyomány.
28. Superintendensnek évi jelentése.
29. Iskolai nagybizottmány jegyzőkönyve.
30. Ugyanaz.
31. Sopronyi főtanodai igazgató jelentése.
32. Tanitóképezdei igazgató jelentése.
33. Pénztárnoki jelentés.
34. Tanitóképezde fentartása.
35. Turcsányi tanár nyugdija.
3G. Láhneféle magánintézetről jelentés.
37. Tápintézeti gondnok jelentése.
38. Ns.-Csoo és lelkésze közti ügy.
39. Pálfy-emlék.

40. Kath. tanintézetekben tanuló ev. ifjak hittani 
oktatása.

41. Népiskolákról jelentés.
42. Felekezeti képviselők a megyei iskolai taná

csokban.
43. Az 1869. évi államsegély elosztásáról jelentés.
44. Kér. gyámintézeti bizottmányi jegyzőkönyve s 

az 1870. évi államsegély elosztása.
45. Főtanodai építkezés.
46. Veszprém lelkészi választás.
47. Kerületi énekeskönyv.
48. Physikai tanszerek.
49. Közteherviselési kulcs.
50. Slavoniai missió. Antonovácz anyává alakulása.
51. Biztosítási ügy.
52. Szt.-Lőrinczi algymnasium ügye.
53. Pénzügyi választmány jegyzőkönyve.
54. Choral-könyv.
55. Szombathely anyaegyházzá alakítása.
56. A vasi felső egyházmegye, mégis Kőszeg városi 

gyülekezet, és Pinkafő közti ügy.
57. Ns.-Csoo és lelkésze közti ügyben törvényszéki 

végzés.
58. Hitfelekezeti iskolák községiekké alakulása.
59. Ácsai theol. értekezlet.
60. Zsinati költségek.
61. Gymnasiumi tan terv.
62. Domonkosfai gyülekezet anyává alakulása.
63. A vasi felső egyházmegye, mégis Kőszeg városi 

gyülekezet, és Pinkafő közti ügyben törvény
szék jegyzőkönyve.

64. Hrasztováczi leánygyülekezet folyamodványa.
65. Schneider Károly apáthi lelkész kérvénye.
66. Gregovecz Sándor és Vucsák Sándor vend ifjak 

kérvénye.
67. Kerületi törvényszék kiegészítése.
68. Több kerületi választmányok kiegészítése.
69. Posta-dijak.
70. Kerületi jegyzőkönyv.
71. Székesfehérvár a fehér-komáromi esperességhez 

kapcsoltatik.
72. Jövő kerületi gyűlés helye.
73. Jegyzőkönyvei hitelesítők.





À dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület az 1871. évi aug. 22., 23. 
és 24. napjain, Győr sz. k. városban főtisztelendő Karsay Sándor 
superintendens és nagyságos Ostffy Pál királyi táblai biró urak 
ikerelnökletével közgyűlést tartván, jelen voltak: Tóth János 
egyházi tő- és Ritter István aljegyzők, Kis Sándor világi fő- 
és Káldy Gyula helyettesített jegyzők.

Mégis az egyházmegyék részéről:

A sopronyi felső egyházmegyéből : Fleischhakker Károly esperes, Nitsch Károly lk. képviselők.
A soprouyi alsó egyházmegyéből : Trsztyénszky Gyula esperes, Gyurácz Ferencz lk., Horváth 

János lk., Horváth Dávid lk., Ostffy István képviselők.
A vasi felső egyházmegyéből : Kirchknopf Mátyás esperes, Takács György lk., Fürst János 

lk. képviselők.
A vasi közép egyházmegyéből: Poszvék Sándor esperes, Vidos László, Radó Kálmán, Tur- 

csányi Andor lk. képviselők.
A kemenesaljai egyházmegyéből: Tót János esperes, Hering János lk., Guoth Gyula, Boda 

Márton, Csapli István lk. képviselők.
A veszprémi egyházmegyéből: Tatay Sámuel esperes, Szarvasi Sámuel lk., Barcza Bálint, 

Szalay Sándor lk., Sass Lajos lk., Béták János lk., László Jónás lk. képviselők.
A győrmegyei egyházmegyéből: Eösze Zsigmond esperes, Euessey Kálmán felügyelő, Eöri 

Sándor, Matkovich János, Molnár Lajos lk., Mészáros István lk., Pfeiffer Lajos lk., Szigethi Dániel lk. 
képviselők.

A fehérkomáromi egyházmegyéből: Schmid Mihály esperes, báró Prónay Dezső felügyelő, 
Mostyenán György lk., Szabó Sándor lk., Németh Károly lk., Horváth Tivadar képviselők.

A zalai egyházmegyéből : Eösze István esperes, Perlaky Gábor felügyelő, Lágler György lk., 
Nagy Pál, Czigány Károly képviselők.

A somogyi egyházmegyéből: Andorka János esperes, Andorka Gyula képviselők.
A tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből : Ritter István lk., Szutter Károly lk. képviselők.
Soprony sz. k. városi gyülekezet részéről: Kolbenheyer Mór lk., Schreiner Károly képviselők.
Győr sz. k. városi gyülekezet részéről : Perlaky Dániel felügyelő, Horváth Sándor lk., Peregi 

Mihály, Nagy Pál képviselők.
Kőszeg sz. k. városi gyülekezet részéről: Schneller Vilmos lk., Turcsányi Lajos felügyelő, 

Freyler Ede képviselők.
Ruszt sz. k. város részéről: Manhard Mihály lk., Kleinrath Károly felügyelő.
A sopronyi főtanoda részéről : Petrik Jakab igazgató, Király Pál képezdei igazgató, Scheffer 

Károly kér. pénztárnok.
Mégis: Zathureczky József lk., Bognár Endre lk., Fadgyas János lk., Ihász László lk., 

Matisz Károly lk., Matkovich Zsigmond, Kozma Imre, Mayer Károly, Matkovich László, Barcza Géza, 
Matkovich Géza, Kis Jenő, Györgyházy János, Kis Lajos lk., Sztanó János lk., Ferenczy Sándor, Fa- 
laky János, Tóth Sándor lk., Berecz Lajos lk., Hofbauer Pál sgdlk., Horváth Gyula, Pongrácz Antal 
lk., Posch Frigyes lk., Torkos Eli, Torkos Géza, Kovács Mihály sgdlkk. és nagyszámú közönség a 
közelből és távolból.

Mely alkalommal:
1. Buzgó műének és ima után superintendens ur az egybegyült híveket, mind maga, mind a 

győri gyülekezet nevében meleg szavakkal üdvözölte, és azon időről, midőn ezelőtt 25 évvel az áldásos 
gyámolda, épen az itt tartott kerületi gyűlés alkalmával létrejött, valamint azon kegyesekről is, kik 
annak létrehozásában és felvirágoztatásában legbuzgóbban közreműködtek, kegyeletes érzéssel emlékez-
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vén, a gyűlést megnyitottak nyilvánította, — és miután mély sajnálattal jelentette tek. Berzsenyi 
Miklós kerületi felügyelő urnák betegség miatti távollétét: a gyűlést a világi elnöki szók betöltésére 
felhívta :

A gyűlés résztvevő fájdalommal vette a szomorú jelentést, s a világi elnöki szék 
elfoglalására nagyságos Ostffy Pál kir. táblabirót kérte fel, ki is a közkívánatnak hó
dolván, az elnöki széket elfoglalta.

2. Jelen gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére, az elnökségen és jegyzői karon kívül
Eösze Zsigmond esperes, és Nagy Pál győri képviselő kineveztettek.

3. Superintendens ur beterjeszti a múlt évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 2- pontja nyomán 
a kerületi világi fő- és aljegyzőkre beadott szavazatok felbontására saját, elnöklete mellett egybeült 
választmány jegyzőkönyvét. E szerint a világi főjegyzőre beadott 156 érvényes szavazat közül 106 
Kis Sándor urra esett, a többi egyesek között oszolván meg. Minélfogva Kis Sándor ur a gyülekezetét 
általános szótöbbségével világi főjegyzőnek megválasztatott;

Ki is az iránta újból nyilvánuló bizalmat érzékeny meghatottsággal fogadván, a 
főjegyzői széket azonnal elfoglalta.

4. A világi aljegyzői szék betöltésére beadott 156 érvényes szavazatból:
Bognár Gézára 63
Badó Dénesre 57
Schreiner Károlyra 6
Baranyai Lászlóra 3
Szovják Hugóra 3 osvén

a többi szavazat pedig egyesek közt megoszolván, miután általános szótöbbség egyiknél sem mutatkozott,
a két legtöbb szavazatot nyert Bognár Géza és Radó Dénes urak választás alá 

tűzetnek ki, — utasitatván a gyülekezetek, választó szavazataiknak folyó évi deczember 
31-éig superintendens úrhoz leendő beterjesztésére, — a már kinevezett választmány 
pedig azoknak felbontására, — és miután igy az aljegyzői szék üresen áll, ennek e
gyűlés folyama alatti betöltésére Kády Gyula ur kéretett fel, ki azt el is fogadta.

Jegyzetté: Tóth János, m. k. egyházi főjegyző.

5. Felvétetett a m. k. vallás- és közoktatási ministeriumnak 1870. aug. 23. 18379. szám 
alatt kelt intézvénye, a mely szerint a szomszéd állam egyházi községei számára gyűjtött segélyössze
gek jövőre az illetők kezeihez a bécsi egyházi főtanács utján lesznek küldendők;

köröztetve lévén tudomásul szolgál.
6. Ugyan a m. k. vallás- és közoktatási ministerium 19686. szám alatt kelt rendeletével 

meghagyja,'hogy a kincstári illetményes katonák, özvegynők és árvák halálozása a közigazgatási ható
ságnál azonnal bejelentessék,

köröztetett.
7. Úgy a m. k. vallás- és közoktatási ministerium 805. szám alatt kelt intézvényével. tudatja 

hogy vasmegyei másod tanfelügyelővé Libertiny Gusztáv neveztetett ki,
az illető esperességekkel közöltetett.

8. Ugyan a m. k. vallás- és közoktatási ministerium 23904. szám alatt kelt intézvényével 
az 1869. évi 5000 írt., — 17139. szám alatt kelt intézvényével pedig az 1870. évi államsegély ki
osztásáról szóló számadásokat helyben hagyja, de a nyugtákat visszatartotta, s egyszersmint meg
hagyja, hogy jövőre ezek az illető egyházak hiteles pecsétjeivel láttassanak el;

tudomásul szolgál.
0. Ugyan a m. k. vallás- és közoktatási ministerium 27938. szám alatt kelt intézvényében 

az egyházkerületnek m. évi 1246. szám alatt tett felterjesztésére arról értesít, hogy a kerületi tanítói 
nyugdíjalaphoz rendelkezése alatt nincs semmi összeg;

tudomásul szolgál.
10. Ugyan a m. k. vallás- és közoktatási ministerium 26535. szám alatt kelt intézvényében 

a siketnémák iparintézeti öszmüködő társulatát az alapszabályok megküldésével gyámolitásra ajálja,
tudomásul szolgál.

11. Ugyan a m. k. vallás- és közoktatási ministerium 26268. számú egyetemes felügyelő 
úrhoz czimzett intézvényében a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületben létező iskolák zártudósít- 
ványaira azon észrevételt teszi, hogy a győri algymnasiumban csupán két tanár, a bonyhádiban pedig 
három működik, felhívja ennélfogva az egyetemes felügyelőt alkotmányos hatáskörében odahatni, hogy 
legalább annyi tanár alkalmaztassák, a mennyi az osztály száma,

a győri gyülekezettel és a tolnai egyházmegyével közöltetett.
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12. Ugyan a ni. k. vallás- és közoktatási ministerium 4643. szám alatt kelt intézvénynyel 
megküldi az egyéves önkéntesek felvételénél követendő szabályzatot,

a sopronyi főtanoda igazgatóságával alkalmazkodás végett közöltetvén, tudomásul 
szolgál.

13. Ugyan a m. k. vallás- és közoktatási ministerium 24056. szám alatt kelt rendeletével 
megküldi Schwab Erasmusnak „Volksschulgarten“ czimü művét két példányban,

a sopronyi és f.-lövői tanitóképezdék részére elküldetett.
14. Mégis a m. k. vallás- és közoktatási ministerium 11. ein. szám alatt kelt intézvényével 

értesit, hogy Fehér-Veszprém megyei Il-od tanfelügyelővé Varasdy Lajos ercsi reform, lelkészt nevezte ki,
az illető esperosségek értesítettek.

15. B. Rónay Gábor egyetemes felügyelő ur közli a vallás- és közoktatási ministeriumnak 
725. szám alatt kelt intézvényét, mely szerint Dr. Szeberényi Jánosnak cs. k. superintendenssé történt 
— általunk kifogásolt — kineveztetése iránt, a közös hadügyminister oly előterjesztést kiván tenni, 
hogy e czim eltöröltessék, illetőleg tábori préposttá átváltoztassák; felkérdezvén az egyházkerület ha 
ebbe belenyugodnék-e ?

Mire előterjeszti superintendens ur az általa adott választ ily értelemmel : „Ha nem nyugod
hatott meg az egyház a superintendensi — és ekként oly czimnek valakire ruházásában, mely egy
házunkban létezik ugyan, de bárkire is csak szabad választás utján ruházható ; — annál kevésbbé nyu
godhatnék — meg egyházunk, oly czimnek illetéktelen bárkire való ruházásában, mely egyházunkban 
nem is létezik;“

Superintendens ur által adott választ az egyház kerület helyeselvén, magáévá teszi.
lti. Ugyan a m. k. vallás- és közoktatási ministerium 227. szám alatt kelt intézvényével 

ür. Fauler Tivadar vallás- és közokfatási mintatérré történt kineveztetését tudatja, superintendens ur 
pedig jelenti hogy arra üdvözlő levelet küldött;

tudomásul szolgál.
17. Mégis a vallás- és közoktatási ministerium 4607. szám alatt kelt intézvényével az egy

házkerületet arról értesíti: hogy e f. 1871. évre a tanítók számára póttanfolyaiuot nyitott,
köröztetett.

18. Mégis a m. k. vallás- és közoktatási ministerium 5080. szám alatt kelt intézvényével 
a tanitóképezdei növendékek névjegyzéket felterjesztetni rendeli,

Superintendens ur által a sopronyi és f.-lövői képezdei növendékek névjegyzéke fel
terjesztetett.

19. Mégis a m. k. vallás- és közoktatási ministerium 15374. szám alatt kelt intézvényével 
tudatja, hogy a sopronyi evang. conventet illető 584. számú 360 frtos A. betűs sopronyi földtehermen- 
tesitési kötvény kihúzatván, vissza fog fizettetni;

a Soprony városi gyülekezettel közöltetett.
20. Mégis m. k. vallás- és közoktatási ministerium 8803. szám alatt kelt intézvényével 

értesit, hogy Petrovics Pál torvai nyugalmazott tanítónak a- somogyi tanfelügyelőség utján 60 frtnyi 
segélyt engedélyezett,

tudomásul szolgál.
21. Mégis a m. k. vallás- és közoktatási ministerium 1503. szám alatt kelt intézvényével 

közli a m. k. beliigyministerium 204. szám alatt kelt körrendeletét, mely szerint a 32 évet még be 
nem töltött egyének halálesetéről az illető anyakönyv vezetők, a születési hely anyakönyvvezetőit érte
síteni köteleztetnek,

köröztetett.
22. Mégis a m. k. vallás- és közoktatási ministerium 8136. szám alatt kelt rendeletében 

tudatja, hogy a gyülekezetek az iskolák átalakításánál vagy újból építésénél az 1868. évi 38. t. ez. 
27. §-ához alkalmazkodni kötelesek, a hivatolt törvény 15. §-ban meghatározott következmény terhe 
alatt ;

köröztetett.
23. Keleti Károly 73. szám alatti átiratában értesíti az egyházkerületet, hogy országos m. 

k. statistikai hivatal állitatván fel, ő annak elnökéül kineveztetett,
tudomásul szolgál.

24. A m. k. vallás- és közoktatási ministerium 10910. szám alatt kelt intózvényében az 
iránt tesz kérdést: mely időben volna legczélszerübb a hadköteles tanítókat évenként gyakorlatokra 
összehívni.

Mire superintendens ur jelenti, hogy augusztus hónap második felét hozta javaslatba azon 
okból, minthogy kerületünkben az iskola-év szeptember elején kezdődik,

helyeslőleg tudomásul szolgál.
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25. Mégis a m. k. vallás- és közoktatási ministerium 6919. szám alatt kelt intézvényével a 
birodalmi tanácsban képviselt országok népiskolai állapotáról 1865. év végével összeállított statistikai 
könyv egy példányát a sopronyi képezde számára megküldi.

rendeltetése helyére el küldetett.
26. Mégis a m. k. vallás- és közoktatási ministerium 630. szám alatt kelt intézvényével 

arról értesít, hogy Ö cs. és ap. kir. Felsége Losdorfer Pál borostyánkői lelkésznek a tanügy terén 
szerzett érdemei elismeréséül a koronás arany érdemkeresztet méltóztatott adományozni, — a mely 
egyszersmint átszolgáltatás végett megküldetett,

az illetőnek az illető esperesség utján átküldetett.
27. Mégis a m. k. vallás- és közoktatási ministerium 13369. szám alatt kelt intézvényével 

arról értesít, hogy a debreczeni, keszthelyi és magyar-óvári gazdasági tanintézetekben a tanítók szá
mára póttanfolyamot nyitott.

Superintendens ur ez érdemben a szükséges intézkedéseket megtévén tudomásul szolgál.
28. A m. k. vallás- és közoktatási ministeriumnak 23848. szám alatt kelt rendelete szerint 

Dörögd, Kapolts és Szepezd zalamegyei gyülekezetek iskola szervezési ügyben megintetnek,
az érdekelt gyülekezetekkel az jllető esperes által közölve lévén tudomásul szolgál.

2Í). Ugyan a m. k. vallás és közoktatási minisztérium 11,928. . szám alatt kelt rendeletével 
N.-Dém, Lovászpatona és Suúr gyülekezetek iskola szervezési ügyben megintetnek,

az érdekelt gyülekezetekkel az illető esperes által közölve lévén, tudomásul szolgál.
30* Ugyan a m. k. vallás- és közoktatási minisztérium 9098. szám alatt kelt rendeletével 

Sár-Szt.-Miklós, Csurgó, Veleg, fehérmegyei, továbbá Teés, Eörs, Cséhkut, Dabrony, Gergelyi, Leány
falu, Mencshely, Nagy-Szőllős és Lajos-Ko marom, Vaszprém megyebeli gyülekezetek iskola szervezési 
ügyben első Ízben megintettek,

az érdekelt gyülekezetekkel az illető esperesek által közölve lévén, tudomásul szolgál.
31. Mégis a m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium 15245. számú rendeletével Edve, 

Nemes-Ládony, Vásárosfalu soproumegyei gyülekezetek iskola szervezési ügyben első Ízben megintetnek,
az érdekelt, gyülekezetekkel az illető esperesség utján közölve lévén, tudomásul szolgál.

32. Mégis a m. k. vallás- és közoktatási ministeriumnak 12286. szára alatt kelt rendeleté
vel Polány, Torvaj, Ó- és Uj-Gadács, Bábony, Path, Gyékenes, Surd, Ecsény, Szökedencs, Döröcske, 
Vámos, Tob, Szoroszd, Szili, Hács, Vese, Pátró, Liszó, Szabadi és Köttse somogyiuegyei gyülekezetek 
iskolaszervezési ügyben megintetnek,

az érdekelt gyülekezetekkel az illető esperesség utján közölve lévén, tudomásul szolgál.
Minthogy azonban ez öt rendbeli rendeletekben foglalt megintésekből az egyház- 

kerület azon meggyőződésre jutott, hogy az illető kir. tanfelügyelők a ni. k. vallás- és 
közoktatási ministeriuinhoz a felekezeti iskolák ellen intézett felterjesztéseiket neiu min
dég saját személyes meggyőződésük alapján intézik, mert oly iskolák ellen is panaszt 
emelnek, melyeket a törvény rendelete szerint személyesen soha meg nem látogattak: 
az egyházkerület elhatározta a m. k. vallás- és közoktatási ministeriuinhoz felterjesz
téssel járulni az iránt: hogy a. kir. tanfelügyelők az iskolák ellen intézett panaszos 
felterjesztéseiket ne másoktól vett gyakran nem egészen alapos értesülésekre, hanem a 
törvény rendeletéhez képest saját tapasztalásaikból nyert meggyőződésre alapítsák.

33. A tiszántúli reformált egyházkerület főgondnoka arról értesíti az egyházkerületet, hogy a 
tiszántúli reformált egyházkerület superintendensévé kitűnő szavazatok többségével debreczeni ref. lelki- 
pásztor és egyházkerületi főjegyző Révész Bálint ur választatott meg, s e hivatalába be is iktattatott,

örvendetes tudomásul szolgál.
34. A tiszai evang. egyházkerület arról értesíti ezen egyházkerületet, hogy feledhetetlen, 

emlékű volt superintendense Máday Károly 1870. évi szept. 28-án meghalt s helyette Czékus István 
rozsnyói lelkész a tiszai egyházkerület törvényesen megválasztott superintendense f. 1871. évi junius 
hó 1-ső napján hivatalába ünnepélyesen beiktattatott,

ez egyházkerület meleg részvétének ád kifejezést azon súlyos veszteség felett, mely 
a testvér egyházkerületet érdemdús superintendensének kora elvesztése által érte, — de 
másrészről örömmel veszi azon értesítést, hogy elhunyt superintendensének méltó utódját 
ft. Czékus István urban feltalálta.

35. A bécsi cs. k. ágostai hitv. főegyháztanács 598. szám alatt kelt átiratával arról érte
síti az egyházkerületet, hogy az Aczendorfer-féle .hagyomány kamatai már folyóvá tétettek, s azok 
kifizetése a múlt 1870. évre azonnal megtörténhetik, a jövő évekre pedig mindenkor október hó első 
felében fog akkor kifizettetni, a midőn az illető nyugták hozzá beküldetni fognak,

a sopronyi felső esperességgel a petőfalvi érdekelt egyház értesítése végett közölve 
lévén, tudomásul szolgál.
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36. B. Prónay Gábor egyetemes eg-yházi felügyelő ur 54. szám alatt kelt intézvényével arról 
értesíti az egyházkerületet, hogy a. folyó évi egyetemes gyűlés határidejéül f. évi októberhó 4-ik és 
következő napjait akként tűzte ki, miként az előtanácskozmány október 3-án délutáni 5 órakor fog a 
pesti egyház díszteremében megtartatni,

tudomásul vétetvén, ezen egyházkerület részéről képviselőkül a következő egyházi 
és világi tagok választattak:

Kirchknopf Mátyás, Andorka János, Schleining Károly, Tatay Sámuel, Poszvék 
Sándor, Eösze István, Eösze Zsigmond esperesek, — Kolbenheyer Mór, Schneller Vil
mos, Ritter István, Szarvasi Sámuel, Horváth Sándor, Fleischhakker Károly és Hering 
János lelkészek;

Takács Lajos, Klauzer Károly, Perlaky Dániel, Toperczer Károly, Yéssey Sándor, 
Matkovich Tivadar, b. Prónay Dezső felügyelők, — úgy Eőri Sándor, Radó Kálmán, 
Petrik Ján. Jakab, Király József, Kis Sándor, Marton Pál és Ostffy Pál világi tagok,

37. Székács József bánya kerületi ág. liitv. superintendens közli az 1870. évi egyetemes 
gyűlés 35. pontja értelmében kiküldött bizottmánynak az országos államsegély felemelése tárgyában tett 
lépéséről s annak kezelésére vonatkozó javaslatáról szóló hivatalos jelentését,

E szerint az országos segély felemelése iránti kérvény beadására nézve a főtiszt, egyetemes 
gyűlés elnöksége intézkedvén, a bizottságnak ez irányban egyébb teendője nem volt, mint, hogy egyes 
tagjai által a kérvénynek a törvényhozás által kedvezőlog leendő eldöntésére hasson, — sajnálattal 
jelenti azonban, hogy működését siker nem koronázta. Az egyház szabad rendelkezési jogát illetőleg 
pedig azon véleményét terjeszti elő, hogy a kérdés egyelőre vita tárgyává ne tétessék, hanem annak 
megoldását várjuk a jövő alakulásoktól.

Az országos segély-összeg miként leendő elosztása és mily arányban leendő felhasználása iránt 
végre azon javaslatot terjeszti elő: hogy ez összeg a négy egyházkerület közt egyenlő négy részben 
osztassék fel, úgy hogy minden kerület öt öt ezer forintot kapjon, 2) Hogy ezen 5 ezer forintnyi 
összegnek az illető kerületek részére leendő kiadása előtt, minden egyes kerület illetőségéből 1000 frt 
az e. e. e. gyámintézet gyarapítására levonassék, 3) Javaslatba hozza, hogy a gyámintézetre adandó 
összeg levonása után föntmaradó 4000 írtból évről évre 500 frt a kerületekben lévő özvegy és árva
intézetek tőkéjéhez csatoltassék, 4) A fenmaradandó 3500 frt pedig adassák ki az egyes egyházkerü
leteknek, hogy az általuk leginkább érzett nélkülözések fedezéséről saját körükben intézkedhessenek.

Az egyházkerület akként lévén meggyőződve, hogy evang. egyházunk állását a
jövőre inkább biztosítja az által, ha az állam által megszavazott évi segélyt azonnal és
közvetlen valódi rendeltetése czéljára a szükséggel küzdő gyülekezetek szellemi emelé
sére fordítja, semmint ha annak nevezetes részét egy a jövőre szolgáló segélyezési alap 
képezésére megtakarítaná, — mert egyrészről egyes gyülekezetek szükségét oly kiáltó- 
nak találja, hogy ezeket egy jobb jövő reményére utalva segély nélkül hagyni az irántuk 
érzett meleg részvétnél fogva nem képes, és mert azon meggyőződésben van, hogy e 
szükségben szenvedőknek szellemi emelése által azoknak anyagi jólétét is inkább elő
mozdítja, semmint, ha évek folytán azoknak anyagi segélyezésére évenként bizonyos össze- 
gecskét fordíthatna, — mert ez egyházkerület a gyülekezetek fennállását és biztosítá
sát inkább az élő-tőkék a hívek által sem mint néhány ezer frtnyi alapítvány által véli 
elérhetni.

Ezeknél fogva a bizottság javaslatát részéről el nem fogadhatja, hanem mind az 
arányra nézve még előbb hozott határozata, mind a kezelésre nézve eddig követett gya
korlata mellett továbbra is megmarad, — s az egyetemes gyűlésre küldött képviselőit 
ily értelemben utasítja.

38. A tolna-baranya-somogyi egyházmegye beterjeszti f. évi jun. 14. és 15-én közgyű
lése 39. számú jegyzőkönyvi pontját, melyben indítványozza annak egyetemes gyűlésünk által leendő 
kimondását, hogy mindaddig, inig a magyarországi hitfelekezeteknek és fenálló egyházaknak egymás- 
hozi, és államjogi viszonyai vagyoni tekintetben is törvényhozásilag nem rendeztetnek, jelenlegi közjogi 
viszonyára nézve magát megnyugtatva nem érzi és nevezetesen az államnak másokhoz arányosított segé
lyezésére jogigényeit föntartja;

az egyházkerület az indítványban foglalt elveket helyesli ugyan, s a kormány által 
nyert nagyon csekély segélyezés által jogos igényeit kielégítve nem találja, — mind
azon által ez érdemben újabb határozat hozatalát szükségesnek nem tartván, képviselőit 
oda utasítja, hogy a tavali egyetemes gyűlés 35. jegyzőkönyvi pontja értelmében továbbra 
is járjanak el.

39. Superintendens ur beterjeszti az 1870. évi aug. 17-ről a f. évi aug. 22-ig terjedő, az 
egyházkerület közügyéit és hivatalos eljárását tárgyazó évi jelentését, —  melynek
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a .  1-ső pontja szerint a veszprémi egyházmegyének tavai meg nem látogatott másik részében is 
egyházlátogatásokat tartott a múlt évi October hónapban, s az egyházakban nagyobbrészt buzgal- 
mas tevékenységet tapasztalt, különösen az 1868. évi népoktatási törvény követelményei folytán 
az iskolák czélszerübb berendezése körül.

A jelen év tavaszán pedig egyházlátogatást tartott a vasi közép esperességben, mely azt már 
félszázad óta nélkülözte. Szükségessé tették ezen látogatást leginkább elszigetelt távolban fekvő 
vendajkü egyházaink. — Egyházi önkormányzatunk iránt az utolsó évtizedben is példás buzgal
mat fejtettek ki és hűséget tanúsítottak ugyan ezen egyházak ; — de a vallásos élet, a protestáns 
szellemi mivelődés és népoktatás tapasztalt hiányai több czélszerü intézkedéseket tettek szüksége
sekké, melyeknek kívánatos eredményük csak akkor leend, ha a gyülekezetek jövendőre szorosabb 
felügyelet alatt tartatnak, minthogy pedig az esperesi felügyeletet, mind az egyházakra, mind az 
iskolákra nézve, eddigelé azoknak távolfekvése és szórványos helyzete megnehezítette ; jónak látta 
a vasi közép esperességnél javaslatba hozni azt, hogy az eddigi egyházviszonyok épségben tartása 
mellett, a veudajkú egyházak egy külön közülük választandó alesperes felügyelete alatt álljanak. 
A mi iránt a vasi közép esperesség az elöintézkedéseket már mégis tette.

Elismeréssel említi fe l. hogy több egyház, tetemes köztartozási hátralékait, az egyházlátoga
tást megelőzőleg már törlesztette, mások azoknak törlesztése iránt az elöintézkedéseket megtet
ték. A népoktatás ügye a gyülekezeti híveknek ügy az anya egyházakban, mint a filiákban, szór
ványos helyzetük, a nép szegénysége és a tanítók hiánya miatt szánandó állapotban van. Indo
koltnak tapasztalta tehát az egyházkerületnek azon engedélyét, melyet tavali jegyzőkönyvének 66. 
pontja alatt két vendajkú ifjúnak a sopronyi tanitó képezdébe felvétele iránt, a szabásoktól el- 
térőleg kivételképpen adott, és a lelkészeket több ily alkalmatos ifjúnak ajánlására felszólította. 
Ezen egyházlátogatási kőrútjában mindenütt Poszvék Sándor esperes, Kund Sámuel mint jegyző, 
több helyütt Bersenyi Miklós kerületi felügyelő és Mesterházy Gyula egyházmegyei .jegyző voltak 
szívesek közreműködni,

helyeslőleg tudomásul szolgál.b. 2-ik pontja alatt a buzgóság és áldozati készség örvendetes jelenségéül felemlíti a következő gyü
lekezeteket : Ágfalvát, mely templomához díszes tornyot épitetett, s a hála ünnepélyt megbízásához 
képest Grad János esperes tartotta, Répczelakot, melynek ujonan épült szép templomát személyesen 
szentelte fel. Sárszentmildóst és Bikáit, hol az ujonan épült templomok felszentelésével Schleining 
Károly esperest bizta meg. Gsákvárt, mely egy évtizedig romban hevert templomát valaliára 
felépítvén, azt megbízása folytán Schmid Mihály esperes szentelte fel, — melyhez a gyülekezetnek 
egy harmoniumot a sopronyi nőegylet ajándékozott. Csikvándot, mely templomát toronynyal díszí
tette, s a hála ünnepélyt Eösze Zsigmond esperes tartotta. — Mogyorosdot, mely csekély erejéhez 
képest s némü külsegély hozzájárultával uj iskolát és tanitó lakot, végre díszes tornyos templomot 
épített, mely utóbbit személyesen szentelte lel. — Puczinczot mely két osztályú emeletes iskolát 
épített. — Sopronyt mely tavali kerületi gyűlésünk jegyzőkönyvének 45. pontja alatt tett Ígéretét 
főtanodánk költséges és czélszerü kiépítésével dicséretesen beváltotta. Győrt, mely templomát újra 
díszesen kijavította. Meszlent, mely önerejéből egészen uj iskolát és tanitólakot épített, 

mindezek örvendetes tudomásul szolgálnak.
C .  3-ik pontja szerint kerületi felügyelő úrral és több egyházi és világi férfiakkal a múlt 1870. évi 

egyetemes gyűlésen egyházkerületünket képviselte.
d .  4-ik pontja szerint dicső emlékezetű b. Eötvös József vallás- és közoktatási minister elhunytával, 

annak özvegyéhez az egyházkerület nevében részvét nyilatkozatot küldött s attól köszönő választ 
vett.

e . 5-ik pontja szerint Pauler Tivadar kinevezett vallás- és közoktatási minister úrhoz egyházkerüle
tünk nevében üdvözlő iratot küldött.

f. 6-ik pontja szerint sopronyi fő tanodánk téli vizsgáin a kerületi felügyelő, a nyáriakon pedig ő 
volt végig jelen. A vizsgák, különösen több osztályoké, örvendetes jelenségeit tüntették fel ügy a 
tanulók iparkodásának, mint a tanárok folytonos szorgalmának. Ezt bizonyítja a tanitóképezde és 
theologia részéről is.

g \  7-ik pontja szerint a kerületi iskolai nagybizottmány f. é. jun. 21-én tartotta meg gyűlését a ke
rületi elnökség alatt —  Sopronyban, melynek jegyzőkönyvét beterjeszti, 

mindezek örvendetes tudomásul szolgálnak.
b .  Annak 8-ik pontja alatt sajnos részvéttel jelenti Szemerey Sándornak sopronyi főtanodánk buzgó 

felügyelőjének s egyházkerületünk azon áldozatkész jeles tagjának, ki nevét szép alapítványa által 
is örökítette, —  továbbá Borbély József bonyhádi 55 éves buzgó lelkész és kiérdemült esperes
nek, — mégis Nagy József nyugalmazott felpéczi lelkész s a gyámoldai igazgatóság volt buzgó 
elnökének valamint szinte több lelkész és segédlelkészeknek bekövetkezett elhalálozását,

az egyházkerület az elhunyt jeleseinek emlékét jegyzőkönyvileg megörökíti.
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i. 9-ik pontja szerint lemondottak hivatalaikról Smid Mihály fehérkomáromi esperes. Mód Mihály 
simonyi és Tomka József dobrai lelkészek.

k .  10-ik pontja szerint esperesül választatott a sopronyi felső egyházmegyében Fleischakker Károly 
ágfalvi lelkészek.

l. .11-ik pontja szerint egyházmegyei felügyelőkül választattak: Baranyay László a sopronyi alsó, 
Enessey Kálmán újonnan a győrmegyei esperességben.

m .  12-ik pontja szerint lelkészekül választattak: Sánth'á Károly sandi lelkész Palotára; Gaál László 
dunaföldvári lelkész Sandra; Kitsch Károly neszti segédlelkész Csávára; Blochmann Frnő anna- 
bergi tanár Felsőlövőre; Hetyéssy István, dömölki segédlelkész Simonyiba; Kuzma István, vados- 
fai segédlelkész Domonkosfára ; Graf József kaboldi lelkész Bouyhádra; Weiss József ecsényi segéd
lelkész Kaboldra; Nagy Sándor szentlőrinczi segédlelkész Dunaföldvárra helyettesnek; Stettner 
Gyula eperjesi tanár Felsőlövőre igazgatónak; Takács Ferencz szentandrási leik. Rétibe; Magyar 
József segédlelkésznek és tanárnak Kővágó-Eörsre. — Hántának esperesi vizsgálat és ajánlat foly
tán, az egyházkerület utólagos jóváhagyása reményében megengedtetett, hogy a lelkészi hivatalt 
a jövő szeptember hó elsejeig tölthesse be, — addig köteles leven rozzant paplakát felépiteni. — 
Linberger István felsőlövői igazgató Késmárkra ■ költözött el lelkésznek.

n .  13-ik pontja szerint Kapi leánygyülekezet a Réti anyaegyháztól elválni s anyaegyházzá alakulni 
kivánván, elválási ügyét az egyházmegyei törvényszékre utasította — annak végzését pedig hiva
talból az egyházkerületi törvényszékre terjesztette, —  melynek végzésében mind a két fél bele
nyugodott; — e szerint Kapi, miután az egyházi rendszer minden ez érdembeni követelményeinek 
eleget t e t t , anyásitási jogot nyert, oly feltétellel, hogy lelkészét csak akkor választhatja meg, 
ha papiakét megépítette, — addig viszonya Rétihez fenmaradván,

tudomásul szolgál s a kitűzött feltételek teljesítése után kerületi számvevő utasit- 
tatik, hogy a Kapi egyházra az egyházi közterheket vesse ki.

o . Annak 14-ik pontja szerint 1870. évi szept. 14-én a jelentő superintendens elnöklete alatt papi
vizsgát tettek: Diskay Kálmán, Freyler Károly, Geschrey György, Junkuncz Sándor, Kis Ignácz, 
Kovács Mihály, Maninger György, Mérnyi Ádám, Mihályi Károly, Molnár P á l, Nitsch Károly, 
Sárkány Pál, Szilvágyi Gyula, Torkos Géza, Tóth Gyula, Unger Ferdinánd és Wiezner Boldizsár.

p .  15-ik pontja szerint segédlelkészekül felavattak: Diskay Kálmán Pápára, Geschrey György a vasi 
közép esperességbe ; Junkuncz Sándor Szentlőrinczre ; Kis Ignátz Vönöczkre; Kovács Mihály Kis- 
péczre; Maninger György Pinkafőre; Mérnyi Ádám Alhóra; Nitsch Károly Rusztra; Szilvágyi Gyula 
Kanizsára; Tóth Gyula Vadosfára ; Freyler Károly, Molnár Pál, Torkos Géza és Wiezner Boldizsár 
a superintendens rendelkezésére.

q .  lG-ik pontja szerint a folyó évi papivizsgára jelentkeztek: Jénából Szeiler Frigyes, Góbi Imre, 
Zatkalik Lajos; — Baselból: Mathauser Imre, Thornay József; — Bécsből Ebner Gusztáv, Hesz 
Mihály, Káldy Mihály, Kis Lajos és Németh István.

r .  Annak 17-ik pontja szerint a tiltott fokú házassági felmentvények dijaiból az egyházkerület ren
delkezésére 750 frtot bocsát,

mely összegből 400 írt a sopronyi képezde adóssága törlesztésére, 150 frt a ké- 
pezde részére orgona beszerzésre, — 100 frt a bonyhádi algymnasium tápintézetére, — 
100 frt pedig a felsőlövői képezde segélyezésére forditatik.

S. 18-ik pontja szerint a Glosius-Artner-féle alapból segélyeztelek : Nagy József nyugalmazott 
lelkész után annak özvegye félévre 40 írttal ; Turcsányi Adolf nyugalmazott tanár 80 frttal ; 
özvegy Krausz Teolilné 60 fttal ; özvegy Szalay Józsefné 60 fttal ; özvegy Ritter Józsefnó 60 fttal.

t. 19-ik pontja szerint az áldásos Gusztáv Adolf egylettől daczára a háborús időknek segélyt nyer
tek: Antanovácz 404 frt 90 krt; Rasztavácz 220 ft 80 k rt; Dunaföldvár 220 frt 80 krt; Pécs 
552 ft 15 krt; Gerényes 46 ftot; Kapos-Szekcső 101 ft 25 k rt; Révkomárom 55 frt 20 krt; 
Rohoncz 128 frt 80 k rt; Schmiedrait 220 frt 80 kft ; Szombathely 322 frt 10 krt; Fehérvár 
144 frt 60 krt; Suúr 184 frt 5 krt; Sárvár 128 frt 80 krt ; a felső-lövői képezde 3000 frtot; 
tehát 14 gyülekezet 5730 frt 25 krt.

U. Annak 20-ik pontja szerint az e. e. e. gyámintézet 1870. évben segélyezte a sopronyi tanitó-képez- 
dét 400 ftta l; a felső-lövői tanitó-képezdót 100 fttal; Hanyot 50 fttal: Nómetujvárt 50 fttal; 
Tokorcsot 25 frttal ; Jobbágyit 25 frttal; Mogyorósdot 20 frttal; Alsó-Lövőt 20 frttal =  690 frt.

V . Ugyanannak 21-ik pontja szerint az országgyűlés által 1870. évre -megszavazott 20,000 frtnyi 
államsegélyből egyházkerületünkre jutott 5000 frt tavalyi jegyzőkönyvünk 44-ik pontja alatt meg
nevezett gyülekezeteknek megküldetett. — A f. évi államsegély még nincs utalványozva. ,

X .  Ugyanannak 22-ik pontja szerint Petrovich Pál torvai nyugalmazott tanító 60 frtnyi államsegély
ben részesült.

y .  Mégis annak 23-ik pontja szerint a magyar-óvári gazdasági ideiglenes tanfolyamban résztvesznek 
60 frt államsegély mellett: Borbély Márton réti és Polszter János pusztavámi tanítók.
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z . Mégis annak 24-ik pontja szerint Lostorfer Pál borostyánkői lelkész a néptanitási ügy körül szer
zett érdemeinek elismeréséül a Ferencz József rend arany érdemkeresztjét nyerte,

a a .  Mégis annak 25-ik pontja szerint a somogyi egyházmegyéből Liszó leány egyház ügyét Surd anya 
egyház ellen, a kerületi törvényszék fellebbezés folytán időközben tárgyalta, s abban ítéletet, hozott, 

mindezek helyeslői eg tudomásul vétettek.
b b .  Mégis annak 26-ik pontja alatt figyelmeztetik az egyházkerület, hogy énekes könyvünk legújabb 

kiadása iránt Gzéh Sándor nyomdászszal 1862. évben 10 esztendőre kötött szerződés a jövő évben 
lejár s e szerint ez érdemben újabb intézkedésnek szüksége forog fen;

az egyházkerületi közgyűlés superintendens urat bízza meg, a nevezett nyomdászszal 
egy újabb 10 évre szóló szerződésnek, a lehető legelőnyösebb feltételek alatt leendő 
megkötésével, — hivatalos jelentése annak idején beváratván, 

c c .  Mégis annak 27-ik pontja szerint Tóth-Marácz, Puczincz leányegyháza a vasi közép esperességből, 
iskoláját községivé alakította á t;

tudomásul szolgál.
40. A veszprémi és tolna-baranyai egyházmegyéből két ügy kerületi törvényszékre fellebbez-

tetvén ;
ezek elbírálására a következő tagokból álló törvényszék alakitatott:
Kirchknopf Mátyás esperes és Enessey Kálmán felügyelő elnökletükkel az egyházi 

részről : Kolbenheyer Mór, Fleischhakker Károly, Csapli István, Molnár Lajos, Szabó 
Sándor és Lágler György lelkészek;

A világi részről : Zánkai Nagy Pál, Vidos László, Káldy Gyula, Schreiner Károly 
és Boda Márton képviselők, — és Gayer Sámuel tanár.

Jegyzetté: Kis Sándor, világi főjegyző.
41. Olvastatott az iskolai nagybizottmány 1871. évi junius 21-én tartott gyűlése jegyzőkönyve,

melynek
a . 1-ső pontja kegyelete« fájdalommal emlékezvén néhai Szemerey Sándor főtanodai felügyelő ur gyá

szos elhunytáról, jelenti, miszerint főtanodai felügyelőnek, főtanodánk körül márig sok érdemű 
tek. Klauzer Károly sopronyi gyülekezeti elnök, és városi tanácsos ur választatott meg,

tudomásul vétetik.
b .  U. a. j. k. 2-ik pontja szerint Kapi Gyula helyettes képezdei tanár fizetése 200 írtról 300 írtra 

emeltetett, részére egyszersmind azon esetre, ha további kiképzése végett külföldre utaznék, 200 frt 
segélypénz biztosíttatván; Sass János másod éves hittanhallgató pedig és Király Ernő főgymna- 
siumi tanuló egy-egy óra után járó 50 kr szolgálati dij mellett kisegitőkül a képezdében alkal
maztattak,

tudomásul szolgál.
c . U. a. j. k. 5-ik pontja szerint Bóka Péter tanárnak a természet- és vegytani kísérletek eszközöl- 

hetése végett, amennyiben az e czélra rendelt források elégtelenek volnának, a 8-ik osztály növen
dékei közt adakozás utján eszközlendő segélygyüjtés engedélyeztetett.

Tudomásul szolgál.
cl. U. a. j. k. 7-ik pont szerint ajánlókig beterjesztetik Mlinárik Pál Ill-ik osztályú tanulónak folya

modványa, mely szerint tekintettel korára, szorongató anyagi helyzetére, és bizonyítványaiban iga
zolt előmenetelére, a 4-ik gymnasiumi osztály elvégzése nélkül a képezdei tanfolyamra óhajt bo
csáttatni,-úgy szintén Sztankovics f.-petróczi lakosnak azon kérelme, hogy neki, ki ezen pálya 
iránt érzett különös hajlamainál fogva már a 3-ik évben tanitóskodik, engedtetnék meg, misze
rint rendkívüli növendék minőségében további kiképzése czéljából a sopronyi képezdét látogathatná.

Az isk. bizottmánynak ezen indokolt ajánló felterjesztése, tekintetbe vévén a vend- 
ajkú tanítók hiányát, ezen külön esetekre nézve kivételesen méltányoltatván, Mlinárik 
Pál és Sztankovics — ezen utóbbi mint rendkívüli növendék — a képezdébe felvétetnek.

e . U. a. j. k. 8-ik pontja szerint a Gombócz Miklós-féle dijpénz-alapitvnnyról szóló alapitványozó ok
levél másolata beküldetvén, a főtanodai levéltárba letétetett, 

tudomásul szolgál.
42. Olvastatott Petrik János Jakab, főtanodai igazgatónak az 1870/,-ik tanévre vonatkozó 

iskolai tudósitványa kíséretében beterjesztett hivatalos iskolai, jelentése, mely szerint a főtanodai ifjúság 
teljes száma ez évben 394, és igy a múlt évinél némileg csekélyebb volt. Az ifjúság tudományos elő- 
haladását illetőleg jelentetik, miszerint az óv végéig megmaradt 365 tanuló közül a főgymnasiumban : 
124 kitűnő, 89 jó, 92 kielégítő, 15 aligkielégitő, és 6 elégtelen; a theologiában: 11 kitűnő, 13 jó, 
és 10 kielégítő osztályzatot nyert. Különös megelégedéssel emlittetik, miszerint a 8-ik oszt. 39 növen
dékei közül egy sem kónytelenittetvén ismétlésre, 4 kitűnő, 7 dicséretes, 14 jó, és 14 kielégítő ered
ményivel tette le az érettségi vizsgát. De amig ezen iskolai év egyrészről a tudományos előhaladást 
illetőleg a felmutatott nem megvetendő eredményre nézve átalában kielégítőnek, és megnyugtatónak

'
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mondatik ; másrészről a tanuló ifjúság1 egy része erkölcsi magaviseletében és kihágási hajlamaiban indo
kolt és szükségessé lett többszöri szigorú fegyelmi eljárás kényszerű kötelességénél fogva ezen év a 
tanári karra nézve a legsúlyosabb évek közé soroztatik,

az igazgatóságnak ezen jelentése e helyen tudomásul vétetik.
43. Olvastatott Király József Pál képezdei igazgatónak a képezdére vonatkozó jelentése, mely

nek első pontja szerint a növendékek számának tetemes csökkenése jeleztetvén, ennek a népnevelés 
ügyére aggasztólag ható oka részint az általános hadkötelezettség, részint a tanitói pálya mostohán 
jövedelmező országos körülményeiben kerestetik; mig másrészről a jelentés folyamán a nevelés ügye, 
és különösen ezen intézet iránt is folyton növekedő buzgóságnak az adakozók és adományok számában 
nyilvánuló örvendetes ténye emeltetvén ki, különösen megemlittetik Csöndes Ferencz sopronyi Jnagán- 
neveldei igazgató urnák a képezde iránt mutatott azon szivessége, mely szerint nemcsak hogy képezdei 
szükségletekre 50 frtot adományozott, hanem egy képezdei növendéket egész éven át asztalánál tar
tott, ezen utóbbi jótékonyságát a jövőre nézve is kilátásba tevén,

a kér. gyűlés a jóltevő adakozóknak, különösen Csöndes Ferencz és Murmann 
Péter uraknak, úgy a pozsonyi, sopronyi, beszterczebányai, győri gyülekezeteknek inté
zetünk iránt tanúsított buzgó jótékonyságukért jegyzőkönyvileg is szives köszönetét 
mondván, a jelentésnek többi pontjai a növendékek tudományos előhaladására, a képezde 
belső oekonomiájára, a tanárok működésére, a Pálfy-emlék felállítására, a selymészet 
és kertészetre, egy uj orgona és vaságyak megszerzése iránt tett intézkedésekre vonat
kozólag — tudomásul' vétetnek.

44. Petrik János Jakab főtanodai igazgató a Lahne Frigyes-féle sopronyi ev. magán tan- 
és nevelő-intézet évi tudósitványa bemelléklésével ezen intézetről hivatalos jelentést tevén, ezen magán- 
intézet 91-re emelkedvén e tanévben növendékei száma — úgy látogatottsága, épületei czélszeríi be
rendezése, tanerői és eszközei tekintetében, mint a megfelelő eredményre nézve minden oldalú jogos 
igények iránt megfelelő virágzó állapotúnak mondatik,

örvendetes tudomásul vétetik.
45. A tavalyi kér. gyűlés j. k. 41-ik p. a. a kerületi népnevelési választmány elnöksége a 

hozzá beérkezett hivatalos jelentések nyomán minden esperesség és sz. k. városi gyülekezet iskoláiról 
külön-külön kimutatást készitvén, a kerület népiskoláiról kimerítő jelentést tesz; és egyszersmiud reá
mutatván a jelentkező hiányokra, részint az iskolai ügynek könnyebb nyilvánságban tartliatása, más
részről a nevelés- és tanügy általános érdekében javaslatait beterjeszti, mely munkálatának

a .  1-ső pontja szerint három rendű, u. m. külön-külön az iskolára, a tanítóra, és a tanulókra vonat
kozó vonalazott mintát mellékelvén, ezeknek kinyomatása javaltatik oly czélból, hogy azok az is
kola látogatók által pontosan kitöltetvén, az e megyei hivatalok utján kimerítő kivonatok készit- 
hetése végett a kér. népnevelési bizottság elé terjesztessenek,

mind a három rendű mintatér vezet elfogadtatván, a javaslat végzéssé emeltetik.
b .  2-ik pontja szerint a minták betöltésénél figyelembe veendő, miszerint a vasárnapi iskolák, katechi- 

zatiók, a felnőttek oktatása öszve ne tévesztessenek, és feine cseréltessenek,
helyeslőleg jegyzőkönyvbe vétetik.

c . 3-ik p. szerint az iskolák számára mindenütt külön isk. felügyelők volnának választandók, oly uta
sítással, hogy azok az iskolát látogassák, az ok nélkül elmaradtak szüleit intsék, szükség eseté
ben a politikai hatóság által a törvényt végre hajtassák, és az iskola kellő felszereléséről gondos
kodjanak,

elfogadtatik.
d .  5-ik pontja szerint a tanítóknak a kormány által életbe léptetett nyári póttanfolyamok látogatása 

javaltatik,
helyeseitekén, a póttanfolyamok látogatása kerületi úton is ajánltatik.

e . 7-ik pontja szerint felszólitandók volnának tehetségesebb tanítóink, hogy gyakorlati úton használ
hatóknak bizonyult tanfüzeteiket a népnevelési bizottságnak elfogadás, és illetőleg ajánlás végett 
benyújtsák,

a javaslat helyeslőleg fogadtatván, a népnevelési bizottság ez értelemben utasitátik-
f. 8-ik pontja szerint egy, az egy tanitóju elemi iskolák számára, az 1868-ki iskola törvények te

kintetbe vételével készült, és a kemenesalyi esperesség által már életbe is léptetett tan- és leczke- 
terv terjesztetvén be, annak egyházkerületi népiskoláink számára leendő elfogadása ajánltatik,

a javaslatba hozott tan- és leczketerv tüzetesb megvizsgálásával Király József Pál, 
képezdei igazgató elnöklete alatt Fleischhakker Károly esperes, Scheffer Károly tanár, és 
a sopronyi elemi tanodák igazgatója bízatván meg, véleményező jelentésük beváratik.

3



46. Úgy a gyűlés 40-ik j. k. pontja alatt a győri, székesfehérvári, és pécsi lelkészi hivatalok 
ide vonatkozó kimutatásaik beterjesztésével jelentik, miszerint az ezen helyi róm. cath. és illetőleg 
felekezet nélküli tanodákat látogató ev. növendékek a szükséges vallási oktatásban részesültek,

tudomásul - vétetik.
Jegyzetté: Ritter István, s. k. kerületi aljegyző.

47. Olvastatott Scheffer Károly tápintézeti gondnok jelentése, mely szerint az év elején 
213 ifjú lön a tápintézetbe felvéve, ak ik  közül 16 évközben részint kilépett, részint rósz osztályzat
nál fogva kirekesztetett; évközben pedig 6 vétetett fel. — Felemlítvén úgy egyesek, mint a gyüle
kezetek áldozat-készségét, mely által a tápintézet 8159 frt. 90 krnyi szükségletének fedezése lehetővé 
tétetett ; — ezen összeg 59048 darab kenyér, 11174 €t. hús, 1148 fej káposzta, 25 mérő bab, 7V2 m. 
köles, 142 zsák burgonya, 71674 <M. zsir, 982 ű. rizs, 1038 ü. só beszerzésére forditatott. — Ez év
ben ugyan a hátralékok tetemesen alább szállottak, mindazonáltal több gyülekezeteknek esperességek- 
kénti hátramaradás kimutatását beterjeszti,

az egyházkerület tápintézeti gondnoknak fáradhatlan buzgalmáért elismerését nyil
vánítván, jelentése tudomásul vétetett ; — a hátralékok behajtására nézve pedig a múlt 
évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 37-ik sz. alatt hozott határozatát fentartván a gond
nok ur a hátralékoknak az egyházmegyei elöljáróságokkal! közlésére felhivatik; — az 
egyházmegyei elöljáróságok pedig, ezen hátralékok behajtásánál nemcsak erkölcsi befo
lyásuk felhasználására, de annak törvény utjáni eszközlésére is utasittatván, eljárásuk 
iránt teendő Írásbeli jelentésüknek, a jövő kerületi gyűlést megelőzőleg, a kerületi elnök
séghez leendő beadására utasittatnak.

48. Felvétetett a pénzügyi és gyámoldai bizottság 1871-ik évi julius 17-én Kőszegen tar
tott ülésének jegyzőkönyve, melynek
2. A. pontja alatt a múlt évi jegyzőkönyv 53. pontjára jelenti, miszerint a számvevő és pénztárnok a 

hivatalos esküt letették,
tudomásul vétetett.

Ugyanaz :
B. pont alatt a közpénztár jelen állását előterjeszti, mely szerint 2241 frt. 8 kr. bevétel mellett, 

1637 frt. 58 kr. a kiadás, e szerint 603 frt 60 kr. a pénztár maradék; — a gyülekezeteknél 
pedig a hátralék 2723 frt. 73V2 kr. tesz ki;

tudomásul vétetvén, az egyházmegyei elöljáróságok, a törvényes ut igénybe vételé
vel is, a hátralékok erélyes behajtására utasittatnak.

Ugyanaz :
C. pont alatt tudatja, hogy a. tanodái pénztártőke múlt évben 26 frt. valóságos, s 430 frt. névle

ges értékkel szaporodott, s az év végén 19909 frtot tett; az ez évi összes jövedelem 26560 frt. 
33 kr. a kiadás 20945 frt. 25 kr. lévén, maradt a pénztárban 5615 frt. 8 kr. — A Wertheim 
szekrény tartozás pedig, 250 írtról, 150 írtra szállott,

tudomásul vétetett.
Ugyan e pont alatt a bizottság az egyházkerületet a theologiai iutézet részére, az állam

segélyről ujjolag 1000 frt. segély megszavazására felkérvén:
a segélyösszeg megadása iránti határozat, az egyházkerület által megujittatott.

— 10 —

Ugyanaz :
D. pont alatt bejelenti, hogy az alapítványi tőkék, a múlt évben változást nem szenvedtek, s egyút

tal indítványozza, miszerint a képezdei alapítványok is az alapítványi pénztárban kezeltessenek, s 
egyúttal a kerületet — Németh István tábornok egyházkerületünkre eső hagyományának átvételére 
felkéri,

az alapítványok iránti jelentés tudomásul vétetvén ; a képezdei alapítványok iránt 
tett indítvány a kerület által elfogadtatott. A Németh István tábornok-féle hagyomány 
átvételére, s annak a pénztárnokhoz leendő átszolgáltatására superintendens ur kéretett 
meg.

Ugyanaz :
F. pont alatt a természettani inuzeum felszerelésére önkéntes adakozás utján bejött 890 frt. 52 krból 

809 frt. 90 kr. kiadás leszámítása után 80 frt. 62 kr. megmaradását jelenti,
tudomásul vétetvén, a 80 frt. 62 kr-nyi összeg folyó kiadásokra fordittatni, s az 

ez iránti kimutatás, a jövő kerületi gyűlésre beadatni rendeltetett.
Ugyanaz:

I. d. pontja alatt a költségvetés elkészítésénél kitűnt téritvények be nem szolgáltatóira, hívja fel az 
egyházkerület figyelmét,

számvevő a téritvénynyel adósok névsorának superintendens urnák leendő átadására 
utasittatik, a ki is ez ügybeni eljárással megbizatott.
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Ugyanaz :
K. pont alatt, az összes tanodái, közpénztári, s képezdei kivetett tartozások együttes kezeltetését, — 

a kezéles egyszerüsitése, s könnyittése czéljából — indítványozza,
az indítvány az egyházkerület által elvileg elfogadtatott, de annak, —  foganatba vé

tele csak a hátralékok rendezése s behajtása után lesz eszközlendő.
Ugyanaz :

6. pontja alatt az 1869-ik évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének illi-ik pontja alatt hozott határoza
tát, — mely szerint a képezdéből egyesek mint gyülekezetek nevelővel vagy tanítóval láttatván 
el ; a képezde fentartására a kerületbeliek 5 frtot, azon kívüliek 10 frtot fizessenek — fentar- 
tatni s végrehajtatni kéri,

az esperes urak. oda utasittatnak, miszerint a fent érintett határozat szerint, csak 
ennek eleget tett képezdei növendékeket fogadjanak el tanítókul és segédtanítókul.

Ugyanaz :
13. pontja alatt Divald József Sopronyvárosa hitfelekezeti jelleg nélküli reáltanoda tanárjá

nak, gyámoldai taggá felvételét tárgyazó folyamódását beterjeszti,
ezen folyamodásban foglalt kérelemnek az alapszabályok szerint hely nem adat

hatván, folyamodó kérelmével elutasittatik.
Ugyanaz
15. pont alatt a magas kormánynál a kizárólag iskolai s közügyben küldött pénzes levelek 

dijtalau postai szállítását szorgalmazni, indítványozza,
a bizottság indítványa az egyházkerület által elfogadtatván a magyar’ kir. közle

kedési ministeriumkoz e tárgyban felirat intézése határoztatok.
Végre a gyámoldai s pénzügyi bizottság, — megbízatási ideje lejárván, —  lemondását beadta, 

’az eddigi ügybuzgó, lelkiismeretes fáradozásért az egyházkerület köszönetét s elis
merését nyilvánítván, bizalomteljesen a bizottságot — a kerület e fontos ügyének to
vábbi vezetésére —  felkérte ; s e bizottságba az elhalt Gfradt János csávái lelkész és Tor
kos Ferencz s a leköszönt Czéberer Ágoston csói tanító helyett Fleischhakker Károly 
felső sopronyi esperes, Turcsányi Lajos, úgy Grosch Dániel meszleni tanító választattak 
meg.

49. Olvastatott Scheffer Károly kerületi pénztárnoknak a kerület három pénztárának kedvező 
állását feltüntető jelentése; különösen kiemelve a sopronyi képezde iránt mutatkozó érdekeltséget, mi
után a kegyadományok ez évi összege 3110 frt 19 72 krra ment, 1

örvendetes tudomásul vétetvén, s egyúttal miután ezen kedvező eredmény a pénz
tár rendezése s a pénztárnok önzetlen ügybuzgalma, úgy a kezelés gyakorlatisága által 
éretett el; tekintetbe véve, hogy Scheffer Károly pénztárnok több éve ezen valóban 
fárasztó s szabad idejét nagyon is igénybe vett hivatalt, részint ingyen, részint féldijért 
teljesítette: részére az egyházkerület a méltán kiérdemlett rendes 210 frtnyi pénztár
noki fizetést készségesen megszavazta.

50. Felvétetett Malatidesz Sándor az egyházkerület biztosítási ügynökének jelentése, mely 
szerint az 1870,7-ik évi biztosítási dij 1431 frt 76 krt tett ki; ebből a kerületet illető 143 frt 17 kr 
százalékból Csékut, Miske, Németujvár, Sz.-Király, Csurgó, Kocs, Gy.-Szemere 22 frt 44 krral hátra
lékba maradva, de Szalonok, Palota, N.-Ládony, N.-Pátró, Tokorcs részéről 16 frt 96 kr régibb tar
tozás befizettetvén, a kerületi pénztárba 137 frt 69 krt átszolgáltatott; végre a hátralékok behajtását 
sürgetve, egyúttal ezen hivataltól magát felmentetni kéri,

tudomásul vétetvén, — Malatidesz Sándor kér. biztosítási ügynök lemondása elfo
gadtatott; s eddigi fáradozásaiért a kerület elismerését kijelentvén, helyette Keszler 
Károly tanár választatott meg, s a biztosítási ügyiratok átvételével s átadásával Scheffer 
Károly kerületi pénztárnok megbizatik. Az esperességi elöljáróságok a biztosítási hátra
lékok erélyes behajtására, sőt szükség esetén a törvény utjának is igénybe vételére uta
sittatnak , annyival inkább minthogy tartozásaik a kerületi pénztárból már fedeztettek.

51. Superintendens ur, a múlt évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 7. sz. alatt a magyar 
kir. vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz az iránt, hogy a már fennálló népoktatási nyugdijalapok 
segélyezésére országgyülésileg megszavazott 20,000 írtból kerületi gyámoldánk is a nevezett jegyző- 
könyvi pont indokainál fogva — részesitessék —  felirat intézésével bízatván meg, e megbízatás teljesíté
sét jelenti,

tudomásul vétetett.
52. Ugyanaz tudatja, miszerint az egyházi birtokokról járó adó fizetésének módozata iránti 

határozatot magában foglaló múlt évi kér. gyűlés jegyzőkönyvi 14. számú pontja a magyar kir. pénz
ügyi ministeriumhoz felterjesztetett,

tudomásul vétetett.



53. Ugyanaz előadja, miszerint a múlt évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvi 27. szám alatt kelt 
végzése értelmében a Német István tábornok-féle hagyomány 1132 frt 50 kr tőkéje lefizettetett, s 
kamatai dijpénzeknek kiosztattak,

tudomásul vétetett..
54. Ugyanaz a múlt évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 28. a. pontja alatti végzés szerint 

Hertelendy Kálmán urnák, — boldogult édes atyja Hertelendy György által, az ajkai szegény evang. 
gyermekek tauittatására tett 500 frtnyi alapítványért —  a kerület nevében a köszönő levelet meg- 
küldötte,
• tudomásul vétetett.

55. Ugyanaz tudatja, miszerint a uralt évi kér. gyűlés jegyzőkönyvi 28. sz. b. pont hatá«- 
rozata alapján a sz.-lőrinczi algymnasium Bonyhádivá történt áthelyezését felső helyen bejelentő,

tudomásul vétetett.
56. Ugyanaz a múlt évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 28. sz. j. pont alatti végzésére 

jelenti; miszerint Iloffer Zsuzsanna, özv. Auer Ándrásné örököseivel — a sopronyi főiskolára tett 500 
váltó írt, vagyis 210  tr t osztr. érték hagyománya miatt — folytatott pert Szontagh Kálmán ügynök 
ur megnyervén, a nevezett összeg Petrik János Jakab sopronyi főtanodai igazgató által átvétetett, s a 
takarékpénztárban elhelyeztetett,

tudomásul szolgál.
57. Ugyanaz a múlt évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 28. sz. n. pontjára értesíti az egy

házkerületet, hogy a palotai gyülekezet lelkész hiványi ügye kiegyenlittetett,
tudomásul szolgál.

58. A múlt évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvi 28. sz. z. pontja alatt Müller Mátyás tanár egy 
uj egyházi névtár szerkesztésére kéretvén fel :

mely megbízatásban Müller Mátyás tanár dicsérendő buzgalom s szorgalommal jár
ván el, részére a kerület elismerését jegyzőkönyvileg fejezi ki.

59. A Bárány Borbála féle dijjpénz alapítványt illető okmánynak Bárány Dénes úrtól leendő 
megszerzésére a múlt évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 30. sz. a. pont alatt Zánkai Nagy Pál ké
retvén meg; miután megbízatásában tőle nem függő akadályok miatt el nem járhatott:

megbízatása továbbra is kiterjesztetik.
60. Superintendens ur a múlt évi kerületi gyűlés 34. sz. végzése folytán, a sopronyi képezde 

fentartása iránt beadandó pótszavazatok felbontásával megbízott választmány részéről a szavazatok ered
ményéről szóló jelentést előterjeszti ; mely szerint a, pótszavazatra felhívott gyülekezetekből beérkezett 
szavazatokkal együtt S g e n a n e l 84 Bs^Biüisaell 52 gyülekezet szavazott, nem szavazott pedig 23,

A^ \ ' ^  . ( ^,/mely szerint a többség a fentartás mellett nyilatkozván, a jelentés örvendetes tu-
ivrl'-l D' domásul vétetett, s ennnek folytán számvevő az 1872-ik év kezdetével a költségek ki

vetésére utasittatik. ',44 v jh, (\\
61. Ugyan superintendens ur, a múlt évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvi 35-ik pontjára, Tur- 

csányi Adolf sopronyi volt tanár nyugdijjazása tárgyában, a beérkezett pótszavazatok felbontásával meg
bízott választmány jelentését adja be, miszerint ig en n e l 64 — n em m el 71 gyülekezet szava
zott, 24 pedig szavazati jogával nem élt,

Turcsányi Adolf tanár nyugdijjaztatása a gyülekezetek többsége által meg nem szavaz
gatván, e sajnos eredménynek az illetővel leendő közlésére, superintendens ur kéretett meg,

62. Ugyan superintendens ur a múlt évi kerületi gyűlés 42. sz. jegyzőkönyvi pontjára elő
adja, hogy a sopronymegyei felekezeti iskola-tanácsba szavazat-többséggel Müllner Mátyás tanár, a győr- 
megyeibe pedig. Eősze Zsigmond esperes választatott meg :

mely választás úgy a tanfelügyelő, mint a megválasztottakkal superintendens ur 
által közöltetvén, tudomásul szolgál.

Jegyzetté: Káldy Gyula, s. k. helyettes vil. aljegyző.
63. A tavalyi kerületi gyűlés 49. jegyzőkönyvi száma alatt az egyházi adó arányos és igaz

ságos kulcsának kidolgozására kiküldött választmány világi elnöke Klauzer Károly felügyelő hivatalo
san jelenti : hogy az egyes gyülekezetek egy része a hivatkozott .jegyzőkönyvi pont értelme szerint, 
hozzá beadandó adatokat t. i. a személy- és adó-összeirásokat épen nem, a nagyobb rész pedig oly hiányo
san terjesztette be, hogy ezek alapján a kiküldött választmánynak eljárni teljes lehetetlen volt, mihez- 
képest a gyülekezeteket továbbá is az adatok pontos beszolgáltatására utasitatni kéri;

a nagy szorgalommal kidolgozott s az egyes gyülekezetek beterjesztett jelentéseit 
is az elkövetett hibákkal és hiányokkal együtt részletesen feltüntető elnöki jelentésből 
a kerületi gyűlés azon meggyőződést merítette, hogy a gyülekezetek a beszolgáltatandó 
adatok összeállításánál, azonkívül hogy nem nagyon lelkiismeretesen jártak e l, külön
böző irányt és különböző elveket is követtek, — ennek oka pedig rejteni abban lát-
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szik, hogy az egyházkerület által a követendő eljárásra nézve részletes utasítással el 
nem láttattak.

Ennek utólagos orvoslása végett tehát ' a kerületi gyűlés Tatay Sámuel esperes és 
báró Prónay Dezső felügyelő ikerelnökletével, Szigeti Dániel és Szutter Károly lelké
szek, úgy Schreiner Károly és Zánkai Nagy Pál világi tagokból álló bizottságot küld 
ki a végett, hogy a gyülekezetek által beszolgáltatandó adatok összeállítására és az 
azok által követendő eljárásra nézve részletes utasítást dolgozzon ki, — jelentése a hol
napi gyűlésre beváratván.

64. Andorka János somogyi esperes beterjeszti a múlt évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve 50. 
pontjára hivatalos jelentését a slavoniai missióról, — a mely szerint — miután a nevezett missió most 
már Antováczon rendes lelkészszel, Hrasztováczon pedig rendes tanítóval van ellátva, a hitrokon tele
pesek legégetőbb szükségeiknek t. i. vallásos érdekeiknek annyira elégtéve van, hogy most más vallás
felekezeteknél vigasztalást keresni nem kényszerülnek, — de azért még továbbra is kéri az egyházke
rületet, hogy e távol eső hitrokonokat eine hagyja, sőt azokat a külföldi gyámegyleteknek sikerdús 
segedelmezés végett, hathatósan ajánlja,

a jelentés tudomásul vétetik, s a missió továbbivá is superintendens ur gondosko
dásába kiválóan ajáltatik.

65. Ugyan azon jegyzőkönyv 52. pontja alatt a szentlőrinczi algymnasium ügyének tisztázá
sára kiküldött választmány mindeddig össze nem jöhetvén,

megbízatásába ni eljárásra tovább is utasittatik.
66. Ugyan azon jegyzőkönyv' 53-dik számának c. pontjára, mely szerint a főtanodai termé- 

szettaui tanszerek beszerzésérőli számadások benyújtása szorgalmaztatok ;
jelentetik, hogy ez a pénzügyi jegyzőkönyvben már meghaladva van.

67. Mégis a múlt évi jegyzőkönyv 53. számának i. pontja alatt foglalt, s a gyámolda alap
szabályainak módosítására vonatkozó javaslatként előterjesztett pontozatok tüzetes tárgyalás alá vétetvén :

az 1. §. oly hozzáadással fogadtatik el, hogy a hátralékok egy esztendő elforgása 
alatt rendezgessenek, mely idő alatt azon gyülekezetek, —  melyeknek az ellenük támasz
tott hátralékok ellen kifogások van, ezt bejelenteni tartoznak, — későbbi felszólamlá
soknak hely adatni nem fog. .

A 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. és 11. §§-ok észrevétel nélkül elfogadtatnak.
A 12. §. oly hozzáadással fogadtatik el, hogy még ez esztendő folytán a gyüle

kezetek és egyes kitünőbb hivek önkéntes adakozásra hivassanak fel, az esperességi elöl
járóság oda utasittatván, hogy e gyűjtést eszközölje.

A 13. 14. és 15. §§-ok elfogadtattak.
A 16. §. oly módosítással fogadtatik el, hogy jövőre tartozásaik után a gyülekeze

tek is 8 százalék kamatokat fognak fizetni.
A 17. §. oly módosítással, hogy ezután a képezdét terhelő 2544 frt. adósság után 

is 8 százalék kamat fog fizettetni.

..yflX/iVftTVvW)

A 18. változatlanul elfogadtatik.
68. Mégis a múlt évi jegyzőkönyv 53. számának k. pontja alatt a gyámoldai alapszabályok 

8. §-ának ajánlott módosítása a következőképen fogadtatik el:
„Ha valaki egyideig alsóbb osztályba fizetvén, felsőbb osztályba kíván átlépni, tar

tozik az elmaradott fizetéseket pótolni, kamatjaikkal s a kamatok kamatjaival együtt.“ 
Ha pedig valaki uj tagul belép, vagy felsőbb osztályba átlép, az elsőben 4, a 2-ban 3, 
a harmadikban 2, és a negyedikben 1 frtot tartozik fizetni behatási díj czim alatt.

Ezen elfogadott módosítások jövő 1872. évi jan. 1-ejévol fognak életbe léptetni; 
superintendens ur megbizatván : hogy az egyházkerületi gyámolda részére egy ügyészről 
is gondoskodjék.

69. Mégis a múlt évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve 54. pontjára a Choral-könyv kiadására 
vonatkozólag superintendens ur szóval jelenti, hogy Altdörfer Keresztély annak kiadását elfogadta ugyan, 
de mindeddig nem eszközölte ;

Altdörfer Keresztéinek ezen végetlen halogatása az egyházkerület türelmét már 
kifárasztván : néki ezennel meghagyatik, hogy a Choral-könyvet még e folyó esz
tendő végéig készítse el, vagy a felvett összeget adja vissza.

70. Mégis azon jegyzőkönyv 55. pontja szerint a szombathelyi leánygyülekezetnek anyagyü- 
lekezetté alakulása tárgyában az elöleges intézkedések megtételével megbízott, felső-vasi esperesség, jelen
tését be nem adván,

az tovább is szorgalmaztatik.
71. Ugyanazon jegyzőkönyv 63. számára Poszvék Sándor esperes mint egyházkerületi küldött 

hivatalosan jelenti, hogy a felső-vasi esperesség és kőszegvárosi gyülekezet mint felperesek és a pinka-
4
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fői gyülekezet mint alperes közt feliforgó ügy, a felek közt létrejött barátságos egyesség folytán meg
szűnt és a megzavart béke az érdekelt felek közt helyreállott, 

helyeslőleg tudomásul vétetik.
72. Folyó jegyzőkönyv 63. száma alatt az egyházi adó igazságos kulcsának kidolgozhatására szük

ségelt adatok összeállitására vonatkozó részletes utasítás kidolgozása végett kiküldött választmány jelen
tését beterjeszti, melyben azt véleményezi, hogy a bemutatott •/. a. minta szerint rovatos táblázatok 
volnának készítendők, melyek nyomatási költségét b. Prónay Dezső világi elnök nagylelküleg felaján
lotta s ezek minden gyülekezetnek megküldendők oly czélból, hogy ez azokat a bemutatott •//. alatti 
utasítás szerint kitöltse, ezeket az illető espereshez beküldje, aki azokat megbízható hitsorsosok által 
felülvizsgáltatván és hitelesíttetvén az adókulcs készítő bizottság elnökségének beküldje. Ha valamely 
gyülekezet hatáskörén kívül eső akadályok által e kimutatás elkészítésében gátolva volna, erről egy
házmegyéje elnökségét értesítse s az akadályok elhárítására felkérje, — amely gyülekezet pedig e kimu
tatásokat a nyomtatványok vételéről számítandó két hónap alatt az espereshez be nem küldené, annak 
költségén az esperes fogja a táblázat betöltését eszközöltetni,

mely javaslat egész kiterjedésében elfogadtatván, a kerületi elnökség megbizatik, 
hogy e táblázatot és annak betöltésére vonatkozó utasítást kellő számú példányokban, a 
a rovatok fejezeteit egyszersmind német nyelven is kitöltve, kinyomassa, — azokat az 
esperesekhez szétkiildje, — az esperesek pedig oda utasittatnak, hogy ezek kitöltését 
az utasításhoz képest minél előbb eszközöltessék, s a kitöltött táblázatokat Klauzer Ká
roly bizottsági elnökhöz Sopronyba megküldjék, —  és hogy ha egynémely gyülekezetek 
a kitöltött táblázatokat kellő időben be nem küldenek, ezek kitöltését a hanyag gyüle
kezetek ^költségén teljesítessék, —  általában gondoskodjanak arról, hogy a rovatos ki
mutatások az utasításhoz képest szabályosan elkészíttessenek s a bizottság elnökéhez annak 
idején beküldessenek. — A felajánlott nyomatási költségekért b. Prónay Dezső világi 
elnök urnák a kerület köszönetét kifejezi.

73. Felvétetett az egyházkerületi gyámintézeti bizottmánynak 1871. évi aug. 22. Győrben 
tartott üléséről’ vezetett jegyzőkönyve, melynek

2. pontja szerint a központi gyámintézet egyházi elnökségre 16 szavazat közül Karsay Sán
dor superintendens urra esett 8, Czékus István superintendens urra szinte 8 szavazat.

3. A központi gyámintézeti világi elnökségre M.-Zsedényi Ede ur nyert 15 szavazatot.
4. A központi gyámintézeti egyházi tagságra Schiebung Károly tolnai esperes, a világi tag

ságra pedig Eöri Sándor választattak meg általános szavazattöbbséggel.
5. A gyámintézeti bizottmány világi elnökségét illetőleg a 16 szavazat közül 10 szavazat b. Prónay 

Dezsőre esvén, 6 pedig különböző egyének között megoszolván, igy b. Prónay Dezső ur mint a gyám
intézeti bizottmánynak megválasztott elnöke, a gyűlés üdvözlő lelkes éljenzése közt elnöki székét elfoglalja.

6. pontja szerint olvastatott az 1871. évben egyházkerületünkben tett gyámintézeti gyűjtés 
eredményét jelző pénztárnoki kimutatás, — mely helyesnek találtatván, a pénztárnok minden további 
felelősség terhe alól felmentetett — azonban határozatilag kimondatott, hogy jövőre az ügymenet köny- 
nyitése tekintetéből a számadások előleges átnézésére a kér. gyámintézeti gyűlésből választmány fog 
ki neveztetni.

7. pontja szerint az összes jövedelem volt 957 írt 58 kr, — melynek fele az alapszabályok 
értelmében a központi pénztárba tétetett á t , — fele pedig a folyamodó egyházak közt a következő- 
képen osztatott fel :

8. Hánynák 40 frt, Pálfának (Tolnamegye) 40; í r t ,  Csabdinak 40 frt, Kölesének 30 frt, 
Strukócznak 40 frt, a so j iron y i tápintézetnek 40 írt, Potyondnak 30 frt, Felső-Lőnek 30 frt, a fran- 
czia hitsorsosoknak 30 frt, Limbachnak 30 frt, Vauyolának 23 frt 79 kr, Németujvárnak 15 frt, 
Jobbágyinak 15 frt, Ó-Budának 15 frt, Dunaszerdah'plynek 15 frt, Leányfalunak 15 frt, Tokorcsnak 
15 frt, Szent-Tamásnak (keltái gyülekezet) 15 frt =  478 frt 79 kr.

9. pontja szerint az alapszabályokban a folyamodások útja kijelelve lévén, elhatároztatik, hogy 
a tájékozhatás s e szerinti intézkedés könnyítése tekintetéből jövőre a íolyamodások a kerületi gyűlés 
előtt egy hónappal okvetlen benyujtassanak. Kivételt csak oly gyülekezetek képezhetnek, melyek a ki
tűzött időhatár után sujtatnának elemi csapásokkal.

10. pontja szerint a központi választmányhoz segélyezésre a következendő intézetek és gyü
lekezetek aj áltatnak ; a szeretet adományára a sopronyi képezde ; ezután a slavoniai missio; Németh- 
ujvár, Egyházas-Hetye, Sárvár, Szent-Tamás, Pálfa (tolnai), Pállá (vasi) és Hány.

11. pontja szerint az 5000 frt államsegély átvételénél 20 frt bélyeg szükségeltetvén, ez 
megszavaztadk a múlt évi államsegély kéznél lévő időközi kamataiból.

12. pontja szerint ezen államsegély a következő rendben osztatik tel : a gyámoldának 500 frt, 
a sopronyi theologiára 1000 frt, a szentantalfai lelkésznek 50 frt, a vásonyinak, csapdinak, veszprémi
nek egyenként 20 frt, a sopronyi lyceum építésére 750 frt.
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13. pontja szerint a segélyezésre elfogadott gyülekezetek két osztályba soroztatván, az első 
osztályúak számára adandó segély 120 írtban, a másodosztályunké 80 írtban állapittatik meg. E sze
rint 120 írt segélyezésben részesül : Bikács, Felsö-László, Domonkosfa. Prosznyikfa, Pécs, Galsa, Alsó- 
dörgicse, Szombathely, Szabnak, Fejérvár ; — 80 írttal segélyeztetek : Ászár, Sár-Sz.-Miklós, Petöfalva. 
Mogyorósd, Sárvár, Liszó, KÓlesd, Dunaföldvár, Sand, Szend, Csáva, Yadosfa, Tés, Csurgó (Veszprémül,) 
Csékut, Bakony-Sz.-László, Szepeszd, Nagy-Dém.

14. pontja szerint superintendens ur értesíti a bizottmányt, hogy Petőfalván két alapítvány 
létezik, gyámintézeti segélyekre alapítva, —  az egyik 200 írt Pereli Anna, — a másik 25 írt Pauscher- 
wein J. után. Ezen alapítványok kamatjainak rendes begyűjtése az illető gyámintézeti elnökségre bi- 
zatik.

15. pontja szerint a Gustáv Adolf egyletnek segélyzendökül ajáltatnak: Sárvár, Szombat
hely, Fejérvár, Németujvár, Szent-Kereszt, Egyházas-Hetye, a slavoniai missio, Komárom, Pécs, Duna- 
földvár, Veszprém.

16. pontja szerint a Sopronyban tartandó központi gyűlésre az elnökségen kívül, képviselőkül 
kineveztetnek: Tóth János, Tatay Sámuel, Trsztyénszky Gyula esperesek, Hering János lelkész, Bara- 
nyay László felügyelő és Radó Kálmán urak.

17. pontja szerint a jövő évre a hivatal viselés ideje letelvén, elnök ur felhatalmaztatik az 
alapszabályok értelmében a szavazatok begyűjtésére.

18. pontja szerint b. Prónay Dezső világi elnök ur a gyámintézetnek 50 frtot ajándékozván, 
kijelenti, hogy a föntebbi czélra elnöki hivatalának viselése alatt évenként hasonló összeget adand, — 
mely nemeslelkü adomány és ajánlatáért a bizottmány hálás köszönetét nyilvánitja, az 50 frtnyi ösz- 
szeg a jövő évi bevételek sorába felvétetni határoztatván,

mindezek helyeslöleg tudomásul vétetnek.
74. A múlt 1870. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 25. pontjára — a tervbevett önálló 

országos theologia! academia segélyezése tárgyában, — beterjesztetik a  sopronyi ág. liitv. evang. gyüle
kezet presbyteriumának nyilatkozata, mely szerint ez azon ajánlatot teszi, hogy a szegényebb theologu- 
sok a tápintézetben ingyen vagy mérsékelt évi fizetés mellett nyerhetnének étkezést, — a fenálló dij- 
pénz alapokból több theologus nyerhetne évenként mérsékelt dijpénz osztalékot, és hogy a lyceumi épü
letben négy tágos és világos tanterem kizárólagosan az országos theologiai academia rendelkezésére át
adatnék ;

mely nyilatkozat superintendens urnák a központi elnökséghez juttatás végett ki
adatni rendeltetik.

75. Király József Pál mint a sopronyi tanító képezde igazgatója, beterjeszti a Zelenay-féle 
segély adomány ügyében a magyarhoni ág. hitv. evangelicusok egyetemes egyházi közgyűléséhez intézett 
kérvényét ;

superintendens urnák az egyetemes gyűlés elé terjesztés végett azzal rendeltetik 
kiadatni, hogy a segélyezést szorgalmazni sziveskedjék.

7(>. Folyó jegyzőkönyv 40. száma alatt a kácsfalui gyülekezet híveinek lelkészi kiványuk meg
változtatását és leszállítását kérelmező folyomodványiik elbírálására alakított egyházkerületi törvényszék 
jegyzőkönyvét illetőleg végzését beterjeszti,

az illető tolna-baranyai esperességhez további törvényszerű eljárás végett az összes 
iratokkal leküldetni rendeltetik :

77. Folyó jegyzőkönyv 40. száma alatt a nagyacsádi leány-gyülekezetnek a pápai anyagyüle
kezettől való különválása s önálló leány-gyülekezetté alakulása ügyében alakított egyházkerületi törvény
szék jelentését s az általa hozott végzést beterjeszti :

a veszprémi esperességnek az összes vonatkozó iratokkal együtt további törvény- 
szerű intézkedés végett leküldetni rendeltetik.

78. A bollahidi evang. leány-gyülekezetnek a kemenesallyai esperességhez terjesztett abbéli 
folyamodása, hogy az esperesség rendes tanítója részére a keresztelésre és egyháztóli kibocsátásra való 
felhatalmazást az egyházkerületi gyűléstől kieszközölje, felvétetvén,

miután az esporességi jegyzőkönyvi kivonatból kiderül, hogy a nevezett leány-gyüle
kezetben rendes tanítói állomás szerveztetek, és illendő fizetéssel elláttatott, másrészről 
pedig kiderül, hogy a nevezett leány-gyülekezet az anyáról több órányi távolságra esik : 
az esperesség ajánlata nyomán a tanító részére a keresztelési és egyháztól kibocsátha- 
tási engedély a kerületi gyűlés által megadatik.

79. Varga Mátyás Lajos komáromi jegyző a végett folyamodik, hogy az egyházkerületi gyá- 
molda pénztárába általa feleslegesen befizetett összeg neki visszafizettessék;



a gyámóldai számvevőségnek megvizsgálás és lehető elintézés végett kiadatni ren
deltetik, — jelentése beváratván.

A jövő évi egyházkerületi gyűlés helyéül a fenálló sor szerint sz. k. Soprony városa következik. 
Hitelesítettük : Jeyyzette'

K a r sa y  Sán d or, s. k. K is  Sándor, s. k.
superintendens. világi főjegyző.

E ösze Z sigm ond, s. k. 
esperes.

N a g y  P á l ,  s. k.
győrj képviselő.

T A R T A L O M .
1. Gyűlés megnyitása.
2. Jegyzőkönyvi hitelesítők kinevezése.
3. Világi főjegyző választása.
4. Világi aljegyzőre szavazás.
5. Szomszéd állambeli egyházak segélyezése.
6. Kincstári illetményes katonák halálozása.
7. Tanfelügyelő kinevezése Vasmegyében.
8. Az 1869. és 1870. évi államsegély kiosztása.
9. Kerületi nyugdíjalap.

10. A siketnémák iparintézeti öszmüködő társulata.
11. A kerületi tanintézetek tudósit ványai.
12. Egy éves önkénytesek felvétele.
13. Schwab Erasmus „Volksschulgarten“ czimtt 

műve.
14. Il-od tanfelügyelő kinevezése Fehér-Veszprém- 

megyében.
15. Dr. Szeberinyi János czime.
16. Dr. Pauler Tivadar vall. és közokt. minis- 

térré kineveztetése.
17. Póttanfolyam tanítók számára.
18. Tanitóképezdei növendékek névjegyzéke.
19. Sopronja egyház földtehermentesitési kötvé

nyének kihúzása.
20. Petrovics Pál nyug. tan. segélyezése.
21. 32 évet be nem töltött egyének halálozása.
22. Iskolák újból építése vagy átalakítása.
23. Országos m. k. statistikai hivatal.
24. Hadköteles tanítók évi gyakorlata.
25. Birodalmi tanácsban képviselt országok nép

iskolai állapota.
26. Lostorfer Pál lelkésznek a koronás arany 

érdem-kereszt adományozása.
27. Gazdasági póttanfolyam tanítók számára. 
28—32. Iskola-szervezésre megintések.
33. A tiszántúli ref. superintendensi választás.
34. A tiszai evang. superintendensi választás.
35. Aczendorfer-féle hagyomány.
36. Egyetemes gyűlési képviselők.
37. Az államsegély felemelése és kezelése.
38. Az államsegélyre vonatkozó indítvány.
39. Superintendensnek évi jelentése.
40. Kerületi törvényszékre fellebbezett ügyek.
41. Iskolai nagybizottmány jegyzőkönyve.

42. Sopronyi főtanodai igazgató jelentése.
43. Tanitóképezdei igazgató jelentése.
44. Láhne Frigyes magán tanintézete.
45. Népiskolaügy.
46. Katii, tanintézetekben tanuló evang. ifjak 

hittani oktatása,
47. Tápintézeti gondnok jelentése.
48. Pénzügyi és gyámóldai bizottság jegyzőkönyve.
49. Kerületi pénztárnok jelentése.
50. Biztositási ügynök jelentése és választása.
51. Gyámolda segélyezése.
52. Egyházi birtokadó.
53. Németh István tábornok-féle dijpénz.
54. Hertelendy-féle alapítvány.
55. Sz.-lőrinczi algymnasium áthelyezése Bony- 

hádra.
56. Hoffer Zsuzsánna özv. Auer Andrásné ha

gyománya.
57. Palotai lelkészi hi vány.
58. Egyházi névtár.
59. Bárány Borbálya-féle alapitv. okmánya.
60. Sopronyi tanitóképezde fentartása.
61. Turcsányi Adolf tanár nyugdíjazása.
62. Felekezeti képviselők a megyei iskolataná

csokban.
63. Közteherviselési kulcs.
64. Slavoniai missio.
65. Bonyhádi algymnasium tápintézete.
66. Természettani szerek.
67— 68. Gyámolda alapszabályai módosítása,
69. Choral-könyv.
70. Szombathelyi leányegyház anyásitása.
71. Pinkafői egyház és a vasi fő-esperesség közti 

ügy.
72. Közteherviselési kulcs.
73. Kér. gyámintézet jegyzőkönyve.
74. Theologia! akadémia.
75. Zelenay-fóle alapítvány.
76—77. Kácsfalui és nagyacsádi egyh. ügyét 

a törvényszék beterjeszti.
78. Bollahidai leánygyülek. folyamodása.
79. Varga Mátyás 1.-komáromi jegyző kérvénye.

Nyomatott Győrött Czéh Sándornál 1871.
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A dunántúli ág, liitv. evang. egyházkerület az 1872-ik évi aug. 21. 
és következő napjain, Soprony szab. kir. városban főtisztelendő 
iíarsay Sándor superintendens és tekintetes Berzsenyi Miklós 
kerületi felügyelő urak ikerelnöklete mellett közgyűlést tart
ván, jelen voltak: Tóth János egyházi fő- és Ritter István 
aljegyzők, — Kis Sándor világi fő- és Káldy Gyula helyette
sített jegyzők,

Mégis az egyházmegyék részéről:

A sopronyi felső egyházmegyéből : Fleischliacker Károly esperes, Posch Frigyes lk., Yeisz 
József lk., Szente Pál képviselők.

A sopronyi alsó egyházmegyéből : Trsztyénszky Gyula esperes, Baranyai László esperességi 
felügyelő, Ostffy Pál kir. táblai ülnök, Bejek György lk., Gyurácz Ferencz lk., Rupprecht Lajos, 
Patthy Sándor, Rupprecht Tásziló képviselők.

A vasi felső egyházmegyéből : Kirchknopf Mátyás esperes, Toperczer Károly esperességi fel
ügyelő, Tónika Károly lk., Radó Kálmán, Stettner Gyula tanár, képviselők.

A vasi közép egyházmegyéből : Poszvék Sándor esperes, Berke János lk., Turcsányi Andor lk., 
Károlyi Antal képviselők.

A kemenesalji egyházmegyéből : Tóth János esperes, Boda József esperességi felügyelő, He
ring János, Csapli István, Hetyésy István lk., Vidos Kálmán, Koczor Dániel képviselők.

A veszprémi egyházmegyéből : Tatay Sámuel esperes, Szalay Sándor lk., Kis Lajos lk., 
Szente Pongrácz képviselők.

A győrmegyei egyházmegyéből : Mészáros István esperes, Takács Ferencz lk., Matisz Károly lk.? 
Eőry Sándor képviselők.

A fehér-komáromi egyházmegyéből : Schmid Mihály esperes, Mostyenán György lk., képviselők.
A zalai egyházmegyéből : Eősze István esperes, Perlaky Gábor esperességi felügyelő.
A somogyi egyházmegyéből : Andorka János esperes, Horváth Sándor lk., képviselők.
A tolna-baranya-somogyi egyházmegyéből : Schleining Károly esperes, Ritter István lk., képv.
Soprony szab. kir. városi gyülekezet részéről: Klauzer Károly felügyelő, Poszvék Keresztély lk., 

Freytag Victor lk., Reichenhaller József, Dr. Schreiner Károly, Ihász Rezső, Hauer Samu, Petrik 
Gyula képviselők.

Győr szab. kir. városi gyülekezet részéről : Peregi Mihály felügyelő, Kis Sándor, Nagy Endre, 
Gayer Sámuel tanár, képviselők.

Kőszeg szab. kir. városi gyülekezet részéről: Schneller Vilmos lk., Szovják Hugó felügyelő.
Ruszt szab. kir. városi gyülekezet részéről : Manhardt Mihály lk.
A sopronyi főtanoda részéről : Petrik -János Jakab igazgató, Király József Pál képezdei igaz

gató, Miillner Mátyás képviselők, Poszvék Gusztáv, Fehér Samu tanárok, Scheffer Károly egyházkerü
leti pénztárnok, és nagyszámú közönség közelből és távolból.

Mely alkalommal:
1. Megható karének és superintendens ur által végzett buzgó ima után, kerületi felügyelő 

ur a nagyszámmal egybegyült képviselőket és egyéb buzgó hiveket meleg szavakkal üdvözölte, s méltó 
örömét fejezvén ki a fölött, hogy a kerületnek régi, edzett bajnokai mellett, a fiatalabb nemzedéket 
is buzgó részvéttel sorakozni szemléli, — a tanácskozást megnyitotta.

2. Superintendens ur beterjeszti a múlt évi kér. gyűlés jegyzőkönyvi 3-ik pontja alatt a 
kerületi világi aljegyzősógre beérkezett szavazatok felbontására saját elnöklete mellett kinevezett s



egybeült választmány jegyzőkönyvét. — E szerint az újból szavazás alá kitűzött Bognár Géza és Radó 
Dénes urak közül az előbbi 86, az utóbbi 58 szavazatot nyervén, Bognár Géza ur 18 szavazattöbb
séggel kerületi világi aljegyzőül megválasztatott. Ö azonban, mint államügyész a kerületi jegyzőséget 
mostani hivatalos állásával összeegyeztethetőnek nem tartván, superintendens úrhoz intézett levelében 
az iránta nyilvánult bizalmat megköszönte s általa el nem fogadhatónak nyilvánította. Minek folytán 
a gyülekezetek újabb szavazásra s szavazataiknak f. évi decz. 21-ig superintendens úrhoz leendő be
terjesztésére, — a már kinevezett választmányi tagok pedig azok felbontására utasittatnak.

Egyetemben Káldy Gyula ur, e gyűlés tartamára, a világi aljegyzői szék betölté
sére felkéretett, — ki is- a közkiváuatnak engedvén, azt elfogadta.

3. Olvastatott a vallás- és közukt, minisztériumnak 1871-ik évi aug. 21-ről 19,840. sz. a. 
a kis-szalóki —

4. Ugyanannak 1872-ik évi febr. 27-ről 4429. sz. a. a pálfai —
5. U. a. 1872-ik évi máj. 28-ról 19,945. sz. a. a szergényi —
6. U. a. 1872-ik évi jul. 18-ról 14,654. sz. a. a leányfalvi — leány-gyülekezetek részére, 

templomuk felépithetése, illetőleg kijavít hatása tekintetéből kegyes adományok gyűjtését engedélyező 
rendelete.

Mind e rendeletek az illetőkkel annak idejében közöltéivé lévén, itten tudomásul 
vétettek. Egyetemben, miután az ilyen kéregetések és segély-gyűjtések körül, különösen 
az utóbbi időkben, sok visszaélés tapasztalhatott, — a kegyadományok gyűjthetésére 
engedélyt nyerni kívánó gyülekezetek ezutánra oda utasittatnak, hogy ügyüket az illető 
egyházmegyei hatóság előtt indítsák meg, és ennek ajánlatával ellátott folyamodványu
kat a kerületi gyűlés tartása előtt legalább egy hónappal, superintendens úrhoz, a 
kerületi gyűlés elé terjesztés végett — bekiildjék.

7. A föntebbi ponttal kapcsolatban, Trsztyénszky Gyula esperes ur által panaszkép emlittetvén 
föl, hogy a főiskolák részéről kiküldött supplikánsok, az utóbbi időkben a polit, hatóságok által több 
helyütt méltatlanul bántalmaztattak, s eljárásaikban az 1790/1. 26. törvczikk ellenére, mely számukra 
felsőbb tanintézeteink érdekében hitsorsosink közt, kegyadományok gyűjtését biztosítja, akadályoztattak.

Az illető esperes ur oda utasittatik, hogy az ügyállás felől superintendens úrhoz, 
részletes tudósítást tegyen, — az pedig fölkéretik, hogy a szükséghez képest az egye
temes gyűlésen a sérelem orvoslását eszközölje.

8. Olvastatott a vallás- és közokt. miniszter ur 1871-iki szept. 20-ról 17,851. sz. a. kelt 
levele, mely mellett Barla István, volt paksi lelkésznek a közte és gyülekezete közt fennforgott per, 
ügyiratait ugyan a miniszter úrhoz intézett folyamodványával együtt visszaküldötte.

A folyamodvány nevezett lelkészhez, — a periratok pedig a tolnai esperességhez 
levéltárba tétel végett elszállittattak.

9. Ugyan a vallás- és közokt. minisztérium 1871-iki szept. 28-ról 12,804. sz. a. kelt ren
delete szerint, az osztrák-magyar birodalomban elhalálozott belga illetőségű egyének halotti bizonyítvá
nya, a Bécsben székelő belga követséghez megküldendő.

Köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
10. Ugyan a vallás- és közokt. minisztériumnak 1871-iki nov. 8-ról 26,770. sz. a. kelt 

intézvényével a 36 ezer frtnyi államsegélyből kerületünk részére 5 ezer frt. utalványoztatok.
Ezen összegre nézve az 1871-iki kér. gyűlés megelőzőleg intézkedvén, e helyen 

tudomásul szolgál.
11. Ugyan a vallás- és közokt. minisztérium 1872-iki jan. 26-ról 1413. sz. a. kelt intézvé- 

nye szerint, a népiskolákban használt alkotmány-ellenes tankönyvek, a hol találtatnak, forgalmon kívül 
helyezendők és mással felcserélendők.

Tudomásul szolgál.
12. Ugyan a vallás- és közokt. minisztérium 1872-iki jan. 31-ről 1665. sz. a. kelt értesí

tése szerint, Balogh István nyugalmazott tanító 50 frtnyi segélypónzben részesült.
Tudomásul szolgál.

13. Ugyan a vallás- és közokt. minisztérium 1872-iki ápr. 7-ről 7565. sz. a. kelt intózvó- 
nye szerint, a cautióra kötelezett katonák, csak azon esetben esketendők meg jegyeseikkel, ha a cs. 
kir. hadi letéti ügyviselőségtől bizonyítványt mutatnak elő.

Köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
14. Mégis a vallás- és közokt. minisztérium 1872-iki ápr. 14-ről 21,843. sz. a. kelt reude- 

lete szerint, a r. kath. és görögkeleti érsekek és püspökök értesittetnek, hogy a  kellő képességgel 
nem biró tanítókra uézve, tanképesitő vizsga letételére 1873. évi jul. vége, — visszavezetés esetén 
pedig legvégső határidőül 1874. évi febr. hó vége tűzetik ki, mely idő elteltével, végkép elutasit-
tatni, illetőleg elmozdittatni fognak.

Tudomásul szolgál.
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15. A vallás- és közokt. miniszter ur 1872-iki ápr. 23-ról 8890. sz. a. kelt levele mellett 
a magyar kir. egyetem vegytani intézetének leírása, — a sopronyi főtanoda részére 1 példányban 
megküldetett.

A nevezett tanintézet igazgatóságának kézbesittetvén, — tudomásul szolgál.
16. A vallás- és közokt. minisztérium 1872-iki ápr. 25-ről 4787. sz. a. kelt intézvényével 

arról értesít, hogy a tanitókópezdei növendékeknek a hadkötelezettség alóli felmentése ügyében a ma
gyar kir. honvéd- és közös hadügyminisztérium között folytatott tárgyalások nem vezettek ugyan kellő 
eredményre, — annyit azonban kieszközöltek, hogy egyes esetekben, a mennyiben a fennforgó különös 
tekintetet érdemlő körülmények fölemlitésével, az illető képezdei növendékeknek, a tanulmányokban 
tanúsított kitűnő előmenetele igazoltatnék, és a mennyiben ezt az illető hadtest-parancsnok állományi 
viszonyai megengedik, egyes növendékek irányában, a magyar kir. honvédelmi miniszter ur által teendő 
ajánlathoz képest, kíméletes intézkedések fognak tétetni.

A kérdéses ügy a föntebbi intézkedés által, csak kevéssel válván enyhébbé; — 
az egyetemes gyűlésre menendő képviselők utasittatnak oda hatni, hogy e tekintetben 
kedvezőbb eljárás eszközöltessék' ki.

17. Vallás- és közokt. miniszter ur 1872-iki ápr. 26-ról 10,584. sz. a. kelt intézvényével 
értesíti superintendens urat, hogy az államsegély a kerület részére 1872. évre 5000 irtokban ismét 
utalványoztatik.

A kerületi gyámintézeti bizottmány utasittatik, az összeg kiosztására nézve, a 
bevett szokás szerint intézkedni. — Egyúttal az egyetemes gyűlésre menendő képviselők 
újból megbizatuak, hogy az államhatóságnál részünkre nagyobb összeg kieszközlését 
sürgessék.

18. Ezen ponttal kapcsolatban, szóba hozatván múlt évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvi 
28-ik pontja, mely szerint „elváratik a kerületektől, hogy az államsegélyből, mig abban részesülendnek 
az egyetemes egyház szükségleteinek födözésére egyenkint minden évben 250 irtot fognak beküldeni.“

Kerületünk az indítványozott összeget oly feltétel alatt szavazza meg, hogy annak 
hovaforditásáról az egyetem évenkint értesítse a kerületet.

1!). Vallás- és közokt. miniszter ur 1872-iki máj. 4-ről 9308. sz. a. kelt intézvénye mellett 
az osztrák-magyar külhajózás 1869. évi forgalmáról szóló kimutatást a kerületi tanintézetek részére 
megküldi.

Superintendens ur által a sopronyi és bonyhádi tanintézetek igazgatóságának kéz
besittetvén, — tudomásul szolgál.

20. Vallás- és közokt. miniszter urnák 1872-iki máj. 10-ről 11,441. sz. a. kelt intézvényé
vel a tanítói póttanfolyamok aug. és szept. hónapokra, 6 heti időtartamra 60 krnyi napi-dij mellett 
elrendeltetnek.

Köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
21. A vallás- és közokt. minisztérium 1872-iki máj. 17-ről 5370. sz. a. kelt rendelete sze

rint, az államképezdékből, csak olyan növendékek alkalmazandók rendes vagy segédtanítókul, kik a 
három évi tanfolyam bevégzését bizonyitványilag igazolják.

Köröztetve volt, — tudomásul szolgál.
22. Ugyan a vallás- és közokt. minisztérium 1872-iki máj. 30-ról 11,566. sz. a. kelt abbeli 

rendelete, mely szerint a szabadságos és tartalékos katonák esketéséről eddig beterjesztetni kívánt je
lentések, — ezután mellőzendők.

Köröztetve volt, — örvendetes tudomásul szolgál.
23. Ugyan a vallás- és közokt. minisztérium 1872-iki jun. 4-ről 601. sz. a. kelt intézvényé

vel értesít, hogy a földművelés-, ipar- és kereskedelmi minisztérium, az országos magyar kir. statistikai 
hivatalt a magyar birodalom helység-névtárának szerkesztésével bízván m eg,. ezen mű 5 forintjával 
kapható lesz.

Tudomásul szolgál.
24. A vallás- és közokt. miniszter ur 1872-iki jun. 6-ról 13,607. sz. a. kelt intézvényével 

értesít, hogy a felsőbb gazdasági tanintézetekben, néptanítók számára 4 heti tanfolyam nyittatik.
Ezen tanfolyamra a superintendens ur által ajánlottak közül : Nagy Gábor lébenyi, 

Mühl János l.-komáromi és Rácz Mátyás koltai tanítók — ugyan a vallás- és közokt. 
minisztérium 1872-iki jul. 13-ról 14,062. sz. a. kelt intézvénye szerint, — kinevez
tettek. — Tudomásul szolgál.

25. Ugyan a vallás és közokt. minisztérium 1872-iki jun. 30-ról 15,295. sz. a. kelt intéz- 
vényével superintendens ur felhivatik, hogy a Sina Simon-féle néptanitó-segélyzési alapnál üresedésbe 
jö tt egy 100 frtos hely betöltése tekintetéből, három tanítót ajánlatba hozzon.

Teljesítetett, — tudomásul szolgál.
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26. Ugyan a vallás- és közokt. minisztérium 1872-iki jul. 23-ról 10,315. sz. a. kelt intéz- 
vényével azt kérdezi : váljon átirliatók-e egyházközségi államkötvények, átadóra szóló kötvényekké, — s 
mily hatóság legyen illetékes, az ilyen átiratás engedélyezésére?

A kerületi gyűlés ezennel egyházszervezetéből kifolyólag kijelenti, miszerint az 
átiratási engedélyezésre az egyházmegyei hatóságok vannak jogosan felhatalmazva.

27. Mégis a vallás- és közokt. minisztérium 1872-iki jun. 21-ről 143. sz. a, kelt leiratában 
örömét fejezi ki, hogy némely fehér- és veszprémmegyei iskolákban a hiányok kijavíttattak, másokban 
az arratörekvés tapasztaltatik.

örvendetes tudomásul szolgál.
28. Mégis a vallás- és közokt. minisztériumnak 1872-iki jun. 2-ról 127. sz. a. kibocsátott 

rendeletével tolna-baranyai több iskolák az 1868-iki 38-ik törvczikk követelményeinek eleget tenni 
figyelmeztetnek.

1872-iki ápr. 1-ről 3312. sz. a. kiadott rendeletével: Ménfő, Győr-Szemere és Téth iskola
hiányok pótlása végett első ízben —

1871-iki nov. 9-ről 23,240. sz. a. kiadott rendeletével: Bakony-Szombathely, szintén első Ízben —
1871-iki nov. 14-ről 25,939. sz. a. kiadott rendeletével: több vasmegyei egyházak, szintén 

első ízben —
1871- iki szept. 18-ról 21,965. sz. a. kiadott rendeletével: Csabdi, Gyúró. Ondód, Csernye, 

Német-Szombathely, első Ízben —
1872- iki jul. 10-ről 15,466. sz. a. kiadott rendeletével: Bakony-Szombathely, másod Ízben —
1872-iki ápr. 8-ról 6958. sz. a. kiadott rendeletével: Csabdi, Gyúró, Ondód, szintén másod

Ízben — az iskola-hiányok pótlására, megintetnek.
Mindezen megintések annak .idejében az esperesi hivatalok utján az illetőkkel kö

zöltettek. —  Miután azonban többféléi azon panasz merült föl, hogy az ’ilyen meginté
sek, sokszor méltatlanul és épen nem alapos tudomás következtében intézteinek az ille
tékhez, — a kér. gyűlés oda utasitja az alaptalanul megintetteket, hogy minden egyes 
fölmerülő esetben superintendens urat azonnal értesítsék.

29. Ugyan a vallás- és közokt. minisztérium 1872-iki jul. 24-ről 18,708. sz. a. kelt intéz- 
vényével jelenti, miszerint Ő cs. kir. apostoli Felsége a hanyi leány-gyülekezetnek, magán-pénztárából 
templom- és iskola-épitésre 300 frtot legkegyelmesebben adományozott.

Superintendens ur jelentése szerint a kir. kegyadomány az illető gyülekezetnek 
megküldetvén, — e helyütt örvendetes tudomásul szolgál. Többire superintendens ur 
a hivatkozott intézvény értelmében is felkéretik, minden ilyen előforduló esetben ügyelni 
arra, hogy a kegyadományok a kérelmezők által kifejezett czélokra fordittassanak.

30. A vallás- és közokt. miniszter ur 1871-iki szept. 21. 331. sz. alatti rendeletével Sala
mon József tolna-baranyamegyei

1871-iki okt. 29. 1315. sz. alattival Németh Antal zalamegyei
1871-iki okt. 29. 1205. sz. alattival Schiessler Gyula somogymegyei
1871-iki decz. 13. 560. sz. alattival Vargyas Endre győr-komárom-esztergommegyei
1871-iki decz. 13. 1582. sz. alattival Krób Tál zalamegyei Il-od tanfelügyelőkké nevez

tetnek ki.
Minderről az illető esperességek annak idejében értesítve lévén, —  tudomásul szolgál.

31. Superintendens ur beterjeszti szokott évi jelentését az általa teljesített hivatalos eljárá
sokról és egyéb a kerületben fölmerült mozzanatokról. Ennek

a .  1-ső pontjában sajnálattal jelenti, hogy egyéb hivatalos elfoglaltsága és saját egyházában felha
talmazott teendői miatt ez évben egyházlátogatást nem teljesíthetett, 

t) . 2-ik pontjában az egyházi élet azon mozzanatait hozza tudomásra, melyek a hívek vallásos buz- 
góságáról és áldozat-készségéről tanúskodnak. Névszerint:

Szt.-András kisded egyház, alig hogy uj iskolát, lelkész- és tanitó-lakot épített, templomát 
toronynyal és uj oltárral díszítette föl, s mindezt a csekélyszámu, de buzgó hívek, egészen saját 
erejükből. A hálaünnepély megtartására Trsztyénszky Gyula esperes bízatott meg.

Pálfa, tolnamegyei leány-gyülekezetben uj templom épült, melyet Schleining Károly, tolnai 
esperes szentelt fel.

B.-Tamásiban, Yanyolán, Bödögén és N.-Acsádon uj iskolák épülték. A hálaünnepélyek e 
helyeken Tatay Sámuel esperes által tartattak.

Felső-Lászlón épült uj iskolát Schneller Vilmos, kőszegi lelkész avatta fel.
Alsó-Lövő 14 mázsás harangot öntetett, melyhez az anyagot Vilmos német császár ő felsége 

ajándékozta. A hálaünnepélyt Kirchknopf Mátyás esperes tartotta.
Sárvár díszes paplakot, — Doroszló czélszerü iskolát épít, — Puczincz állandó segédlelkészi, 

— Domonkosfa segédtanítói állomást szervezett, — Bópcze-Lak diszes templomának megfelelő uj
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orgonát készíttet. Sárvár a lelkész és tanító fizetését javította. — Körmend a lelkészi fizetést 
ezüst értékre emelte. Felső-Petrócz és Acsád változás alkalmával a tanítók fizetését javította. — 
Györköny, iskoláját községivé alakította.

Vasmegye a nemesi pénztárból egyházkerületi felügyelő ur közvetítése folytán, r. kath. iskolai 
czélokra kiszolgáltatott összeg arányában, ugyan népnevelési czélokra, a kebelében létező három 
evang. esperességnek összesen 3508 frtot utalványozott ki.

Takács Lajos vasi közép-esperessógi felügyelő, hivataláról lemondván, 200 frt. dijpénz-alapit- 
ványt tett, melynek kamatait az egyházmegye, tanítói pályára készülő ifjak segélyzésére fordítja.

Tomka Keresztély 100 frtnyi alapítványt tett a sárvári gyülekezetben, szegénysorra gyer
mekek tanitatására.

Fáik Miksa országgyűlési képviselő 100 forintot adományozott a doroszlói leányegyháznak, 
tanszerekre.

A miskolczi egyházi elöljáróság, mint a felső-magyarországi kiházasitó-egylet igazgatója, 
gyámoldánkuak 100 frtot küldött.

Mindezekről örömmel, illetőleg köszönettel vesz a kerületi gyűlés tudomást.
c .  A jelentés 3-ik pontja szerint a múlt 1871-ik évi egyetemes gyűlésen, kerületi felügyelő úrral 

s több más egyházi és világi atyafiakkal együtt, kerületünket képviselte.
d .  4-ik pontja szerint sopronyi főtanodánk, theologiai intézetünk -és tanitó-képezdénk nyári vizsgáin 

mindvégig jelen volt s az ifjúság körül a szellemi és erkölcsi élet örvendetes jelenségeivel talál
kozott. Az érettségi vizsgák is, legnagyobbrészt kedvező eredménynyel, elnöksége alatt tartattak meg.

e .  5-ik pontja szerint a kerületi iskolai nagy-bizottmány szokott évi gyűlését felügyelő úrral együtt 
vezette.

f. 6-ik pontjában sajnos részvéttel emlékezik halottainkról, s ezek közt kiválóan Eősze Zsigmond 
tétlii lelkész és győrmegyei esperes, — valamint László Jónás pápai lelkészről, kik egyházunk 
közügyeinek hasznos szolgálatokat tettek; — Gál László sandi lelkészről és Dr. Szontagh Kál
mán vallásügynökről, — egyházunknak e vallásbuzgó és tevékeny férfiáról, kinek özvegyéhez, a 
kerület nevében részvétnyilatkozatot is küldött.

Mindezekről a kér. gyűlés is, mély sajnálattal vesz tudomást.
g \  7-ik pont szerint esperesi és felügyelői hivatalukról leköszöntek: Schmid Mihály, fehér-komáromi 

esperes; Kleinrath Károly, ruszti, —  Turcsányi Lajos, kőszegi, — Perlaky Dániel, győri, — 
Takács Lajos, vasi közép-esperessógi és Klauzer Károly sopronyi gyülekezeti felügyelők. —  Diskay 
Kálmán, pápai segédlelkész, az egyházi hivatalból kilépett. Kohut Mihály, antonováczi lelkész, a 
slavoniai missiót múlt őszszel elhagyta.

E pont alatt superintendens ur tiszttársi sajnálatának is ad kifejezést a fölött, hogy Dr. Szé
kács József, bányakerületi superintendens ur, kinek az egyetemes egyház körül halhatatlan érdemei 
vannak, ez év folytán superintendensi hivataláról lemondott.

E sajnálatot a kerületi gyűlés is egyhangúlag osztja.
h .  8-ik pontja szerint esperesül választatott Schmid Mihály újonnan a fehér-komáromi egyházme

gyében,' Mészáros István a gy őr megy eiben. Felügyelőkül választattak: Kourád Lajos Ruszton, 
Szovják Hugó Kőszegen és Peregi Mihály Győrött.

i .  9-ik pontja szerint lelkészekül választattak: Schneider Vilmos dobrai helyettes, ugyanoda rendes 
lelkésznek : Pongrácz Antal zala-istvándi lelkész Gyékényesre éltes atyja mellé társlelkésznek ; 
Hofbauer Pál superintendensi segédlelkész Kapira ; Horváth Sámuel szil-sárkányi lk. Szt.-Andrásra ; 
Kolbenheyer Albert lajos-komáromi s.-lk. Hántára; Geschrey György koltai s.-lk. Zala-Istvándra ; 
Tóth Sándor győr-szemerei lk. Szil-Sárkányba; Teke Lajos véssei s.-lk. Sandra. —  Segéd-lelké
szekül hivattak meg: Maninger György Pinkafőről Borostyánkőre; Zatkalik Lajos Bokodról Lajos- 
Komáromba ; Torkos Géza, superintendens mellé Győrbe ; Freyler Károly Sopronyba ; Hesz Mihály 
Mucsfalváról Mekényesre; Thomay József Pápáról Véssére; — üresedésben vannak: Tóth, Pápa, 
Győr-Szemere, Kácsfalu.

k .  10-ik pontja szerint múlt évi október 10-én papi vizsgát tettek : Ebner Gusztáv, Hesz Mihály, 
Káldy Mihály, Kis Lajos, Marhausser Imre, Németh István, Seiler Frigyes, Thomay József és 
Zatkalik Lajos.

1. 11-ik pontja szerint segéd-lelkészekül fel avattattak : Ebner Gusztáv, Magyar-Bollra ; Hesz Mihály 
Mucsfára; Kis Lajos Bobára; Németh István Nagy-Geresdre; Seiler Frigyes Rusztra; Thomay 
József Pápára; Zatkalik Lajos Bokodra; Káldy Mihály és Marhausser Imre, superintendens ren
delkezésére.

m .  12-ik pontja szerint folyó évi papi-vizsgára jelentkeztek, Jénából: Péter Lajos, Erink Miklós, 
Laucsek Jónás; Haliéból: Németh Pál, Schöpf Gyula; Baselból: Brunner János, Ennél Gyula; 
Becsből : Seregély Dávid, Berta Dávid, Kirch János, Horváth Károly, Böjtös János, Pfeiffer 
István.

2
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n .  13-ik pontja szerint a tiltott földi házasságok dijaiból a kerület rendelkezése alá bocsát superin
tendens ur 830 frtot osztrák értékben.

Ezen összegből 600 frtot a sopronyi tanitó-képezde adósságának törlesztésére ; — 
100 frtot a felső-lövői tanitó-képezdóre ; 130 frtot pedig a bonyhádi algymnasiumi táp
intézetre fordittatni határoz tátik.

O. A 14-ik pont szerint a Glosius-Artner-féle alapból segélyeztettek : Turcsányi Adolf, nyug. tanár 
80 írttal ; özv. Krausz Theophilné 60 írttal ; özv. Szalay Józsefné 60 írttal ; özv. Bittér Józsefné 
60 írttal.

p .  A 15-ik pont szerint az áldásosán működő Gusztáv-Adolf-egylettől segélyt nyertek: Antonovácz 
291 frt. 45 krt. ; Duna-Földvár 164 frt. 60 krt. ; Pécs 164 frt. 60 krt. ; Német-Újvár 82 frt. 
30 krt. ; Komárom 49 frt. 40 krt. ; Rohoncz 82 frt. 30 krt. ; Szombathely 329 frt. 20 krt. ; 
Fehérvár 128 frt. 25 krt.; Alsó-Lövő 96 frt. 35 krt. — Összesen: 1388 frt. 45 kr. Ezen 
kívül ugyanezen egylet, a felső-lövői tanitó-képezdét ez évben közvetlen szokott tetemes segélyben 
részeltette.

q .  Mégis annak 16-ik pontja szerint az e. e. e. gyámintézet részéről 1871. évben, segélyt nyertek: 
a sopronyi tanitó-képezde 400 frtot; a slavoniai missió lelkésze 70 frtot, tanítója 30 frtot; Szt.- 
Tamás 30 frtot; Bálfa (kemenesi) 25 frtot; Pálfa (tolnám.) 25 frtot; Egyházas-Hetye 25 frtot. 
Összesen: 750 frt.

r .  Mégis annak 17-ik pontja szerint az 1871-iki 5000 frtnyi államsegélyből kiosztott összegeket 
az illető gyülekezeteknek megküldötte, s nyugtáikat a vallás- és közokt. minisztériumhoz fel
terjesztette.

S. A 18-ik pont szerint az 1872-ik évi 5000 frtnyi államsegélyt máj. 16-án a győri adóhivatalnál 
felvevőn, még azon napon kamatozás végett takarékpénztárba letette, s ezúttal az egész összeget 
kamatjaival együtt a kér. gyűlés rendelkezése alá bocsátja.

Szokott gyakorlat szerint átadatik a kér. gyámintézeti bizottmány elnökségének a 
kiosztás fölötti rendelkezés végett; a jelentés még e gyűlés folyama alatt beváratván.

t .  A 19-ik pont szerint a Németh István tábornok-féle dijpéuz-alapitványból kerületünkre eső rész
letet 1160 frtot Dr. Szontagh Kálmán ur által kézbesítve felvette és azonnal Schéffer Károly 
egyházkerületi pénztárnok ur kezeihez szolgáltatta.

U . A 20-ik pont szerint Ö cs. kir. apostoli Felsége által a hanyi leány-gyülekezetnek legkegyelme- 
sebben adományozott 300 frtot ; — úgy a vallás- és közokt. minisztérium által Balogh István 
nyug. tanító részére rendelt 50 frtot illető helyekre megküldötte.

V. A 21-ik pont szerint a többi testvér prot. egyházkerületeknek úgy az erdélyi ref. atyafiaknak is 
egyházkerületi gyűlésünk jegyzőkönyvét, valamint egyházi névtárunkat is megküldötte s ugyanazoktól 
csere-példányokat vett.

X . A 22-ik pont szerint a magyar-óvári gazdászati ideiglenes tanfolyamra, fölterjesztése folytán, az 
illető minisztérium által Nagy Gábor lébenyi, Rácz Mátyás koltai és Mühl János lajos-komáromi 
tanítók neveztettek ki.

y .  A 23-ik pont szerint a múlt évi kér. gyűlés jegyzőkönyvi 39. b b .  pontja alatt nyert megbízatás 
alapján a kerületi énekes-könyv újra nyomatosa iránt Czéli Sándor magyar-óvári nyomdászszal 
újabb tiz évre szerződött oly módon, hogy nevezett nyomdász 1872. év végéig tartozik a uyoma- 
tási szabadalomért, 200 frtot o. értékben a kerületi pénztárba fizetni, mely összegnek fele az 
illető által lefizetve már Scheffer Károly kerületi pénztárnok ur kezeihez adatott.

A beterjesztett szerződés lielyeseltetik, — a kikötött 200 frt. pedig a sopronyi 
képezde adósságának törlesztésére fordittatni határoztatik.

Egyébiránt superintendens urnák, a kerület ügyeiben teljesített, s a jelentésből 
kitűnő buzgó és lelkiismeretes eljárásáért méltányló elismerés és köszönet szavaztatott.

Jegyzetté: Tóth János m. k., kér. egyházi főjegyző.

32. Báró Prónay Gábor egyetemes felügyelő ur f. évi junius hóban Pesten 37. sz. alatt 
kelt átiratában arról értesiti az egyházkerületet, hogy az egyház-egyetem részéről ez évben tartandó 
egyetemes gyűlés határidejéül f. évi okt. hó 3-ik és következő napjait oly módon tűzte ki, hogy az elő- 
tanácskozmány az evaug. épület nagy-termében ugyanazon hó 2-án délutáni 5 órakor fog megtartatni;

az értesítés tudomásul vétetvén, egyházkerületünknek az egyetemes gyűlésen leendő 
képviselőiül az elnökségen kívül a következő 1agok választattak: az egyházi részről: 
Kirchknopf Mátyás, Andorka János, Trsztyénszky Gyula, Tatay Sámuel, Schleining 
Károly, Poszvék Sándor, Schmid Mihály, esperesek; Kolbenheyer Mór, Ritter István, 
Horváth Sándor és Szarvasy Sámuel, lelkészek; a sopronyi főiskola részéről: Petrik 
János Jakab igazgató és Müllner Mátyás tanárok; — a világi részről pedig: Matkovich 
Tivadar, Boda József, b. Prónay Dezső, Baranyay László, Toperczer Károly, Peregi
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Mihály és Szovják Hugó felügyelők; mégis Ostffy Pál, Rupprecht Lajos, Rupprecht 
József, Eőry Sándor, Ihász Rezső, Kis Sándor, Klauzer Károly, Kurz Endre, Marton 
Pál, Yidos Kálmán, Káldy Gyula és Matisz Albert képviselők.

33. Ugyan b. Prónay Gábor egyetemes felügyelő ur megküldi a m. kir. vallás- és közokt. 
minisztérium tanintézeteink 1870/1. évi állásáról lett felterjesztésünkre hozzá érkezett leiratának má
solatát, melylÿcl a czimzett minisztérium, miután a kimutatás szerint a győri algymnasium 4 osztályá
ban csak két tanár működött, az egyetemes felügyelőt utasítja, hogy alkotmányos körében oda hatni 
szíveskedjék, miszerint a jelzett algymnasiumnál legalább annyi tanár alkalmaztassák, a mennyi az 
osztály száma;

superintendens ur arról értesítvén a közgyűlést, hogy a győri gyülekezetnek ez 
érdemben hozott azon határozata, mely szerint algymnasiumában a tanárok számát lehető 
rövid idő alatt szaporítani fogja, a m. kir. vallás- és közokt. minisztériumhoz már fel
terjesztetett; az intézvény és arra keletkezett határozat tudomásul vétetett.

34. Dr. Székács József a bányakerület volt superintendense és b. Poduianiczky Frigyes azon 
kerület felügyelője arról értesítik az egyházkerületet, hogy a nevezett kerület superintendensévé a vissza
lépett Dr. Székács helyett Dr. Szeberényi Gusztáv békés-csabai lelkész és békésmegyei esperes válasz
tatott, kinek felszentelése f. évi szept. 12-én, Békés-Csabán leend megtartva, — s ezen ünnepélyre — 
ragaszkodva apáink azon vallásos szokásához, mely szerint az ily felavatási ünnepélyt országos egyhá
zunk közös ünnepe gyanánt tekintették s a testvéri közösség leikétől indíttatva, magukat ily alkalom
mal kerületileg is képviseltették, — a püspöki felavatásra kerületünket testvéri szeretettel meghívják;

az egyházkerületi gyűlés e hitrokoni meghívást örömmel fogadván : superintendensét 
és világi felügyelőjét, valamint Trsztyénszky Gyula esperes, úgy Horváth Sándor, Badics 
István és Jankó Dániel lelkészeket, mégis b. Prónay Dezső, Rupprecht Lajos és Radó 
Kálmán képviselőket megbízza, hogy az újonnan választott superintendens felavatási 
ünnepélyén az egyházkerületet képviseljék.

35. Fördős Lajos a „magyarországi protestáns egylet“ alelnöke, a nevezett egylet alapsza
bályainak egy hiteles példányát megküldi;

tudomásul vétetik.
36. Gönczy Pál a bécsi világkiállítást rendező országos végrehajtó-bizottság meghagyásából 

arra kéri fel az egyházkerületet, hogy idezárt A), B), C) alatti programúi értelmében a nevelés- és 
oktatás-ügyre vonatkozókat gyűjtse össze, s a kiállításra szánt tárgyakat most egyelőre csak névjegy
zékbe foglalva nála jelentse be; — s egyszersmint hívja fel a hatósági körébe eső felső tanintézetek 
elöljáróit, mi módon óhajtanák a felső tanintézetet a világkiállításon képviseltetni?

A sopronyi főiskola igazgatóságával további eljárás végett közöltetett.
37. Felvétetett az iskolai nagy-bizottmány 1872-ik évi július 19-én tartott üléséről vezetett 

jegyzőkönyv, melynek
a . 1-ső pontja szerint Klauzer Károly, ki egyházi közügyünkért általában, valamint a főtanoda leg

közelebbi kiépítése körül különösen a legtevékenyebb buzgóságot fejtette ki, beteges állapotánál 
fogva főtanodai felügyelői hivataláról lemondván, a nagy-bizottmány buzgó és sikerdús közremű
ködésének elismerése mellett helyette főiskolai felügyelőül Ihász Rezsőt választá meg, a ki e hi
vatal elvállalására késznek is nyilatkozott;

a kerületi gyűlés Klauzer Károly lelépett főiskolai felügyelő érdemeinek jegyző
könyvileg való méltánylásával ennek lemondását és Ihász Rezső megválasztatását tudo
másul veszi.

b . Ugyanazon jegyzőkönyv 2-ik pontja alatt tárgyaltatott az iskolai kis-bizottmány által f. évi július
6-án tartott ülés jegyzőkönyve, ezen bizottmány által ez esztendőben kiosztott dijpénzekről, mely 
a nagy-bizottság által azon határozattal vétetett tudomásul, hogy jövőre azon számos és nevezetes 
dijpénz-alapitványok, melyekkel főtanodánk a tanuló ifjúság javára rendelkezik, a nyomtatni szo
kott főtanodai tudósitvány utján időről időre részletesen felsorolva közzététessenek ;

helyeslőleg tudomásul vétetik.
c. U. a. jegyzőkönyv 3-ik pontja szerint Petrik főtanodai igazgatónak a kerületi főtanoda kiil- és 

beléletéről, az 1871/2. tanévről előterjesztett részletes jelentését, — különösen pedig azon közlését, 
hogy a főtanoda, félévvel az építés befejezése után a czélszerü és kényelmes uj helyiségeket át
vette, — és hogy az ifjúság erkölcsi és szorgalmi állapota a tanév folyta alatt általában kielé
gítő volt, a nagy-bizottság által örvendetes tudomásul vétetett;

tudomásul szolgál.
d .  U. a. jegyzőkönyv 4. pontja alatt felkéri a nagy-bizottmány a 3 évi hivataloskodása után lelépő 

igazgató urat, buzgó és tapintatos szolgálatának elismerése mellett, hogy az igazgatói hivatalt 
további 3 évre elvállalná, mire ő késznek is nyilatkozott;

helyeslőleg tudomásul vétetik.
2*



e . U. a. jegyzőkönyv 5-ik pontja szerint igazgató ur számot ád a múlt évi kerületi gyűlés 56-ik 
pontja alatt kelt határozattal neki kamatositásra átadott Auer András-féle 210 frtnyi hagyomány
ról és azon indítványt teszi, hogy ezen összeg a 300 százados tanári alapítványhoz csatoltassék, a 
nagy-bizottmány ezen számadást megvizsgálás végett a pénzügyi bizottmányhoz tette át, az összeg 
mireforditását illetőleg pedig a tett indítványt maga részéről pártolván, az egyházkerületi gyűlést 
megkéri, hogy azon összeget, a hagyományozó neve nyilvántartása mellett a 300 százados tanári ala
pítványi tőkéhez csatolja;

mely indítvány helyeseitekén és elfogadtatván, az Auer András-féle 210 forintnyi 
hagyomány, a hagyományozó neve nyilvántartása mellett a 300 százados tanári alapítványi 
tőkéhez csatoltatni rendeltetik.

f. U. a. jegyzőkönyv G-ik pontja szerint az igazgató által a természettani múzeumnak az uj épü
letbe való áthordatásáról és uj berendezéséről beadott számadás a nagy-bizottmány által szinte a 
pénzügyi bizottmány elé bocsáttatott azon megjegyzéssel, hogy a meglevő pénztár-maradék, össze
sen 65 frt. 82 kr., a főtanodai alapítványi pénztárnok által ezután tőkésittessék ;

helyeslőleg tudomásul vétetett.
g*. TJ. a. jegyzőkönyv 7-ik pontja alatt örvendetes tudomásul vétetett az igazgató jelentésének azon 

pontja, melylyel közli, hogy a természetrajzi muzeum egy több 100 frt. értékű s igen szépen 
rendezett bogárgyüjteménynyel gyarapodott, melyet a főtanoda gyűjtés utján, melyhez másfeleke- 
zetüek is adakoztak, vett meg;

l l .  8-ik pontja szerint pedig az igazgató azon jelentésére, hogy egy párját ritkító gazdag kagyló- 
gyűjtemény megszerzése czéljából — mely több mint 4000 darab, értéke néhány ezer forint, — 
s melyet a főtanoda 5 év alatt lefizetendő 1000 írton szerezhet meg, — a kerületi közgyűlés 
utólagos jóváhagyása reményében Sopronyban szép sikerrel aláírási iveket bocsátott ki, — a nagy- 
bizottmány a gyűjtés folytatását, helyeslése kijelentése mellett, az igazgatóra és Poszvék tanár, 
mint természetrajzi múzeumi őrnek ügyszeretetére bizza, a mennyiben pedig a gyűjtés összege a 
muzeum czélszerübb berendezése s felszerelése költségeit az uj helyiségben nem fedezi, ezek iránt 
már eleve a kis-bizottmányt hatalmazza fel ;

mindezek helyeslőleg tudomásul vétetnek.
i .  U. a. jegyzőkönyv 9-ik pontja szerint felolvastatott az igazgató hivatalos jelentésének 3/ • alatti 

melléklete, t .- i . a tanári kar folyamodváuya az iránt, hogy a kisebb, azaz 735 frtos fizetésű G 
tanárnak évi fizetése azokéival, kik 840 írtban részesülnek, egyenlő mennyiségre emeltetnék fel, 
miután tiszttársaikkal a terheltben is egyenlően osztoznak, — mely a nagy-bizottmány által mél
tánylással fogadtatván, tudatában annak, hogy vannak némi források, melyekből a fizetés-feleme
lésre szükséges 630 frtnyi évi összeget a gyülekezetek megterheltetése nélkül ki lehet teremteni, 
a nagy-bizottmány az egyházkerületi gyűlésnek azt ajánlja, hogy Poszvék, Keszler, Malatides, 
Thiering, Fehér és Scheffer tanároknak a kérvényezett fizetés-felemelés, személyükre nézve meg
adassák ;

a nagy-bizottmány ezen ajánlata a felhozott okoknál fogva, a kerületi gyűlés által 
is méltányoltatván, a nevezett tanárok évi fizetése — a gyülekezetek megterheltetése 
nélkül — 840 írtra felemeltetik, miről a pénzügyi bizottság és pénztárnok, valamint 
az érdekeltek értesittetni rendeltetnek.

k .  U. a. jegyzőkönyv 10-ik pontja alatt hozzájárul a nagy-bizottmány az igazgató hivatalos jelenté
sének azon pontjához is, hol azon tekintetből, hogy a bizonytalan jövő a tanárok hivatalos buz- 
góságát bizonyosan nem fokozhatja, a tanári nyugdíjazás ügye felkarolását a nagy-bizottmánynak 
és az egyházkerületnek a legmelegebben ajánlja;

tudomásul szolgál.
1. U. a. jegyzőkönyv 11-ik pontja alatt tárgyaltatott Király képezdei igazgatónak hivatalos jelen

tése az igazgatása alatt álló tanitó-képezdéről az 1871/2. tanévben, mely általában örvendetes 
tudomásul vétetett, annálfogva, hogy azon intézet évről-évre mindinkább megszilárdul és gya
rapszik, mi mindenek előtt az igazgató bölcs és tapintatos vezetésének tulajdonítandó ; ugyanazért 
a nagy-bizottmány

a) fölkéri igazgatót, hogy lejárván 3 évi igazgatósága, a képezdei igazgatói hivatalt további 
3 évre vállalná el, — a mit az igazgató el is fogadott;

b) indítványa folytán: Donner Lajos, képezdei segédnek, ki a képezdei növendékek közt a 
a gyorsírást dij nélkül tanította, elismerésül 25 Mot, Karner Vilmos, III. éves képezdei növen
déknek, mint rajzsegédnek és Mohácsi János, szinte III. éves képezdei növendéknek, mint segéd- 
könyvtárnoknak 10— 10 Mot szavaz meg;

mindezek helyeseltetvén, az egyházkerületi gyűlés által tudomásul vétetnek.
c) Azon indítványára vonatkozólag azonban, hogy az orgonára gyűjtött összegnek a tanév 

végén felmutatott tiszta többlete összesen 446 frt. 49 kr., a folyó képezdei költségekre fordittassék,
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a nagybizottmány ezen összeget csak előlegezésképen szánná a folyó kiadásokra annak fenntartása 
mellett, hogy a kerületi gyülekezetek által megszavazott évi 3000 frtnyi összeg begyülvén, az 
említett többlet a képezdei alaptőke szaporítására íordittassék ; 

a nagybizottmány javaslata elfogadtatik.
d) Kapy Gyula helyettes tanárra vonatkozó azon indítvány, hogy ő azon esetre, ha az állami 

vizsgát letette, rendes képezdei tanárnak elismertessék;
az egyházkerületi gyűlés által elfogadtatik.

m  U. a. jegyzőkönyv 12-ik pontja szerint a breznóbányai ev. gyülekezet a képezdei alaptőke szapo
rítására 50 f t .  adomáuyt küldött, melyért a nagy-bizottmány az elismerő köszönet tolmácsolásá
val az igazgatót megbízta ;

örvendetes tudomásul szolgál.
38. Olvastatott Petrik János Jakab, főtanodai igazgatónak a lefolyt 1871/2. tanévről szóló 

—  iskolai tudósitványa kíséretében benyújtott — hivatalos jelentése. E szerint a főtanodai ifjúság- 
teljes száma ez évben 381, és igy a múlt évinél 13-mal csekélyebb volt, mely körülmény okát azon
ban az igazgató korszakunk azon sajátságos szellemében találja, mely szerint a közvélemény a huma- 
nisticus tudományoktól mindinkább elfordulva, a reálókban gondolja a társadalom jólétének felvirágzá
sát feltalálhatni. Volt pedig összesen az egész tanodában az év végével 71 kitűnő, 76 jeles, 59 jó, 
97 kielégítő, 13 alig-kielégitő és 11 elégtelen osztályzatú tanuló. Ezen eredmény elérésére a tanári kar 
nemcsak a szokott kerékvágásban haladt előre, hanem a kor igényeinek is igyekezett megfelelni, mi
szerint, mindamellett, hogy egy gymnasium feladatának fősulya mindig a humanisticus tudományban 
fekszik, mégis a reálékra is nagyobb tekintettel volt annyiban, a mennyiben a leendő technikusoknak 
alkalmat nyújtott az ábrázoló mértanban és mértani rajzban legalább magán-órákban oktatást nyerhetni ;

az igazgatóság jelentése helyeslő tudomásul szolgál.
39. Olvastatott Király József Pál képezdei igazgatónak a vezetése alatt álló intézetre vonat

kozó évi jelentése, e szerint volt a képezde 3 osztályában 48 tanuló, u. m. : III-ad évi 24, — Il-od 
évi 11, — és I-sö évi 13; — a III-ad évesek közül 21 tette le a képessógi vizsgát, ezek közül: 7 
jeles, 6 jó, 6 kielégítő és 2'kevésbbé kielégítő sikerrel tette le az érettségi vizsgát.

Az intézet részére 8 mutatiós 296 sípot tartalmazó Hesse-féle minta-orgona szereztetett meg, 
mely 1000 frtba került. Az intézet részére 2759 frt. 91 kr. kegyadományok folytak be, az adako
zók közül kiemeltetnek : Rothermann Dániel, Csöndes Ferencz, Blankenstein György, Dräsche Henrik, 
Sojmossy László, Prónay Dezső báró, Karsay Sándor, Berzsenyi Miklós és Ihász Rezső urak, azonkí
vül a helybeli takarékpénztár, a helybeli nőegylet, a helybeli városi közönség, a magyarhoni egyete
mes gyámintézet, Rupprecht Jánosné örökösei, Stadler Katalin örökösei, a levéli (Kaltenstein) gyüleke
zet, a geresdi nőegylet, ugyszinte a győri és breznóbányai ev. gyülekezetek ;

mely a képezde szellemi elhaladását feltüntető jelentés e helyen örvendetes tudo
másul szolgál.

40. Olvastatott Petrik János Jakabnak, mint a Láhne-féle tanintézet igazgatójának ezen in
tézetre vonatkozó hivatalos jelentése, melyből kitűnik, hogy ezen intézet, mely oly csekély, alig figyel
met érdemlő vállalatból indult ki, most már bármely nyilvános intézet mellé tétethetik. Ezen intézet 
a lefolyt évben 110 növendéket ápolt kebelében, kik 10 rendes, és 10 rendkívüli tanítótól nyertek 
oktatást, ide nem számítva az igazgatót, ki szinte hetenkinti 14 órában oktatta növendékeit, —  és 
az épület, melyben a növendékek oktattatnak és a tanítókkal együtt laknak, a tágas udvaron, torna
téren és kerten kívül most már 240 □  ölnyi tért foglal el. Az intézet rövid idő alatt oly nagy figyel
met gerjesztő fontosságot nyert, hogy keblében mind a lajtháutuli, mind a lajtháninneni legnevezete
sebb protestáns és katholicus, sőt több hazai mágnás családoknak is gyermekeit ápolja, és a magas 
kormánytól is egész eddig gyakorlott kiterjedésében megerősítést nyert;

a Láhne-féle kitűnő magán-intézet emelkedését tanúsító igazgatói jelentés, örven
detes tudomásul vétetett.

41. Olvastatott Stettner Gyula a felső-lői evang. tanintézetek igazgatójának az 1871/2-ik tan- 
évröli jelentése; melyszerint az igazgatón kívül 5 rendes és két segéd tanár vezetése alatt, a képezdét 
18, — a reálgymnasiumot 89, — az elemi iskolát 5 ifjú látogatta. Hálásan emlékszik meg a külföldi 
Gusztáv-Adolf-egyletekről, melyek az intézetet 2825 frt. 6 kr. segélyben részesitték; továbbá a tágabb 
iskolai tanácsnak azon határozatát közli; hogy jövőre — tekintve a képezde-végzett tanítókban év
ről évre észlelhető hiányt —  az intézeti képezdében minden évben fognak növendékek felvétetni. Végre 
a tágabb iskola-bizottmány tagjai közül Szovják Mátyás és Torkos Ferencz elhalálozván, Lostorfer Pál 
borostyánkői lelkészt szélhüdés érvén, helyettük uj tagok megválasztását kéri;

tudomásul vétetett, s a felső-lövői evang. tanintézetek tágabb iskola bizottmányába, 
Poszvék Sándor esperes, Szovják Hugo ügyvéd, s Mösszl Lajos kőszegi tanitó válasz
tattak meg. 3
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42. Mégis beterjesztetett a tolna-barauya-somogyi evang. egyházmegye bonyhádi algymnasi- 

umának tudósitványa a lefolyt tanévről, mely szerint e tanintézetben a tanulók összes létszáma 102 volt;
tudomásul szolgál.

43. Vinter Vilmos képezdei házmester, az élelmi szerek rendkívüli magas áránál fogva fize
tésének javitásaért folyamodik, — s folyamodását a képezdei igazgatóság azon véleménynyel kiséri, 
hogy eddigi 156 frt, évi fizetése 180 frtra volna felemelendő, — a képezdei pénztárnok pedig tanú
sítja, hogy e fizetés-javítást a képezdei pénztár megbirná;

az igazgatóság véleményezése alapján a házmesteri fizetés évi 180 frtra felemel
tetik, s folyó évi szept. 1-től fogva folyóvá tétetni.

44. Felvétetett Scheffer Károly tanár, mint tápintézeti gondnoknak ez intézetre vonatkozó 
évi jelentése, mely szerint az intézetbe az év elején 206 tanuló vétetett fel, részint csekély dij fize
tése mellett, részint ingyenes eltartásra. A nagy drágaság folytán, egy-egy ifjúnak eltartása 43 frt. 
53 krba, egy hónapra tehát 4 frt. 35 krba és egy napra 1472 krba került. Az összes évi kiadás 
készpénzben tett 8446 frt. 74 krt, — fájdalommal jelenti a gondnok, hogy az idén a kegyadományok 
mind készpénzben, mind termesztményekben ap; dtak, a supplicatió eredménye 898 frt. 89 kr. Végre 
kimutatja a gondnok az esperességek hátrama.adásait s azok behajtására a szükséges lépések meg
tételét kéri;

a jelentés e helyen tudomásul vétetvén, a hátramaradásokra nézve a m últ. évi 
kér. gyűlés jegyzőkönyvének 47. p. a. határozata megujjittatik, a tápintézeti gondnok 
oda utasittatván, hogy a hátralékok jegyzékét az egyházmegyei elnökségeknek évenkint 
megküldje.

45. A veszprémi esperességből fellebbezett ügynek elbírálására törvényszék alakittatik a kö
vetkező tagokból : elnökök : Kirchknopf Mátyás esperes és Boda József felügyelő, tagok az egyházi 
részről : Eősze István, Fleischhacker Károly, Mészáros István esperesek, Csaply István és Berke János 
lelkészek, a világi részről ; Szovják Hugó felügyelő, Koch Adolf, Schreiner Károly, Nagy Endre, Ká
rolyi Antal, és a tanári kar részéről: Király József Pál;

jelentésük még a gyűlés folyama alatt beváratván.
Jegyzetté: Kis Sándor m. k., egyházkerületi világi főjegyző.

46. Folyó jegyzőkönyv 45-ik pontja alatt, a nagy-acsádi fiók-gyülekezet leánygyülekezetté 
alakulási ügyének elbírálására kiküldött kér. törvényszék hozott végzését beadván;

a veszprémi egyházmegye elnökségének további eljárás végett kiadatik.
47. Felvétetvén az egyházkerületi népiskolai bizottságnak, úgy a népnevelés állapotát, mint 

a mutatkozó hiányokat feltüntető jelentése;
tudomásul vétetett.

48. Ugyan a kér. népnevelési bizottság, a múlt évi kér. gyűlés elé beterjesztett egy tani- 
tóju elemi iskolák számára szerkesztett, s a múlt évi kér. gyűlés jkuyvi 45. sz. f. pontja alatt kikül
dött bizottság véleményének tekintetbevételével átdolgozott, tan- és leczketervezetét ; úgy az iskola
vizsgálók részére készített kimutatási utasítást bemutatja;

az ajánlott tanterv és leczkerend, valamint az iskola-vizsgálók számára készített 
rovatos kimutatási utasitás egész terjedelmében elfogadtatván, azoknak 1000 példányban 
kinyomatása, s a néptanítók — alkalmazkodás végett — az esperesi elnökségek által 
leendő értesítése elrendeltetett.

49. A népiskolai bizottság jelentésének felolvasása alkalmával, a pinkafői iskola-épület bo
nyolódott ügye felem littet vén ;

a felső-vasi egyházmegyei elnökség jelentésének bevárása mellett, — ez ügynek 
megvizsgálására, s lehető gyors elintézésére felhivatott.

50. Olvastatott a pénzügyi s gyámoldai bizottság jegyzőkönyve, melynek:
A) 3. szám alatti c. pontja szerint, a tolnai egyházmegye 44 frt. 45 kr. gyámoldai hátraléka, 

az igazi adós kipuhatolható nem lévén, — kitöröltetni véleményeztetik;
a kerület a véleményt elfogadván, határozatikig kimondja, miszerint jövőre ily 

hátralékokért az illető esperességek lesznek felelősek.
B) Ugyanaz, azon szám g. pontja alatt inegujjitja abbeli panaszát, hogy a hivatalba lépő lelkészek 

és tanítók közül, némelyek gyámoldai térigényeiket nem küldötték be;
főtisztelendő superintendes ur, a hiányzó téritvények megszerzésére felkéretvén, az 

esperesi elnökségek a fennálló szabályok szigorúbb megtartására utasittatnak.
0) Ugyanaz 4. sz. c. pontja alatt jelenti, hogy a főtanodai tőke 29 frt 81 kr. valóságos s 601 fit. 

névleges értékkel szaporodott; az összes tőke 20,510 frt. oszt. érték. A Wertheim-szekrény meg
vételéből származó adósság 100 frtra szállott le; az összes bevétel 27,620 frt. 23 kr. a kiadás
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pedig 22,122 formt. 22 kr. volt, s igy a pénztári készlet 5498 forint 1 kr. a hátralék pedig 
6748 frt. 85 kr. ;

tudomásul szolgál.
D) Ugyanaz D. pont alatt 6,748 frt. 85 kr. főtanodai, 1,758 frt. 32 kr. kerületi közpénztári, nem 

különben 449 frt. 60Va kr. nyomtatványokért! hátralékok behajtását — a kivetés egyesítése te
kintetéből — szorgalmazza ;

miután ezen hátralékok az esperességek által legnagyobb részben tényleg törlesz
tettek ; a még fennmaradottak iránt folyamatba levő tárgyalások pedig, azon reményre 
jogosítanak, hogy azok is rövid időn kiegyenlittetni fognak ; tudomásul vétetett.

E) Ugyanaz F. pont alatt a képezdei számadást beterjeszti, melyszerint a kegyadományok összege 
5,324 frt. 99 kr. ; mely jelentékeny összegből 1,144 frt. az intézeti adósság törlesztésére for- 
dittatott, tőkéje beleértve 520 frt névértékű. Pálfy alapítvány 668 írttal szaporodott; a holland 
alapitváuy 150 írttal nevelkedett, s egy 1000 frt értékű mintaorgona megszereztetett; végül a 
bevétel 16 hóra 9,504 frt. 44 kr., a kiadás 8,964 frt. 91V2 kr. lévén, marad a pénztárban 
539 frt. 52V, kr.;

örvendetes tudomásul vétetett.
Jegyzetté: Káldy Gyula in. k., hely, vil. aljegyző.

U. a. jkvnek a kerületi gyámoldára vonatkozó pontjaira nézve következő határozatok hozattak :
F) Gyámoldai alapszabályok némely pontjai módosításának szükségessége merülvén fel, — a gyámol- 

dai igazgatóság eziránt adandó javaslat elkészítésével megbizatik, jelentése a jövő kér. gyűlésre 
beváratván.

G-) A Kis János-féle alapítvány eredeti összegére leszállítandó.
H) A gyámolda érdekében a múlt évi kér. gyűlés jkvi 67-ik pontja alatt hozott végzés értelmében 

megindított segély-gyűjtések — miután azok eddigien csekély eredményt mutatnak fel, tovább is 
erélyesen folytatandók.

I) Azon kötvények, melyek időközben más egyének birtokába mentek át, elismervények által ki- 
egészitendők.

K) Az előjegyzések rendes bekeblezéssé átváltoztatandók.
L) A gyülekezetek kötelezvényei, az eddigi gyakorlat szerint kiállitandók.
M) Nem elsőhelyen betáblázott kötelezvények megvizsgálásával és a netalán szükségesnek mutatkozó 

intézkedések megtételével a gyámoldai ügynök megbizatik.
N) A kötelezvények kiállitásánál a gyámoldai ügyuök véleménye meghallgatandó.
O) Az eltávozott gyámoldai tagok hátralékban maradt fizetésére nézve az egyházmegyei elnökségek 

felelősek.
P) A szokott évi számadások kimutatása mindig a pénzügyi és gyámoldai gyűlés előtt kinyomatandó.
Q) Lostorfer Pál bizottmányi tag betegsége miatt lemondván, — helyébe Unger Gusztáv rohonczi 

lelkész választatik.
51. Poszvék Sándor kerületi számvevő ur megköszönve a kerület bizalmát, — magát szám

vevői hivatalától felmentetni kéri.
Számvevő urnák ezen lemondása a kerület pénzügyeinek jól felfogott érdekében, 

mely érdek az ő 3 évi lelkiismeretes és szakavatott hivataloskodása által eléggé indo
kolva van ; — ez idő szerint a kerület részéről elfogadható nem lévén, — számvevő 
ur ezen hivatalára továbbra is felkéretett. Ki is a közóhajtásnak engedvén, azt újra 
elvállalta.

52. Felvétetett az egyházker. gyámintézeti bizottmány 1872. aug. 21-én Sopronyban tartott 
gyűlésének jkönyve, melynek:

a) 2-ik p. szerint világi elnök b. Prónay Dezső ur meg nem jelenhetvén, gyámint. czélokra a bi
zottmánynak 50 frtot bocsátott rendelkezésére, mi is hálás köszönettel fogadtatván, az elnökségre 
Eőry Sándor ur kéretett fel.

b) 3-ik p. sz. az 1870/1. évi számadás megvizsgáltatván, és kifogástalannak találtatván, pénztárnok 
ur a további felelőség terhe alul felmentetett.

c) 4-ik p. sz. pénztárnoki kimutatás szerint a posta-költségekre fordított 84 kr. levonásával befolyt 
összesen : 743 frt. ; melynek fele a központi pénztárba tétetvén át, fele a folyamodók közt osz
tatott ki, u. m. : F.-Péterfalvának (Soprony); Pornba-Zabroschnak (Árva); Sz.-Keresztnek (Yass); 
Saárnak; sopronyi tápintézetnek; Pécsnek; Egykázas-Hetyének és a soprouyi képezdének 20—20 
írttal ; továbbá : Wepperd (Soprony) ; Borbála (Soprony) ; Szeged ; Máriafalva (Yass) ; Sz.-Tamás 
(Yass); Csabdi ; felső-lövői tanintézet; Strukócz (Yas); Nagy-Szombat; Kölese; Ó-Buda; Edve; 
Gyöngyösfő (Vass); és Potyondnak 14 — 14 írttal; összesen: 356 frt., a fönnmaradt 15 frt. 50 
kr. a pénztárban hagyatván. 3 *
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d) 5-ik p. sz. a központnak figyelmébe ajánltatnak a szeretet-adományra : B.-Tamási ; mégis segélyre : 

a slavoniai missió, a sopronyi képezde, a felsőlövői intézet. Szombathely, Pécs, Duna-Földvár, 
Sárvár, Kölesd, Vanyola és Egyházas-Hetye.

e) 6-ik p. u. a. Gusztáv-Adolf-egyletnek segélyezésül ajánltatnak: Antonovácz, Hrasztovácz Slavo- 
niában, Szombathely, D.-Földvár, Hanta, Sárvár, Sz.-Kereszt (Yass), Gyöngyösfő, Kölesd, Egyhá
zas-Hetye, Fehérvár, Eév-Komárom, Veszprém, a sopronyi és felső-lövői képezde, és a bonyhádi 
algymnasium.

f )  7-ik p. sz. az állami átalányból segélyeztettek : a sopronyi theol. intézet 1000 írttal, az egyház- 
ker. gyámolda 1000 írttal; továbbá^ sopronyi lyceumi «pitkezés költségeinek födözésére 500 frt. 
az egyetemes központi szükségletekre 250 frt. fordittatott. A még fennmaradott 2250 írtból se
gélyeztettek : a nagy-vázsonyi és veszprémi lelkészek 20 — 20 írttal ; az antalfai 50 írttal ; Szom
bathely, Domonkosfa, Kölesd, D.-Földvár, Bőny, Galsa (kizárólag a lelkészlak javítására), Yanyola 
és Tőnyő 110— 110 írtta l; Nagy-Alásony 100 írttal; Sárvár, Bodoncz, Felső-Petrócz, Prosznyákfa, 
Szend, Sár-Szt.-Miklós, Pálfa (Tolna), Sand, Csurgó (Veszprém), Palota (Veszprém), Hány, Hanta 
75 — 75 írtta l; Liszó (Somogy), Csákvár, Vadosfa és Mencshely, egyenkint 70—70 írtta l: az 
államsegély felvételét illetőleg utasittatváu a gyülekezetek, miszerint hitelesen kiállított bélyeges 
nyugtáikat superintendens úrhoz, mindig előre beküldjék.

g) 8-ik p. sz. az Aczendorfer-féle végrendelet azon pontjaira nézve, melyek újonnan alakuló magyar
honi gyülekezetek felsegélésére vonatkoznak, a sopronyi felső egyházmegye elnöksége utasittatott, 
miszerint a végrendeleti pontok értelmében gyülekezeteink érdekeit képviselje, a végrendeletet pe
dig hiteles másolatban a központi bizottmány f. évi közgyűlése elé terjessze.

h) 9-ik p. sz. Beleden nőegylet alakulván, ez egyletnek elismerésre méltó buzgalma, mely ez évben 
143 frtot eredményezett, örvendetes tudomásul vétetett.

i) 10-ik p. sz. a f. évi okt. 3. és 6-án Miskolczon tartandó közp. közgyűlésre kíildöttekkül kine
veztettek : az elnökségen kívül Szutter Károly és Schleining Károly urak, ezen küldöttség az egy
házmegyék többsége értelmében oda utasittatváu, miszerint a vándor-gyűlések megszüntetését sür
gessék, elnök urnák egyúttal útiköltség fejében 20 frt. utalványoztatott.

k) 11-ik p. sz. a kér. bizottmányi tagokra beküldetett szavazatok felbontatván, megválasztattak, el
nökökül : Schneller Vilmos és b. Prónay Dezső ; tagoknak, egyháziak : Schleining Károly, Tatay 
Sámuel, Trsztyénszky Gyula, Tóth János ; világiak : Ostffy István, Baranyay László, Eőry Sándor, 
Takács Lajos, Thierring Károly és Ulber Mátyás urak.

Mindezek helyeslőleg tudomásul vétetnek.
53. Felvétetett Keszler Károly, a kerület biztositási ügynökének jelentése, mely szerint az 

1871/2. biztositási dij az illeték és bélyeg levonásával 1462 frt. 14 kr., mely után a kerületet illető 
10 7«, összesen 146 frt. 21 kr. százalékból a főügynökség által készpénzül kifizettetett 92 frt. 18 kr. ; 
utalványozott hátralékból eddig befolyt 44 frt. 18 kr. ; még hátramaradásban van Porrog, Szt.-Király 
és Győr-Szemere 9 frt. 85 krral; régibb hátramaradásokból befolyt 27 frt. 37 kr. ; a készpénzül be
folyt összeg az Írószerekre és postaköltségre szükségelt 1 frt. 90 kr. levonásával 161 frt. 83 krt tesz, 
mely a kér. pénztárba átszolgáltatott; végül a kerületnek ezen biztositási ügyében általános tájékozá
sul jelentetik, hogy a biztosított vagyon ez idő szerint 485,378 frt. 75 krt képvisel, az ezen évben 
kifizetett kártérítési összeg pedig 2754 frt. 55 kr. volt.

Tudomásul vétetvén, Keszler Károly urnák ez ügyben kifejtett tevékeny ügyködése 
a kerület elismerésével találkozott, egyetemben a hátralékok bevételére utasittatott.

54. A tan. kér. gy. j. k. 46-ik p. alatt a győri, székes-fehérvári és pécsi lelkészi hivatalok 
a megfelelő kimutatások beterjesztése mellett jelentik, hogy az azon helyi rom. cath., és illetőleg fe
lekezet nélküli tanodákat látogató ev. növendékek a szükséges vallási oktatásban részesítettek.

Tudomásul szolgál.
55. U. a j. k. 47. és 48-ik p. alatt a vasi közép, kemenesalji, veszprémi, fehér-komáromi, 

zalai, somogyi, tolna-baranya-somogyi esperesek benyújtván jelentéseiket, ezek szerint a vasi-közép- és 
kemenesi e. megyében erélyes eljárás következtében a hátralékok csekélységre olvadtak le ; a veszprémi, 
fehér-komáromi, zalai, somogyi, tolna-baranya-somogyi e. megyékben a törvényes eljárás a hátralékok 
behajtása iránt részint folyamatban van, részint közeli biztos kilátásba helyeztetik; a sopronyi felső-, 
alsó- és a vasi felső esperesek, állítólag azért, mert hátralékaik nincsenek, vagy csekélyek, jelentést 
nem tettek.

Tudomásul vétetvén, a hivatkozott pontok továbbra is fönntartatnak.
56. U. a. j. k. 59-ik pontja, melyszcrint Zánkai-Hagy Pál, a Bárány Borbála-féle dijpénz 

alapítványt illető okmányoknak Bárány Dénes úrtól leendő megszerzésére bízatott meg.
Továbbra is kiterjesztetik.

57. U. a. j. k. 64-ik pontja alatt Andorka János, somogyi esperes ur jelentést ez alkalom
mal nem tevén, superintendens ur szóval említi, hogy elemi csapások és mostoha évek az alig meg-
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fogamzott slavoniai ev. telepeket nagyon megzilálták, ugyannyira, hogy az inségsujtóttá, hívekben meg
fogyott Hrasztováczot és Antouováczot lelkésze és tanítója is elhagyni kényszerült és általában a 
szép lendületet vélt missió ügye ez idő szerint szomorú hanyatlásban van.

A jelentés sajnos tudomásul vétetik és a slavoniai missió, továbbra is úgy superin
tendens ur, mint az egyetemes egyház buzgó figyelmébe ajánltatik. — Egyetemben az 
újabban oda rendelendő lelkész és tanító fizetése biztosabb alapjául a legközelebb be
folyt Gusztáv-Adolf-félo segélyösszeg a somogyi esperes által takarékpénztárba letétetni 
rendeltetik.

58. U. a. j. k. 65. p. a. az ezelőtt szt.-lőrinczi, most bonyhádi gymnasium ügyének tisztá
zására beküldött választmány megbízatása továbbra is kiterjesztetik.

59. U. a. j. k. 68. p. a. superintendens ur bemutatja Beliczay Lajos ur levelét, mely sze
rint, az egyházkerületi gyámolda ügyészéül fel kéretvén, a jótékony ügy iránti tekintetből szolgálatát 
egész készséggel felajánlja.

Örvendetes tudomásul vétetik.
60. U. a. j. k. 69. p. a. Király József Pál, mint a kerületnek a choral-könyv kiadási ügyé

ben megbízottja, a choralra nézve a kiadási feltételeket szabályzó pontozatokat terjesztvén be, e javas
lat szerint : 1) A choral-könyv 400 példányban volna kinyomatandó. 2) A kerület csak annyi példányt 
venne át, — egy példányt 4 írttal számítva — amennyi a nyomatási és egyéb mellékes költségeket 
megüti. 3) A fennmaradó példányok szerkesztői fáradsága díjazásául, Altdörfer Keresztéi)' ur rendelke
zésére volnának bocsátandók. 4) A kerület gyülekezeteire és a sopronyi képezde növendékeire nézve a 
megszabott 4 frt. vételár megmaradna, a testvér-kerületek és az egyes vevőkre nézve a vételár 5 írt
ban állapíttatnék meg, hogy ezáltal a kiadási összeg kamatjai fedeztessenek. 5) A choral-könyv kiadása 
Altdörfer Keresztély ur által haladéktalanul volna foganatositandó és a kinyomatott példányok még e 
folyó évi decz. 31-ig Scheffer Károly tanár urnák okvetlenül átadandók. 6) A 100 frt. tisztelet-dij, 
mely az 1870. kér. gyűlés j. k. 54. pontja nyomán Altdörfer K. urnák utalványozlatott, 25 példány 
által volna fizetendő. 7) A netaláni többlet, vagy hiány, mely az elárusított példányokból keletkeznék, 
ugyszinte 20 tiszteletpéldány értéke, a képezdei pénztárra volna utalványozandó.

E pontozott feltételek általában és egyenkint elfogadtatván, ez értelemben Altdör
fer Keresztély úrral a szerződés megköttetik, a szerződésre a kerület részéről Király 
József Pál és Klauzer Károly urak bízatván meg.

61. U. a. j. k. 70. p. a. Kirchknopf Mátyás ur, f.-vasi esperes benyújtja a szombathelyi 
leány-gyülekezetnek anya-gyülekezetté alakulása tárgyában felvett jegyzőkönyvet.

A kér. gyűlés a kimutatott lelkészi dij némely tételeire nézve, mint a melyek 
természetüknél fogva időszerűek és fölötte ingatag alapúak, elég biztosítékot nem talál 
és nem akarván a gyülekezet jövőjét ingatag alapra fektetni, Szombathelynek ez alka
lommal még a kért anyásitást meg nem adhatja ugyan, de ez iránt táplált reményét, 
ennek valósulását Isten után a hivek buzgalmától várva, jövőre is fönntartja.

Jegyzetté: Kitter István m. k., kér. egyházi aljegyző.

62. A múlt évi kér. gyűlés jknyvi 79. pontja alatt, Varga Mátyás Lajos komáromi jegy
zőnek, a gyámoldai pénztárba feleslegesen befizetett összeg visszafizetését kérelmező folyamodványa, a 
kér. gyámoldai számvevőnek megvizsgálás végett kiadatván ;

a számvevői jelentés alapján, kérelme alaptalannak bizonyulva, két évi hátrama
radásának törlesztésére utasittatott ; miről főtiszt, superintendens ur által értesittetni fog.

63. Klauzer Károly az egyházi adókulcs kivetésére kiküldött bizottság elnöke jelenti, misze
rint a múlt évi kér. gyűlés jknyvi 72. sz. alatti határozatban kifejezett várakozásnak, a bizottság — 
több gyülekezetek által az adatok éppen nem vagy hiányosan adatván be — meg nem felelhetett;

minek folytán főtiszt, superintendes ur a hiányzó adatoknak f. évi szept. 15-én 
az esperességek utján leendő beszerzésére felkéretett; mely határidő után a bizottság 
haladéktalanul összehivatván, 4 esetleg több kulcs kidolgozására felhivatott. A rova- 
tosan összeállított kivetési kulcsok azonnal kellő számban kinyomatui rendeltetvén, fő
tiszt. superintendens ur által a gyülekezeteknek egy példányban azon utasítással meg
küldetni határoztatott, miszerint minden egyes gyülekezet a kulcsokat átvizsgálván, 
határozottan kijelentse, a kulcsok közül melyiknek elfogadására szavaz; ezen szavazatok 
beadására f. évi decz. 31-ik napja tűzetik ki. Ha azonban általános többséget egy 
kulcs sem nyerne, ez esetben a legtöbb szavazatot nyert két kulcs fog uj szavazásra ki- 
tüzetni, — mely esetleges másodszori szavazás eredménye 1873-ik évi február hó 28-ig 
beadandó lészen, megjegyezve, miszerint az általános, vagy esetleg legtöbb szavazatot 
nyert kulcs fog jövőre kivetési alapul vétetni, a mely azon gyülekezetek részére is 
kötelező erővel birand, melyek szavazati jogukat gyakorolni elmulaszták.

4
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A gyülekezetek szavazatai, első mint második esetben, Klauzer Károlyhoz, mint 
a kulcs kidolgozásával megbízott küldöttség elnökéhez Sopronba beküldetvén, a beérke
zendő szavazatok felbontásával, az egyházi adókulcs kidolgozására kiküldött bizottság 
tagjai, továbbá Fleischhakker Károly esperes és Ihász Rudolf bízattak meg.

Ekképen a gyülekezetek többségének szavazatai által, az egyházi adókulcs meg- 
állapittatván, a jövő 1873-ik évre már a kivetés alapjául fog vétetni; a végleges és 
alaki szentesités, s netalán előfordulható intézkedés a jövő kerületi gyűlésre fenntar
tatott. Végre, az egyházkerületi, főtauodai, képezdei összes adóösszeg 12,400 frtot 
tesz; de tekintve, hogy az többször kisebb, nagyobb rendkívüli kiadások fordulnak 
elő, s tekintve, hogy egyes gyülekezetek azon joga — miszerint egyházközségük te
rületén fekvő birtokok után járó adót, —  az esetben, ha ezek eladás vagy örökösödés 
utján, nem ág. hitvallású egyén kezére kerülnek, a kivetés kiigazítását követelhesse, 
fenntartandó, a kivetési összeg 13,000 frtba állapíttatott meg.

64. A múlt évi egyetemes gyűlés jknyvének 11. pontja alatt, a tanárvizsgáló bizottságok 
beszüntetését, s az egyetemes pénztárból dijjazandó, szakférfiakból alakított egyetemes tanárvizsgáló 
bizottság felállítását indítványozza ;

az egyházkerület, beleegyezésével az indítványhoz nem járul, s a tanár vizsgák ed
dig gyakorlatban levő módját, ezutánra is fenn tartatni kívánja

65. Ugyanannak jknyvi 12. sz. alatt az egyetemes tanügyi bizottság felsőbb s középtano
dáink számára egy tanügyelő felállítását, s az egyetemes tanügyi bizottság jegyzőjének 200 írttal 
leendő dijjazását hozza javaslatba;

a tanügyelőt a kerület — miután n. mélt. Prónay Gábor főfelügyelő ur ezen kö
telmének is mindenkor, lelkesen, lelkiismeretesen s tökéletesen megfelelt; s annak d í 
jazására alap sem létezik — feleslegesnek tartja ; de az egyetemes tanügyi bizottság jegyző
jének 200 írttal dijjazását jel. kér. j. 18-ik pontjában megajánlott 250 írtból megszavazza.

66. Ugyan e pont alatt az egyetemes tanügyi bizottság, a vizsgák, érettségi vizsgák, bizo
nyítványok, s gymnasiumi fegyelmi törvényekre nézve javaslatát közli ;

melyekre nézve azonban a kerület az eddigi gyakorlatnál kíván megmaradni.
67. Ugyanannak jknyvi 22. pontjára, az egyetemes egyházi jegyzőre, számos gyülekezet épen 

nem vagy hiányosan szavazván;
a hiányzott szavazatok főt. superintendes ur által beküldettek.

68. Ugyanannak jknyvi 35. száma alatt a Zelenay alapítvány kiosztásánál ;
főtiszt, superiutendens ur kéretett meg a sopronyi tauitó-képezde részére segély 

kieszközlésre.
69. Ugyannak jknyzi 37. pontjában véleményadásra hivatván fel azon kérdésben : váljon azon 

ifjak, kik jövő életpályájukon a görögnyelvnek hasznát nem veszik, annak tanulásától felmenthetők 
legyenek-e vagy nem;

a tanári kar a felmentést el nem fogadhatónak véleményezvén, a kerület is ezen 
véleményhez csatlakozik.

70. A kemenesi egyházmegye részéről inditványoztatott, hogy a midőn nem rendes tanitóju 
állomásról, a tanító egy év letelte előtt más gyülekezetbe meghivatik, a meghívó gyülekezet tartozzék 
emennek meghivási költségeit megtéríteni ;

az indítvány elfogadtatván, jövőre annak gyakorlatba vétele határozatilag kimon
datott, — s ennek megtartására az egyházmegyei elnökségek utasittatnak.

Jegyzetté: Káldy Gyula s. k., hely. világi aljegyző.

71. A slavoniai adolfsdoríi, magyar-bólyi ev. gyülekezethez tartozó leánygyülekezetnek a tolna- 
baranya-somogyi e. megyéhez beterjesztett azon folyamodása, hogy az esperesség Schild János tanítója 
részére a keresztelésre és a házasok esketésére való felhatalmazást megadná, az e. megye véleménye
zése kíséretében a kerül, gyűlés előterjesztvén ;

miután az esperesi jegyzőkönyvi kivonatból kiderül, hogy a nevezett adolfsdoríi 
leánygyülekezet a gyermekek keresztelése végett a távolfekvő dobroviczai gör. kath. ; 
vagy a még távolabbi m.-bolyi ev. lelkészi hivatalhoz van utasítva; ezen az útak szo
kott járhatlansága által még fokozott nehéz helyzet iránti tekintetből, de azon világos 
fönntartás mellett, miszerint az illető esperes Schild János személyére nézve a keresz
telési szentség megfelelő kiszolgáltatása iránt magának elég erkölcsi biztosítékot és 
megyőződést szerezne, és ezt bizonyitványilag is igazolná, — nevezett tanító részére a 
keresztelési engedély megadatik; az esketésre nézve azonban, miután a házasság jogi 
természetét, és polg. érvényét tekintve a felelősség az illető lelkészt terheli, a tanító 
számára kért esketési felhatalmazást meg nem adja.
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72. A tolna-baranya-somogyi egyházmegye jelentvén, miszerint a német- és rácz-hidasi egye
sült gyülekezet az 1862. évben megadott anyásitás alkalmával önként felvállalt, és a kerület részéről 
az anyásitás egyik feltételeké}) fönntartóit azon kötelezettségének, miszerint 10 év leforgása alatt egy, 
a gyülekezet igényeinek megfelelő közös templomot építene, mindaddig nemcsak megnem felelt, hanem 
ezen kötelezettsége beváltására esperességileg sarkaltatván, a német-hidasiak részéről az egy közös 
templom építése egyenesen meg is tagadtatott; mire nézve a kerület intézkedését kéri.

Az ügy egyelőre superintendes ur kezeire bizatik, főpásztori eljárásától várván 
megoldását.

73. A tolna-baranya-somogyi egyházmegye jegyzőkönyvi felterjesztésében előadván, miszerint 
a vegyes házassági válóperek körüli eljárást szabályozó 1868. 48. t. ez. — nem terjeszkedvén ki 
azon esetekre, ha a nemprotestans fél a szentszék, mint illetékes fóruma által elválasztatott, és a 
felbontó intélet után az ev. egyházba áttérve, ismét házasságra akarna lépni, — nyílt kérdésül hagyja, 
hogy vájjon az ev. egyházba tért fél ügye az újra esketés előtt az illetékes polgári törvényszékhez 
volna-e utasítandó, mely felbontásnak a végelválás prot. értelmét adná meg; vagy pedig ily esetre 
az 1868. 53. t. ez. 8-ik pontja volna alkalmazandó, melyszerint „az áttértnek áttérése utáni minden 
cselekvénye azon egyház tanai szerint Ítélendő meg, melybe áttért, és az általa elhagyott egyház el
vei rá nézve semmiben sem kötelezők?“ ezen kérdéses esetre nézve a lelkész felelősségének könnyítése, 
és az eljárás egyöntetűsége czéljából indítványozza: kéretnék meg a kerületi gyűlés utján az egyete
mes gyűlés, kegyeskednék irányadólag nyilatkozni, ha az igy elválasztott fél az elválás után a prot. 
egyházba tért át, és ismét házasságra akarna lépni, ezen esetet az 1868. 48-ik t. ez.; vagy pe
dig az 1868. 53. t. ez. 8-ik pontja alá esendőnek számitja-e? vagy ha erre magát hivatottnak nem 
érezné, az országgyűléshez, mint a törvény magyarázására illetékes testülethez döntő határozat végett 
felírni, addig is pedig az egyházi közegeket miheztartás végett utasítani méltóztatnék.

A kerület az indítványt magáévá tevén, az egyetemre küldendő képviselőit ennek 
felterjesztésére utasítja.

74. A vasi-közép egyházmegye közgyűléséből jegyzőkönyve alapján jelenti, miszerint: 1871-ben 
Horváth István, büki születésű hitsorsosunknak róm. katli. — jelenleg Acsádon lakó nejétől született 
11 éves figyermeke a meszleni róm. katli. lelkész által átgyóntatott, mely esetre nézve, — hivatkozva 
az 1868. 53. t. ez. 13. §-ára, melynek alapján „a gyermekek vallásos nevelését a szülék bármelyi
kének halála nem változtathatja meg,“ — hivatkozva az idézett törvényez. 2. §-ára, melyszerint „át
térni anuak szabad, ki életkora 18 ik évét már betöltötte;“ — hivatkozva végre az áttéritett atyjának 
határozottan nyilvánitott azon végakaratára, miszerint figyermeke ev. vallásunkban neveltetnék, — az 
illetékes lelkész még a múlt évi ápril hóban egyházi úton a nm. minisztériumnak — e jogsérelem 
orvoslását kérve, jelentést tett, és a felszólamlás mindeddig siker és válasz nélkül maradt; úgyszintén 
egy sárvári Horváth Mihály nevű ev. vallásu egyén — ámbár az 1868. 53. t. ez. 3-ik és 4-ik §-ai 
értelmében áttérési szándékát volt lelkésze előtt ki nem jelentette, a róm. kath. egyház kebelében 
felvétetett, mely sérelmes eset iránti felszólamlás szintén orvoslás és válasz nélkül maradt; végül 
egy 1871. tavaszán kötött vegyes házasságból ev. vallásu anyától származott leánygyermeket a sár
vári plébános az 1868. 53. t. ez. 12-ik pontja ellenére megkeresztelvén, az anyakönyvbe való be
jegyzés végett az illetékes ev. lelkésznek az adatokat meg nem küldte, és az időközben meghalt gyer
meket, mint saját egyházának tagját elis temeté; mire nézve az e. megyében felmerült több, de annyi 
csalódás után inkább elhallgatott ily sérelmes esetek iránt felhiva a kerület figyelmét, kéri, miszerint 
ezen, a törvényben kimondott viszonossági elvbe ütköző jogsérelmi esetekről az egyetemes gyűlésnek 
jelentést tenni kegyeskednék oly czélból, hogy az egyetemes egyház feliratilag a magas kormánynak 
figyelmét e sérelmes ügyre felhiva, egész tisztelettel felkérje, hogy egyházunknak ezen esetek iránt 
elégtételt, a törvénynek pedig érvényt szerezni méltóztatnék.

E sérelmes ügy az egyetemnek felterjesztendő lévén, a lelkészeknek kötelességükké 
tétetik, a hivatalos körükben felmerülő ily törvénybe ütköző esetekről eseteukint az 
illető esperesi hivatal utján főt. superintendens úrhoz jelentést tenni.

75. Borgátai Szabó József ur, nyugalmazott tanár és volt kér. pénztárnok számadásait mi
hamarább tisztába hozatni, nevezetesen utolsó számadási két naplójának egy példányát a maga iga- 
zolhatása végett visszaadatni, és néhai Ihász Imre urnák 1849-ben kezére adott számadásait átvitetni 
és a levéltárba letétetni kéri.

Ez ügyben számvevő ur bizatván meg — jelentése beváratik.
76. Flisszár János, Kolosza Ferencz és Makári Iván, vend ajkú ifjak aziránt folyamodnak, 

hogy amaz három, ezek mind a négy gymnasialis osztály végzésétől felmentetvén, a sopronyi képez- 
débe felvétessenek.

Miután a vend ajkú hitrokon ifjak közül a tanitó-pályára oly kevesen jelentkeznek, 
hogy a vend gyülekezeteket képesített tanítókkal kellő számban ellátni alig lehet, — 
a kér. gyűlés a szükséghez képest kivételesen, a szabálytól eltérőleg folyamodó Flisszár
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János, Kolosza Ferencz és Makári Ivén ifjakra nézve megengedi, hogy a képezdei igaz
gatóság előtt leteendő elöleges felvételi vizsga mellett, ha képeseknek találtatnak, a 
sopronyi képezdébe felvétessenek, azon világos feltétellel, hogy a három évi képezdei 
tanfolyamot bevégezni kötelesek lesznek.

77. A kezelés egyszerűsítése és könnyítése czéljából az összes kerületi köztanodai és képezdei 
pénztáraknak egyesítése inditványoztatván.

A számvevőségnek véleményes javaslata beváratik.
78. A jövő évi kér. gyűlés helyéül sorrendszerint Tolna következvén — azon esetre, ha azon 

időre a bonybád-zákányi vasut-vonal megnyittatik : Bonyhád, ellenkezőleg Paks mezőváros tűzetik ki.
79. Jelen jegyzőkönyv utóbbi pontjainak hitelesítésére — az elnökségen és jegyzői karon kí

vül Hering János és Baranyay László urak bízatnak meg.
Ilitelesitettéh : Jegyzetté :

K a r sa y  in. k., B e r z se n y i M ik ló s m. k., K itte r  I s tv á ii  m. k.,
superintendens. kér. felügyelő. kér. egyházi aljegyző.

H e r in g  «Fáiios m. k. K araioyay Iiíászló ni. k.,
egyházmegyei felügyelő.

T Á R T
]. Gyűlés megnyitása.
2. Világi aljegyzőre szavazás s ilyennek helyettesítése 

a gyűlés tartamára.
3—6 Több gyülekezetnek segélygyüjtési engedély adatik.
7. Supplikausok bántalmaztatása.
8. Barla István folyamodványa és periratai visszakül

detnek.
9. Intézkedés az osztrák-magyar birodalomban elhalt 

belga alattvalókra nézve.
10. Az államsegély 1871-re utalványoztatik.
11. Az alkotmányellenes könyvek az iskolában hasz

nálaton kívül helyezendők.
12. Balog István nyug. tanító 50 frt. segélypénzben 

részesül.
13. Cautióra kötelezett katonák esketése.
14. Határidő a tanképesítő vizsgák letételére nézve.
15. A magyar egyetem vegytani intézetének leírása 

megküldetik.
1G. Képezdei növendékek katonamentességére vonatkozó 

rendelet.
17. Az államsegély 1872-re utalványoztatik.
18. A kerület az egyetem részére az államsegélyből 

250 frtot. megszavaz.
19. Magyar külhajózás kimutatása a kerületi taninté

zetek részére megküldetik.
20. Póttanfolyamok elrendeltetnek.
21. ÁUam-képezdékből, kik alkalmazandók tanítókul?
22. Szabadságos és tartalékos katonák esketési bizonyít

ványának beküldése többé nem kívántatik.
23. Magyarbirodalom helység-uévtárának szerkesztése.
24. Felsőbb gazdászati tanintézetekben, tanítók részére 

4 heti tanfolyam nyittatik.
25. Sina Simonféle segélyzési alapnál egy 100 frtos 

hely üres.
26. Az egyházközségi államkötvények, kinek engedel- 

mével átírhatók?
27. Öröm a fölött, hogy némely iskolában a hiányok 

kijavíttattak.
28. Több egyházközségek iskoláik hiányos felszerelése 

miatt megintetnek.
29. A hanyi leány-gyülekezet 300 frtot kapott.
30. Több megyébe Il-od tanfelügyelő neveztetik ki.
31. Superintendensi hivatalos jelentés.
32. B. Prónay Gábor egyetemes gyűlésre hí.
33. Ugyan ő az általa felterjesztett iskolai értesítésekre 

érkezett választ közli.
34. Dr. Székács József és b. Podmaniczky Fr. a bánya

kerületi uj superintendens beigtatására hívnak.
35. Fördős Lajos a magyarországi prot. egylet alap

szabályait megküldi.
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36. Gönczi Pál a bécsi világkiállításra vonatkozólag ir.
37. Az iskolai nagy-bizottmány jegyzőkönyve.
38. Igazgatói jelentés a sopronyi főiskoláról.
39. Igazgatói jelentés a kerületi képezdéről.
40. Jelentés a Lahne-féle magán nevelő intézetről.
41. Jelentés a felső-lövői tanintézetről.
42. Jelentés a bonyhádi algymnasiumról.
43. Vinter Vilmos képezdei házmester fizetése emeltetik.
44. Jelentés a sopronyi tápintézet gondnokától.
45. Egy a veszprémi egyházmegyéből felebbezett ügy.
46. Ezen ügyben hozott ítélet.
47. A kér. népiskolai bizottmány jelentése.
48. Ezen bizottmány által szerkesztett tanterv.
49. A pinkafői iskola.
50. Pénzügyi és gyámoldai bizottmány jegyzőkönyve.
51. Kér. számvevő ur lemond ; de újra megválasztatik.
52. Kerületi gyámintézeti bizottmány jegyzőkönyve.
53. Keszler Károly kerületi biztosítási ügynök jelentése.
54. Jelentés a felekezetnélküli iskolákban történt vallás- 

tanitásról.
55. Jelentések a hátralékok behajtásáról.
56. Bárány Borbála alapítványi okmányát illetőleg.
57. Slavoniai missio.
58. Bonyhádi algymnasium ügyében kiküldött választ

mány.
59. Beliczay Lajos, kér. gyámoldai ügyvéd.
60. Choral-könyv ügye.
61. Szombathely anyásitása iránt.
62. Varga Mátyás kérelme.
63. Egyházi adó kulcs.
64. Tanvizsgáló bizottság.
65. Tanügyelői hivatal.
66. Tanügyi bizottság javaslata.
67. Egyetemes egyházi jegyzőre be nem küldött sza

vazatok.
68. Zelenay alapítvány.
69. A görög nyelvet illetőleg.
70. Kemenesalji indítvány.
71. Adolfsdorfi loány-gyülekezet.
72. Német- és rácz-hidasi gyülekezetek ügye.
73. Tolnai egyházmegye kérdése, vegyes - házassági 

váló-perek iránt.
74. Vasi közép-egyházmegyéből több panaszok a val

lási törvények sértése miatt.
75. Szabó József nyug. tanár kérelme.
76. Vend ifjak, kik tanítók akarnak lenni.
77. Kerületi pénztárak egyesítése.
78. Jövő kér. gyűlés helye.
79. Jegyzőkönyv hitelesítése.

Nyomatott Czéh Sándornál Győrött 1872.



A dunántúli ág. bitv. evang. egyházkerület az 1873-ik évi október 28. 
és 29-ik napjain Soprony szab. kir. városban iótisztelendő 
liarsay Sándor superintendens és tekintetes Takáts Lajos, 
utóbb pedig inéit, báró IVónay Dezső urak ikerelnöklete mel
lett közgyűlést tartván, jelen voltak: Tóth János egyházi tö- 
és Ritter István aljegyzők; — Kis Sándor világi lő- és Kaldy 
Gyula világi aljegyzők.

Mégis az egyházmegyék részéről:

A sopronyi felső egyházmegyéből: Fleischhacker Károly esperes, Ludig József lk., Posch 
Frigyes lk., Renner Henrik lk., Schrödl József lk.

A sopronyi alsó egyházmegyéből : Trsztyenszky Gyula esperes, Baranyai László esperességi 
felügyelő, Rupprecht Lajos, Jánosa Lajos, Bejek György lk., Holbok József lk., Gombótz Miklós lk.

A vasi felső egyházmegyéből : Kirchknopf Mátyás esperes, Fürst János lk., Tomka Károly 
lk., Schmidágli Vilmos lk., Mérnyi Ádám lk., Ritter Samu lk., Stettner Gyula igazg.

A vasi közép egyházmegyéből: Poszvék Sándor esperes, Káldy Gyula esperességi felügyelő, 
Mendelényi Samu lk., Kis Imre lk., Turcsányi Andor lk., Vidos László, Vörös István, Kund Samu 
lk., Radó Kálmán, Ajkay Dániel.

A kemenesalji egyházmegyéből: Tóth János esperes, Boda József esperességi felügyelő, 
Nagy Károly lk., Hering János lk., Csapli István lk., Horváth Károly, Vidos Kálmán, Boda Márton.

A veszprémi egyházmegyéből: Tatay Sámuel esperes, Bélák János lk., Kis Lajos (alásonyi) 
lk., Gyurátz Fereucz lk., Szarvasi Sam. lk.

A győrmegyei egyházmegyéből: Mészáros István esperes, Eőri Sándor, Horváth Samu lk., 
Matisz Károly lk., Cseinez Péter, Matkovich László.

A fehér-komáromi egyházmegyéből : Smid Mihály esperes, báró Prónay Dezső esperességi 
felügyelő, Mostyenán György lk., Németh Károly lk.

A zalai egyházmegyéből : Eösze István esperes.
A somogyi egyházmegyéből : Andorka János esperes, Véssey Sándor esperességi felügyelő, 

Renner Endre lk., Horváth Sándor lk.
A toliia-baranya-somogyi egyházmegyéből : Schiebung Károly esperes, Ritter István lk., 

Haffuer Lajos lk.
Soprony szab. kir. városi gyülekezet részéről: Dr. Palló Sándor felügyelő, Kolbenheyer Mór 

lk., Freytag Viktor lk., Bognár Géza, Ihász Rezső, Artner János, Dr. Schreiner Károly, Vukanich 
Viktor, Hauer Sám., P e tik  Gyula.

Győr szab. kir. városi gyülekezet részéről : Peregi Mihály felügyelő, Kis Sándor.
Kőszeg szab. kir. városi gyülekezet részéről : Schneller Vilmos lk., Szovják Hugó felügyelő.
Ruszt szab. kir. városi gyülekezet részéről : Manhardt Mihály lk., Conrád Lajos felügyelő.
A sopronyi főtanoda részéről: Petrik János Jakab igazgató, Király József Pál képezdei 

igazgató, Müllner Mátyás, Scheffer Károly pénztárnok és több egyházi és világi hívek a közelből 
és távolból.

Mely alkalommal:

1. Buzgó ének s ima után superintendens ur a szép számmal egybegyiilt kerületi képvise
lőket szívélyes szavakkal üdvözölte, s hálás érzettel emlékezvén az isteni gondviselésnek azon kegyel
méről, mely szerint nem engedé, hogy az országszerte dühöngött járvány pusztításai közepette kerü
letünknek egyházi és világi vezérféríiai közül egy is áldozatul essék; a gyűlést megnyitotta, felhiván 
egyúttal az üresedésben levő világi elnöki szék betöltésére.
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A gyűlés a helyettes elnökségre egyhangúlag Takács Lajos kiérdemült vasi közép 

egyházmegyei felügyelő urat kérte fel, ki is a közóhajtásnak engedvén, a világi elnöki 
széket elfoglalta.

2. Superintendens ur beterjesztette a múlt évi kerületi gyűlés 2-ik pontja alatt a kerületi 
világi aljegyzőségre beérkezett szavazatok felbontására saját elnöklete mellett egybegyiilt választmány 
jegyzőkönyvét. E szerint a 162 szavazati joggal biró gyülekezettől beérkezett 160 jogérvényes sza-
azat közül esett: Káldy Gyulára 104, Radó Dénesre 46 szavazat, 10 gyülekezet szavazata többek 

közt oszolván meg.
Ennek folytán Káldy Gyula, mint a gyülekeztek általános szótöbbségével megvá

lasztott aljegyző üdvözöltetett, hivatalos esküt letette és jegyzői székét elfoglalta.
3. Olvastatott Berzsenyi Miklós egyházkerületi felügyelő urnák azon levele, melyben hajlott 

korát s ezzel együtt járó érzékbeli gyengeségeket hozván fel okul, megható szavakban mond köszöne
tét a kerületnek iránta nyilvánult s ötét hivatalos pályáján támogató bizalmáért, és felügyelői hiva
taláról véglegesen és határozottan lemond.

A gyűlés mély megilletődéssel fogadta e lemondást s tekintettel azon buzgóságra, 
tapintatra és higgadtságra, melylyel a szerény férfin hivatalos pályáján kitűnt, — 
tekintettel különösen azon áldozatra, mely által superintendens úrhoz intézett levele 
szerint a sopronyi tanitóképezdei tanárok fizetésének javítására 1000, és a tanári 
nyugdij-alap gyarapítására szintén 1000 frt alapítványt tevén, közel 4 évig folytatott 
hivataloskodását szép emlékkel örökítette, — háláját és elismerését jegyzőkönyvileg 
kifejezni s egyúttal egy hozzá intézendő levélben is kijelentetni határozta.

E szerint a kerületi felügyelői hivatal betöltendő lévén, a gyülekezetek oda uta- 
sittatnak, hogy választó szavazatukat az illető esperesi hivatalok utján jövő 1874-iki 
február hó végéig superintendens úrhoz beküldjék, ki is azokat saját elnöklete mellett 
idősb Peregi Mihály, Perlaki Dániel, Horváth Sándor, Kis Sándor, Fadgyas Pál vá
lasztmányi tagokkal együtt felbontani s az eredményt a kerülettel annak idején 
tudatni fogja.

4. Olvastatott a vallás és közoktatási minisztériumnak 1872-iki aug. 20-tól 22,506. sz. a. 
kiadott abeli rendelete, melylyel a pálfai toluamegyei leánygyiilekezet részére 6 havi időtartamra, — 
és ugyanazon minisztériumnak 1873. mart. 16-ról 6855. sz. alatti azon rendelete, melyben a polányi 
leánygyülekezetnek három havi időtartamra könyöradományok gyűjtése engedélyeztetik.

Tudomásul szolgál.
5. Ugyan a vallás és közoktatási minisztérium 1872-iki aug. 23. 19,281. sz. a. a honvé

delmi minisztérium 14,990. sz. alatti azon rendeletét közli, melyben a lelkészek a családi értesítők 
szabályszerű szerkesztésére figyelmeztetnek.

Annak idejében köröztetve levéli, tudomásul szolgál.
6. Ugyan a vallás és közoktatási minisztérium 1872. aug. 23. 21,679. sz. a. az 1871-ik 

évi, valamint 1873. jau. 30. 2403. sz. alatti leirataiban az 1872-ik évi 5000 frtnyi államsegélyről 
superintendens ur által fetterjesztett számadást helyesnek találta.

Tudomásul szolgál.
7. Ugyan a vallás és közoktatási minisztérium 1872-iki szept. 5. 1228. sz. a. arról értesít, 

hogy Pauler Tivadar igazságügyi miniszterré, 1872. szept. 9-én 1236. sz. a. pedig tudtul adja, hogy 
Trefort Ágoston vallás és közoktatási miniszterré neveztettek ki.

Superintendens ur a kerület nevében mindkét miniszter úrhoz üdvözlő iratot kül
dött, mi is itt helyeslőleg tudomásul vétetik.

8. Ugyan a vallás és közoktatási minisztérium 1872-iki decz. 2. 31,338. sz. alatti leira
tával a felnőttek oktatását az 1872— 73-ik évre elrendeli.

Köröztetve volt, tudomásul szolgál.
9. Vallás és közoktatási miniszter ur 1872-iki decz. 2-ról 31,352. sz. a. kiadott leiratában 

arról ertesiti superintendens urat, hogy Sági László nádasdi róni. kath. lelkész azon törvényellenes 
eljárása, mely szerint Vas Jánosné született Nagy Zsuzsánnát beteg ágyán a törvényes feltételek meg
tartása nélkül a róni. kath. egyházba felvette és később eltemette, — komolyan roszaltatott és neve
zett plébános jövőre a törvények megtartására utasittatott.

Miután a kath. papság által ilynemű törvénytelen eljárások minduntalan ismét
lődnek, s azok beszüntetését tapasztalat szerint az egyszerű roszalás nem eszközölheti, 
egyetemes gyűlésre menendő képviselőink utasittatnak az egyetemen oda hatni, hogy az 
idevonatkozó törvényczikk módosítása által a visszaéléseknek gát vettessék.

10. A vallás és közoktatási minisztérium 1872-iki decz. 6. 30,616. sz. a. kiadott rendele



tével utasít, hogy a katouaárvák és özvegyeknél a halálozási és férjhezmenési esetek az illető lelké- 
zek által a hadkiegészítő parancsnokságnak bejclentciulők.

Köröztetve volt, tudomásul szolgál.
11. A vallás és közoktatási minisztérium 1872. decz. 12. 30,430. sz. a. rendeletével a 

szabadságos katonák h á z a lá sá ra  nézve arról értesít, hogy a hadkötelezettség 3-ik osztályából azon 
gvi decz. hó utolsó napján lépnek ki az illetők, melyben éltük 22-ik évét betöltik; — a hadkötele
zettség első korosztálya pedig azon naptári év január hava 1-ső napján kezdődik, melyben a véd
kötelezett élte 20-ik évét betölti.

Köröztetve volt, tudomásul szolgál.
12. Vallás és közoktatási minisztérium 1873. jan. 15-én 30,315. sz. alatti leiratával elren

deli, hogy a theologiába tantárgyul a gazdászattan is vétessék fel.
A sopronyi theologia igazgatóságával közöltetett, s már e tanévben foganatba vé

tetett. Tudomásul szolgál.
13. Vallás és közoktatási minisztérium 1873. jan. 20. 1281. sz. a. tudatja, hogy ő felsége 

a leány falvi leánygyülekezetnek templom- és iskola-épitésre magánpénztárából legkegyelmesebben 150 
frt segélyt adományozott.

Örvendetes tudomásul szolgál.
14. Olvastatott a vallás és közoktatási minisztérium 1873. jan. 21. 718. sz. a. azon ren

deleté, melylyel superintendens ur utasittatik odahatni, hogy ildomosság tekintetéből és figyelemmel a 
viszonyosság lehető következményeire, jövőre idegen uralkodóhoz segélyért folyamodás meggátoltassák.

Ennek kapcsában felolvastatott ugyan a vallás és közoktatási minisztériumnak 1873. márt.
28. 6G58. sz. a. superintendens úrhoz intézett azon levele, melyben az iránt tesz kérdést, mi okok 
indították a sopronyi evang. tanitóképezde igazgatóját arra, hogy a képezde érdekében segélyért német 
császár ő felségéhez folyamodjék? s felhívja egyúttal, hogy a nevezett képezde anyagi állására nézve 
adjon neki felvilágosítást.

Superintendens ur jelenti, hogy e felhívás következtében felterjesztő a sopronyi képezdei 
igazgatónak igazoló feleletét, melyből kitűnik, hogy a folyamod,ás még a hivatkozott tiltó rendelet ki
adása előtt történt, közli egyúttal azon részletes és kimerítő jelentést, melyet a maga részéről a képezde 
anyagi állására vonatkozólag nevezett miniszter urnák beküldött.

Superintendens ur ezen eljárása nagy helyesléssel tudomásul vétetik.
15. Olvastatott a vallás és közoktatási miniszter urnák 1873. febr. 22. 1. sz. a. kiadott 

abeli leirata, melyben hangsúlyozván a felekezetek abeli téves felfogását, mintha a vallás és közokt. 
miniszter a hitfelekezeti iskolákat, az azokat fentartó egyházaktól, községi közös iskolákká akarná el
hódítani, s szándoka volna ezáltal az e téren régóta működő hitfelekezeti tevékenységet és befolyást 
elébb korlátok közé szorítani, végre teljesen megszüntetni, — megnyugtatást óhajt aziránt szerezni, 
miszerint sohasem az előtte a fő tekintet: felekezetiek-e, vagy más jellegűek, — hanem mindenkor 
azt keresi: jók-e az iskolák? — Egyúttal ismételvén a jó felekezeti iskolákra nézve, a törvényben 
is meghatározott kellékeket, felhívja superintendens urat, hogy a beállót év lefolyása alatt a kormány
zata alatt álló minden egyes hitközséget megnevezve, jelentse be nála: melyekben fog a törvény ér
telmében rendezett felekezeti iskola a hitközség, vagy az egyetemes egyház erején fentartatni, s melyek 
lesznek azon hitközségek, melyek iskoláikat sem saját, sem az egyetemes egyház erején fentartani nem fogják ?

Miután superintendens ur intézkedése folytán, ez utóbbi kérdésre a jelentések több 
egyházmegyék részéről beadattak, — a gyűlés a népiskolai bizottmányt bízta meg, 
hogy e jelentéseket átvizsgálván, azokból egy kimerítő tudósítást szerkeszszen, és azt a 
népiskolákra vonatkozó egyéb jelentésekkel együtt, még e gyűlés folyama alatt 
terjeszsze be.

10. Ugyan a vallás és közokt. minisztérium 1873. febr. 24. 9190. sz. a. rendeletével a 
balaton-füredi szeretetház kiépítésére, — segélyadományok gyűjtésére hivattunk fel.

Köröztetve volt, tudomásul szolgál.
17. Ugyan a vallás és közoktatási minisztérium 1873-iki ápr. 9. 642. sz. a. értesít, hogy 

Német Antal, Győr, Komárom és Esztergom első tanfelügyelőjéül végleg megerősittetett.
Tudomásul szolgál.

18. Ugyan a vallás és közokt. minisztérium 1873. ápr. 11. 9746. sz. a. értesít, hogy a 
póttanfolyam az 1873-ik évre is elrendeltessék.

Köröztetve volt, tudomásul szolgál.
19. Ugyan a vallás és közokt. minisztérium 1873. ápr. 24. 9432. sz alatti rendelete sze 

rint minden haláleset, a bélyeg és illetékek tárgyában alkotott törvény értelmében, — az illető köz
ségi elöljáróságnak bejelentendő.

Köröztetve volt, tudomásul szolgál.
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20. Ugyan a vallás és közokt. minisztérium 1873. máj. 8. 12,360. sz. a. az 1873-ik évre 
az államsegélyt 5000 osztr. ért. írtban utalványozta.

A kér. gyámintézeti bizottmány utasittatik, az összeg kiosztására nézve, véleményes 
jelentését beterjeszteni.

21. A vallás és közokt. minisztérium 1873. máj. 14. 70,113. sz. a. értesit, hogy Kapy 
Gyula sopronyi képezdei tanárnak külföldi további kiképeztetése czéljából 500 frtnyi segély engedélyeztetik.

Örvendetes tudomásul szolgál.
22. Ugyan a vallás és közokt. minisztérium 1873. máj. 28. 11,385. sz. a. rendelete sze

rint a katonák és honvédek esketési bizonyítványaira ezen jegyzet vezetendő: „Katonai nyilvántartás 
czéljából.a

Köröztetve volt, tudomásul szolgál.
23. Ugyan a vallás és közokt. minisztérium 1873. jun. 13. 15,682. sz. a. értesit, hogy 

belügyminiszter ur által a hatóságok utasittattak, miszerint a főtanodai supplikánsok, szabályszerű 
gyűjtő könyvecskéik mellett, eljársaikban ne gátoltassanak.

Örvendetes tudomásul szolgál.
24. Ugyan a vallás és közokt. minisztérium 1873. jun. 14. 11,744. sz. a. rendelete sze

rint a bakony-szombathelyi iskolának, a törvény értelme szerinti szervezéséről a febr. 12-ki minisz
teri intézvény értelmében, még ez év folyama alatt, jelentés felterjesztendő.

Megtörtént, tudomásul szolgál.
25. Ugyan a vallás és közokt. minisztérium által 1873. jan. 7. 33,459. sz. alatt, Majos, 

Kéty, Alsó-Nána, Apáti, Mucsfa, Győré, Kis-Mányok, Váralja, Izmény, Zubrik — a tolna-baranyai 
egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek iskoláik hiányainak pótlása tekintetéből, megintetnek.

Az illetőkkel közöltetvón, a jelentés fel terjesztetett.
26. A vallás és közoktatási minisztérium 1872. sept. 3. 22,255. sz. a. leiratában Vas 

megyében kebelezett Puczinczi, Mogyoróséi, Strukóczi, Grodnói, Körvélyesi, Hodászi, Rádeni, Pinkafői, 
Alsőlői, Máriafalvi, Rettenbachi, Stubeni, Szalonaki, Komjáti, Hidegkúti, Urai, Újfalui, Répczelaki, 
Neusiedi, Kukméri, Vönöczki, Sömjéni, Szt.-Mártoni, Tokorcsi, Simouyi, Nagysitkei, Gérczei, Egyhá- 
zas-hetyei, Kocsi, Szergényi. Szarvaskendi, Sárvári, Giiuzeggi, Csöngei, Ó-asszouyfai, Iván-egerszegi, 
Mihály fai, Dümölki, Mesteri, Kis-köcski, Högyészi, Magyargencsi népiskolák hiányainak pótlása tekin
tetéből, az illető gyülekezetek másodízben megintetnek.

Az illetőkkel közöltetvón, a jelentések felterjesztettek.
27. A vallás és közokt. minisztérium 1873-iki aug. 12-ről 18,524. sz. a. a tábori papság

hoz beküldetni szokott anyakönyvi kivonatok állítólagos tökéletlen volta miatt ezen kivonatoknak a 
mellékelt német szövegű rovatok szerinti beküldését elrendeli.

Minthogy ezen rovatok a kormány által már előbbi időkben előirt, s mindeddig 
gyakorlatban levő anyakönyvi rovatokkal épen nem egyeznek meg, a lelkészek oda 
utasittatnak, hogy e tekintetben továbbra is az eddiggi eljáráshoz alkalmazzák magu
kat. Egyúttal az egyetemes gyűlésre menendő képviselőknek meghagyatik, hogy ott 
ezen ügyet szóba hozván, oly határozatot igyekezzenek kieszközölni, melynek következ
tében ily törvényellenes és honfiúi érzelmünket is mélyen sértő intézkedésektől 
megkímélve legyünk.

28. A vallás és közokt. minisztérium 1873 szept. 4. 17,238. sz. a. leirata szerint a Ma
gyarországban elhalt olasz egyének halotti bizonyítványai latin fordításban a világi hatóság utján a 
bécsi olasz követséghez felterjesztendők.

Köröztetve volt, tudomásul szolgál.
29. A vallás és közoktatási minisztérium 1873. szept. 14. 1290. sz. a. közli a földmivelés, 

ipar és kereskedelmi miniszternek szabályrendeletét a hivatalos levelek postadij-mentessógére vonatkozólag.
Köröztetve volt, tudomásul szolgál.

30. Vallás és közoktatási minisztérium 1873. szept. 16. 3073. sz. a. leiratával a lelkészek 
utasittatnak, hogy a községi és megyehatósági intézkedésekben a cholera járvány által sújtott özvegyek 
és árvák felsegélésére tevékeny részt vegyenek.

Köröztetve volt, tudomásul szolgál.
31. A vallás és közoktatási minisztérium 1873. oki. 5. 1532. sz. a. tudomásul hozza, hogy 

a német államok és az osztr. magyar monarchia közt az uralkokó házak tagjain kivül minden egyéb 
hivatalosaközcgek postadij-meutessége 1873. nov. 1-vel megszűnik.

Tudomásul szolgál.
32. A vallás és közoktatási minisztérium 1873. okt. 5. 1542. sz. a. jelenti, hogy vasme

gyei első tanfelügyelővé Mennyei József árva-turóczuiegyei tanfelügyelő neveztetett ki.
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Tudomásul szolgál.
33. Báró Próuay Gábor egyetemes felügyelő ur 1872-iki nov. 1-ről közli a vallás és közok

tatási miniszter urnák válaszát a sopronyi fő- és győri algymnáziumi tudósitványokra vonatkozólag.
Tudomásul szolgál.

34. Olvastatott a vallás és közokt. miniszter urnák 1873-iki márcz. 13-ról 5080. sz. a. 
br. Prónay Gábor egyetemes felügyelő úrhoz intézett azon leirata, melyben a múlt évi egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvének 9. pontja alatt foglalt, — s megelőző eseten alapuló azon határozatát, — 
hogy midőn róni. kath. vagy görög kath. sz. székek által, ágytól és asztaltól végkép elválasztott há
zas felek időközben a prot. egyházba térnek át, az 1868. évi 53. t. ez. 8. §-a szerint, minden 
további törvénykezési eljárás mellőzésével, jogérvényes házasságra kelhetnek, — az 1868. évi 48. t. 
ez. 1. §-ba ütközőnek nyilvánítja.

A gyűlés ragaszkodik a törvény szavaiból merített felfogásához s a végzést továbbra 
is teljes érvényben fentartani s egyúttal az egyetemes gyűlés által az országgyűlést fel
kérendőnek határozta, — az illető törvényezikknek olyképeni módosítására, hogy az ál
tal minden kétértelműségnek eleje vétessék.

35. Olvastatott br. Prónay Gábor egyetemes felügyelő urnák Ácsán 1873-iki okt. 7-én 
100. sz. a. kelt levele, melyben az egyházkerületet Pestre f. évi nov. 5. és következő napjain tar
tandó egyetemes gyűlésre hívja meg, —  a megjenési idő nov. 4-ike leendvén.

Ezen gyűlésre a kerület részéről képviselőkül megválasztattak és felkérettek az 
egyháziak közül : Kirchknopf Mátyás, Andorka János, Trsztyénszky Gyula, Tatai Samu, 
Schleining Károly, Poszvék Sándor, Kolbenheyer Mór, Bittér István, Horváth Sándor véssei, 
Gyuráez Ferencz, Turcsányi Andor; a világiak közöl : Takács Lajos, Boda József, br. Prónay 
Dezső, Matkovich Tivadar, Baranyai László, Peregi Mihály, Toperczer János, Szovják 
Hugó, Bognár Géza, Kadó Kálmán, Osstffy Pál, Rupprecht Lajos, Eöri Sándor Kis 
Sándor, Vidos Kálmán, Yéssey Sándor; — Marton Pál, Káldy Gyula, a tanári kar 
részéről : Petrik Jakab János, főtanodai és Király József Pál, képezdei igazgató urak.

Jegyzetté: Tót János, kerületi egyházi főjegyző.
36. Superindens ur egy év lefolyása alatt viselt hivatalos dolgairól és a kerületünkben fel

merült egyéb közérdekű ügyekről jelentését beterjesztvén, ennek
a .  1-ső pontja szerint — daczára a kedvezőtlen időknek —  a hi vek buzgalma és áldozatkészsége 

az egyház, — különösen pedig a nevelés iránt az iskolák körül figyelemreméltó jelenségekben 
mutatkozott, nevezetesen :

A v a s i  f e l s ő  e g y h á z m e g y é b e n :  K ö r t v é l y e s  templomát egészen újonnan felsze
relte, és oltárt épített; N é m e t - S z . - M i h á l y  templomát megnagyobbítva megújította, uj oltárt 
és szószéket emelt, egy 18 mázsás harangot öntetett, melyhez az anyagot ő felsége Vilmos 
német császár ajándékozta; S z . - K é r é s z t é n ,  L i m b a c h o n  és P i n k a f ő n  — különösen ez 
utóbbi helyen díszes iskolák épültek; a g y ö n g y ö s f ő i  iskola felépítésére Fáik Miksa képviselő 
100 frtot,. a községi takarékpénztár 40 frtot ajándékozott.

A k e m e n s a l j a i  e g y h á z m e,g y ó b e n : B o b á n uj díszes tanitólak épült, tágas, világos 
és a törvényeknek megfelelő tanteremmel; P á l  fa 1. gyülekezetben szintén újonnan és czélsze- 
rüen épült iskolában folyt már a múlt tanévben a tanítás ; C s ö n g é n — hol csak nehány év 
előtt uj papiak épült, jelenleg az uj tanitólak és iskola két tanteremmel befejezéséhez közel 
áll; O st f i - As s zón  y f án  az uj iskola két tanteremmel múlt évi nov. 10-én nyittatott meg; 
a m i h á l  y f a i  1. gyülekezet egy 4000 □  öl nagyságú beltelket vásárolt 5000 írtért, és a 
rajta levő épületekből tanitólakot és két tanteremmel iskolát alakított ; ugyan Dömölkhöz tartozó 
A l s ó - M e s t e r i  tanitólakot és iskolát épített; S i i nouyí  tavai díszes paplakot, az idén isko
lát állított két tanteremmel; H . - Ki s - S o ml y ó n  tágas tanteremmel iskola épült.

A V e s z p r é m i  eg y há z  m e g y  ében:  C s e n i  ye a győri gyülekezettől becses oltárképet 
nyert ajándékul, az állami uradalomhoz tartozó H á n t a  tanítói fizetéséhez a földm., ipar és ke- 
resked. miniszter évenként 50 frtot, 10 mérő gabnat, és 2 öl fát kegyeskedett utalványozni; 
A n d r é  R u d o l f ,  hántai felügyelő ugyané czélra 10 frtot ajánlt; T é s  két harangot öntetett, 
egyike 573, másika 285 fontos.

A g y ő r i  e g y h á z m e g y é b e n :  Tényő 1. gyülekezetben segélyezés mellett uj iskola 
épült, és a tanitólak vétel utján, nagyobbittatott; B e z i - E u e s e  templomát önkéntes áldozat
tal kijavíttatta; F e l - P é c z  1400 írton uj orgonát szerzett.

A f e h é r -  k o m  á r o mi  e g y  h á z m e g y é b e n :  B o k o  d önerejéből 2300 írtért három 
haragot öntetett; S z é k es - F e h é r v á r szervezkedő anya-egyház 20,000 írtért egy emeletes 
házat vett, és udvarára ideiglenes templomot épített, mely f. év szept. 7-én ünnepélyesen felszenteltetett.
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A z a l a i  e g y h á z m e g y é b e n :  K ö v á g ó - E ö r s  díszes paplakot épített, és a gym- 
nasiumi épületet 2000 írton megvette, hogy abban polgári iskolát nyisson; M e n c s h e l y  
anya- és S z e p e z d  leány-egyházban a tanitólak és iskola czélszerüen átalakítva megnagyobbitta- 
tott; L á n y  fa In uj iskolát épít; Sz. An t a l f a  önkéntes áldazatokból 1200 írtért orgonát vett; 
N. - Vá z s ony  orgona szerzésében buzgólkodik; ugyan a zalai esperességben a lelkészek és taní
tók egyesült erejével egyházmegyei magtár keletkezett Kóvágó-Eörsön.

A s o mo g y i  e g y h á z m e g y é b e n :  V é s s e  templomát újjá építette, és toronynyal díszí
tette, melynek felszentelését múlt évi nov. 4-én superintendens ur személyesen teljesítette; 
Sz . -Ki rá l y vagyonát vétel utján 6 hold földdel gyarapította; C s u r g ó  1. gyülekezet Mesterház}- 
János, volt uradalmi ügyvédtől ajándékul tanítóiaknak és iskolaépületnek belső telket nyert.

A t o l n a - b a r  an y a - s o m â g y i  e gy  h á z m e g y  ében:  T a m á s i  1. gyülekezet uj díszes 
imaházat épített, melyet Schleining Károly esperes szentelt fel; S á r -  Sz. Mi k l ó s  a budapesti 
gyámint. nőegylettől 2 oltárteritőt és 2 értékes gyertyatartót kapott; Z s i b r i k  1. gyülekezet 
800 írtért orgonát szerzett; B o n y h á d  és P a k s  szabad lakás mellett 500 írt. fizetéssel máso- 
diktanitói állomást szerveztek, az első uj, díszes második tanitólakot, az utóbbi pap- és tanító- 
lakot, és két lanteremmel iskolát épített; A p á t h i  a tanítói fizetést némi részben. Némedi  
pedig 100 írttal emelte.

A vasi közép egyházmegyébea T ó t - M o r á c z ,  T e s z a n ó c z  és Mu s z n y a  — egyesülve 
Dolinával és Dankóczczal, — és Andresz 1 gyülekezet — egyesülve Bokráczczal és Kerneszszel. 
iskoláikat községiekké alakították.

Egyes buzgó hívek is egyházi és iskolai czélokra nevezetes alapítványokat és adakozásokat 
tettek, névszerint : Ostffiy Pál, kir. táblai biró főtanodánk tanári nyugdij-alapjához 300 frt. és a 
tanitóképezdei alaphoz ösztöndíjul 300 frt. alapítványt te tt; Benkő Sámuel, Palotán a sopronyi 
tápintézetre végrendeletileg 200 frtot hagyományozott; Radó Zoltán a tanári nyugdij-alaphoz 
100 frtot adott; mltgs Zsivora György, a sz. lőrinczi gyülekezetnek iskolai czélokra 4000 frtot 
adományozott; Hanzély Ferencz, a d. földvári gyülekezetnek egy mázsás harangot öntetett, és 
200 frtot adott; Nádossy Kálmán iskolai czélokra R. Borjúdnak 20, M. Bollnak 10, Dárda-Iván- 
nak 10, Kácsfalunak 15, Bollmannak 10, összesen 65 frtot ajándékozott ; Horváth Sámuel, tót- 
komlósi lelkész a sopronyi theologiai könyvtárt 55, Ihász Rezső a főtanodai könyvtárt 527 drb 
értékes könyvekkel szaporították.

Ezen kegyes adakozásokon kivül a magyar h. prot. egylet a slavoniai missió-alaphoz 100 
frtot küldött; a földm. ipar és keresk. miniszter Kirnbauer Sándor vágodi lelkésznek a végre, 
hogy a vándor méhész-egylet salzburgi gyűlésére méhészeti ismereteinek gyarapítására kimehessen, 
100 frt. segélyt rendelt.

A gyűlés mindezeket kedves tudomásul vevén, a  kegyes adakozók iránti hálás 
köszönetét jegyzőkönyvbe iktatja.

b .  A jelentés 4-ik pontja szerint az 1872-ik évi egyetemes gyűlésen superintendens ur egyházkerü
letünket képviselte.

c . 5-ik pontja szerint sopronyi főtanodánk, theologiai intézetünk és tanitóképezdénk téli és 
nyári vizsgáin jelen volt, mely alkalommal tanuló ifjúságunk tudományos és erkölcsi Művelődésé
nek szép előmeneteléről örvendetes meggyőződést szerzett, és különösen kiemelve, miszerint az 
érettségi vizsgák ez idén kitünőleg kedvező eredménynyel folytak le, a tanárok buzgalma és a 
tanuló ifjúság szorgalma iránti elismerését a gyűlés előtt is kifejezi.

d .  6-ik pontja szerint főtanodánk körében 2 tanszék üresedett meg: a természet- és mennyiségtani, 
Bóka Péter tanárnak még a múlt iskolaév elején történt váratlan és hirtelen eltávozása által, 
mely tanszék a lefolyt tanév tartamára Bencsik János, tanárjelölt által helyettesítés utján elég 
jelesül levéli betöltve, ezen tanári állomásra pályázat folytán a múlt ápril 20-án tartott iskolai 
nagy bizottmány Bosszágh János kézimárki tanárt választotta.

A latin irodalmi tanszék Lehr András tanár sajnos elhunytával jött üresedésbe, ki azt főta
nodánk újra szervezése óta a f. tanév elején történt haláláig elismert szakismerettel töltötte be. 
Az üresedés ideje alatt a latinirodalmi órák Müllner Mátyás, Kesszler Károly, Scheffer Károly 
és Bosszágh János szives közreműködésével töltetvén be, ezen megürült tanári állomásra az oct. 27-én 
tartott iskolai nagy bizottmányi gyűlésben Gombotz Miklós, beledi lelkész választatott meg.

e . 7-ik pontja alatt részvéttel hozza emlékezetbe halottainkat, és ezek közt különösen a f. évben 
elhunyt Koriáry Tóbiás, f.-eöri, Wagner Frigyes sopronyi és Kardos János hodosi lelkészeket, 
ez utóbbi érdeme méltánylására kegyeletes elismeréssel említvén, miszerint lelkészi működése mellett 
vendajku egyházhiveinkre nézve irodalmilag is áldásosán működött, nevezetesen vend nyelvre á t
tette az uj-testamentomöt, és a győri énekes könyvet, — és iskolai könyvekkel is nagyrészt az



o munkássága látta el a vendtanodákat ; mely irodalmi érdemeit a vallás éa közokt. miniszter 
is elismerőleg méltatta.

Miről a kerületi gyűlés részvéttel vesz tudomást.
f. 8-ik pontja szerint felügyelői hivatalokról lemondtak: Berzsenyi Miklós egyházkerületi; 

Klauzer Károly sopronyvárosi ; Matkovich Tivadar — veszprém-egyházmegyei és Perlaky Gábor, 
zala-egyházmegyei felügyelők.

g \  9-ik pontja szerint felügyelőkül választattak: Dr. Palló Sándor Sopronyban, Káldy Gyula a 
vasi közép esperességben.

ti. 10-ik pontja szerint lelkészi hivatalokról lemondtak : Kis Pál vönöczki és Lágler György 
kölesdi lelkészek.

i .  11-ik pontja szerint lelkészekül választattak: Horváth Sámuel, sz. andrási lelkész Tétre; — 
Gyurácz Ferencz, beledi lelkész Pápára; — Kovács Mihály kis-péezi segédlelkész Győr-Szemerére; — 
Elmer Gusztáv, m. bolli segédlelkész Káesfaluba; — Német István, n. geresdi segéd Sz. 
Andrásra; — Gombótz Miklós, bonyhádi tanár Beledre; — Nagy Sándor, sz. lőrinczi segédlel
kész D. Földvárra; — Kiss Ignácz, vönöczki segéd ugyan oda; — Mérnyi Ádám, alhói segéd 
Felső-Eörbe; — Lágler Sándor, bonyhádi tanár Kölesdre; a birodalmi hadügyminisztérium f. é. 
szept. 25-én kelt 5286. sz. a. intézvényével Németh Pál pápai segédlelkészt II. ostályu tábori 
pappá nevezte ki. — Haffner Lajos, hidasi lelkész Sopronyba. Üresedésben van Hidas.

k .  Ugyanazon pont alatt superintendens ur jelenti, miszerint a sopronyi gyülekezet harmadik lelkészi 
hivatalának hiványában az ez idő szerint a gyülekezetre nehezedő, és egyelőre elhárithatlan szo
morú kényszer-helyzet következtében a készpénz fizetés az eddig stipulált 1200 frt. helyett 600 
írtban állapíttatván meg, ezen leszállított lelkészi hiványt a gyülekezet ígéretéből, és ennek morá
lis megbízhatóságából merített azon reményében, miszerint a készpénz fizetést mielőbb ismét ki- 
egészitendi, hivatalosan megerősítette.

Mire nézve végeztetett: épségben tartása mellett egyházi rendszerünkben sarkaló 
azon elvnek, melyszerint a tör vényszer üteg fönnálló hiványokat törvényszéki eljárás nél
kül csorbítani és leszállítani nem lehet, — mégis, tekintve a sopronyi gyülekezetnek 
azon kivételes külön helyzetét, miszerint eredetileg csak két lelkészi állomása van szer
vezve, és ezen harmadik lelkészi hivatal csak 1830-ban szervezhetett, és pedig oly 
végrendelkezési akarat szükségéhez képest, mely kegyes hagyományát ezen harmadik 
lelkészi állomáshoz kötötte, anélkül azonban, hogy ezen állomás költségeit teljesen fe
dezné; tekintve továbbá azt, hogy a sopronyi gyülekezet a legutóbbi időkben részint 
egyházi és iskolai hivatalnokai, és azok özvegyei és árvái nyugdíjazása, részint a kér. 
főiskola számára teljesített építkezések által olyannyira igénybe volt véve, mikép 
anyagi viszonyainak rendbehozására egy időre okvetlenül szüksége volna; végre a 
sopronyi gyülekezetnek egyháza körül századokon át világló ősi buzgalmát biztos zá
logul véve azon Ígérete beváltásához, mikép ezen megcsorbult lelkészi hiványt mielőbb 
pótolandja; —  mindezen tekinteteknél fogva a gyűlés superintendens ur jelentését tu
domásul véve, a sopronyi gyülekezet módosított hiványát jelenleg jóváhagyja, azon ha
tározott kikötéssel mégis, mikép a sopronyi gyülekezet ezen állomás készpénz fizetését 
mielőbb, legfeljebb pedig 3 év alatt az előbbi, vagy a másik két lelkészi hivatal kész
pénz illetékével egyenlő összegre emelni köteleztetik.

l. 12-ik pontja szerint a lelkészi vizsgát 1872-ben sikerrel letették: Kring Miklós, Laucsek János, 
Német Pál, Schöpf Gyula, Brunner János, Erinél Gyula, Seregély Dávid, Berta Dávid, 
Kirch János, Horváth Károly, Bojtos János és Pfeiffer István. Péter Lajos egy évre 
visszautasitttatott.

m .  13-ik pont szerint segédlelkészekiil felavattak : Laucsek Jónás, a superintendens rendelkezésére; Német 
Pál, Pápára; Schöpf Gyula, Ecsényre; Brunner János, Szombathelyre; Érmei Gyula, Izménybe ; Seregély 
Dávid Puczinczra; Horváth Károly, Alázsonyba, Bojtos János, Bezire és Pfeiffer István Locsmándra.n. 14-ik pontja szerint a f. évi lelkészi vizsgára jelentkeztek : Péter Lajos, Jénából ; Hajas Endre, 
Bécsből ; Dubovay Béla, Arndt János, Büki Ádám, Horváth László, Mészáros János, Mód Lénárd, 
Farkas Sándor, Wallandt Károly, Takács Gyula, Hammel Alajos és Polgár János, kik Mészáros 
János kivételével okt. 22-én a lelkészi vizsgát az illető bizottság előtt letették, és 23-án fola- 
vattattak segédlelkészekül, névszerint : Péter Lajos, Gyünkre ; Hajas Endre, N. Geresdre; Dobovay 
Béla és Büki Ádám a superintendens rendelkezésére; Arndt János, Bonyhádra; Farkas Sándor, 
Fel-Péczre; Wallandt Károly, R, Kozárra; Takács Gyula, Bezire; Hammel Alajos, Kétyre; to
vábbá a tavai vizsgázottak közül: Berta Dávid, Pécsre; Kring Miklós, Györkönybe ; és végre 
Sax Jenő, pozsonyi papjelölt Rusztra. 2 *



o . 15-ik pontja szerint a tiltott fokú házasságok felmentvényi dijjaikból bejött 1410 frtot — 
az elosztási javaslat melléklésével — a kerület rendelkezése alá bocsátja.

A javaslat elfogadtatván, ehez képest a képezdének adósságai törlesztésére 800 
frt. ; a bonyhádi gymnázium tápintézetére 300 frt. ; a f.-löi képezdére 200 frt. ; Hering 
János, a kér. népiskolai választmány elnökének útiköltségül a bécsi világtárlatra 70 
frt. ; Lehr András tanár özvegyének segélyül 40 frt. rendeltetik.

p .  16-ik pontja szerint a Glosius-Artnerféle alapból segélyeztettok : Turcsányi Adolf nyug. tanár 
80 írttal; özv. Krausz Teofilné, özv. Szalay Józsefné és özv. Ritter Józsefné 6 0 —60 frt. öszse- 
sen 260 írttal;

q .  17-ik pontja szerint a Gusztáv-Adolf testvér-egylet segélyadományaiban részesültek névszerinti 
Antonovátz 291 frt. 75 kr.: Adolfsdorf 71 frt. 15 k r .; D.-Földvár 164 frt. 60 kr.; Pécs 164 
frt. 60 kr. ; Kőszeg 82 frt. 30 kr. ; Komárom 49 frt. 40 kr. ; Rohonez 82 frt. 30 kr. ; Szom
bathely 329 frt. 20 kr. ; Székes-Fehérvár 128 frt. 21 kr.; Alsó-Lövő 96 frt. 35 kr. ; öszsesen 
1429 frt. 60 krral. Ezen összegen kívül a f.-lövői képezdét ezen évben is, mint eddig, tetemes 
segélyösszegben részesité.

r .  18-ik pontja szerint az e. e. e. gyámintézet részéről 1872-ben a következő segélyezések történ
tek:  Bakony-Tamásinak 400. frt ; a slavoniai missiónak, 100 frt. ; a sopronyi képezdének. 
Szombathely, Kölesd és Vanyolának 5 0 —50; a f.-lövői képezdének, D.-Földvár. Pécs és Sárvár
nak 40—40; Egyházas-Hetyének 25, összesen 885 írttal.

S. 19-ik pontja szerint a tavali kér. gyűlés 52-ik jk. pontja alatti végzéséhez képest az államsegélyből 
megrendelt összegek az illető helyekre elküldetvén, az egyet, központi szükségletekre megszavazott 
250 frtot azon okból, mivel a többi testvér-egyházkerületek ezen járulékot csak az 1873. évtől 
kezdve szavazták meg, superintendens ur visszatartotta, és ezen összeget eddig takarékpénztári- 
lag kamatoztatván, csak az idén fogja a központi pénztárba kiszolgáltatni.

t. 20-ik pontja szerint az 1873-ik évi 5000 frt. államsegélyt a vallás és közokt. miniszter ur 
utalványozása folytán f. é. máj. 28-án a győri m. kir. adóhivatalnál felvevőn, még az nap a 
takarékpénztárba letette, és miután a bélyeget a letéti kamatokból fedezte, az egész összeget a 
kér. gyűlés rendelkezésére bocsátja.

Szabály szerint a kér. gyámintézeti bizottság elnökségének a kiosztás feletti javaslattétel 
végett kiadatik, ennek eziránti jelentése még e gyűlés folyama alatt beváratván.

X .  21-ik pontja szerint kér. gyűlésünk jegyzőkönyvét a többi ev. és reform, testvér-egyházkerületek 
elnökségeihez megküldte, és azoktól csere-jegyzőkönyvi példányokat vett.

y .  22-ik pontja szerint Bucsánszky Alajos, pesti nyomdász kerületünket az énekes könyv kiadhatása 
iránt perújítás utján ismét perbe fogta, mely ügyben a kerület érdekeinek és jogainak képvise
lésére Dr. Győry Elek egyet, vallási ügynök bízatván meg, az e megbízást elfogadta.

A jelentés helyeslőleg tudomásul vétetvén — superintendens urnák a keriile- 
ügyeiban tanúsított lelkiismeretes, és fáradhattam buzgalom működéséért a gyűlés mél
tányló elismerését jegyzőkönyvében is kifejezi.

37. A tolnai és győri esperességekből fellebezett peres ügyeknek felülbírálására törvényszék 
alakíttatván, elnökök: Tatay Sámuel, esperes és Boda József, felügyelő; tagok az egyháziak részéről: 
Gyurácz Ferencz, Turcsányi Andor, Tomka Károly, lelkészek; a világiak részéről: Petrik Gyula, 
Radó Kálmán és Schreiner Károly urak.

Jelentésük még e gyűlés folyama alatt beváratván.
Jegyzetté: Ritter István, kér. egyh. aljegyző.

38. Boda József esp. felügyelő mint a föntebb alakított egyházi főtörvényszék világi elnöke 
beadja a gyönki és szemerei ügyeket, azon jelentéssel, hogy a gyönki ügy az egházkerületi törvény
szék által Ítélettel befejeztett, — de a győr-szemerei ügy sokkal terjedelmesebb és fontosabb, semhogy 
ily rövid idő alatt éli idéztethetett volna.

Az Ítélettel befejezett gyönki ügy a Tolna-Baranya-Somogyi illetékes esperességhez 
áttétetui, a győr-szemerei ügy pedig a nyugati állandó kerületi törvényszéknek elinté

zés végett kiadatni rendeltetik.
39. Felvétetett az iskolai nagy bizottmány 1873-ik évi ápr. 23-án tartott üléséről vezetett 

jegyzőkönyve, melynek
I. pontja szerint superintendens ur előterjeszti, bogy a nagybizottmánynak sopronyi gyüleke

zeti tagokból álló része legközelebb kiegészíttetett : Kolbenheyer Mór, sopronyi lelkész, dr. Palló; 
Sándor, felügyelő, Wanitsek János Lajos, presbyter és Wukanich Victor, alíelügyelő urak által;

II. pontja szerint superintendens ur előadja, hogy Berzsenyi Miklós egyházkerületi lel ügyelő ur 
gyengélkedése következtében tovább is ragaszkodik Írásban beküldött lemondásához, miért is akkori ülés
ben való helyettes eluökösködésre ngs dr. Palló Sándor, sopronyi gyülekezeti felügyelő kéretett fel;
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III. pontja alatt előadja superintendens ur a múlt évi okt. 10-én nov. 9-én, és nov. 28-án 

tartott ülések tudomásul vett jegyzőkönyvei nyomán :
a) hogy Bóka Péter tanár a kecskeméti állami alreál-tanoda hiványát elfogadta s már okt.

12-én azonnal el is utazott Sopronyból, minélfogva a természettudományi s mennyisgtani szak a 
főgymnáziumban egyszerre tanár nélkül maradt; és hogy ennek folytán az iskolai kisbizottmány 
Petri k igazgató úrral együtt általa megbizatott, a nevezett tantárgyak betöltése végett legjobb 
belátása szerint rögtön intézkedni;

b) hogy ezek után dr. Peczvall Ottó, pesti egyetemi tanár ur, szives volt megkerestetés 
folytán Bencsik János, egyetemi hallgató urat a Bóka által elhagyott tantárgyak átvételére aján
lani, ki is az igazgató ur által superintendens ur tudtával pótló tanárnak 840 frt. évi fizetés 
mellett meghivatván, a tanitást november első napjaiban megkezdte;

c) hogy superintendens ur az érintett tanszak végleges betöltése czéljából szükségesnek látta 
a pályázathirdetést már okt. havában közzétenni. De minthogy Bencsik urnák hivatalba lépése után 
a rögtöni választás szüksége többé nem forgott fenn, az uj választást a tanév utófelére vélte 
elhalaszthatónak, s ennek elővételére épen az akkori ápr. 23-át tűzte ki.

IV. Magára a tanár-választásra vonatkozólag előadja az elnökség, miszerint a közzétett 
pályázat-hirdetésre 3 folyamodó jelentkezett, kik közül hosszabb eszmecsere után Bosszágh János 
késmárki főgymnáziumi rendes tanár titkos szavazás utján 14 szavazattal 1 ellenében sopronyi 
főtanodai tanárnak a mennyiségtani és természettudományi tanszakra a főgymnásiumi osztályok
ban megválasztatott; s egyúttal kimondatott, hogy Bosszágh ur tanári hivatal képességi okle
vele alapján, rendes főtanodai tanárnak meg vau választva azon feltételek alatt, melyek az összes 
főtanodabeli rendes tanárokra teendőik s javadalmaik tekintetében általában megállapittattak. 
Átköltözködése költségeire a tanodái pénztárból 100 frt. szavaztatott meg.

V. jegyző pontja szerint inditványoztatott, hogy hirtelen tanárváltozásokkel támadható bajok 
elkerülése tekintetéből az ezután megválasztandó főtanodai tanárok hiványaiba a félévi felmondás 
feltétele felvétessék a nagybizottmány által elfogadtatott azon hozzáadással, hogy Bosszágh 
tanár ur hiványa mindjárt ezen értelemben állittassék ki ; és végre ugyanannak

VI. jegyzőkönyvi pontja szerint elnök superintendens ur felkéretett, hogy Bencsik tanár ur
nák a nagybizottmány nevében a méltán kiérdemlett elismerést buzgó szolgálata s jólelkii hiva
talos működéséért fejezze ki;

mindezek helyeslőleg tudomásul vétetnek.
40. Felvétetett ugyan az iskolai nagybizottmánynak 1873-iki jun. 21-én tartott üléséről 

vezetett jegyzőkönyve; melynek
I. pontja szerint a világi elnöki szék elfoglalására helyettes minőségben dr. Palló Sándor 

felügyelő ur kéretett fel.
II. pontja szerint főt. superintendens ur bemutatja a f. évi jun. 10-én tartott iskolai bizott- 

mányi ülés jegyzőkönyvét, melynek 1-sö pontja a Szemerey Sándor, Pálffy József, Németh Pál 
és Bognár Dezső Juliauua-féle dijpénzek kiosztásáról tudomásul vétetik; — szintúgy annak har
madik pontja, melyben a sopronyi főtanodából az idei Róth-Teleky-féle 8 dijpénzes neve közöl- 
tetik ; továbbá annak 4-dik pontja, melyben a Radó Ignácz, Thiering Lajos és Kleeblatt-féle, — 
továbbá a németalföldi, Laub János és Rupprecht Vilmos-féle dijpénzesek nevei bejelentnek; 
megjegyeztetvén, hogy az utóbbi díjpénz a tanári kar által, a három előbbi pedig a kegyes 
alapitók által szoktak kiosztatni. Végül helyeseltetek, hogy a Dubovay-féle dijpénz kamatjai 
a tőke nevelése végett egyidőre visszatartatnak ; — ugyanazon jegyzőkönyv

III. pontja alatt közöltetik, hogy néhány dijpénzalapitvány kamatjaiból a dijpénzek ez 
évben ki nem osztathattak, minthogy ezen alapítványoknak több begyült kamatjai Scheffer pénz- 
tárnok ur által a sopronyi ipar- és kereskedelmi bankba ideiglenes kamatozásra beadattak, hol 
most a csődtömeghez vannak csatolva; ugyanazon jegyzőkönyv

IV. pontja szerint olvastatott Scheffer pénztárnok urnák jelentése ugyanazon tárgyról, hogy t.
i. egyházkerületi határozat alapján kötelességévé lévén téve, az alapítványokat • külön a többi 
pénztároktól kezelni, és készpénzt soha nem hevertetni, ennélfogva ő az alapítványok bevételeit, 
mindig ugyanazon napon adta külön betéti könyvecskékre az illető alapítvány cziine alatt ideig
lenes kamatra, melyen azokat kezeihez vette volt, — továbbá, hogy e bevételeket a legjobb hirü 
és hitelű sopronyi ipar- és kereskedelmi bank takarékpénztári fiókosztályába szokta évek óta s 
úgy ez évben is betenni, mely eljárása a pénzügyi bizottságnak helyeslésével, sőt jegyzőkönyvi 
méltánylásával találkozott, — es végre, hogy az említett bank csődje folytán az alapítványi 
pénztár károsult, mely kárnak nagyságát most még hozzávetőleg sem lehet meghatározni. A 
nagybizottmány ez ügynek tüzetes tárgyalását a pénzügyi bizottmány elé, mint a hová a dőlne;
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érdeménél fogva tartozik, bocsátotta; — úgy van különben számvevő úrral egyértelmüleg meg
győződve, hogy a pénztáritok személyét azon eljárásáért vád nem terhelheti.

Amennyiben pedig a sopronyi ipar- és kereskedelmi bankba ideiglenes kamatozás végett be
tett alapítványi kamatok, illetőleg tőkéik, megóvhatásuk végett a törvényszéknél mielőbb bejelen- 
teudők voltak, — azon megjegyzés mellett, hogy az ily betéti könyvecskékre vagy pénztári je
gyekre beadott pénzek az intézet által, az alapszabályok értelmében, csak ingatlan birtokra és 
pedig jelzálogi biztosítók mellett lettek volna kölcsönadaudók : a nagybizottmány Wukanich Victor 
sopronyi ügyvéd urat, mint egyszersmind a nagybizottmánynak is tagját, meghatalmazta, a csőd
tömeg ellen az egyházkerület nevében a törvényes keresetet megindítani, a szükséges költségek 
előlegezését az iskolai pénztárból egyszersmind utalványozván. Mégis azon jegyzőkönyv

VI. pontja alatt felvétetett Petrik főtanodai igazgató urnák hivatalos jelentése a főtanoda 
állapotjárói az 187% tanév alatt mely kedvező tudósításainál fogva a tanoda kül- és bel-életét 
illetőleg általában örömmel vétetett tudomásul ; különösen örömmel vévé tádomásul a nagy- 
bizottmány az igazgató értesítését :

1. a rajzoktatásra nézve, hogy t, i. ezen mai nap nagyon szükséges és már szinte általá
nosan követelt oktatást jövőre legjobb reménye van a főtanodának életbe léptetni, valamint

2. az igazgatónak azon jelentését, hogy a vallás és közokt. ügyi minisztériumnak egy le
irata és superintendens ur meghagyása folytán, a gazdászattan tanítását a theologiai intézetbe 
tettleg már behozta oly tervezettel, hogy azt három évre osztván, az 1-ső évben a földmivelés, 
a 2-ik évben a kertészet és szőlőszet, a 3-ik évben pedig az állattenyésztés taníttatnék, — s a 
földmivelést az elmúlt év folytán már ő maga tanította is.

3. Az énektanításra nézve határoztatok, hogy jövőre is úgy tartassék meg, mint eddig, 
azon különbséggel, hogy a theologusok a jövő év elejétől fogva a képezdébe járjunk énektanu
lásra hetenkiut egy órában, s ott a leendő tanítókkal együtt oktassanak az énekben. Általában 
pedig kimondatott, hogy az énektanítás emelésére a tanuló ifjúság s különösen a theologusok 
között is különös figyelem fordittassók. A főtanodai énektanitó pedig fel lévén mentve a képezdé- 
ben éneklő theologusok tanításától, ezután egy heti órával kevesebbet fogadni.

Mindezek helyeslőleg tudomásul vétetnek.
41. Ugyanazon jegyzőkönyv VII. pontja alatt előterjesztetett a főtanodai tauári kar kérvé

nye, melyben hálás köszönettel megemlékezvén az egyházkerületnek azon intézkedéséről, melyeknél 
fogva a tanügy iránti jóakaratának és méltányossági érzetének mindenkor, s legújabban is a tanári 
fizetések egyenlősítése által kifejezést adui kegyeskedett, továbbá hivatkozva az országszerte, különö
sen pedig Sopronyban egyre fokozódó drágaságra, valamint a velők egy rangban és hasonló viszonyok 
közt élő sopronyi főreál tanodái tanároknak anyagi állására, mely a behozott 5-öd évi fizetéspótlékot s 
a rendszeres nyugdíj biztosítását tekintve, a lyceumi tanárok állásánál sokkal kedvezőbb; a tanárikar 
az iskolai nagybizottmányhoz azon kérést intézi, hogy az egyházi-kerületnél egész befolyásával oda
hatna, miként a tanári nyugdij-ügy fontos kérdése mielőbb kedvező megoldást nyerjen és a tanári 
fizetés javítása, különösen pedig az 5-öd évi fizetéspótlék rendszeritése érdekében a kellő lépések 
megtétessenek, — az erre szükséges anyagi eszközök forrásául különösen az államsegélyt és a gyüle
kezetekre az uj adókulcs alapján kivetendő összegeknek szaporítását említvén.

A nagybizottmány teljesen meglévőn arról győződve, miszerint az 1853-ban megállapított 
tanári fizetés mennyiség (840 frt.) és az élet szükségei közt mutatkozó aránytalanság a megváltozott 
viszonyok hatása alatt, valamint a fizetések anyagi részének, t. i. a tandijosztaléknak a legközelebbi 
években tapasztalt csökkenése folytán napról napra aggasztóbb mérveket ölt, a tanári karnak kérvényét 
komoly és beható tanácskozás tárgyává tévé és az egyházkerületi gyűlésnek különös figyelmébe ajánlja 
azon kéréssel, méltóztassék

1. mindenekelőtt a nyugdij-ügynek haladók nélküli megoldása czéljából a kellő intézkedéseket 
megtenni, s az e czélra már meglevő nyugdíjalap szaporításáról miuden rendelkezésre álló erők 
és eszközök érvényesítése által kellőleg gondoskodni. Ezen utóbbit illetőleg a nagybizottmány az 
egyházkerületi gyűlésnek figyelmébe ajánlja azon javaslatot, miszerint az államsegélynek jelen
tékeny része, a tűzkár elleni biztosítási alap, valamint — mihelyt a képezde adóssága törlesztve 
leend — a házassági felmentvényekért befolyó jövedelem a tanári nyugdijalaphoz csatoltatnék ; 
továbbá, hogy

2. a kerületi gyűlésen egy bizottság neveztesék, mely a tanár urak jövője biztositásáia, eg)- 
uttal iíyugdij iránti igényeik szabályozásával, a módozatok megállapítását czélzó teívjavaslat ki
dolgozásával és mielőbbi beterjesztésével bízatnék meg. Végre

3. hogy a kerület figyelmét a tanári fizetések emelésének égető kérdésére, különösen az
5-öd évi fizetéspótlók rendszeresére kiterjeszteni és ennek eszközlése végett az uj egyházi
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adókulcs szerint kivetendő összeg megállapításánál e czőlra különös tekintettel lenni 
mél tóztatnék ;

Az egyházkerületi gyűlés a tanárikar által előterjesztett kérelmet teljesen méltá
nyolván : Trsztyénszky Gyula esperes és Ihász Rezső urak elnöklete alatt, Fleishacker 
Károly, Poszvik Sándor számvevő, Baranyay László, Töpler Károly, Artner János, 
Palló Sándor és Wukanich Victor tagokból álló bizottságot oly utasítással küld ki, 
hogy ez a tanárok nyugdíjaztatása és fizetéseik emelése iránt, az iskolai nagybizottmány 
föntebbi javaslatai figyelembe vételével tervjavaslatot dolgozzon ki, s azt a jövő évi 
közgyűlés elé beterjessze.

42. Ugyanazon jegyzőkönyv VIII. pontja alatt beterjesztetett Király József Pál képezdei 
gazgatónak hivatalos jelentése az alatta álló tanitóképezde erkölcsi, szellemi és anyagi állapotáról, 

valamint annak növendékeiről, mely jelentés a nagybizottmány által örvendetes tudomásul vétetett.
Egyszersmind az igazgató által több rendbeli indítványok terjesztetnek elő, névszerint
1- ör hogy a tanitóképezde önállósítása, vagyis önálló tanulókkal való ellátása érdekében 

felhatalmaztatnék, más kerületekben is nagylelkű adakozókat igénybe venni, a képezdei tanári 
alap gyarapítására, mely indítványa a nagybizottmány által egyenes felhatalmazás kimondása 
nélkül elfogadtatott ;

2- or indítványozza, hogy a tanitóképezde következő nagyérdemű jóltevői jegyzőkönyvileg 
örökittessenek meg, u. m. id. és ifj. Rupprecht János, Rupprecht Lajos, Rupprecht József, Csöndes 
Fermiez, br. Próuay Gábor, Solymossy László, Rothermaun Rezső, Zsivora György, Hoffmann 
Ágoston, Castanjen Gusztáv, Schey Fülöp báró, Murrmanu Péter és különösen Ostffy Pál urak, 
mely indítványhoz az iskolai nagybizottmány szívesen hozzájárul ;

a föntebbi nagyérdemű jóltevök nevei jegyzőkönyvileg megörökittettek.
3- or indítványozza, hogy miután Kapy Gyula rendes képezdei tanár egy évre 500 frt. ál

lami segélyt nyert további külföldön leendő kiképeztetésére a m k. vallás és közokt. miniszté
riumtól, a kisbizottmány hatalmaztatnék fel Kapy ur helyének miképeni ideiglenes és pótló be
töltésére ; mely indítvány a nagybizottmány által elfogadtatván ;

helyeslőleg tudomásul vétetik.
4- er indítványozza nagyobb költség megszavazását egy teljesebb mintaiskola berendezésére; 

mely indítványát azonban a nagybizottmány nem fogadá el azon okból, mivel ezen uj mintaiskola 
részletes tervét be nem terjesztette ;

az indítványozott mintaiskola terve azonban pótlólag a kerületi gyűlés elé beter
jesztetvén, az elfogadtatik.

5- ör és 6-or indítványozza, hogy Stuppacher Lajos tanár urnák tiszteletdijul 25 forint 
szavaztatnék meg, mivel több képezdei tanulónak az elmúlt év folytán ingyen órákat adott a 
gyorsirászatban ; — Polszter Samu képezdei rajztauitó urnák havi fizetése pedig 4 írtról 8 írtra  
emeltetnék a jövő óv kezdetétől fogva, mely indítványok a nagybizottmány által elfogadtatván,

a közgyűlés által is elfogadtatnak.
7- er indítványozza, hogy ezután minden képezdei tanuló évenkint 1 frtot fizessen gyógyszertári 

kiadások fejében, a nagybizottmány azonban ezen indítványt el nem fogadván, határozatiig ki
mondja, hogy jövőre a gyógyszertári költségeket a képezdei pénztár viselje;

helyeslőleg tudomásul vétetik.
8- or indítványozza, hogy Bakó Samu, helybeli polgári'iskolai igazgató, a néptanítókat vizsgáló 

egyházkerületi bizottmányba tagul vétetnék fel, mint a leendő mintaiskola vezetője, a nagybi
zottmány által elfogadtatott;

helyeslőleg tudomásul vétetik, egyszersminn az indítvány második része, hogy t.
i. az érintett bizottmány illetékes legyen polgári iskolai jelölteket is megvizsgálni, 
elfogadtatik.

9- er indítványozza, hogy Stankovics János IH. évi képezdei tanulónak elismerésül lelkiisme
retes házfelügyelői szolgálataiért 10 frt.; Alexy Lajos I. évi képezdei növendéknek, mint segéd
jének pedig 5 frt utalványoztassék a képezdei pénztárból; mely indítvány a nagybizottmány ál
tal elfogatatván :

itt helyeslőleg tudomásul szolgál.
43. Ugyanazon jegyzőkönyv IX. pontja szerint, miután a nagybizottmány tagjai már 1866-ban 

választattak és igy már 6 évnél tovább foglalják el állásúikat, a kerületi gyűlés az iskolai nagy- 
ibzotttmánynak egyházi rendszerünk értelmében leendő újbóli alakítására fel kéretik ;

minek folytán a kerületi gyűlés az iskolai nagybizottmányt következőleg alakítja:
E g y h á z i  t a g o k :  Kirchknopf Mátyás, Andorka János, Sleiuing Károly Schneller Lajos,

3*



1 2  —
Trsztyénszky Gyula, Eösze István, Fleischakker Károly, Mészáros István, Poszvik Sándor, Tóth 
János, — pót t ag- ok:  Schmied, Tatay Sámuel, Poós Frigyes, Kund Samu és Gyurácz Ferencz.

V i l á g i  t a g o k :  Baranyay László, Boda József, Euessey Kálmán, Szvoják Hugó, Bognár 
Géza, Rndó Dénes, T káts Lajos, Véssey Sándor, hr. Prónay Dezső és Ostffy István, p ó t t a g o k :  
Radó Kálmán, Rupprecht Lajos, Jánosa Lajos és Takács Dénes.

A sopronyi gyülekezet részéről tagokul bejele tettek: Palló Sándor, Kolbenheyer Mór, 
Artner János, Ihász Rezső, Wunkanich Victor; — p ó t t a g o k u l  pedig: Vanicsek József és 
Töpler Károly.

Végre a főiskolai tanári kar oda utasittatik, hogy saját kebeléből két tagot iskolai 
nagybizottmányi tagokul válaszszon meg és azok neveit legközelebb jelentse be.

44. Felvétetett ugyan az iskolai nagybizottmánynak 1873. okt. 27-én tartott üléséről ve
zetett jegyzőkönyve, melynek

1- ső pontja alatt superintendens ur előadja, hogy a nagybizottmányt ily rendkívüli időben 
néhai Lehr András szép érdemű tanárnak gyászos elhunyta által megürült tanári hivatalnak uj 
betöltése miatt kényszerült összehívni;

2- ik pontja alatt pedig előadja, hogy tek. Berzsenyi Miklós egyházkerületi felügyelő ur 
lemondása következtében a nagybizottmányban a világi elnöki állás is üresedésbe jött, minek 
folytán a nagybizottmány t. Takács Lajos urat kéri fel az elnöki szék ideiglenes elfoglalására ;

3- ik pontja alatt előterjeszti superintendens ur Petrik János Jakab igazgatónak hivatalos 
jelentését a főtanoda jelenlegi állapotáról, mely szerint a tanév elején hivatalba lépő Bosszágh 
János tanár urban uj tanerőt nyert, másfelől pedig fájdalmas veszteséget szenvedett néhai Lehr 
András tanár ur gyászos elhunytával az intézet. Előadja egyszersmind, hogy a kihirdetet pályá
zat folytán 6 folyamodó jelentkezett, kiknek beküldött bizonyítványait bemutatja. Kik közül t it
kos szavazás utján Gombócz Miklós 22 szavazatot, és így általános többséget nyervén, rendes 
főtanodai tanárnak megválasztatott; s egyszersmind az ily értelmű hiványnak részére való kiál- 
littatása elrendeltetett ;

4- ik pontja alatt felvétetett a f. é. jul. 23-án tartott iskolai kisbizottmáuyi ülésnek jegyző
könyve, mely a képezdét illető többnemü intézkedéseket és indítványt tartalmaz, ugyanis hogy

I. Kapy Gyula további kiképeztetése végett külföldre kiment tanár helyébe Haas Manó, sop
ronyi zenetanár ur választatott meg pótló zenetanárul egy évre 500 frt fizetéssel és szabad 
lakással a képezdei épületben ;

mindezek helyeslőleg tudomásul vétettek.
II. hogy a képezdei növendékeknek a gyakorlati tanításba leendő jobb bevezetése végett 

az eddigi 4 heti órai bejárás helyett a sopronyi gyülekezeti elemi tanodákba, 4 külön heti óra 
berendezése ajánltatik, melyekben Bakó Samu, helybeli polgári iskolai igazgató ur, két más ta
nító úrral a többi iskolai tanárokon kívül tartván előadásokat többnyire magyar ajkú gyermekek
nek, akiket a népiskolai osztályokból kiválasztván, a különböző tantárgyakban oktatnának a ké
pezdei növendékek előtt, folytonos figyelemmel azok gyakorlati ismereteinek gyarapítására, amire 
nézve az eddig- fizetni szokott 100 frt helyett 200 irtot kér a képezdei pénztárból utalványoz- 
tatni; —• egyszersmind kiemelvén, hogy ezen gyakorló órák behozása által, melyekben a képez
dei növendékek nemcsak perceptive hallgatókul vennének részt, hanem időről időre működőleg is 
tényleg gyakorolnák magukat, semmiféle pénzbeli áldozat nem háramlanék a sopronyi gyüleke
zetre, csupán egy gyülekezeti iskolai tanterem kéretnék ki e czélra használatul, miután az illető 
gyermekek különben is csak szüleik beleegyezésével maradnának vissza a tervezett órákra; a 
nagybizottmány a tanügynek minél behatóbb gyakorlati iráuyu emelése czéljából a tervezetet 
helyesli s az egyházkerületi közgyűlést e tervezetet határozottá emeltetni kéri ;

a kerületi gyűlés a tanügy gyakorlati irányú emelése czéljából tett ezen indít
ványt elfogadja, s határozattá emeli, s a sopronyi nemes conventet az ügynek gyámoli- 
tására, különösen pedig a szükséges iskolai helyiség átengedésére felkéri.

Többnyire e jegyzőkönyv 5. pontja alatt foglalt intézkedések helyeslőleg tudo
másul vétetnek.

45. Felvétettek: a felső-lövői tanintézetek, a bonyhádi algymnásium és a Löhne-féle intézet 
állásáról beterjesztett hivatalos jelentések;

melyek a jelzett intézetek haladásáról tanúskodván : örvendetes tudomásul vétettek.
46. Olvastatott az egyházkerületi népiskolai bizottság hivatalos jelentése, melyben értesitti 

a kerületi gyűlést, hogy a múlt 1872-ki jegyzőkönyv 48. pontja értelmében egy 1000 példányban 
kinyomatott: „I. az iskolákról;“ „II. a tanítókról;“ „III. a tanítványokról“ — szóló mintákat, — 
nemkülönben a „tanterv“ és „leczkerend-et,“ melyek mindegyike külön-külön 400 példányban nyoma
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tott ki s küldetett szét az egyházkerület népiskolái számára, elkészíttette s itt bemutatja s egyszer 
smind elősorolja a betöltött rovatos minták kapcsolatában népnevelésünk helyzetére vonatkozó egyes 
észrevételeit.

Az iskolákról készített kimutatásból kitűnik: hogy a dunántúli ág. hitv. egyházkerületben, 
melyhez 11 esperesség és 5 sz. kir. város tartozik, van iskolaterem: 365; ezekből elég vilá
gos : 303 ; sötét 62 ; iskola-épület van jó 203 ; középszerű 71 ; rósz 38 ; most építtetik újra 15 ; — 
iskolai könyvtár van 53 ; nincs 258 : a törvények értelmében felszerelve van 249 iskola, nincs 
felszerelve 116; faiskola nincs 178 helyen, használtatik 178 helyen, nem használtatik 104 helyen.

A tanítókról készített táblázat szerint tanító van: 356, és pedig rendes 332, segédtanító 
24; a közös iskolába járók leszámításával esik egy tanítóra 67 tanuló. 338 tanitó gyakorlati képes
sége: elég; 18-é kevés; szorgalma 348-nak elég; 13-nak kevés; a tanitó-fizetés áll készpénzből 
351, termesztményekből 298 helyen, — a tanítók öszes dija tesz 114,683 frtot, a fizetés rende
sen kiszolgáltatik 328, nem szolgáltatok ki rendesen 28 helyen, — a lakás jó karban van 278, 
rósz karban vau 62 helyen.

A tanulókról készített táblázat szerint a tankötelezettek száma az anyakönyvek szerint 
24,938; jár iskolába 23,835, nem jár 1023; esik egy tanteremre 66; ha minden tanköteles 
bejárna, esnék 76; megtartaiott a 8 hónapi iskolaév 174 iskolában, nem tartatott meg 76 
helyen, annál több tartatott 112 helyen.

Ismétlő kötelezett van =  7303; tényleg taníttatott 3844 ; — s igy tanítás nélkül maradt 
=  2856; tanította amazokat =  173 tanitó és 6 lelkész; 109 tanitó dijaztatott =  2399 frt 40 
krral, jutott tehát egy-egy tanítónak =  22 frt és került egy-egy ismétlő taníttatása 72 krba; 
a többi tanítók épen nem dijaztattak.

Mégis kitűnik e jelentésből, hogy több gyülekezetben tanítók nincsenek. Es végre az 
egyházkerület felkéretik, tenné beható vizsgálat tárgyává : nem kellene-e

1. a tanítók hiányán, azok fizetésének emelése, — illetőleg a 300 frt minimumnak emelése 
által segíteni?

2. Valamely normalivumot a végre megállapitani, hogy a tanitó-fizetések pénzértékben kiszá
míthatók s összehasonlíthatók legyenek?

3. Az esperességeket utasítani, hogy léptessék a népnevelési törvényt életbe?
4. A lelkészeket megbízni, hogy minden iskolaév kezdetén állítsák ki az iskola kötelesek 

névjegyzékét ?
5. A tanitóconferentiákat meghízni, hogy az esperesség felügyelete alatt ők határozzák el, 

hogy mely reál tankönyvek vétessenek be ugyanazon esperesség iskoláiba?
6. A gyülekezeteket utasítani, hogy a kijelölt tankönyveket iskola-könyvtáraik számára 

megszerezzék ?
A kerületi gyűlés a népiskolai bizottmánynak e nagy szorgalommal és ügyességgel 

készített részletes jelentését elismeréssel fogadván: annak azon pontjára, melyben mon
datok, hogy több gyülekezet tanitó nélkül van, határozatképeu kimondja, miként oly 
gyülekezetekben, melyekben a tanitók hiányoznak, az egyházi rendszer által kitűzött 
időhatáron belől, a lelkészek tartoznak az iskolás gyermekeket tanítani.

A tanitó-fizetések emelését illetőleg pedig az espereseket oda utasítja, hogy kü
lönösen változások esetén teljes erejökből oda hassanak hogy a fizetések javíttassanak 
és szabályozhassanak. — s ennélfogva a 300 frt minimumnál csekélyebb fizetést tar
talmazó hiványt meg ne erősítsenek.

Ami végre a tankönyek különbféleségét illeti: az iskolai bizottmány megbizatik, 
hogy a legczélszerübb tankönyveket jelölje ki, s az általa ajánlott jegyzéket terjeszsze 
a közgyűlés elé.

Az általa ajánlott egyéb pontozatok bővebb tárgyalása azon időre halásztatok, 
amidőn a gyülekezetek nyilatkozatai az iránt, hogy iskoláikat továbbra is fentartani 
akarják-e? .beérkezni fognak.

47. A nmltsgu m. k. vallás és közokt. minisztériumnak azon rendelete folytán, melyben a 
gyülekezetek nyilatkozatra hivattak fel az iránt, vájjon iskoláikat a törvény értelmében felszerelni 
és továbbra is fenntartani kívánják-e, vagy azoktól elállanak és községi iskolák fenntartásához járul
nak? az ezen közgyűlésből kiküldött választmány azon jelentését terjeszti be, hogy némely esperessé- 
gekböl még a hivatalos jelentések be nem érkeztek s ennélfogva ez érdemben a gyülekezetek akarata 
kimutatható nem volt; minélfogva

superintendens ur felkéretett, a magas kormányt az időhatár meghosszabbítására 
megkérni. Jegyzetté: Kis Sándor, egyházkerületi világi főjegyző.

48. A tavali kér. gyűlés jegyzőkönyvének 49-ik a pinkafői iskolaépület ügyére vonatkozó pontja
4
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a felső-vasi esperesség elnökségének azon jelentése folytán, miszerint az ügy békés 
megoldást nyert, megszűntnek tekintetik.

49. Ugyanazon gyűlés jegyzőkönyvének 54-ik pontja alatt a székes-fehérvári és pécsi lel- 
készi hivatalok a megfelelő kimutatások beterjesz ése mellett jelentést tesznek, hogy az azon helyi 
róni. kath. és illetőleg felekezet nélküli tanodákat látogató növendékek a szükséges vallási oktatásban 
részt vettek.

Tudomásul szolgál.
50. Ugyanazon gyűlés jegyzőkönyvének 55. pontja alatt a vasi-közép egyházmegyére vonat

kozólag Poszvik Sándor, esperes; a fehér-komáromi esperességböl br. Prónay Dezső, felügyelő; és 
a tolna-baranyai egyházmegye részéről Schleining Károly esperes jelentést tevén, ezek szerint a vasi
közép egyházmegyének gyülekezetei egynek kivételével, — a fehér-komáromi esperesség gyülekezetei 
pedig kivétel nélkül mind törölték hátralékos tartozásaikat, a tolna-baranya-somogyi egyházmegyében 
a törvényes eljárás a hátralékok behajtása iránt részint már is eredményre jutott, részint még folya
matban van.

Tudomásul vétetvén, az esperesek erélyes eljárásuk mellett továbbra oda utasit- 
tatnak, hogy a hátralékok befizetéséről superintendens urnák évenként tüzetes jelen
tést tegyenek.

51. Ugyanazon gyűlés jegyzőkönyvének 56. pontja alatt a Bárány Borbála-féle dijpénz- 
alapitványi okmányoknak Bárány Dénes úrtól leendő megszerzése végett Eősze István bízatván meg, 
utasittatik, miszerint ez ügyben eljárván, mindenesetre jelentést tegyen.

52. Ugyanazon gyűlés jegyzőkönyvének 57. pontja alatt Andorka János. k. somogyi esperes 
a slavoniai missió tárgyában beterjesztett kimerítő jelentése folytán előadja, miszerint f. évi jan. 
havában Renner Endre porrog-sz.-királyi lelkész társával együtt a slavoniai főbb missi ó-telepekét, név- 
szerint Hrasztovátzot és Antonovátzot meglátogatván, miután az ez idő szerint minden lelki-vezér nélkül 
árvául maradt, és számra nagyon megfogj atkozott, de elhagyottságukban a hittelek lelki közösségét, 
és a vallás vigasztalásait annál inkább áhitó hitsorsos híveket az ige hirdetése és az úri sz. vacsora 
kiosztása által magyar és német nyelveu az evangélium vigaszaiban és lelki javaiban részeltették 
volna, egyúttal kiterjesztvén figyelmüket a két telepitvényes gyülekezet külső és anyagi állapotára; a 
kimutatás szerint van H r a s z t o v á c z o n  jelenleg még 66 ev. család, összesen 274 lélek; a 28 frt 
30 kr. pénztármaradékon kívül van a gyülekezetnek a lelkész és tanító részére 1600 □  ölével 27 
hold földbirtoka; van egyházi épülete imaházzal, és tauitólakkal, 1V2 hold belsőséggel; van tem
plomnak rendelt helye, azon harangláb egy l ' / 2 mázsás haranggal; vannak sz. edényei, u. m. a sop- 
ronyi nőegylet által ajándékozott kehely, ostyatartó, ■ tányér és két gyertyatartó ; van jegyzőkönyve, 
születési-, esketési-, halottti-, anya- és számadó-könyve; az imaházban, mely egysersmind iskolául 
szolgál, van szószéke, oltára; tanszerekül: falitáblák, 2 földabrosz, 20 db. olvasókönyv, 16 db. káté 
és 27 db. bibliatörténet. A n t o n  o v á c z ,  melynek az 1870-ki összeírás szerinti 100-nál jóval több 
családja közül 40-nél több részint visszaköltözött régi hazájába, részint Slavoniában elzüllött, áll 
jelenleg összesen 169 lólekből, ide nem számítva a szórványban lakó mintegy 50 magyar ajkú lelket. 
Van a gyülekezetnek 29 frt 10 kr. pénztármaradékon kívül 1600 □  ölével 24 hold földje, imaháza, 
mely egyszersmind iskola- és lelkészlaka; vannak szent edényei, a templom helyén harangláb egy 460 
fontos haranggal, születési-, esketési- és halotti-, anya-, jegyző- és számadó-könyve, mely utóbbiak 
jelenleg a gyülekezet felügyelőjénél, Gerzselyi Y. urnái Daruváron vannak letéve; van azonkívül rendes 
pecsétje ezen körirattal : „Az antonováczi gyülekezet pecsétje“, közepén a sz. Írás körülfonva babér- 
koszorúval, ezen felirattal : „Evangelium 1870-ik évben.“

Miután pedig ezen missió-telepek elhagyott helyzetéhez képest lehetőleg a tanitás, a halot
tak elkísérése a szülöttek, halottak és eskedtek feljegyzése iránt gondoskodtak, és Hrasztováczra 
nézve a szülöttek, halottak, és eskettek neveit az anyakönyvekbe bevezették volna, ezeket megőrzés 
végett a gyülekezet ládájába letették.

Végül a jeleutésttevő esperes a slavoniai missió eshetőleges lelkészi telepéül jövőre Anto- 
novácz helyett a missió érdekéből indokoltan Hrasztováczot ajánlván, a missió jelenlegi tőkéiről követ
kező kimutatást ád : 1872-ben kapott a missió a Gusztáv Adolf egylettől: 290 frtot; az egyház
kerületi gyám intézettől 100 frtot; a magyar prot. egylettől 100 frtot; 1873-ban a Gusztáv Adolf 
egylettől : 226 frtot, összesen =  717 frtot, mely összegből kimutatás szerint 66 frt 46 kr. utazási 
költség megtérítését kérvén, ennek leszámításával elhelyezve van a n.-kanizsai takarékpénztárba 451 
frt 20 kr ; ingatlan vagyonra fektetett kötvényben 200 frt, összesen 651 frt 20 kr., mint a 
slavoniai missiónak jelenlegi tőke vagyona.

A gyűlés a 66 frt 46 kr. utazási költséget magadván, azt a missió pénztárból 
utalványozza, egyébiránt pedig jeleutéstevőknek a slavoniai missió ügyben tanúsított 
ezen buzgalmukért, és nagy érdekkel hallgatott jelentésükért köszönetét szavaz.
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53. Ugyanazon gyűlés jegyzőkönyvének 58. pontja alatt a tolna-baranya-somogyi esp. gim 
názium ügyének tisztázására kiküldött választmány megbizatása — továbbra is kitérjeztetik.

54. Ugyanazon gyűlés jegyzőkönyvének 60. pontja alatt Király József Pál, mint a kerület
nek a chorál-könyv ügyében megbízottja, jelentvén, hogy a chorál már nyomás alatt van, annak biztos 
zálogául, hogy az mielőbb elkészül, egy mutatvány-ivét be is mutatja.

Tudomásul vétetik.
55. Ugyanazon gyűlés jegyzőkönyvének 63. pontja alatt az egyházkerületi fizetések kivetési

kulcsának kidolgozására kiküldött bizottság elnöke Klauzer Károly beadta munkálatát, mely az adó
kulcs megállapításához a lélekszámot és a birtok utáni adót vevén alapul, ezen alapon a kivetést 
három módozat szerint fel is mutatja, az első módozat szerint 7s-ad a személyre, 7a-ad a birtokra ; 
a másik szerint 3/5-öd a személyre, V öd  a birtokra; a harmadik szerint 'A-ed a személyre, V e d  a 
birtokra lévén kivetve; de miután ezen — sok fáradságot igénylő munkáját -  nehéz betegsége által
gátoltatva be nem végezhette, azt a gyűlés további rendelkezésére bocsátja.

A gyűlés sajnos részvéttel értesül jelentéstevönek szenvedő állapotáról, és neki e 
tárgyban alapvető nevezetes munkálatáért megérdemlett köszönetét szavazva, tekintettel 
gyengült egészségére, helyébe Ihász Rezső urat bizta meg oly utasítással, mikép a 
munkálatot a felvett alapon készített több módozatokkal bővítve a gyülekezetekhez 
leendő beterjesztés végett a kerület elnökségének mielőbb beadja.

56. Ugyanazon jegyzőkönyvi pont alatti azon végzéshez, mikép az egyházkerületi, fötanodai, 
és képezdei illetékek czimén kivetett 12,4000 frt. helyett ezután a kivetési összeg együttesen 13,000 
frtban állapíttatott meg, Poszvik Sándor számvevő ur véleményes javaslatot nyújtván be, egyrészről az 
arányt, melyben a kivetett 13,000 frt. az egyes pénztárakat illeti, a kerület által tüzetesen megál- 
lapitatni kívánja ; másrészről a kezelés egyszerűsítése czéljából a rendkívüli nyomtatási költségek rend- 
szeritését javalja oly formán, hogy a legutóbbi 8 évekről felmutatott nyomtatási költség átlaga 21/2-el 
felemelése, a rendes és rendkívüli nyomtatások évenkénti fedezésére szavaztatnék meg, és „nyomtatási 
költség“ czime alatt a kér. közpénztár javára évenkénti 205 frt 20 kr. vettetnék ki.

A gyűlés e javaslatot egész terjedelmében elfogadván, a kivetendő 13,000 frt 
a megfelelő pénztárak közt az eddig megállapított arányban lesz kiosztandó; a szük
ségelt 205 frt 20 kr. nyomtatási költségre nézve pedig a számvevőség utasittatik, 
miszerint ezen összeget évenként az eddigi kulcs szerint, 1 frtlioz 20 k rt számítva, 
a gyülekezetekre kivesse.

57. Ugyanazon gyűlés jegyzőkönyvének 71. pontja alatt Schleining Károly esperes Schild 
János, adolfsdorfi tanítóra vonatkozólag jeleuti, hogy azt erkölcsi és miveltségi tekintetben a keresztség 
teljesítésére alkalmasnak találta, s ennélfogva a hivatkozott jkönyvi pont értelmében a keresztelésre 
feljogosította.

Tudmásul szolgál.
58. Ugyanazon gyűlés jegyzőkönyvének 75. pontja alatt borgátai Szabó József, ny. tanár 

és pénztárnok ur kérelmét illetőleg számvevő ur megbizatása szerint eljárván, jelenti, miszerint Szabó 
József úrral érintkezvén, tőle néhai Ihász Imre ur számadásait, és ezeknek mellékleteit nyugta mellett 
átvette, és azokat téritvény mellett a kér. levéltárba letette, egyébiránt pedig Szabó J. számadásai 
az 1869-iki kerületi gyűlés 46. pontja szerint a számvevőség rendes folyamán átmenvén, azokra nézve 
semmiféle nehézség fenn nem forog.

Tudomásul vétetvén, a végzés Szabó József úrral — megnyugtatására — közöl- 
tetni rendeltetik.

59. Ugyanazon gyűlés jegyzőkönyvének 72. pontja alatt a német- és ráczhidasi hivek kö^ös 
templomépttési ügyét illetőleg superintendens ur szóval jelenti, hogy ez ügyben még eddig el nem 
járhatván, megbízatását továbbra is kiterjeszteni kéri.

60. Ugyanazon gyűlés jegyzőkönyvének 77. pontja alatt az összes kerületi fötanodai és 
képezdei pénztáraknak egyesítésére nézve számvevő ur benyújtván véleményes javaslatát, e szerint a 
nevezett három pénztárnak javaslott egyesítése nemcsak lehető, hanem a kivetési és beszedési mi velet 
egyszerűsítése és könnyítése tekintetében igen czélszerü és ajánlatos volna; gyakorlatilag azonban csak 
akkor volna valósítható, ha a hátralékra nézve fennforgó differencziák, melyek különösen a tolnai 
esperességben merültek fel, tisztába hozatnak.

A javaslat helyeslőleg tudomásul vétetvén, a tolnai egyházmegye a neheztelt 
differencziák megoldására szükségelt adatok mielőbbi benyújtása végett sürgettetik.

61. Br. Prónay Dezső, fehér-komáromi felügyelő az egyházmegye nevében felkéri a kerületi 
gyűlést, hogy Fehérvár is a kerületi gyűlés helyeinek sorrendjébe felvétetnék.

Az előterjesztés örömmel fogadtatván, annak tárgyalása a jövő gyűlésre 
halasztatott.

4*

i



16 —

62. A jövő évi kerületi gyűlés helyéül —  sorrend szerint Tolna következvén — Bonyhád 
mezővárosa tűzetik ki.

63. Olvastatott Scheffer Károly tápintézeti gondnok évi jelentése, mely szerint az év elején 
216, évközben 5 ifjú vétetett fel az intézetbe, évközben pedig 16 kilépett, a tápintézetbe felvett if
jak részint ingyen, részint csekély díjért részesültek eltartásban. Az összes évi kiadás 9146 frt 28 kr. 
volt, mihez járul az étkek felhúzó gépének ára 171 frt 50 kr., s igy egy ifjúnak a tanév alatt el
tartása 43 frt 34s/4 krba, egy hóra 4 frt 33 krba s egy napon 1413/15 krba került. Hálásan emlék
szik meg az intézet számos jótevőjéről, kiknek kegyadomauyai, úgy a suplicatiónak 1110 frt 94 krnyi 
eredménye tevék lehetővé, hogy az élelmi szerek drágasága daczára a tartalék tőkéhez nyúlni nem

64. Keszler Károly kér. biztosítási ügynök jelenti, miszerint a lefolyt 1872-ik évben, a 
gyülekezetek által — 30 frt 23 kr. illeték és bélyeg dijt ide nem számítva — 1560 frt 22 kr. 
biztosítási dij fizettetett; melyből a kerületet illető százalék 156 frt 2 kr., — ehez járul tavali 
pénztár maradék 1 frt 82 kr. — és 110 írt után 2 havi 57a kamat 1 frt 12 kr. =  összesen 158 
frt 96 kr., miből Írószerek s postadijakra 1 frt 35 krt. leszámítva, maradt és Scheffer Károly kerületi 
pénztárnok bemellékelt nyugtái szerint a kerületi pénztárba befizettetett 157 frt 61 kr. ; örömmel 
tudatja továbbá, hogy, az 1872-ik évről hátralék nincs, s a tömeges biztosításhoz Tolna két gyü
lekezete is csatlakozott, s hogy a biztosított vagyon 511,423 frt 75 kr., — s ez évben csak egy 
200 frtos káreset fordult elő, melyért a kártérítést a biztositó társulat, minden levonás nélkül, azon
nal teljesité; — végül győri-szemerének 37 frt 27 kr régi biztosítási hátralékát, — a kér. pénztár 
részére —  behajtatni kéri ;

Keszler Károly kerületi biztosítási ügynök jelentése e helyen örvendetes tudomásul 
szolgál; s neki, buzgó fáradozásáért, elismerését s köszönetét a kerület jegyzőkönyvi
leg fejezi ki, s egyúttal a győri esperességi elöljárókat, győr-szemere biztosítási hátra
lékának behajtására, s a kér. pénztárba leendő beszolgáltatására utasítja. — (Időközben 
beszolgáltatott.)

bő* Feltétetett a kerület gyámintézeti bizottságának 1873. okt. 28-án Sopronyban tartott gyű
lésének jegyzőköyve; melynek

a) 2-ik pontja szerint a jegyzőkönyv ez alkalommali vezetésére Németh Károly lelkész 
kéretett fel;

b) 3-ik pontja szerint az 1872/3-ik évi számadás megvizsgáltatván, helyesnek találtatott, s 
a pénztárnok a további felelősség terhe alól felmentetett ;

c) 4-ik pontja alatt örömmel jelenti, hogy az 1872/3-ik évi gyámintézeti gyűjtések többet 
eredményeztek, mint a mennyit a tavali jegyzőkönyv felmutat, s felemlíti a fehér-komáromi esperesség 
ez ügybeni kiváló buzgalmát, s közsönetét fejezi ki br. Prónay Dezső gyámintézeti világi 
elnöknek 50 frtnyi adományáért. A gyámintézeti bizottság rendelkezésére ez évben 1037 frt 2 
kr. állott, mely összeg fele, 518 frt 51 kr. az alapszabályok értelmében a központi pénztárba 
küldetett ; másik fele pedig — levonatván belőle 53 kr. postadij s az egyházi elnök 16 frt 
utazási költsége —  tehát 501 frt 98 kr. a folyamodó 20 gyülekezet és intézet között aképen 
osztatott ki, hogy a sopronyi tápintézetnek 29 frt 98 kr. — Adolfsdorfnak, — Sztruchócz- 
nak, — Wieszflecknek, — Németujvárnak, -  Tobajnak, — a felső-lői képezdének, — Ober- 
Petersdorfnak, — Egyházas-Hetyének, - N.-Szombatnak, — Duna-Szerdahelynek, — M.-Óvárnak, 
Kölesének, — Csömörnek, — Szombathelynek egyenként 28 frt; — Domonkos-fának, — 
Rácz-Almásnak, —  Duna-Földvárnak, — Wepperdnek, —  alsó-felső Mesterinek, — Ó-Budának 
szinte egyenként 18 frt lett utalványozva;
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Jegyzetté Ritter István, e. k. e. aljegyző.

kellett. Végre esperességekként a gyülekezetek hátralékait beterjeszti.
Örvendetes tudomásul vétetvén, az esperességi elöljárók a hátralékok szigorú be

hajtására utasittatnak.



17 —

a soproni theologiai intézetnek 1000 írt. — a kerületi gyámoldának 1000 frt, — a sopronyi 
lyceum építősére 500 frt, — Sz.-Fehérvárnak 200 frt, - Turcsányi Adolf nyugalmazott tanár
nak 200 frt, — sz.-antalfai lelkésznek 50 frt, — n.-vásonyi lelkésznek 20 frt, — csabdi 
lelkésznek 20 frt, — veszprémi lelkésznek 10 frt utalványoztatatt ; továbbá 80 írttal segélyez
te le k  : Öskii, — Path, — Sárvár, —  Háuta, — Sár-Szent-Miklós, — Dana-Földvár, — Szend,
Vászoly, — Rohoncz, —  alsó- és felső-mesteri, — Szombathely, — Tényő, — Domonkosfa, — 
Gai sa, — Csurgó ; 50 írtai: N.-Alásony, — Ajka, — Kölesd, — Vadosfa, —  Potyond, — 
Zsebeháza, — Dobra, — Tapolczafő, — Sand, — Pogány-Szent-Péter. — Kolta. — Prosz- 
nyákfa, —  Hány, — V.-Palota, — Leányfalu és Ászár.

A gyámintézeti bizottságnak az államsegély felosztása iránti javaslata helyeslőleg 
helyben hagyatik.

66. Olvastatott a kerületi pénzügyi és gyámoldai bizottságnak jegyzőkönyve, melynek,
a) 3. szám alatti B. pontjában jelenti, hogy a kerület közpénztári számadásához csatoltatott

az 1871. évi névtár bevételeiről s kiadásairól a kimutatás; a bevétel 2475 frt 37 kr., a kiadás
2066 frt 54. kr., — a pénztár-készlet 408 frt 83 kr., — s e  pénztár 300 frt tartozása
végkép törlesztetett ;

örvendetes tudomásul szolgál.
b) Ugyanazon szám és betű alatt javaslatba hozza, hogy néhai Bősze Zsigmond gvőrmegyei 

esperes utódaitól 5 példány névtárért járó 2 frt 50 kr. követelés, — miután a boldogultnak 
ebeli tartozása csak hirtelen halála által származhatott s kevéssel halála előtt a képezdei 
pénztárnak 50 frtot adományozott, — ildomosság s méltányosság tekintetéből megszüntessék;

a  bizottság javaslata indokainál fogva elfogadtatván, a 2 frt 50 kr. követelés 
törlése elrendeltetett; miről a kerület pénztárnoka és számvevője jelen jegyzőkönyv 
által értesittetik.

c) Ugyanazon szám C. betű alatt előadja, miszerint jövőre az egyetemes ügynök és jegyzők 
az egyetemes pénztárból fognak dijaztatni ; s ennélfogva a kerületi közpénztár 160 írttal nagyobb 
összeg felett rendelkezhetik ugyan : mindamellett ezen pénztár kímélése czéljából, a főtanodat 
tanárok mint egyetemes gyűlési küldöttek útiköltségeit a főtanodi pénztárból fedeztetni indítvá
nyozza, továbbá az egyházkerület beható figyelmébe ajánlja a közpénztár szaporitásáróli gondos
kodást, annyival inkább, mert elérkezettnek hiszi az időt, hogy főtiszt, superintendens ur tiszte
letdija a többi superintendens urakéval egyenlővé kiegészíttessék, vagy ha ezt tenni még nem lehetne, 
úgy a még 1846-ik évben megállapított napidijai emeltessenek;

a tanárok mint egyetemes gyűlési küldöttek útiköltségeinek a főtanodai pénztárból 
leendő utalványozása iránt tett indítvány helyesléssel elfogadtatván; a kerület által 
szeretett s nagyrabecsült főpásztorának napidija a jelen kor igényeinek s követel
ményeinek megfelelöleg, addig is, mig tiszteletdijának emelése valósítható lenne, — a 
kerületen belül 3 írtról 5 írtban, a kerületen kívül 6 írtról 10 írtban állapittatik meg.

d) Ugyanazon szám D. pontja alatt jelenti, hogy a főtanodai pénztártőke 290 írttal fogyott, 
a 100 frt adósság azonban törlesztetett. Az összes bevétel 23,701 frt 47 kr., a kiadás 18,249 
frt 4 kr., — a pénztári készlet 5452 frt 43 kr; ez összeg azonban tőkésíthető nem volt, mert a 
gyülekezetek járandóságaikat — kevés kivétellel — csak az év végén szolgáltatják be, minek 
folytán az év elején s közepén a folyó kiadások teljesen kiürítik a pénztárt, sőt más pénztárak
tól előlegre szorul;

a főtanodai pénztár állása tudomásul vétetvén, azon szabályellenes eljárás megszün
tetése végett, — hogy a nevezettt pénztár más pénztáraktól kénytelen előlegezni, — 
határoztatok, hogy jövőre a gyülekezetek egész főtanodai járandóságukat mindenkor 
szept. 1-ére hiány nélkül beszolgáltassák.

e) Ugyanazon pont alatt tudatja, miszerint Scheffer Károly kér. pénztárnokot a főtanodai 
pénztár számadásánál, a további felelősség alól oly fentartással mentette fel, hogy a főtanodai 
alapot tevő érték-okmányokat a jelentő bizottság nem látta;

minek folytán a kér. pénztárában levő összes érték-okmányok megvizsgálására 
Kirchknopf Mátyás pénzügyi, és gyámoldai bizottsági elnök Peregi Mihály, s a kerület 
számvevője — jelentésük a gyűlés folyamábani bevárása mellett, — kiküldetnek.

f) Ugyanazon szám E. pontja alatt beterjeszti, hogy a képezdei pénztár ez évi összes jöve
delme 2408 frt 46 kr., kegyadományokkal 6560 frt 71 kr., — a kiadás 4732 frt 42 kr. — 
pénztár maradék 1828 frt 29 kr. — az intézet adósságából 600 frt törlesztetett, s ez 2800 
írtra szállott; —  dijpénzül 240 frt osztatott ki, s több hasznos beruházások között, egy 240 
frt értékű zongora vásároltatott;

örvendetes tudomásul szolgál.
5
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g) Ugyanazon szám F. pontja alatt jelenti az alapítványi pénztárról, hogy a tűzkár biztosi 
tási töke — 196 frt 30 krral szaporodván —  598 frt 21 kr; — a képezdei tanárok fizetése javítá
sára szolgáló alapítvány adományok által 104 írttal szaporodott és 3012 irtot tesz.

Ostffy Pál kir. táblai biró képezdei dijpénzre 300 frt, a főtanodat tanárok nyugdíj alapjára 
szintén 300 frt alapítványt tevén, mindkét tőke egyenként 3 drb 100 frtos és 1 drb 50 frtos föld- 
teher-mentesitési kötvénybe lön befektetve; a mindkét alapítványt közösen illető 46 frt 11 kr. ma
radék ideiglenesen tőkésitetett ; egyszersmind javaslatba hozza, hogy ezen uj nyugdíj alapítványi tőke. 
a főtanodai tanárok nyugdíjazására már létező s a tanárikár felügyelete s kezelése alatt levő „három 
százados alaphoz“ csatoltassék ; végre kéri, hogy jövőre uj alapítványoknál az alapitó levelek vagy 
azok hitel eles másolatai a bizottságai közöltessenek ;

az alapítványi pénztárállapot tudomásul vétetvén ; Ostffy Pál kir. táblai biró 
nyugdíj alapítványa az indítvány értelmében a „három százados alaphoz“ csatoltatni. 
úgy jövőre az alapitó levelek hiteles másolatban, mindenkor a pénzügyi és gyámoldai 
bizottsággal közöltetni rendeltettek.

h) Ugyanazon szám G. pontja alatt beterjeszti azon sajnos körülményt, hogy úgy az alapít
ványi mint a főtanodai pénztár, a pénzválság folytán csőd alá jutott sopronyi ipar- és kereske
delmi banknál következő legnagyobb részt ideiglenesen tőkésittetett összegekkel van érdekelve, u. m:

1. Bárány Borbála-féle alapítvány 53 frt 68 kr.
2. Bárány Pál-féle „
3. Dezső Julianna-féle „
4. Győri
5. Tűzkár elleni biztosítás „
6. Holland „
7. Németh István tábornok-féle „
8. Ostffy Pál-féle „
9. Dezső Julianna-féle „

Éhez járul 2 drb sopronyi ipar- és hitelbank részvény, mely 200 frtot képviselt, s a vas
megyei esperességek tulajdonát tevő 3500 frt. vasmegyei alapítvány.

Miután a nevezett banknál ideiglenes kamatozás végett letett alapítványi kamatok s tőkék, 
hogy a teljes elveszéstől megóvathassanak, mint az egyházkerület jogos követelései, a tövényszéknél 
mielőbb bejelentendők voltak; tehát az iskolai nagybizottmány intézkedése folytán, a már megbízott 
Vukánicli Victor soproni ügyvéd újabban felkéretett, a csődtömeg ellen a törvényes lépések megtéte
lére; részére a felhatalmazás kiadatván, a szükséges perköltségek a tanodái pénztár által fognak 
utalványoztatni ;

46 frt 02 kr. 
66 frt 56 kr. 
30 frt 07 kr. 

568 frt 21 kr. 
648 frt 34 kr. 

78 frt 06 kr. 
63 frt 19 kr. 

150 frt — kr.

az egyházkerület a pénzügyi s gyámoldai bizottság intékedését s eljárását helye
selve jóváhagyja, s tudomásul veszi.

i) Ugyanazon szám H. betűje alatt felhivatik az egyházkerület, megnevezni azon értékpa
pírokat, melyekbe az egyházkerületi tőkék fektethetők, s kijelelni azon pénzintézetet, hova az 
ideiglenesen tőkésítendő összegek jövőre elhelyezendök lesznek;

okulva a szomorú tapasztaláson, s nem akarva az egyházkerület közvagyonát a 
szédelgés koczka-játékának, — s a  netalán ezután is bekövetkezhető pénzválságok 
esélyeinek kitéve látni; határozatiig kimondja az egyházkerület, miszerint jövőre a 
kerület közvagyona első sorban, árva vagyonnál megkivántató biztosíték mellett fekvő 
birtokra, költsönökbe ; másod sorba földtehermentesitési és szőllőváltsági kötvényekbe 
legyen befektetve ; az ideiglenesen tőkésítendő összegek pedig, mindenkor a sopronyi 
vagy kőszegi takarékpénztárba helyeztessenek el. 

k) Ugyanazon szám L. betűje alatt, bemutatja a kerületi gyámoldai pénztár állását; ez év
ben a bevétel 23,040 frt 40 kr., — a kiadás 22,497 frt 52 kr. volt, az év végén a pénztár- 
készlet 542 frt 51 kr., — a tőke összeg pedig 2926 frt 63 krral szaporodott; mely eredmény 
a legutóbbi évek üdvös intézkedésének tulajdonitható ugyan, mindamellett, miután 898 frt 22 
kr. egyszer mindenkor befizetők által lett teljesítve, — 711 frt 63 kr., az intézet 25 éves 
fennállása alkalmából befolyt kegyadomány, s az állam átalányból nyert 1000 frt segély nem 
tekintethetvén az intézet állapotának megbirálásánál mérvadó tényezőkül, nem titkolhatja el aggá
lyát a bizottság, mert a tőke az évi befizetések által csak 316 frt 78 krral szaporodott; a 
nyugdíjazások szaporodása által pedig a jövedelem emelésének szüksége elkerülhetlen lévén, 
tavali e czélra tett javaslatait, —  a gyülekezetek illetékeinek fellebb emelése, — az inté
zet alaptőkéjének sorsjáték rendezése általi szaporítása, — végre néhány kamatozó sorsjegy meg
szerzése iránti uj javaslataival megtoldja;

a gyámoldai pénztár-állapot tudomásul vétetvén, az esperességi elnökségek által a
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gyülekezetek újból felszól it andók, — miszerint eleget tóve azon erkölcsi kötelezettség
nek, melylyel minden e kerületbeli egyház és egyház tag ezen üdvös és áldásos intézet 
iránt viseltetni tartozik, ez lévén hivatalaik buzgó és lelkiismeretes viselésében elaggott 
egyházi férfiak támasza, vagy az elhaltak özvegyeinek s árváinak egyedüli gyámola, 

- hogy ez intézet fentartása s felvirágzására, adakozások által is, testvéri szeretettel 
közreműködni szíveskedjenek. — A sorsjáték rendezése, úgy a sorsjegyek vásárlása 
iránti javaslatok a kerület helyeslésével nem találkozva, el nem fogadtattak.

l) Ezzel kapcsolatban a kerület számvevője beadja a kerületi gyámoldát illető 1862. évtől 
1872-ik évig terjedő statistical adatokat;

a kerületi pénzügyi s gyáiuoldai bizottságnak tudomás és felhasználás végett 
kiadatik.

m) Ugyanazon szám 0. pontja alatt jelenti, hogy a Kis János alapítvány a múlt évi kerü
leti gyűlés 50. Gr. jegyzőkönyvi pontja értelmében eredeti értékére leszállittatott ; a közpénztár 
tőkében 1010 frt 58 krt, alapítványi pénztár-maradékban 174 frt 36 krt nyert. Az alapítványi 
3150 frt tőke kamatjai 8 lelkész és 1 tanító felvételét lehetősiti, de folyamodók nem lévén, a 
pénztár-maradék a közpénztárba áttétetett;

tudomásul szolgál.
n) Ugyanazon szám P. pontja alatt beterjeszti, hogy daczára a múlt évi kerületi gyűlés

50. 0. jegyzőkönyvi pontjában foglalt végzésnék, ismét szaporodott azok száma, kik az egyház- 
kerület kebeléből eltávozva, vagy egyházi hivatalukról lelépve, gyáiuoldai kötelezettségüknek eleget 
nem tettek; ezek ellenében ugyan a gyámoldai ügyvéd tartozásaik behajtására felkéretett, mind
azonáltal jövőre — a behajtás megkönnyítése czéljából —  a gyámoldái téritvőnyekbe, ezen sza
vak után „legrövidebb törvényes utón“ „szabadon választható bíróság által“ beiktatni hatá
roztatok.

Sajnosán veszi a kerület tudomásul a gyámoldai téritvények kiállítóinál, kötele
zettségeik teljesítése körül tapasztalt hanyagságot, s a bizottság intézkedését helyeslő
i g  jóváhagyja; —• s egyúttal végzésiig kimondja, hogy az egy évnél tovább hátra
lékban levő téritvény kiállítók fizetéséből tartozásuk, — a téritvény értelmében — az 
illető egyházi gondnok által, letartóztatandó; — az esperességi elnökségek pedig, az 
egyházkerületből eltávozás, vagy az egyházi hivatalból kilépés eseteinél, a gyámoldai 
követelések szigorú behajtására — felelősség terhe alatt — utssittatnak.

o) Ugyanazon szám S. pontja alatt bejelenti a győrvárosi gyülekezetnek, a kerületi gyámolda 
részére 200 frtot meghaladó adakozását, — s hogy a kivetett 2 frt 10 kr évi járulék helyett 
évenként 10 frtot fizetni ajánlkozott, mely Ígéret már első Ízben teljesítetett is;

a kerület — a győrvárosi gyülekezet ezen áldozatkészségét — hálás köszönettel 
fogadja, s elismerésének jegyzőkönyviig ad kifejezést.

p) Ugyanazon szám U. pontja alatt következő, a kér. gyámoldát illető javaslatok terjesz
tetnek elő; u. m.

aa) a mely gyámoldai tag még junius 24-ike előtt szűnik meg a gyámolda tagja in n i, 
ugyanezen évre nem fizet;

bb) az egyszermindenkorra fizető tagok egészségi állapotát igazoló bizonyítványt, csak orvos
tudor állíthatja ki;

cc) a nyugdíjas halála után az esedékes nyugdijt az örökösök fel nem vehetik ;
dd) az egyházkerület kötelékén kívül álló oly nyugdíjasok, — kik erkölcsi nyugdijképessé- 

gük igazolhatása végett evang. lelkészhez nem fordulhatnak, — a közigazgatósági hatóság által 
is igazolhatják.

ee) Kölcsön —  a tőkék elhelyezését közvetítő gyámoldai ügyész véleményezése nélkül — 
ingatlanra nem adathatik, s a kölcsön csak akkor szolgáltathatni ki, ha az ügyész utalványo
zásra véleményezi ;

ff) ha ezen intézet tagja egyházi hivatalából ki, — és oly pályára lép, melyen az egyházi 
hatóság ellenőrzésének körén túl esik, saját személyére nézve elveszti nyugdij-igényeit;

gg) az alapszabályök 7-ik §-a, mely szerint 33 évig fizetők a további fizetéstől felmentet
nek, a jövőre belépőkre nézve érvényen kívül helyeztetik;

hh) más egyházkerületből átjövő lelkész vagy tanító, ha előbbi kerületében biztosítva van, 
s ezen biztosítást fentartja, nálunk nem köteleztetik a gyámoldai tagok közé belépni; ellen
kező esetben osztályt választani köteles, s kerületi gyámoldánk pénztárába annyi 10 ezüst forin
tot fizet belépésekor, a hány évet rendes hivatalban töltött; ezenkívül mint uj tag az illető 
tartozásokat teljesiti ; ezzel az alapszabályok 54. §. érvényen kívül helyeztetik ;
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mindezen a kerületi gyámoMa anyagi előnyeit czélzó, s felvirágzását hathatósan 
előmozdító javaslatok, a kerület részéről helyeslőleg elfogadtattak; s a kerületi gyámolda 
alapszabályai közé iktattatni rendeltettek.

q) Ugyanazon szám X. pontja alatt tudatja, hogy a kivetésnek égető szükséggé vált egye
sítése, — a hátralékok miatt — kivihető nem volt;

Minek folytán az esperességi elnökségek utasittatnak, hogy a már tetemesre fel
nőtt hátralékok behajtását erélylyel és szigorral foganatosítsák : annyival inkább, miután 
a feltornyosuló hátralékok behajtása mindinkább nagyobb nehézségekkel lesz eszközöl
hető, s végtelenig halasztatván a hátralékok törlesztése, a kerület pénzügyi pangá
sáért, s a közpénztárak netalán bekövetkezhető károsodásáért az erkölcsi felelősség, csak 
az esperesi elnökségeket terhelné.

r) Ugyanazon szám Y. pontja alatt beterjeszti Molnár Aladárnak — a hazai néptanítók 
nyugdíjazása ügyébeni — tervjavaslatát;

tudomásul vétetett.
67. Felolvastatott a Soprony városi gyülekezet presbyteriumának kérvénye, melyben a lelkészi 

állomások elnyeréséért pályázókra nézve, próba-szónoklatok megtartását megengedtetni, illetőleg az eddig 
e tárgyban fennálló tilalmat megszüntetni kéri ;

miután az egyházkerület az 1870-ik év kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 28-ik 
pontja alatt, e tárgyban már határozott, s a kérvényben felsorolt okok uj határozat 
hozatalát, vagy a fennálló határozat megváltoztatásának szükségét nem indokolnák, — 
a kérelemnek hely nem adatott.

68. Házi Lipót, a képezde másodévi tanfolyamát 1865-ik évben végzett ifjú, a harmadévi fo
lyamra felvételért, — Nagy Bálint és Krecsmár György, minthogy mindkettő a sopronyi főtanodában 
a 3-ik osztályt jó sikerrel végezte, — a 4-ik osztály bevégzése alóli felmentésért s a képezdei 
első évi tanfolyamra való felvételért kérelmeznek ;

azon sajnos tapasztalás alapján, hogy alig képes az egyházkerület iskoláit képzett 
tanerőkkel ellátni ; s a képezde igazgatója, a nevezett ifjak jó erkölcsi magaviseleté s 
tanúsított szorgalma és tehetsége tekintetbe vételével, a felvétel engedélyezését véle
ményezvén, ; — elsőnek a harmadévi tanfolyam bevégzése, — a két utóbbinak, a 4-ik 
gymnasiale osztály bevégzésétől felmentetvén, a képezdébe való felvétel meg
engedtetett.

69. Székes-Fehérvár és Ajka anya-gyülekezetek, úgy Péterfalva leány-gyülekezet egyházi adós
ságaik törlesztése végett, országszerte könyöradomáuyok gyűjtésére engedélyért folyamodnak.

Székes-Fehérvár és Péterfalva kérvénye, superintendens ur által pártolólag felter
jesztetni fog; Ajka folyamodása azonban — újabb felszerelés végett — a veszprémi 
esperesség utján visszaküldetik.

70. Felvétetett a felsö-lői gyülekezet folyamodása, melyben Freytag Victor volt lelkészük, a 
sopronyi gyülekezet lelkészi állomására három év letelte előtt eltávozván, a sopronyi gyülekezet 
által — a fennálló rendszabályok értelmében — nevezett lelkészük meghivási és beiktatási 
költségeinek mogtéritését' elrendelni kérik.

Superintendens ur ezen ügy békés utón leendő elintézésére felkéretik.
71. A Tolna-Somogy-Baranyai esperesség részéről inditványoztatik. hogy tapasztalva a képzett 

tanerőkben mindinkább nyomasztóvá váló hiányt; a sopronyi képezdébe felveendő növendékek, úgy 
maguk mint tauittató szüleik vagy gyámjaik a nevelési költségek megtérítését biztositó téritvénynyel 
köteleztessenek kilépésük után az egyházkerület nyilvános felekezeti iskoláiban 3 évig rendes vagy 
segédtanítói hivatalt viselni;

az indítványt a kerület helyesléséül elfogadva, határozatilag kimondja; miszerint a 
jövőre a sopronyi képezdébe felveendő ifjúktól, úgy szüleik vagy gyámjaiktól téritvény 
veendő, hogy kilépésük után egyházkerületünk nyilvános felekezeti iskoláiban 3 évig 
rendes vagy segédtanítói hivatalt viselni fognak: s az esetben, ha az intézetből kilépve 
az egyházkerületben nyilvános felekezeti tanítói állomást nem foglalnak el, kötelezik 
magukat nevelési költségeik némi megtérítése fejében 150 frtot, ha egy évig viseltek 
hivatalt 100 frtot, ha két évig 50 frtot a képezdei pénztár javára fizetni.

72. Indítványozhatván, miszerint az eddig minden harmadik évben kiadatni szokott egyházkerü
leti névtárok helyett „egyetemes névtár“ szerkesztessék, s ez iránt részletes tervezet kidolgozására 
az egyetemes gyűlés által küldöttség bízassák meg;

a tett indítvány a kerület helyeslésével találkozva, utasittatnak az egyházkerület
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egyetemes gyűlési küldöttei, hogy a legközelebb tartandó egyetemes gyűlésen e tárgy
ban a kerület nevében indítványt tegyenek.

73. A vasi-közép egyházmegye részéről indítványba hozatott, hogy az 1870-ik évi egyetemes 
gyűlés 8. és 4. jegyzőkönyvi pontja alatti végzés aként módosíttassák, hogy oly helyeken, hol községi 
iskola alakulása — az egyház érdekében is — égető szükséggé vált s hol a törvény alapján az más
ként nem eszközölhető; az egyházmegyék ellenőrködése mellett engedtessék meg az egyházi községek
nek, hogy iskolai vagyonukat a községi iskolának átengedhessék; oly szerződési feltétel alatt, hogy 
az átengedett vagyon, azon esetben, ha a községi iskola mint ilyen lenni megszűnik, ismét az egyház- 
községre szálljon vissza;

ragaszkodva a hivatkozott egyetemes gyűlés határozatához, annak megváltoztatásába 
a kerület bele nem egyezhet; s az indítványt nem fogadja el.

74. Kirchknopf Mátyás a kér. pénzügyi s gyámoldai bizottságának elnöke, Peregi Mihály s a 
kerület számvevője szóval jelentik, miszerint jelen kerületi gyűlés jkvi pontja alatt, a kerület közva
gyonát tevő értékpapírok megvizsgálására kiküldetve lévén; mindeneket — kivéve 2 darab 200 frtos 
adóslevelet, melyek még betáblázva nincsenek — a számvevő jegyzékével összehasonlítva, rendben lenni 
találtak ;

tudomásul vétetvén ; a két adóslevél azonnali betábláztatása elrendeltetett.

Jegyzetté: Káldy Gyula, kerületi világi aljegyző.

V



1. Gyűlés megnyitása.
2. Világi aljegyzői hivatal betöltése.
3. Kér. felügyelő lemondása s a választás elrendelése.
4. Két gyülekezetnek segélygyíijtési engedély adatik.
5. Családi értesítők szabályszerű kiállítása.
G. Az 1872. évi államsegélyről való számadás helye

z te t ik .
7. Panier Tivadar igazságügyi és Trefort Ágoston

vallásügyi miniszterré kineveztetik.
8. Felnőttek oktatása.
9. Sági László r. k. lk. a törvény megtartására uta-

sittatik.
10. A katonaárvák és özvegyek halálozása és férjhez-

menése.
11. A szabadságos katonák házasulása.
12. A theologiai tantárgyak közé a gazdászattan fel

vétele.
13. A leányfalui egyház 150 frtot kapott.
14. Idegen uralkodókhoz segélyért folyamodás.
15. Hitfelekezeti iskolák rendezése.
16. Balaton-fíiredi szeretetház.
17. Németh Antal tanfelügyelővé kineveztetése.
18. Póttanfolyom 1873-ik évre.
19. Halálesetek bejelentése.
20. 1873-ik évi államsegély utalványozása.
21. Kapi Gyula 500 frtnyi segélyt kap.
22. Katonák és honvédek esketési bizonyítványa.
23. Főtanodai supplikánsok.
24—26. Több iskolák szervezése és megintése.
27. Anyakönyvi kivonatok.
28. Olasz egyének halotti bizonyítványa.
29. Hivatalos levelek postadij-mentessége.
30. Cholera árvák és özvegyek segélyezése.
31. A német és osztrák-magyar állam közti postadij-

mentesség.
32. Mennyey József vasmegyei tanfelügyelő.
33. Gymnásiumi tudositványokra válasz.
34. Miniszteri válasz az 1872. egyet. gy. 9. jegyző- ;■<

könyvi pontjára.

35. Egyet, gyűlés összehívása.
36. Superintendens hivatalos évi jelentése.
37. Kér. törvényszék kinevezése tolnai és győrniegyei

ügyekben.
38. Kér. törvényszék jelentése.
39—44. Kerület iskolai nagybizottmány jegyző

könyvei.
45. Felső-lövői, bonyhádi és Lühne-féle tanintézet.
46. Népiskolai bizottság jelentése.
47. Jelentések a hitfelekezeti iskolák szervezéséről.
48. Pinkafői iskolaügy.
49. Jelentések a hitoktatásról a községi és róm. kath.

iskolákban.
50. Hátralékok behajtása.
51. Bárány Borbála-féle alapítvány.
52. Slavoiiiai missió.
53. Bonyhádi gymnásium ügye.
54. Choralkönyv.
55 —56. Egyházi adókulcs.
57. Schild János adolfsdorfi tu.
58. Szabó József kér. pénztárnok megnyugtatása.
59. Hidasi közös-templom.
60. Pénztárok egyesítése.
61. Fehérvárnak, a leér. gyűlést tartó helyek közé

felvétele.
62. Jövő évi kér. gyűlés helye.
63. Tápiutézeti gondnok jelentése.
64. Biztosítási ügynök jelentése.
65. Gyámintézet jegyzőkönyve.
66. Pénzügyi és gvámoldai bizottmány jegyzőkönyve.
67. Soprouyi indítvány.
68. Felvételi kérvények a képezdébe.
6 9. Kérvények segélygyíijtési engedélyért.
70. F.-lövői gyülekezet kérvénye.
71. Tolnai indítvány a képezdészekre nézve.
72. Egyetemes egyházi névtár.
73. Vasi közép esperesség indítványa a községi isko

lákra nézve.
74. Pénztár vizsgáló választmány jelentése.

Nyom atott Ozóh S .-n á l G yőrött 1874.



A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület 1874-ik évi aug. 12. és 
következő napjain Bonyhádon, tolnainegyei mezővárosban, fő
tisztelendő Karsay Sándor superintendens és méltóságos b. 
Próuay Dezső egyház-kerületi felügyelő urak ikerelnöklete mel
lett közgyűlést tartván; jelen voltak: Tóth János egyházi 
fő- és Ritter István aljegyző; — Kis Sándor világi fő-, és 
Káldy Gyula világi aljegyzők.

Mégis az egyházmegyék részéröl:

A soproni felső egyházmegyéből : Fleischhacker Károly esperes és 
Schrödel József.

A soproni alsó egyházmegyéből: Trsztyénszky Gyula esperes és Rup- 
precht Lajos.

A vasi felső egyházmegyéből : K irchknopf Mátyás esperes, Tomka K á
roly lk. és Stettner Gyula felső-löi igazgató tanár.

A vasi közép egyházmegyéből : Káldy Gyula felügyelő, Hafenscher 
Károly lk.

A kemenesalji egyházmegyéből: Tóth János esperes, Hering János lk., 
Nagy Károly lk.

A veszprémi egyházmegyéből : T atay Sámuel esperes, Szarvasy Sámuel 
lk., Ihász Lajos, Gyurátz Ferencz lk., Sánta Károly lk.

• A györmegyei egyházmegyéből : Mészáros István esperes, Eöry Sándor, 
Horváth Sámuel lk., Bognár Endre lk.

A fehér-komáromi egyházmegyéből : Schmid Mihály esperes, Jankó Dá
niel lk.

A zalai egyházmegyéből : Eösze István esperes.
A somogyi egyházmegyéből: Andorka János esperes, Pongrátz Antal 

lk., Renner Endre lk.
A tolna-baranyai egyházmegyéből: Schleining Károly esperes, Fürdös 

Vilmos felügyelő, R itter István lk., Nádasy Kálmán, Schneider Károly lk., Ba- 
dics István lk., Kirchner János lk., Rock Lajos, Tóth István, Tóth Ödön, Haffner 
István, Fürdös Géza, Dobrovszky János, Dr. Sass István, W agner János lk., 
G raf József lk., Borbély Lajos lk., Wagner Samu lk., W agner Sándor lk., 
Guggenberger János lk., Lagler Sámuel lk., Hartm an Sámuel lk., Lagler Lajos 
lk., Szutter Károly lk., Bauer Adolf lk., Támer János lk., Schleining Vilmos 
lk., Fürdös Dezső, Dr. Lángh Frigyes, Dr. Schaadt János, Dobrovszky Kálmán, 
Galle Elek s. lk., Ennél Gyula s. lk., Grosch György, Grosch Pál, Skriba Ru
dolf, Skriba György, W iesner Boldizsár tr., Lehr Albert tr., Marhauser Imre 
tr., Arndt János tr., Sass József, Beck József, Skriba Gyula tn., Rock Alajos 
tn., Wagner Endre tn., Schefer Mihály tn., Mühl János tn., Stolzenbach János 
tn., W agner Frigyes, Pestliy Endre, Balogh Imre lk.

Sopron szab. kir. város részéről: Ulber Mátyás, Dr. Hauer Mór.
1
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Győr szab. kir. városi gyülekezet részéről: Peregi Mihály felügyelő, 
Kis Sándor.

Kőszeg szab. kir. városi gyülekezet részéről: Schneller Vilmos lk., 
Szovják Hugo felügyelő.

Ruszt szab. kir. városi gyülekezet részéről: Conrád Lajos felügyelő, 
Sachs Benő s. lk.

A soproni főtanoda részéről: Petrik J . Jakab igazgató, Király J. Pál 
képezdei igazgató, Domanovszky Endre tnr., és számos hívek közelből és tá 
volból.

Mely alkalommal:
1. Buzgó éuek s ima után superintendens ur az egybegyült képviselőket s egyéb buzgó hí

veket meleg szavakkal üdvözölvén s a szőnyegre kerülendő tárgyak fontosságát előlegesen is jelezvén, 
— a gyűlést megnyitotta.

2. Olvastatott a múlt évi kerületi gyűlés 3-ik pontja alatt az egyházkerületi felügyelői hi
vatal betöltése czéljából beérkezett szavazatok felbontására superintendens ur elnöklete mellett kine
vezett választmány jegyzőkönyve. — E szerint 161 szavazati joggal biró gyülekezettől a kerületi 
felügyelői hivatalra 160 jogérvényes szavazat érkezett be. Esett pedig e 160 szavazat közöl, b. Pró- 
nay Dezső urra 90, Takács Lajos urra 59, 11 gyülekezet szavazata többek közt oszolván meg.

Ennek folytán b. Prónay Dezső ur, elnök superintendens ur által a dunántúli 
ág. hitv. evang. egyázkerület általános szótöbbséggel elválasztott felügyelőjévé ünnepé
lyesen kinyilváníttatott és Trsztyénszky Gyula esperes s Peregi Mihály felügyelő urak 
vezetése mellett Tatay Sámuel, Schmid Mihály, Eősze István, Fleischhacker Károly, Mé
száros István, Hering János esperes és lelkész, — úgy Káldy Gyula, Nádasy Kálmán, 
Rupprecht Lajos, Ihász Lajos, Fürdés Yilmos és Hauer Mór választmányi tagok által 
a gyűlésben való megjelenésre felkéretett. A választmány kíséretében az egybegyűltek 
zajos örömnyilvánitása közt megjelent kerületi felügyelő urat elnöklő superintendens 
ur lelkes beszéddel fogadta és a hivatalos eskü letételére ünnepélyesen felhívta. Ki is 
a letett eskü után egyházunk szellemét élénken visszatükröző és a kormányzásban kö
vetendő vezérelveit kitüntető jeles beszédével, — miután még Kis Sándor kerületi 
világi főjegyző által is rövid szavakban üdvözöltetett, felügyelői székét elfoglalta. Mely 
a közönség osztatlan figyelmével és elragadtatásával kisért beszédeket a gyűlés egy
hangú véleménye jegyzőkönyvileg is megerősittetni és a nagyobb közönség tudomására 
juttatni határozta.

Superintendens ur a kerületi felügyelőt a következő üdvözlő beszéddel fogadta:
„Méltóságos báró ur!
A dunántúli evang. egyházkerületnek alkotmányos szervezeténél fogva együtt levő közönsége 

fogadja és üdvözli körében, általam méltóságodat, mint egyházi rendszerének értelmében törvényesen 
megválasztott világi felügyelőjét.

Ugyanis, miután Berzsenyi Miklós, szeretve tisztelt felügyelőnk, múlt évi közgyűlésünkben, 
hajlott kora miatt felügyelői hivataláról határozottan lemondott : ugyanazon közgyűlés, egyházi rend
szerünk értelmében, a felügyelői hivatal betöltése irán ta  szükséges intézkedést nyomban meg is tette; 
melynek folytán a 160 gyülekezet részéről beérkezett érvényes szavazat közül 90 méltóságodra esett 
és igy általános szavazattöbbséggel kerületünk felügyelőjévé megválasztatván, erről méltóságodat kerü
leti megbízatásomnál fogva nemcsak értesítettem, hanem egyúttal ezen diszes hivatal elfogadása iránti 
nyilatkozatra fel is hívtam. S miután méltóságodnak nyilatkozata az általános bizalomnak megfelelő 
és igenlő volt, melyet csak imént is az egyházkerületi gyűlés közörömének nyilvánításával fogadva, 
méltóságodat a körünkbe való megjelenésre egy diszes küldöttség által meghívta; tehát elérkezett 
im az örvendetes pillanat, hogy méltóságodat hivatalos esküjének letételére és felügyelői hivatalának 
elfoglalására egyházkerületi gyűlésünk színe előtt ünnepélyesen felhívjam. — De mielőtt ez megtör
ténnék, engedje meg méltóságod, hogy egyházkerületem közös örömének és reményének, melylyel meg
választása felett és jövendő működése iránt eltelve van, ezen ünnepélyes pillanatban rövid szavakkal 
kifejezést adjak.

Egy századnál több ideje már annak, hogy egyházkerületünkben is a superintendensek mellé 
világi felügyelők rendeltettek. — Bölcs és a protestáns egyház szellemével teljesen összhangzó intéz
kedése volt ez az ősatyáknak. Megértették ugyanis egyházunk gyászos történetének azon komoly inté
sét, hogy inig a lelkészeknek hivatásuk a szószéken hiveik közt Isten országát épiteni; addig a világi



felügyelők az élet mezején vannak hivatva az egyház szabadságának, jogainak megvédésére síkra 
szállani. —  És mily bölcs intézkedése volt ez az ős atyáknak, igazolták azt a múltban és jelenben 
azon hasznos és üdvös szolgálatok, melyeket a világi férfiak egyházi és iskolai intézményeink fejlesz
tése körül tettek, melyek egyedül csak azoknak közreműködésével, áldozatkészségével és férfias ren- 
dithetlen bátor magatartásával emelkedhettek azon színvonalra, melyen jelenleg is állanak. Ez okból 
a kerületi felügyelői hivatal betöltésénél mindenkor főtekintet volt arra, hogy ezen díszes hivatalra 
oly férfiak választassanak, akik biztos kezességet nyújtanak az iránt, hogy bölcs kormányzatuk mel
lett az egyházi és iskolai közügyeket hathatós befolyásukkal előmozdítják.

És midőn látjuk, hogy jelenleg is egyházainkat, a világi felügyelői hivatal betöltése körül 
ily tekintetek vezették; csak örömünket és reményünket fejezhetjük ki méltóságodnak felügyelővé lett 
választása felett.

Ha azon közbizalomnak, melylyel egykázhiveink méltóságod felé hajolnak, alapját és forrá
sát akarnók keresni, feltalálhatnék azt már, magyarhoni egyházunk múltjában, jelesül azon kitűnő 
férfiakban, a k i ka  Prónay-család köréből, ragyogó csillagokként tündéidének át a múltból a jelenkorba; 
vagy csak az atyára kellene gondolnunk, a ki magyarhoni evang. egyházunk egyetemes kormányát 
jelenleg kezében tartja és bölcsen vezeti, a ki annak szabadságát s jogait a legválságosabb időben is 
meg tudta védeni: de mi örömünk és reményünk legbiztosabb alapját, forrását méltóságod becses sze
mélyében keressük és meggyőződésünk szerint fel is találjuk. — Mert mióta méltóságod egyházkerü
letünkben, mint egyik egyházmegyénk felügyelője működött s mint ilyen kerületi gyűléseinkben tevé
keny buzgósággal részt vett —  méltóságodban egy oly atyánkfiát tanultuk ismerni és tisztelni, a ki 
tudományos miveltsége, a közügyek tárgyalásánál beható avatottsága, férfias bátorsággal párosult 
szelídsége által egyházkerületünknek nemcsak közfigyelmét kötötte le, hanem kezességet is nyújtott 
a felől, hogy a kerületi világi felügyelői hivatalt is méltóságodban egy oly férfiúra ruházza, a ki arra 
hivatva van. — Felkaroljuk tehát méltóságodat örömmel, reménynyel és azon bizalommal, melynél az 
egyház szolgálatában munkás atyánkfiáit, a kiérdemelt megtiszteltetésnek becsesebb jelével és zálogá
val megajándékozni nem tudjuk.

És midőn ekként egyházkerületemnek örömét és bizalmát kifejeztem volna; nem tehetem, 
hogy ugyanezen érzelmeknek még különösen részemről is méltóságod iránt kifejezést ne adjak.

8-dik éve már annak, mióta Isten kegyelméből és egyházhi veink bizalmából a superinten- 
densi hivatalt viselem s méltóságod már a harmadik felügyelő, kivel a jelenkorban megnehezült kor
mányzati gondokat megosztom. — Lelkemnek édes emlékezetében él és élni fog egy Radó Ignácz és 
Berzsenyi Miklós neve, kik megosztva velem a legszebb egyetértésben a kormányzás gondjait, bölcs 
tanácsaikkal segítségemre voltak. Ezt a szép, megnyugtató reményt ápolom lelkemben méltóságod felől 
is, hogy a kölcsönös eluöktársi szeretet, bizalom, támogatás mellett viselendjük egyházkerületünk 
kormányzását.

A kegyelem Istene tegye méltóságodnak felügyelői működését kerületünkben áldásossá, neki 
dicsőségére — egyházunknak üdvére és ezen buzgó kívánsággal újra felhívom méltóságodat a kerületi 
felügyelői eskü letételére.“

Ezen üdvözlő beszédre kerületi felügyelő ur következőkép válaszolt: 
t^Főtisztelendő egyházkerületi gyűlés!

A ki már hosszabb ideig működött a közügyék terén, annak helyzete, midőn uj hivatalba 
lép, könnyű, mert egyszerűen múltjára utalhat, melyben mindenki felismerheti jövő működésének vezér
elveit, utalhat a múltban tanúsított eredményekre, melyekben a jövőre nézve mindenkor a legfőbb 
kezesség rejlik. Éu nézetem szerint nagyon rövid idő óta hivataloskodom az egyházi téren, és ezen 
rövid idő alatt, részint az idő rövidsége, részint pedig a kezdet nehézségei miatt sokkal igénytelenebb 
volt működésem, hogysem annak eredményeire utalni merjek. Nem érezhetem magamat arra feljogo
sítva, hogy egyszerűen múltamra utalva, foglaljam el uj hivatalomat, hanem köszönetét mondva a 
reáiu nézve felette megtisztelő bizalomért, melylyel az egyházkerületi felügyelői hivatalra méltattak, e 
bizalom miatt magamat viszont bizalomra s arra kötelezettnek érzem, miszerint teljes őszinteséggel 
fejtsem ki egyházi közügyeinkre vonatkozó nézeteimet. De ezt megelőzőleg nem hagyhatom említés 
nélkül azon körülményeket sem, melyekben feltalálhatóknak vélem azon okokat, melyek miatt dunán
túli hitfeleink bizalmukkal megtiszteltek.

Tudom, hogy nem szolgálhatott okul, mintha alig három évi egyházmegyei felügyelői hiva
taloskodásom alatt valami rendkívüli, avagy csak említésre méltó eredményeket lettem volna képes 
feltüntetni, de igen is hiszem, hogy azon igyekezetem, miszerint e hivatalban kötelességemet minden
kor s minden körülmények között híven és lelkiismeretesen teljesíteni törekedtem, irányozta felém 
figyelmüket, s hogy ennek köszönöm bizalmukat. De hiszem, hogy e tekintetben nem volt közönyös 
azon név sem, melyet viselek, s nem volt közönyös azon e névhez kötött családi múlt és hagyomány, 
mely reám nézve egy kapocscsal és kötelékkel többet képez, mely egyházunkhoz csatol, s mely még
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inkább kötelességemmé teszi, hogy egyházunknak ne legyek tétlen tagja. Ily értelmezéssel meggych 
ződésem szerint nem ellenkezik korunk szellemével, ha ennek a kerületi felügyelőségre való megvá- 
lasztatásomnál jelentőséget tulajdonítok.

Egyházi szabályaink a szokás és a gyakorlat által, melynek az idő mintegy a törvény ere
jét adja meg, az egyházkerületi felügyelő hivatalos hatásköre elég szabatosan van körülírva, s ezért, 
midőn e hivatalt elfoglalom, talán elégséges volna azon egyszerű Ígéret, hogy e hivatalos hatáskör 
lelkiismeretes betöltésére való törekvést kötelességemnek tartom. Azonban meggyőződésem szerint igen 
kevés az, ha megelégszünk az egyházi téren a hivatalos közegek rendes és szabályszerű működésével, 
és igen kevés, ha csak azt teszszük, a mit okvetlenül meg kell tennünk. Nem elég, ha a fennálló 
egyházi alkotmánynak csak fenntartására és nem fejlesztésére törekszünk ; sőt mulasztást követünk el, 
hacsak a már meglevőt akarjuk fönntartani s nem egyúttal fejleszteni, és nem igyekszünk a meglevő 
alapon folytonos és szerves összefüggésben s kapcsolatban a múltból újat alkotni. — Mert csak a 
folytonos megújulás képezi bármely szervezet éltető elemét, csak ezen képességben lehet a jövendő 
biztosítékát keresni és feltalálni.

Ezért ez alkalommal sem tarthatom elégségesnek azon egyszerű Ígéretet, hogy csak a szo
rosan körülirt hivatalos hatáskör betöltésére fogok törekedni, hanem röviden kívánom előadni azon 
nézeteimet, és elveimet, melyek az egyházi téren, úgy a szorosan körülirt hivatalos hatáskörön belül, 
mint a társadalmi működés bármely mozzanataiban vezérelni fognak s melyek által ki lesz jelelve 
azon irány, melyben szeretett egyházunknak a meglevő alapon való szerves tovább fejlődését óhajtom.

Rövidség okáért részletekbe nem bocsátkozhatván, általánosságban kell szólnom s általános 
elvből, az egyház fogalmából kell kiindulnom. De a kiindulási alapot nem képezheti az egyház, mint 
eszmény, mert az egyházra, mint eszményre vonatkoznak nézetem szerint alapitójának ezen szavai: 
„az én országom nem e földről való.“ Az egyházat csak mint tényleg létező társadalmi szervezetet 
vehetem tekintetbe, s ezen alapból kell kiindulnom. Az egyházat nem tekinthetem másnak, mint a 
szeretetnek, a gyakorlati élet igényeihez mért megvalósítására hivatott társadalmi szervezetnek. Az egy
háznak tehát föladata a felebaráti szeretet törvényeinek megvalósítása a gyakorlati társadalmi élet 
változó viszonyaihoz alkalmazottam A felebaráti szeretet mint az egyház alapelve világos ellentétben 
áll a kényszerrel, az egyház tehát szabad egyesületnek tekintendő, melynek éltető eleme a szabadság, 
melynek csak a szabad társulás képezi helyes alapját, melynek fejlődése csakis az egyház-tagok ön
kéntes kényszert nem ismerő szabad közreműködése által van kellően biztosítva, mely csakis azon ön
kéntes közreműködés mellett lehet virágzó.

Az egyházi önkormányzatot tehát az egyházi belélet szabadsága legfőbb, sőt egyetlen bizto
sítékának, és egyúttal az egyházi beléletre legüdvösebb hatásúnak, sőt evang. egyházunk egy lényeges 
kellékének kell tekintenem; valamint meg vagyok győződve, hogy az egyházi önkormányzat, közvetve 
az egész társadalomra, különösen hazánkban, az önkormányzati szellem fönntartására igen kedvező 
befolyású tényező.

Hogy azonban a szabadság nemcsak az egyházon belül, de kifelé is arra nézve, a legna
gyobb jelentőségű, sőt meggyőződésem szerint nélkülözhetlen kellék, s hogy ennélfogva az állammal 
szemben is az egyház szabadságához ragaszkodom, s azt különösen magyarhoni protestáns egyházunkra 
nézve a lényeg tekintetében úgy a mint őseink által nehéz küzdelemben kivivatott, fönntartani s fej
leszteni kötelességemnek tartom, ezt talán említenem sem kell.

A felebaráti szeretet és a szabadság lévén az egyház sarkkövei, nincs oly társadalmi kör, 
melyre az egyház közvetlen vagy közvetett hatása ne volna kiterjeszthető, nincs oly társadalmi czél, 
mely az egyház hatásköréből ki volna zárva, de viszont az egyháznak saját érdeke kívánja, hogy az 
a gyakorlati élet igényeit ne mellőzze, sőt mindenkor tekintetbe vegye s azokhoz alkalmazkodjék. Es 
miként a múlt is tanúsítja, az egyház csakugyan azon közmivelödési és közjótékonysági czélokat te
kintő fő feladatának, melyek a legégetőbb szükséget képezték. így vette oltalma és gyámolitása alá 
a tanügyet, midőn azt az állam még nem tekintő, nem tekinthető föladatának. így képezte e téren 
hazánkban is protestáns egyházunk a közmivelődés igen jelentékeny tényezőjét, és képezi még ma, 
s képezni fogja jövőben is, ha tud alkalmazkodni a kor igényeihez.

El nem mellőzhetem, hogy ez alkalommal ne jelezzem álláspontomat, iskoláinknak jelen, 
megvallom, válságos helyzetével szemben, s ezen főfontosságu kérdéssel szemben, nézeteimnek ne adjak 
kifejezést. Már emlitéin, hogy az egyház fogalmából folyónak tekintem, hogy minden közjótékonyság, 
és közmivelödési intézmény megvalósítását az egyház feladatának tekintse.

Kétségtelen, hogy e tekintetben első helyen áll a közoktatás ügye, de erre vonatkozólag az 
egyház érdeke csak az lehet, hogy a felebaráti szeretet vallásának szellemében működő tanintézetek 
álljanak fönn, bárki által tartassanak föl azok. Miként egy alkalommal már kimondám, ismételnem 
kell ezt most is, nem tekinthetem én azt a fődologuak, hogy kié az iskola, de igen is azt, hogy 
minő az iskola. Egyaránt áll ez meggyőződésem szerint az elemi és a középtanodákra nézve.
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Nem azt kell első sorban kérdeznünk, az egyház vagy az állam tartja-e fönn a tanintézeteket, 
mert ennél fontosabb az, hogy minők a tanintézetek. Mindazáltal közönyösnek az sem tekinthető, hogy 
a tanintézetek miként tartatnak fönn és különösen hazánkban igen kívánatosnak tartom protestáns 
tanintézeteinknek az egyház által való fönntartását. Iskoláink birtoka kérdésessé van ugyan téve, 
mindazáltal meggyőződésein szerint azoknak sorsa saját kezünkben van, és hatalmunkban áll sokkal 
erősebb védfalakkal óvni meg iskoláinkat, mint tulajdonunkat, mint a minőt képeznek a bécsi és linzi 
békekötések és az azok alapján keletkezett 1790. XXVI. melyeknek egyébiránt jelentőségét nem aka
rom csökkenteni.

Emeljük iskoláinkat oly fokra, hogy azok a hazafias mivelődés minta-intézetei legyenek, és 
a szabadelvű mi veit magyar közvélemény erősebb védfalat fog képezni iskolai önkormányzatunk érde
kében, ekkor sem az állami mindenhatóság bajnokai, sem egyéb érdekek harczosai nem lesznek képesek 
iskoláinkat kezeinkből kivenni s azokat egyházunktól elszakítani. De erre az az első föltétel, hogy 
biztosítékot nyújtsunk, miszerint protestáns tanintézeteink közöl még egysem, nemcsak hogy államelle
nes mozgalom iskolája nem lesz, de hogy minden tanintézeteinkben hazafias magyar szellem lesz ho
nos, hogy tanintézeteink e szellemnek táplálói, fejlesztői, éltetői lesznek.

Bátorságot kell tanúsítanunk megküzdeni azon elemekkel, melyek az egyház önkormányzati 
szabadságával a haza kárára visszaélnek, melyek a tanügyre vonatkozó autonómiánkat a haza elleni 
törekvések megki sértésének el palástolására szolgáló lepelül szeretnék fölhasználni.

Engedjék meg, hogy e helyen örömemet fejezhessem ki a felett, hogy dunántúli egyház- 
kerületünk ment ilyen hazafiatlau üzelmektől és törekvésektől, sőt hogy mindenkor, múltban és jelenben, 
hazafias szelleme által, mely az egyházi téren is érvényesült, méltán kitűnt.

De az iránt is biztosítékot kell nyújtanunk, hogy iskoláink tudományos művelődés tekinte
tében is meg fognak felelni a kor fokozott igényeinek. Hogy ennek elérése tőlünk újabb áldozatokat 
igényel, ennek élénk tudatával kell bírnunk. Még pedig nemcsak azon áldozatkészségre van szükségünk, 
hogy fönálló iskoláinkat tetemesebb anyagi gyámolitásban részesítsük, de szükségünk van azon áldozat- 
készségre, miszerint a részleges helyi érdeket készek legyünk az egyház közérdekének alárendelni, ké
szek legyünk azon áldozatokra, melyet erőinknek összpontosítása igényel.

Csatlakoznom kell azon nézethez, mely a bányakerületi felügyelő által már kifejeztetett, 
miszerint érdekünkben fog állani, középtanodáink számának csökkentése a végett, hogy a kevesebb 
tanintézetet anuál jobban s a kor és hazai igényeinknek annál megfelelőbben legyünk képesek föntartani.

Igaz, hogy még igy is talán igen nagy áldozattal fog járni középtanodáink föntartása, de 
én nem kételkedem, hogy szükség esetében nem fog hiányozni egyházunk kebelében sem azon áldozat- 
készség, mely tanodáink fönállásának biztosítására az anyagi támogatás újabb forrásait fogja képezni, 
valamint azon áldozatkészség sem, mely a különleges érdekeknek az egyház közjaváért való aláren
delésére képes.

Tudom, hogy a közönyösség az egyházi ügyek iránt sok aggodalomra szolgál okul s hogy 
ezzel szemben áldozatkészségre hivatkozni vagy számítani nem látszik eléggé indokoltnak; de én az 
egyházi ügyek iránti közönyösségtől sem tartok, ha az egyház körében eléggé érvényesül azon törekvés, 
megfelelni korunk kívánalmainak, ha a tudomány eredményeivel és vívmányaival szemben az egyház 
nem a rideg non possumus-sal válaszol, ha korunk gyakorlati irányához mérten a társadalmi téren 
tényleg érvényesíteni és megvalósítani törekszik a felebaráti szeretet parancsát, ha oly intézményeket 
létesít, melyek által társadalmi bajokon segíteni, hiányokat pótolni törekszik.

A közönyösség legyőzésére szolgáljon azon törekvés, hogy az egyház legyen a legjótékonyabb 
intézet. Az egyháznak működését ki kell terjesztenie főképen azon térre, ahol az állami intézkedések 
elégtelenek. Az árvák ügye, a keresetképtelen szegények ellátása, a betegek ápolása, szóval a szere
tet minden kötelességei az egyház hatásköréhez tartoznak, és abba, habár lassankint és fokozatosan 
belevonandók. Úgy, hogyha talán a közoktatás tekintetében szükebb körre szorulna az egyház, még 
mindig nem csak elég, de felette is sok és nemkevésbbé fontos föladatok várakoznak az egyházra.

És ha azoknál, kik jelenleg közreműködnek az egyházi téren, ilyen irányban való törekvés 
fog jelentkezni, s ezáltal az egyházban érvényesülni, ezen törekvésben találom a közönyösség legyő
zésére a legjobb módot s a legsikeresebb ellenszert. Ne a külső isteni tisztelet fényének emelésére 
törekedjünk, de azon isteni tiszteletre, mely a felebaráti szeretet gyakorlásából áll, ezen czélra törekvő 
szabad egyesület legyen az evang. egyház, s akkor nem tartok az egyházi ügyek iránti közönyösség 
terjedésétől. Volt idő, a midőn a külső isteni tisztelet, a Cultus által az egyház időszerű közművelő
dési igényeknek és törekvéseknek tökéletesen megfelelt, és ezáltal betöltő hivatását; ma ez nem elég, 
korunk gyakorlati eredményeket is kíván, s ezért a hirdetett magasztos elveknek ha nem is eszményi 
tisztaságukban, de ez élet körülményeihez alkalmazott megvalósítására törekedjünk. De nemcsak korunk 
iránya, nemcsak ezen irány miatt az egyház érdeke kívánja ezt, hanem az egyház lényegét épen e
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föladatnak megoldása képezi. Mert mig keresetképtelen koldusok könyörögnek segélyért talán fényes 
templom ajtajánál, addig távol áll az egyház Jézus szellemétől.

Kifejtettem röviden egyházi közügyeinkre vonatkozó nézeteimet, jeleztem azon elveket, me
lyeket az egyházi téren való működésemnél irányadóknak tartok, s melyeknek érvényre jutásától egy
házunk gyarapodó fejlődését reményiem.

Kérem azokat, kik az egyházkerületi felügyelőségre megválasztván, bizalmukkal felette meg
tiszteltek és kitüntettek, hogy egyházi ügyeink intézésében támogatni s velem közreműködni mél- 
tóztassanak.

Reményiem, hogy egyházunk kebelében a közművelődési, humanitási czélok elérésére törekvő 
buzgó öntevékenység által az önkormányzat folyton szilárdulván s igy az önkormányzati szellem kedves 
hazánkban is közvetve föntartatván, ezen szellem föntartása által kedves hazánknak és szeretett egy
házunknak egyaránt szolgálni lesz mindnyájunk törekvése'.'*:*

3. Tóth János kemenesaljai esperes és az egyházkerület egyházi főjegyzője, e jegyzői hiva
taláról, melyet részint mint egyházi al-, részint mint főjegyző, az egyházkerület közmegelégedésére 
fáradhatatlan szorgalommal párosult ügyességgel és hűséggel viselt, egészségi tekinteteknél fogva vég
legesen és határozottan lemond ;

az egyházkerület mély megilletődéssel fogadta e kitűnő tisztviselőjének váratlan 
lemondását, de méltányolva azon okokat, melyek a lemondásnak alapul szolgálnak, 
közkedvességü tisztviselőjének határozott lemondását elfogadta, s hosszas és hű szol
gálata alatt szerzett érdemeit jegykönyvében ezennel megörökíti.

Egyszersmind az egyházi főjegyzői tisztségnek választás utján leendő betöltését 
elrendelvén, a gyülekezeteket oda utasítja, hogy az e lemondás által üresedésbe jött 
egyházi főjegyzői tisztségre szavazataikat superintendens úrhoz a f. évi deczember hó 
30-káig a szokott módon beküldjék; a beérkező szavazatok felbontására és számbavé
telére superintendens ur elnöklete alatt Horváth Sándor lelkész, Peregi Mihály fel
ügyelő, Kis Sándor világi főjegyző és Fadgyas Pál tanárból álló bizottságot oly utasí
tással küldi ki, hogy ha az első szavazás alkalmával általános szótöbbség el nem 
éretnék, a gyülekezeteket a két legtöbb szavazatot nyert egyének közt újabb szavazásra 
felhívja s az eredményről szóló hivatalos jelentését a legközelebbi egyházkerületi gyű
lésre beterjeszsze.

Jegyzetté: Kis Sándor világi főjegyző.

4. Olvastatott a vallás- és közoktatási ministeriumnak 1873-ik nov. 11. 22,558. sz. a. azon 
rendelete, melyben a fő- és középtanodákban nemzetiségi jellegű szerb tanulói társaságok létezése 
iránt tesz kérdést.

Superintendens ur azok nem létezése iránt a kívánt választ megadván, tudomá
sul szolgál.

5. Vallás- és közoktatási minister ur 1873-ik nov. 6. 29,384. sz. a. kiadott rendeletében 
utasítást ad, a hadkötelesekre vonatkozó anyakönyvi kivonatok mikénti szerkesztésére nézve.

Köröztetve volt. Tudomásul szolgál.
6. Ugyan vallás- és közoktatási minister ur 1873-ik decz. 31-én 33,601. sz. a. tudatja a 

felnőttek oktatásának ez idő szerinti beszüntetését.
Köröztetve volt. Tudomásul szolgál.

7. Vallás- és közoktatási minister ur 1874-ik jan. 4. 180. sz. a. értesíti superintendens 
urat, hogy az államsegély a kerület részére 1874-re 5000 forintban utalványoztatik.

A kerületi gyámintézeti bizottmány utasittatik az összeg kiosztására nézve a be
vett szokás szerint intézkedni, jelentése ide beváratván.

8. Ugyan vallás- és közoktatási minist, ur 1874-ik jan. 2-ikról 3864. sz. alatti rendeleté
vel a hullák kiásatása és tovább szállítása iránt intézkedik.

Köröztetve volt. Tudomásul szolgál.
9. Ugyan vallás- és közoktatási miniszt. ur 1874-iki jan. 23. 31,657. sz. a. értesít, hogy

f. é. márczius 1-én Pozsonyban és Nagy-Váradon bábaképző tanintézetek nyílnak meg.
Köröztetve volt. Tudomásul szolgál.

10. Ugyan vallás- és közoktatási minist, ur 1874. jan. 23. 1538-ik rendeletével azon isko
lák névsorát, melyek községiekké alakíttatni szándékoltalak, 1874-ik óv márczius végéig felterjesztetni 
kívánja.

A kerületi népiskolai választmány elnökének kimutatása alapján a kívánatnak 
elég tétetett.
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11. Ugyanaz, 1874-ik febr. 6. 5151. sz. alatti rendeletével Házy Alajos tüskevári plébános 
azon tettét, mely szerint az ev. lelkész hirdetési bizonyítványa nélkül esketett, roszalja.

Az ügy utólagos felterjesztés következtében még teljesen befejezve nem lévén, 
annak lefolyásáról superintendens ur jelentése, annak idejében beváratik.

12. Olvastatott a vallás- és közokt. minister urnák 1874-ik febr. 7. 1434. sz. alatti azon 
rendelete, mely szerint a harmadik korosztályú ujonezok is csak az illető hadkiegészítési kerületi pa
rancsnok engedélyével nősülhetnek.

Köröztetve volt. Tudomásul szolgál.
13. Vallás- és közokt. minist, ur 1874. febr. 12-ről 2616. sz. alatt tudatja azon feltétele

ket, melyek mellett az illető ifjak a tengerészeti akadémiába felvétetnek.
A soproni főtanodai igazgatósággal tudomás végett közöltetett. Tudomásul szolgál.

14. Vallás- és közokt. minist, ur 1874. márcz. 8. 6017. sz. alatti rendeletével jogakademiák- 
nál a magántanulást beszünteti.

Tudomásul szolgál.
15. Ugyanaz, 1874-ik márcz. 11. 4806. sz. alatti rendeletével superintendens urat felhívja, 

miszerint arról, ha valaki a theologusok közöl időközben más pályára lép, a magyar kir. honvédelmi 
ministeriumhoz jelentést tegyen.

A superintendens ur a soproni theologiai tanintézet igazgatóságának tudósítása 
nyomán, a kívánt jelentést felterjesztette. Tudomásul szolgál.

16. Ugyanaz, 1874. ápr. 2. 9313. sz. alatti rendeletével a tanítók évről-évre fogyásának 
meggátlását és tanítónők alkalmazását ajánlja.

Tudomásul vétetett.
17. Ugyanaz, 1874-ik ápril 10. 9632. sz. alatt superintendens urnák az államsegélyről fel

terjesztett számadására, egy nyugta külalakja miatt észrevételt tesz.
Superintendens urnák 1874. ápr. 18-ról 422. sz. alatti felterjesztésével az ügy 

tisztába hozatott. Tudomásul szolgál.
18. Ugyanannak 1874. márcz. 20. 6343. sz. alatti leiratában a magyar k. államnyomdai 

térképek ajánltatnak.
Köröztetve volt. Tudomásul szolgál.

19. Ugyanannak 1874. márcz. 27. 14,407. sz. alatti leiratával Székes-Fehérvárnak könyör- 
adomány-gyüjtés engedményezted.

Tudomásul szolgál.
20. Ugyanannak 1874. máj. 29-én 14,561. sz. alatti rendelete szerint a honvédek esketési 

és halotti bizonyítványai díj- és bélyegmentesen állitandók ki és az utóbbiak a községi elöljárókhoz 
küldendők.

Köröztetve volt. Tudomásul szolgál.
21. Ugyanannak 1874. máj. 29. 14,771. sz. alatti rendelete szerint a tanitóképezdékről 

kimerítő jelentés felterjesztendő.
Superintendens ur a soproni és felső-lői tanitó-képezdék igazgatóságának tudósítása 

nyomán a kívánt jelentést 1874. jul. 3-án felterjesztette.
22. Ugyan a vallás- és közoktatási minist, ur 1874. ápr. 21. 8401. sz. a. értesít, misze

rint a Kapy Gyula részére engedélyezett 500 frtnyi államsegélyre vonatkozó számadás helyesnek ta
láltatott.

Tudomásul szolgál.
Jegyzetté: Tóth János kér. egyházi főjegyző.

23. Superintendens ur beterjeszti egy évi hivataloskodása főbb mozzanatait, és egyházkerü
letünk terén felmerült egyéb fontosabb ügyeket feltüntető hivatalos jelentését, melynek 

a .  1-ső pontja szerint — bár a lefolyt egyházi közigazgatási óv a beállott mostoha viszonyok miatt 
nem tartozott a kedvezőbbek közé — a híveknek buzgósága, és áldozatkészsége az egyházak és 
iskolák körül, különösen ez utóbbiak építése és felszerelése tekintetében örvendetes óletinozzana- 
tokbau jelentkezett, ezzel egyházunknak nemcsak a törvény iránti engedelmességét, hanem egy
szersmind a népnevelés fontos ügye iránti érdekeltségét tanúsítván; névszerinti

A s o p r o n i  a l s ó  e g y h á z m e g y é b e n :  Zsebeháza és Edve uj iskolát épített. Szil- 
Sárkány tornyát díszítette, és gazdasági épületeit javította ; Nemes-Kér a lelkészlakot átalakította, 
és uj gazdasági épületeket emelt; Nagy-Geresd 1500 írton uj orgonát készíttetett.

A v a s i  k ö z é p  e g y h á z m e g y é b e n :  Szomorócz, Gödörháza, Szerdahely és Biikalja 
— eddig Hodoshoz tartozó fiókegyházak saját kérelmük folytán az érdekelt egyházak beleegyezése, és 
az egyházmegye jóváhagyása mellett helyrajzi fekvésüknél fogva Domokosfalva anyagyülekezethez csa-
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toltattak ; Domokosfalva két uj harangot öntetett, és azon feltételnek is, melyhez 1870-ik évi kei*, 
gyűlés j. k. 62. pontja szerint anyásitási joga köttetett, hogy 5 év alatt rendes tanítói állomást sze
rezzen, eleget te tt; Csánigon uj iskola és tanítói állomás van alakuló félben, s e czélra a buzgó 
hivek által 4500 frton egy iskolának és tanítói laknak alkalmas épület szereztetett; Szlavecsán, 
(Bodoncz) és Prosznyákfán (Tót-Keresztur) uj iskolák és tanítói állomások vannak keletkezőben: 
Felső Petrócz templomát újból fedette ; Tót-Keresztur értékes orgonát szerzett ; a meszleni egyház 
hagyományok folytán, melyhez néh. Nagy Jánosné, szül. Mesterházy Zsuzsánna 40, — Muzsay Lászlóné, 
szül. Györgyi Teréz 20, — és Károvics Istvánná, szül. Horváth Zsófia 40 irtokkal járultak =  100 frt ; 
és iskolai czélokra Balogh Sándor alapítványa által szinte 100 frt. tőkét nyert ; Káldy Gyula, vasi 
közép esperességi felügyelő hivatalába beiktatása alkalmával 60 frtot adott az egyházmegye rendel
kezésére azon nemes ajánlattal, hogy mig e hivatalt viseli, évenkint oly czélból, hogy az különös 
tekintettel a vendajku ifjakra egy egyházmegyebeli képezdei növendéknek adassák sególypénzül, 
hasonló összeget fog adományozni; az egyházmegye az ez évben Budapesten tartandó egyetemes 
tanítói gyűlésre, két tanítót küld, mindegyik részére 20 frtot szavazván meg.

A v e s z p r é m i  e g y h á z m e g y é b e n :  Palota lelkészének, Sántha Károlynak fize
tését, személyéhez kötve, oly formán javította meg, hogy azon 100 frtnyi összeget, melyet a 
lelkészi földek munkaváltsága fejében szerződésileg Ígért, továbbra is évenkint kiszolgáltatja, s 
e mellett a földmunkát is teljesiti; a lajos-komáromi három ajkú egyházban az isteni tisztelet 
tartásának rendje, mely ez ideig a lelkészre rendkívül fárasztó volt, jövőre czélszerübben intéz- 
tetett el. Ugyanazon egyházban a tandíj eltöröltetett, s egy második rendes tanítói állomás fel
állítása elhatároztatott; ugyanott díszes lelkészlak épült. —  Nagy-Alásony egy három mázsás 
harangot vett, s lelkészének uj gazdasági épületeket emelt; Dobrony anya- s Csékut leánygyüle
kezet uj iskolát és tanítói lakot épitett. Tésen takarékmagtár alakult.

A g y ő r i  e g y h á z m e g y é b e n :  Nagy-Démen uj iskola épül ; Lébeny uj tanítói 
lakot és két tanteremből álló iskolát épitett; Bodonhely fiókegyház tornyot emelt. Az egyház
megyében kér. gyámoídáuk alaptőkéjének gyarapítására adakozás utján 70 frt. gyiijtetett.

A f e h é r - k o m á r o m i  e g y h á z m e g y é b e n :  Yeleg iskoláját községinek jelent
vén ki, annak ügye az esperesre bízatott; Csákvár tanítójának fizetését javította; a fehérvári uj 
templom számára b. Prónay urhülgy egy sajátkezüleg festett szép oltárképet ajándékozott.

A z a l a i  e g y h á z m e g y é b e n :  Leányfalun az uj tanitólak és iskola elkészült ; 
Nagy-Yázsony orgonát szerzett; Kővágó-Eörsön Mezriczky Péter felügyelő az iskola alaptőkéjét 
44 írttal gyarapította, Czigány Károly ügyvéd pedig az iskola szomszédságában a tanító hasz
nálatára, és kertészeti oktatásra 556 D-ölnyi belső telket ajándékozott; ugyanott két tanítói 
állomás szerveztetek. — A lelkészi kar Perlaky Gábor felügyelőtől, egy esperességi könyvtár 
alapjául, 200 írtért 632 kötetből álló könyvtárt vett meg; Kapolcson a tagosítás alkalmával 
a lelkészi földek alkalmas helyen adattak ki, a tanítói föld pedig 1 */* holddal szaporittatott, a 
kellő arányban kiosztott erdei illetőséghez pedig a Barcza Károly-féle hagyományozott bondorói 
tag is hozzácsatoltatok.

A selymeczi lyceuini gyámolda 7 bibliát és 18 ujtestamentomot ajándékozott, kerüle
tünkben szegény hivek számára.

A t o l n a i  e g y h á z m e g y é b e n :  Pécs templomot és paplakot épit; Izmény két 
tantermü iskolát épitett; Majos második tantermet nyitott: Szt.-Lőrincz két rendes tanítói állo
mást szervezek. Rendes segédtanítói állámások szerveztettek : Majoson, Mekényesen és Izményben. 
Bonyhád a második tanító fizetését javította ; Paks két tanítójának fizetését emelte, hasonlóképen 
Szabadi is; Gyönk német és magyar iskoláját egyesítette; Tab 1100 frton uj, díszes orgonát 
szerzett. Nádasy Kálmán ur az alsóbaranyai iskolák számára a „Népszerű gazdászattan* czimü 
könyvből 24 és „Magyarország az 1873. bécsi világkiállításon“ czimü könyvből 11 példányt 
ajándékozott. — Kácsfalu, Neu-Münszterből, a reformátió ünnepe 
folytán 1142 tallér s 26 ezüstgarast, Meklenburgból 50 tallért 
segélyt nyert templomépitési czélra.

A v a s i  f e l s ő  e g y h á z m e g y é b e n :  Wieszflecken, 
a czélnak megfelelő uj iskola épült; Rohoncz uj lelkészlakot és iskolát emelt; Felső-Eörön uj 
iskola épül; a felső-lői képezde javára Toperczer Károly az egyházmegye felügyelete mellett 
200 frtot alapitványozott oly rendelkezéssel, hogy annak kamatja egy képezdei növendék segélye
zésére fordíttassék.

A vallásos buzgalom és áldozatkészség különösen megható példájaként emeli ki supe
rintendens ur, miszerint egyházkerületüuknek mindig kegyeletes, — jelenlegi szenvedő állapotára 
nézve pedig fájó és részvevő emlékezetben tartott volt felügyelője, Radó Ignácz ur 1868-ban

alkalmával eszközölt gyűjtés 
és Lippe herczegtől 50 frt.

Pinkafő leánygyülekezetében



tett 1000 frtnyi alapítványához még 1000 frtot csatolt jobbágy-kármentesitósi kötvényben, mely 
összesen 2000 frt. alapítványnak évi kamatja, a mellékelt alapitványozási levél rendelkezéséhez 
képest 100 írtig óvenkint egy szorgalmas theologusnak segélypénzül szolgáljon, a többlet pedig 
a tanári nyugdíjalapra fordittassék.

Az egyházkerületi gyűlés mindezeket örvendetes tudomásul veszi, és a kegyes ada
kozók és jóltevők iránti hálájának e helyen is kifejezést adván, különösen Radó 
Ignácz urnák nevét — a nemesszivü adományozóhoz az első alapitványozási levél vissza
adása mellett a jegyzőség által külön köszönő levél is lévén intézendő, — jegyzőköny
vében megörökíti.

b .  2-ik pontja szerint superintendens ur az 1873-ik évi egyetemes gyűlésen egyházkerületünket 
képviselte.

C. 3-ik pontja szerint soproni főtanodánk, gymnasiumi, theologiai és képezdei tanintézeteinek téli- és 
nyári — ugyszinte érettségi vizsgáin jelen volt, ez utóbbiakról sajnálattal jelentvén, hogy oly 
örvendetes eredményt — mint tavai — nem mutattak, amennyiben némelyek az érettségi vizs
gától elutasittattak ; kedvezőbb eredménynyel vizsgáltattak a theologiai, és képezdei növendékek, 
és az elsők vizsgája iránt a jövőre nézve, az igazgatósággal egyetértve —  úgy intézkedett, hogy 
a vizsgaidő —  tüzetesb vizsga szükségéhez képest egy nappal meghosszabbittatott.

Bosszágh János, a természet- és mértan tanára az iskolai év kezdetén, — Gombótz Miklós, 
a latinnyelv- és vallástan tanára 2'/2 hónappal később foglalván el állomásaikat, mindketten már 
első évi buzgó működésük után a kerületet szép reményekre jogosítják.

d .  4-ik pontja alatt részvéttel hozza emlékezetbe halottainkat is, u. m. Haffner Lajos, soproni jeles, 
fiatal, — Molnár Gábor, rév-komáromi, — Nagy Sándor, lébenyi, és Michaelis Frigyes kőszegi 
lelkészt.

A kér. gyűlés által részvevő tudomásul vétetik.
e . 5-ik pontja szerint lelkészi hivatalukról lemondottak: Geschrey György zalaistvándi rendes — 

továbbá Kardos Ádám hodosi és Mód Lajos n.-dömölki segédlelkészek.
í ,  6-ik pontja szerint esperesi hivataláról lemondott: Tóth János a kemenesi egyházmegyében.

7-ik pontja szerint felügyelői hivatalukról leköszöntek : Dr. Palló Sándor Sopronban, és b. Prónay 
Dezső a fehér-komáromi egyházmegyében.

b .  8-ik pontja szerint felügyelőkül megválasztattak: Sopronban Dr. Töpler Károly; a veszprémi 
egyházmegyében Matkovics Tivadar ; a zalai egyházmegyében Perlaky Gábor, és a fehér-komáromi 
egyházmegyében Prokopius Pál.

i .  9-ik pontja szerint lelkészekül megválasztattak: Farkas Sándor felpéczi segédlelkósz, Beledbe; 
Magyar József kővágóeörsi tanár és segédlelkész Hódosra; Laucsek Jónás superintendensi segéd
lelkész, Lébenybe; Michaelis Izidor kőszegi segédlelkész ugyanoda. Nehiba Lajos, d.-szerdahelyi 
lelkész Rév-Komáromba ; Brunner János szombathelyi segédlelkész Sopronba.

A rév-komáromi és soproni gyülekezetek az 1874. évi kér. gyűlés jk. 28. p. a. hozott, s 
a próbabeszédekre vonatkozó határozatot, a kerületen kívüli lelkészekre nézve nem tartották meg. 
Amaz azzal igazolja magát, hogy a kér. határozatot, — noha az vele jegyzőkönyvi kivonatban 
közöltetett, — nem tudta, emez azzal, hogy a kerületen kívüli lelkészekre nem értelmezte.

k .  10-ik pontja szerint segédlelkészekü! hivattak meg: Takács Gyula, Beziből — Bakonyszombat- 
helyre; Hammel Alajos, Kétyről — Mucsfára; Pfeiffer István, Rustról — Cservenkára; Freyler 
Károly, Sopronból — Uj-Yerbászra; Horváth Károly, N.-Alásonyból — Pestre; Torkos Géza pe
dig Győrből — Lőcsére rendes lelkészül hivatott meg.

l. 11-ik pontja szerint üresedésben vau a lelkészi hivatal: Hidason és Zala-Istvándon.
m .  12-ik pontja szerint segédlelkészekül felavattattak : Polgár János Győrbe, és Horváth László 

Beledbe.n. 13-ik pontja szerint lelkészi vizsgára jelentkeztek: Bécsből: Eősze Dezső, Esztel Rezső, Tamaska 
Lajos, Mészáros János, Turcsányi Gyula. Haliéból: Früwirth Sándor, és Schneller István. Jéná
ból: Bancsó Antal, Nagy Sándor, Sárkány Emil, és Nagy Lajos. Báselből: Piller Mátyás hit
jeleltek.

o . 14-ik pontja szerint a tiltott fokú házasságok felmentvényi dijaiból befolyt 1110 frtot — az 
elosztási javaslat mellékelésével — a kerület rendelkezésére bocsátja.

A javaslat helyesléssel elfogadtatván, annak értelmében a soproni tanitóképezdének, 
adósságai törlesztésére 800 frt; a bonyhádi gymnasium tápdájának 200 frt; a felső- 
lői képezdének 110 frt. utalványoztatik.

p .  15-ik pontja szerint a Glosius-Artner-Karolina-féle alapból segélyt nyertek: Turcsányi Adolf, nyu
galmazott tanár 80 frtot; Mód Mihály, nyugalmazott lelkész 80 frtot; özv. Krausz Teofilné 60 
— özv. Szalay Józsefné 60 — és özv. Ritter Józsefné 60 frtot, összeseu 340 frtot.

3
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q .  16-ik pontja szerint az áldásos Gusztáv-Adolf testvér-egylet által segélyeztettek : Antonovácz 248 
frt. 90 krral; Eszék 66 frt. 40 krral; Adolfsdorf 166 írtta l; Duna-Földvár 124 frt. 40 krral; 
Liszó 23 frt. 70 krral; Szombathely 423 írttal; Fehérvár 232 frt. 30 krral; Felső-Lő 2500 
írttal, összesen 3784 frt. 70 krral.

r .  17-ik pontja szerint az e. e. e. gyámintézettől az 1873. évben segélyadományokban a következő 
egyházak részesítettek : Fehérvár 400 írttal; Tordas 50 írtta l; Egyházashetye 50 írtta l; Alsó- 
Mesteri 50 írtta l; N.-Dém 30 írttal; Szombathely 30 írttal; Zsebeháza 30 írttal; Domonkosfa 
30 írttal, összesen 730 írttal.

S. 18-ik pontja szerint könyöradományok gyűjtésére a kormány részéről engedélyt nyert Székes- 
Fehérvár.

t. 19-ik pontja szerint a múlt évi kér. gyűlés 65. jk. p. alatti végzése folytán az államsegélyképen 
nyert összegek az illető helyekre elkűldetvéu, a számadás a nyugtákkal együtt a vallás- és köz- 
oktatásügyi ministeriumhoz felterjesztettek, hol az lielyeslőleg tudomásul vétetett.

U. 20-ik pontja szerint az 1874-ik évi 5000 frtnyi államsegélyt január 20-án ministeri kiutalvá
nyozás folytán a győri in. kir. adóhivatalnál felvevén, még aznap az ottani takarékpénztárban 
elhelyezte. Ezen összeg tehát, a szokott mód szerint, a jelenlegi kér. gyűlés rendelkezésére bo- 
csáttatik.

A kér. gyámiutézeti bizottság a kiosztási tervnek még e gyűlés folyama alatti 
beadására utasittatik.

V. 21-ik pontja szerint néh. Benkő Sámuelnek a soproni tápintézetre tett 200 frtnyi alapítványát 
15 frt. esedékes kamataival együtt Dr. Szedeuics János pesti ügyvéd ur, superintendens ur fel
hatalmazása folytán, minden dij nélkül behajtván, nevezett összeg a tápintézeti pénztárnok 
Scheffer Károly úrhoz el küldetett.

A kér. gyűlés által tudomásul vétetvén, Dr. Szedeuics János ügyvéd urnák szives 
közbenjárásáért jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatik.

X . 22-ik pontja szerint egyházkerületi gyűlésünk jegyzőkönyvét a többi evang. s reform, egyházke
rületek elnökségeihez kellő példányokban megküldvén, azoktól több — kevesebb cserepéldányo
kat vett, melyeket részint az egyházmegyékhez küldött, részint pedig a levéltárba tett le.

Ugyanezen ponttal kapcsolatban superintendens ur jelenti: miszerint a dunántúli lielv. hitv. 
egyházkerület részéről superintendensének, főtiszt. Nagy Mihály urnák leköszönéséről, úgy főtiszt. 
Pap Gábor urnák superintendensé lett megválasztásáról hivatalosan értesittetett, minek folytán 
ezen értesítésekre búcsú-, illetőleg üdvözlő irattal felelt.

y .  23-ik pontja szerint az 1873-ik évi kér. gyűlés jk. 38. p. a. határozat alapján a győri esperes- 
ségből felebbezett győr-szemerei ügyet illető periratokat a nyugati állandó kér. törvényszéknek 
kiadta, s annak Ítéletét, az alperesek felebbezése következtében, az összes okmányokkal együtt 
az illető egyetemes törvényszékhez áttette.

j . 25-ik pontja szerint egyházkerületünknek, a régi rendszer, hazai törvények, zsinati rendszabályok, 
és közgyűlési határozatok alapján 1867-ben elkészült és gyakorlatba is vett, de még mindeddig 
határozati megerősítést nem nyert, „Egyházi Rendszerbe az 1868-ik kér. gyűlés j. k. 37-ik 
pontja szerint az akkor kilátásba helyezett zsinat miatt függőben hagyatván, miután a tervezett 
zsinat és ezzel egyházkerületünknek egy megállapított egyházi rendszabályzat iránt sürgetve je
lentkező szükségei évről-évre elodázhatnak, superintendens ur javaslatba hozza, miszerint az egy
házi rendszer ügyének 1868-ban elejtett fonala ismét felvétetvén, határoztatnék el, hogy a kézen- 
forgó egyházi rendszer beható tárgyalás és véleményezés végett a gyülekezeteknek ismét kiadatván, 
egy külön „ad hoc“ kér. gyűlés, ezek észrevételeinek, és az időközben felmerült, s az egyházi 
rendszerben még megoldást nem nyert kérdések felkarolásával és figyelembevételével, e tárgyban 
végleg határozna és az egyházi rendszert megerősítené;

Ezen hivatalos jelentés általában helyeslő tudomásul vétetvén, főt. superintendens 
urnák a kerület ügyeiben újabban tanúsított fáradhatlan buzgalmu és lelkiismeretes 
működése méltánylásából, elismerés és köszönet szavaztatik, a jelentés utolsó — az 
egyházi rendszert érdeklő indítványa pedig elfogadtatván, a gyűlés egy bizottságot 
nevez ki oly utasítással, mikép az az egyházi rendszert tüzetes vizsgálata alá vevén, 
támpontokul ez iránti észrevételeit, véleményes javaslatait és módositványait a gyüle
kezetekkel — azoknak észrevételeit visszavárólag* — közölje, és ezen alapon a kér. gyű
léshez jelentést tegyen; e fontos ügyben kiküldendő bizottság megválasztása a holnapi 
gyűlésre tűzetvén ki.

24. A veszprémi esperességből felebbezett teési peresügy elbírálására kerületi törvényszék 
alakíttatott ;

jelentése még ezen gyűlés folyama alatt beváratván.
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A gyűlés auguszt. 13-án folytathatván :
25. A tegnapi gyűlés j. k. 23-ik pontja alatti határozathoz képest az egyházi rendszer 

átvizsgálás! bizottsága megválasztatván, Tatay Sámuel és Boda József urak elnöklete alatt tagjai: 
egyházi részről Hering János, Szigethy Dániel, Gyurátz Ferencz, Horváth Sámuel, Bélák János és 
Bognár Endre lelkészek; világi részről: Marton Pál, Káldy Gyula, Eőry Sándor, Radó Dénes, és 
Ajkay Imre.

26. Felvétetett az iskolai nagy bizottmány 1874. jan. 17-én tartott gyűlésének jegyzőkönyve,
melynek

A) I-ső pontja szerint br. Prónay Dezső úr ő méltósága mint megválasztott kér. felügyelő országos 
képviselői állásában nagy elfoglaltsága folytán ez ülésben részt nem vehetvén, az elnöki szék 
elfoglalására helyettesül t. Baranyay László esp. felügyelő úr kéretett fel ; a soproni tanárikar 
részéről pedig a következő 6 évre nagybizottmányi tagokat Dománovszky Endre és Müllner Má
tyás urak választattak.

Tudomásul szolgál.
B) II. és III-dik pontjai szerint a tavali kér. gyűlés j. k. 41-ik pontja alatt a főtanodai tanárok 

nyugdijazása, és fizetésük javítása érdemében kiküldött bizottságnak ezen megbízatásában f. év 
máj. 8-án Sopronban tartott gyűléséből felvett jegyzőkönyve érdemlegesen és behatón tárgyaltat
ván, a bizottságnak ezen benyújtott tervjavaslata a tanári nyugdij iránt kifejtett vezérelvei, úgy 
ezen nyugdij-intézet alapvetésére, és szabályaira nézve általában helyesléssel fogadtatott, és némi 
módosítások mellett a kér. gyűlésnek ajánlóiag beterjesztett határoztatott.

A nyugdij-ügy a jelen gyűlés későbbi pontja alatt lévén érdemlegesen tárgyalandó, 
a nagybizottmány ezen jelentése itt tudomásul vétetik.

C) IV-ik pontja szerint a nyugdij-intézeti tőke évi kamatjainak 5%-a határozhatván kezelési díjjal, 
nyugdij-intézeti péuztárnoknak a tervjavaslat 26-ik §-hoz képest Müllner Mátyás tanár ur vá
lasztatott.

D) Y-ik pontja szerint a nyugdij-intézet számvevőjéül Takács Dénes ur, k. járásbiró választatott, oly 
intézkedéssel, hogy a főtanodai, Wertheim-pénztár egyik kulcsa Takács Dénes számvevő urnái, 
másika Patrik J. Jakab igazgató urnái lenne leteendő.

E) Vl-ik pontja szerint Ostffy Pál, k. táblai biró urnák 300, illetőleg a tanári nyugdij-tőke gya
rapítására tett most már 400 frtos alapítványa az alapitványozó rendelkezéséhez képest eredeti
leg Turcsányi Adolf tanár segélyezésére lévén hasznosítandó, ennek értelmében ezen tőkének folyó 
évi kamatjai amennyiben már rendelkezésül állnak, a kijelelt czélra lennének fordítandók.

Az isk. nagybizottmánynak mindezen intézkedései helyeslőleg tudomásul vétetvén, 
helybenhagyatnak.

F) YII-ik pontja szerint felvétetvén a főtanodai tanárok fizetésének javítása kérdésében kiküldött 
bizottság f. é. junius 16-án Sopronban tartott 2-ik ülésének jegyzőkönyve, illetőleg ezen bizott
ságnak Poszvék Sándor, kér. számvevő ez iránt benyújtott javaslata alapján készített tervezetes 
munkálata, melyszerint 1875-től fogva a főtanodai rendes tanárok fizetése minden betöltött ötö
dik szolgálati év után 50—50 írttal emeltetnék, azon megszorítással mégis, hogy a fizetéspót
lék maximuma a 250 frtot meg nem haladhatná, és a most hivatalban levő tanároknak az 
1875-ik év előtti minden szolgálati évük után csak 5— 5 frtnyi pótlék számíttatnék, mely fize
tés javítási tervezet a soproni tanárikar jelen concrét viszonyaira alkalmazva, számítás szerint 
jelenleg 1100 frt. költség-szaporodást okozna; — az isk. nagybizottmány a bizottságnak ezen 
javaslatát — csupán azon pontoknak függőben tartását javalván, melyek a fizetés-pótlék végle
ges rendszeresítése érdekében a jövőre nézve előreszámithatólag szükséges összegek előteremtését 
tervezik, — a többire nézve helyesléssel fogadja, és ezen vélemónynyel a kér. gyűléshez ajánlóiag 
beterjeszti.

A beterjesztés itt tudomásul vétetvén, a kér. gyűlés Poszvék Sándor, kér. szám
vevőnek a tanári nyugdij- és pótfizetés nehéz kérdéseiben adott érdemleges és sok 
fáradságot igénylő tervezete, és ezen ügyekben kifejtett hasznos szolgálatai méltány
lásából elismerő köszönetét szavaz.

G) VlII-dik pontja alatt felvétetett Petrik J. Jakab, főtanodai igazgató urnák hivatalos jelentése 
az alattas főtanoda állapotjárói az 1873/4-ik tanévre nézve, melynek kapcsán:

1- ször. A jelentésnek a tanárikar kiegészítését, és az ifjúság testi- és szellemi életét illető 
kedvező közlését

a gyűlés örvendetes tudomásul veszi.
2- szor. Ostffy Pál ur a sopr. tanári nyugdíjalap javára tett 300 frtos alapítványát újólag 

100 írttal nevelvén, a nemes alapitványozónak elismerő köszönet kifejezése mellett ezen alapít
ványi ügy az azt kisérő iratokkal együtt a pénzügyi bizottsághoz áttétetett.
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3-szor. A tanárikar indítványához képest Müllner Mátyás urnák mint az isk. alapítványok 
kezelőjének ezen fáradság dijában a kezelése alatt levő isk. alapítványok összes évi kamatjának 
5% megadása ajáultatik.

Mindezek a kér. gyűlés részéről kelyeslőleg tudomásul vétetvén, Ostffy Pál urnák 
egyházkerületünk tanügyeinek meleg pártfogálását tanúsító ezen újabb alapítványáért 
e helyen is hálás köszönet szavaztatik.

H) IX-ik pontja szerint az isk. kisbizottmány 1874. juu. 6-án tartott gyűléséből a Róth-Teleki-féle 
egyetemes dij pénzosztó választmány, egyes nemes alapítók, u. m. Radó Iguácz, Thierring Lajos, 
Kleeblatt Herman, és a tauárikar által kiosztott dijpénzekről jelentés tétetvén, egyszersmind 
dr. Bizencz Dániel urnák Bécsben, ki a képezde javára egy a zenében legjelesebb Il-od éves 
képezdei növendék számára 100 frt. dijpénzalapitványt tőkésített, és azon felül még a képezdei 
tanári alaphoz 50 írttal járult, elismerő köszönet szavaztatott.

Helyeslőleg tudomásul vétetvén, a kér. gyűlés dr. Bizencz Dániel urnák köszöne
tét jegyzőkönyvileg is kifejezi.

I) X-dik pontja alatt felvétetett Király József Pál képezdei igazgatónak az igazgatása alatt álló 
tanitó-képezdéről, ennek erkölcsi, szellemi, és anyagi állapotát, növendékei létszámát, és az in
tézet kiválóbb mozzanatait feltüntető jelentése az 1873/4-ik tanévre nézve, mely jelentés nyomán 
a nagybizottmány a képezdéről, és kiválókig az e mellett ezélszerüen berendezett gyakorló iskola 
iránt újból örvendetes tudomást szerezvén magának, egyszersmind figyelembe veszi az igazgató
nak több pontokban felmutatott eljárását és indítványait, névszerint:

1- ször. Egy harmadévi képezdei növendéknek az igazgatóság által az ide vonatkozó m. mi
nisten rendeleteknek a kiadott bizonyítványban lett felemlitése daczára a rendes sorezredbe történt 
besoroztatása esetéből ily, a tanügyre sajnosán ható esetek további elkerülése czéljából igazgató a 
szükséges lépéseket és intézkedéseket sürgetvén, Superintendens ur ez iránt már intézkedett, mi a 
nagybizottmány részéről

helyesléssel fogadtatott.
2- szor. A gyorsirászat a II. és Ill-dik évi növendékekre nézve rendes tantárgyul ajánltat- 

ván, ezen indítvány — a gyorsirászat tanításáért 60 frt. megállapítása mellett — helybehagyatott.
3- szor. Az énekoktatás érdekében tett indítvány elfogadtatván, e szerint az algymnasiumi 

növendékek külön 4-heti órában, a felgymnasiumbeliek pedig a dalárdába lépve, azzal együttesen lie- 
tenkinti 2 órában nyernének énekoktatást a képezde épületében.

4- szer. Király Ernő, eddigi képezdei segéd részére különösen a képezdei zeneoktatás körül 
tett 4 évi fáradozásai iránti elismérés fejében némi jutalom kéretvén, e czélra a képezdei pénztárból 
40 frt. szavaztatott meg.

5- ször. Benedek Yincze, Kercsmár György, és Petter János képezd, növendékek javára a 
rajzban és szépirásban kitüntetett jelességük némi elismeréséül 5—5 frt. segély kéretvén, — meg
szavaztatott.

6- szor. Király József igazgatónak a képezde javára szép eredménynyel eszközlött segélygyüj- 
teséért jegyzőkönyvi elismerés szavaztatván, egyszersmind a tanitóképezde iránt magukat kiválólag 
érdemesített jóltevők nevei, u. m. Berzsenyi Miklós, Ostffy Pál, Csöndes Ferencz, Budapesti gyámin
tézet, id. Rupprecht János, ifj. Rupprecht János, Rupprecht Lajos, Rupprecht József, Solymossy 
László, Zsivora György, ki halála esetére a képezdéről már gondoskodott; gr. Degenfeld Imre, Rother- 
mann Rezső, Radó Gedeon, Bakabányai evang. gyülekezet, dr. Bizencz Dániel, Hegyeshalmi és Kal- 
tensteini ev. gyülekezetek, Hoffmann Ágoston, Radó Lajos, Nyíregyházi ev. gyülekezet, és annak 
egyes hívei jegyzőkönyvileg is megörökittettek.

Mindezek helyeslőleg tudomásul vétetnek, a felsorolt nagyérdemű jóltevőknek pe
dig a kér. gyűlés részéről is méltó köszönet szavaztatván, neveik jegyzőkönyvében meg- 
örökittetnek.

XI. pontja szerint a tervezett ág. hit. ev. theologiai akadémia érdekében kiküldött egyete
mes választmánynak az 1873-ik év nov. 5-én Bndapesten tartott ülése jegyzőkönyvét tárgyalván, az 
isk. nagybizottraány is az egyetemes választmánynyal egyértelmüleg jelen viszonyaink közt nem tartja 
lehetőnek egy theol. akadémiának oly helyen, hol eddig theol. intézetünk nem volt, újbóli felállítását, 
és — úgy a kedvezőbb anyagi viszonyok, mint a vidék több nyilvüsége iránti kellő tekintetből az 
egyetemes választmány véleményéhez járulva, meglevő theol. intézeteink közt szintén a pozsonyi, mint 
egyetemlegesen gyámolitandó theologiai intézet mellett nyilatkozik, oly meghatározással mégis, misze
rint egyházkerületünk ereje a tanitóképezde fönntartása által eléggé igénybe lévén véve, ezen kerület 
részéről a dunamelléki ref. egyházkerület pesti főtanodájánál künnálló egyházegyetemünket illető ne
vezetesebb tőkének őt megillető része a pozsonyi theol. akadémia segélyezésére felajánltatván, kerüle
tünk ez érdemben minden más teher alól kivonandó volna; — soproni theol. intézetünket pedig
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anynyival is inkább, minthogy a majdan hatályba lépő Glosius- és Torkos-féle alapítványok theol. inté
zetünk számára három külön tanszék felállítását biztos kilátásba helyezik, fenntartandónak véli, úgy, 
hogy az intézet tanvégzett theöJogusai az itteni 3 évi tanfolyam után nyelvképességiikbez képest a
4-dik évi tanfolyamra Pozsonyba, vagy külhoni egyetembe utasitnának.

E tárgy az egyetemes egyház tavaii gyűlésének az akadémia kérdéséből felvett 
30-ik p. a. lévén felveendő, az isk. nagybizottmány itt kifejtett véleménye e helyen 
tudomásul vétetik.

27. A tavali kér. gyűlés j. k. 49-ik p. a. a győri, pécsi, és székes-fehérvári lelkészi hiva
talok — a két utóbbi a megfelelő kimutatások beterjesztése mellett jelentik, hogy a kath. és illető
leg felekezet nélküli tanodákat látogató ev. növendékek a szükséges vallási oktatásban részesítettek.

Tudomásul szolgál.
28. A tavali kér. gyűlés jegyzőkönyve 41-ik pontja alatt felvétetett a tanári nyugdíjazás, 

és fizetésjavitás ügyében kiküldött bizottságnak a sopr. főtanodai tanári nyugdíj-intézet, és pótfizetés 
iránt készített, és az isk. nagybizottmány f. évi junius 17-én tartott gyűlésének e tárgyban adott 
érdemleges és beható észrevételei tekintetbe vételével módosított tervjavaslata, és ugyan e tárgy kap
csán felolvastatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegyének felterjesztése, mely szerint a szóban 
levő nyugdíj-alaphoz oly jövedékek és források jelöltetvén ki, mint az államsegély, a tűzkár elleni 
biztosítási alap, a házassági felmentvényekért befolyó pénzek, és a gyülekezetekre a tervezett adó
kulcs alapján kivetendő jövedelmi szaporodás, melyek egytől-egyig a kerületet közösen terhelő vagy 
illető közjavak, és mégis a javaslatban levő nyugdij-alap a bonyhádi- és más kerületünkben középta
nodák tanárainak teljes kizárásával csak a sopr. tanárok biztosítására és javadalmaztatására tervezte
tik, mely tényálláshoz képest az egyházmegye a nevezett javadalmakból vagy egy általános kér. ta
nári nyugdij-alapot akar gyámolitatni, vagy azokat továbbra is közhasználatra a kér. gyűlés rendel
kezésére megtartatni óhajtja.

Az egyházkerületi gyűlés méltánylással fogadja a tolnai egyházmegyének ezen 
indokolt felszólamlását ; mégis, — tekintve hogy a javaslatban levő anyatőkéje részint 
e czimen eszközlött gyűjtés, részint egyes alapitványozások rendelkezéséhez képest egye
nesen csak a soproni főtanodai tanárok nyugdíjazására áll fenn, és ennél fogva egy 
általános kér. tanári nyugdíjintézet alapját nem képezheti ; számításba véve azt is, 
hogy e nyugdíj-intézet alapvetése, ha szélesebb körű terhet ölelne fel, ezen terhet meg 
nem birva, egyáltalában czélját tévesztené, — azon megnyugtató biztosítás mellett, 
miszerint az eddig is a kerület pártfogósága alatt fennálló kér. középtanodák tanárai
nak nyugdíjazása ezután első rendüleg az egyházkerület gondját fogja képezni, a jelen 
viszonyok közt a tolna-baranya-somogyi egyházmegye egy általános kér. tanári nyug
díj-intézet iránt tett felterjesztését el nem fogadhatja; úgy szintén a sopr. főtanodai 
tanárok pótfizetése iránt te tt javaslatot, addigra, mig a tervezett adókulcs kérdése füg
gőben van, mellőzendőnek határozta; a sopr. főtanodai nyugdij-intézet alapszabályainak 
beterjesztett tervjavaslatát pedig általános alapul elfogadván, ennek pontonkint tár
gyalt szakaszai a következőkép megállapittattak :

A dunántúli á. k. evang, egyházkerül, soproni főtanodai tanári nyug-
dij-intézetnek alapszabályai.

I. Az in tézet czélja.
1. §. Az intézet czélja a főtanodai — gymnasiumi, theologiai s képezdei —  tanároknak 

azon esetre, ha testi vagy szellemi tekintetben hivatalok sikeres folytatására képtelenekké, válnak — 
ugyszinte özvegyeiknek nyugdijt, az özvegy gyermekeinek nevelési pótlékot s a teljesen elárvult tanár- 
gyermekeknek gyámpénzt biztosítani.

II. Tagjai.
2. §. Tagja az intézetnek minden, akár a gymnasiumban, akár a theologiai, akár a képez

dei intézetben működő rendes tanár. Kizárvák mindazon tantárgyak kezelői, melyek a szoros értelemben 
vett tudomány körén kívül esnek (gyorsirászat, franczia, angol nyelv, torna stb.) mennyiben azok mű
ködése a tanintézetben kizárólag e tárgyakra szorítkozik.
Jegyzés. Azon tanár, ki a főtanoda két, vagy talán mind a három intézetében egyszerre van mint rendes tanár 

alkalmazva, mint egy jogi személy, csak egy tanári nyugdíj élvezetében részeltethetik.
3. §. Minden főtanodai rendes tanár — úgy a gyámoldai, mint ezen nyugdíj-intézeti szabá

lyoknak: vele való előleges közlése mellett — hiványilag köteleztetik a gyámoldai s ezen intézet tag
jainak sorába lépni.

4. §. Az ideiglenes és a segódtanárok, nem lévén a főtanodánál véglegesen alkalmazva, a 
belépésre nem kötelezhetők. Azon időponttól fogva azonban, melyben rendes tanári minőségben meg-

4
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erősíttetnek, illetőleg1 végleges alkalmaztatások határozatilag kimondatik, mindkét intézetnek tagjaivá 
válnak s azon feltétel alatt, hogy az ezen időpontot megelőző években élvezett fizetésök arányában a 
szabályozott százalékos befizetési illetéket a halasztási kamatokkal együtt utánpótolják, megerősitteté- 
sök után a próbaév, esetleg segéd- és ideiglenes tanári minőségben töltött évek is szolgálati éveikbe 
beszámíttatnak.

5. §. Minden tag tartozik, belépésétől számítandó egy év leforgása alatt, az intézet pénztá
rába egyszermindenkorra rendes évi tanári fizetésének 13 °/o-át befizetni, mely összeg fizetéséből lia- 
vonkinti részletekben levonatik. — az egyházkerül, gyámolda irányában elvállalandó tagsági kötele
zettség pontos teljesítésére — akár egyszermindenkorra, akár évenkinti részletekben — külön köte- 
leztetvén. —  Ha utóbb fizetése javíttatnék, azon összegnek 30 °/o-a, melylyel eredeti rendes fizetése 
emeltetett, egy év leforgása alatt a fentebbi mód szerint befizetendő.

III. A laptőke, jövedelem .
6. §. Az intézet alaptőkéjét képezi az 1868-iki egyházkerül, gyűlés 44. jegyzőkönyvi pontja 

nyomán a főtauoda háromszáz évi fenállásának emlékére gyűjtött úgynevezett háromszázados alap, 
melynek tőkéjéhez csatolandók :

a) a tagok által fizetett járulékok teljesen ;
b) az alaptőke nevelésére szánt adományok;
c) mindazon folyó jövedelmek, melyek a nyug- és gyámpénzek, illetőleg nevelési pótlékok s 

egyéb folyó kiadások fedezésére nem szükségesek. -
7. §. Az alaptőke miképi elhelyezése időről-időre egyházhatósági intézkedés által, gyámi 

biztosság mellett, szabályoztatik.
8. §. Az intézet jövedelmét képezik:
a) a tőke kamatjai ;
b) minden gymnasiumi s theologiai nyilvános tanulótól évenkint fizetendő 1 frt. 5 krnyi, 

— és minden magántanulótól évenkint fizetendő 5 frtnyi, —
c) minden érettségi vizsgát tett nyilvános tanulótól fizetendő 3 frtnyi, — és minden érett

ségi vizsgát tett magántanulótól fizetendő 10 frtnyi járulék ;
cl) tanári állomás üresedése esetében a megürült állomáshoz kötött mindennemű esedékes 

jövedelem a netaláni helyettesítési költség levonásával ;
e) a házassági felmentvényekért az egyházkerületnek rendelkezésére bocsátott dijak, — va

lamint a tűzkár elleni biztosítási dijak az egyházkerület részére szerződésileg biztosított osztalékából 
bizonyos, esetenkint az egyházkerület által megállapítandó részlet;

f) önkéntes adományok;
g) az egyházkerület részéről lehetőség szerint adandó kiegészítői pótlék azon esetben, ha a 

felsorolt egyéb jövedelmek a szükségletek fedezésére elégségesek nem volnának a nélkül azonban, hogy 
az egyházkerület ezen, saját erején és alapszabályai alapján álló intézetnek biztosítására s szükségletei 
fedezésére nézve szavatosságot vállalna.

IV. T anári nyugdíj.
9. §. Nyugdíjra minden tanár tarthat számot, ki rendes tanári minőségben, mely a rend

szeres befizetés idejétől fogva számittatik, a főtanodának legalább 10 évi lelkiismeretes és buzgó 
szolgálatában testi vagy szellemi gyengeség miatt tanári hivatalát, a tanoda érdekeinek megfelelőleg, 
folytatni képtelen. A szolgálatképtelenség a 13. §-ban foglalt módozat szerint igazolandó, esetleg ha
tározatilag kimondható. Véglegesen megválasztott tanároknak a netaláni próba s ideiglenes tanári mi
nőségben töltött évek is — a 4. §. utolsó pontjában megállapított feltétel alatt — utólagosan be
számíttatnak.

10. §. A nyugdij-összeg a rendes évi tanári fizetésnek legalább V3-át képezi s legfeljebb 
azzal azonos.

11. §. A nyugdíj mennyisége az egyházkerületi főtanodánál töltött szolgálati évek számá
tól függ:

a) 10 betöltött szolgálati éven alól ezen alapból nyugdíj nem adatik, az illető egyedül az 
egyházkerül, gyámoldára lévén, tagsági jogainak érvényesítése tekintetében, annak alaszabályai értel
mében, utalva. Ez esetben azonban az 5. §. alapján ez intézet pénztárába befizetett összeg kamat 
nélkül az illetőnek, esetleg özvegyének s árváinak visszafizettetik;

b) a betöltött 10 és 15-ik szolgálati évek között a rendes évi tanári fizetésnek 76-a;
c) a betöltött 15 s 20-ik szolgálati évek között a rendes évi tanári fizetésnek J/e-a;
cl) a betöltött 20 és 25-ik szolgálati évek között a rendes évi tanári fizetésnek Vc-a ;
e) a betöltött 25 és 30-ik szolgálati évek között a rendes évi tanári fizetésnek 6/ö-a;
f) a 30-ik szolgálati óv eltelte után a rendes évi tanári fizetésnek 6/6-a 

igényelhető nyugdíjul a g y á m o l d a i  n y u g d í j  b e t u d á s á v a l .
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jegyzés. E tanári nyugdij-intézet szabályai m ellett az egyházkeriileti gyámoldának, mint külön és önálló inté

zetnek szabályai, mint eddig, úgy ezután is, a tanárokra vonatkozólag, érvényben maradnak. Azon 
esetben tehát, melyben a tanári nyugdij-intézeti szabályok agyámoldai szabályoknál a tanárokra nézve 
kedvezőbbek, egyedül csak a tanári nyugdíj-intézetet terheli az alapszabályai szerinti kötelezettség. El
lenkező esetben, midőn a gyámoldai szabályok nagyobb előnyt biztosítanak a tanároknak e nyugdij- 
intézet szabályainál, az illető tanárnak fennmarad azon joga, hogy mint gyámoldai tag, a gyámolda 
szabályain alapuló igényeit úgy saját maga, mint neje s gyermekei érdekében érvényesítse.
12. §. Nyugdíjt nem igényelhet, illetőleg nyugdiját ezen intézet részéről elveszti azon

tanár, ki
a) botrányos élete folytán egyházi hatóság által hivatalából itéletileg elmozdittatott vagy 

már élvezett nyugdija elvesztésére Ítéltetett;
b) hivataláról lemond anélkül, hogy szolg'álatképtelensége igazolva lett volna;
c) az egyházkerül, főtanodát elhagyva, máshol vállal — akár tanári, akár egyéb hivatalt. 

Ha azonban utóbb ismét e tanodánál nyer s vállal alkalmazást, az előbb itt töltött szolgálati évek s 
teljesített fizetése neki betudandók;

d) mint nyugdijas oly alkalmazást nyer, melylyel a rendes évi tanári fizetéssel felérő fize
tés van összekötve. Ha azonban önhibáján kívül elveszti e hivatalát s ezen újabb minőségben nyug
díjra nem jogosult, régi igényei ez intézet irányában ismét érvényesíthetők. A 30 évet kiszolgált ta
nár, bárminő alkalmazást nyerjen is, igy szerzett fizetése folytán nem veszti el nyugdíjra való igényét, 
illetőleg nyugdiját
Jegyzés. Az a) és b) pontok alatt felsorolt esetekben a nyugdíjra számot nem tartható, esetleg nyugdiját elvesz

tett tanár neje özvegynek, gyermekei pedig árváknak tekintetvén, ezek — a 17—23. §-ok szem előtt 
tartásával — nyugdíjra, illetőleg nevelési pótlékra s gyámpénzre jogosultak.
13. §. A nyugdíjaltatás az érdekelt tagnak, vagy az iskolai nagybizottmánynak kezdemé

nyezése folytán eszközöltetik. Az első esetben a nyugdíjaztatását sürgető tanár egy az iskolai nagy- 
bizottmányhoz beadandó folyamodványban akkép indokolja kérelmét, hogy szolgálati éveinek számát hi
telesen kimutatja s szolgálatképtelenségét egy erre egyházhatóságilag felkérendő orvostudor által ki
állított bizonyitványnyal igazolja. Ha pedig a tényállás felülvizsgálása szükségesnek mutatkoznék, 
superarbitreáltatik.

A második esetben az iskolai nagybizottmány az érdekelt tanárnak nyugdíjaztatását, tanodái 
érdekek alapján, akkor is határozatiig kimondja, ha az érdekelt tanár az iránt lépést nem tett, vagy 
a nyugdíjaztatás épen kívánsága ellenére eszközöltetik.

30 évi rendes tanári szolgálat után a tanári fizetés 6/6-a orvosi bizonyítvány nélkül is biz- 
tosittatik nyugdíjul s kijár ezen összeg még azon esetben is, ha az orvos a szolgálatképtelenségi bi
zonyítvány kiadását megtagadná, mely a gyámoldai illeték folyóvá tétele végett, a gyámoldai alap
szabályok értelmében, szükséges, (L. a 11. §-nál a „Jegyzés“-t !)

14. §. A nyugdíjazását kérelmező, illetőleg az iskolai nagybizottmány részéről tett kezde
ményezés folytán nyugdíjazott tag, ha a határozattal megelégedve nincs, tartozik ügyének felebbezését 
tizenöt nap alatt a végzés kézbesítése után az iskolai nagybizottmány elnökségének bejelenteni. Mely 
esetben a függőben hagyandó ügy végeldöntés végett, az egyházkerül, közgyűlés elé terjesztetik, to
vábbi felfolyamodásnak hely nem adatván.

15. §. Nyugdiját a nyugdijas 1U évi utólagosan fizetendő részletekben veszi fel nyugta mel
lett, melyen az illetőnek életben léte s kifogástalan erkölcsi magaviseleté az illetékes lelkészi hatóság 
részéről kimutatandó.

16. §. A nyugdíj élvezete kezdődik, azon a napon, melyen a nyugdíjazott tagra nézve a 
rendes tanári fizetés élvezete megszűnik s tart a nyugdijas halála napjáig, ha csak a 12. §. a) és d) 
pontja reá nem alkalmazható.

V. Özvegyi nyugdíj, nevelési pó tlék  és gyám pénz.
17. §. A nyugdij-képes, esetleg nyugdíjazott tanár özvegye igényelheti azon nyugdij-összeg 

felét, melyet férje igényelhetett volna, esetleg tényleg élvezett. — Gyermekei nevelési pótlékban ré
szeltetnek, mely egy-egy gyermekre nézve anyjok nyugdijának 10 %-át teszi s több gyermeket (5-nél 
többet) véve fel, maximumban anyjok, a tanárözvegy nyugdija 50 °/0-áig mehet fel, a gyámoldai 
nyugdíj hozzáadásával. — Teljesen elárvult tanárgyermekek az anyai nyugdíjnak 20, illetőleg az 
atyai nyugdíjnak 10%-át igényelhetik fejenkint gyámpénzül. Több lévén pedig ily árva, a nekik járó 
gyámpénz maximuma az atyjok által tényleg élvezett, osetleg igényelhetett nyugdíjnak 50%-a, ille
tőleg az egész anyai, tényleg élvezett, esetleg igényelhetett nyugdíj a gyámoldai nyugdíj liozzátadásával.

18. §. Nyugdíjra az özvegy nem jogosult, illetőleg a részére megszavazott özvegyi nyugdijat 
elveszti, ha

a) férjétől akár törvényszéki Ítélet alapján, akár más, erkölcsileg nem igazolható okokból
elvált ;
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b) férje már túllépte életének 60-ik évét, midőn vele házasságra lépett ;
c) férje már nyugdíjazva volt, midőn vele összekelt;
d) férjével egy évnél kevesebb időt töltött házasságban azon esetet kivéve, midőn árva 

marad utána;
e) ha újra férjhez megy;
f) ha botrányos erkölcsi életet él.

Jegyzés. A nyugdíjra nem jogosult özvegynek gyermekei, illetőleg árvái sem tarthatnak igényt nevelési pót
lékra, illetőleg gyámpénzre, de ha az özvegy nyugdiját már élvezte és későbben vesztette el, a neve
lési pótlék, illetőleg gyámpénz a 17. §-ban megállapított módozatok szerint gyermekeinek, esetleg 
árváinak biztosittatik.
19. §. A tanárok gyermekei, illetőleg árvái csak akkor igényelhetik a nevelési pótlékot, 

illetőleg a gyámpénzt, ha
a) az elhalt tanárnak törvényes, édes gyermekei;
b) életök 18-ik évét még be nem töltötték;
c) életök 18-ik éve előtt rendes fizetéssel járó alkalmazást, vagy egész ellátást nem nyer

nek, illetőleg férjhez nem mennek;
d) számok és életkoruk évenkint anyakönyviig igazoltatik.

Jegyzés. Nevelési pótlék alatt értetik azon segélyzés, melyben a tanárgyermekek egyenkint, még anyjok életé
ben, részesittetnek, — anyjok halála után a megállapított módozat szerint gyámpénz illetvén őket, 
mint árvákat.
20. §. Az özvegy nyugdíjért szinte az iskolai nagybizottmányhoz folyamodik, a kérvény

hez csatolva az esketési, erkölcsi bizonyítvány, valamint a férje elhalálozását igazoló anyakönyvi kivonatot.
21. §. A tanárözvegy gyermekei, illetőleg a teljesen elárvult tanárgyermekek nevében a 

gyám folyamodik nevelési pótlékért, illetőleg gyámpénzért, életkorukat, hollétöket s foglalkozásukat 
hiteles bizonyítványokkal igazolván.

22. §. Az özvegy nyugdija kijár azon naptól fogva, melyen a férje részére folyóvá tett 
tanári fizetés, illetőleg nyugdíj élvezete megszűnik s tart az özvegy halála napjáig, ha csak a 18. §.
e) és f) pontjai reá nem alkalmazhatók.

23. §. Az özvegy gyermekeinek nevelési pótléka kijár anyjok, a tanárözvegy nyugdíjazta
tása napjától fogva. Teljesen elárvult tanárgyermekeknek a gyámpénz atyjok, illetőleg anyjok halála 
napjától fogva kifizettetik s mind a két esetben az atyai, esetleg anyai nyugdij összege határozza 
meg (1. a 17. §-t!) a gyámpénz összegét. A nevelési pótlék, illetőleg gyámpénz élvezete tart a 
18-ik év betöltéséig, ha csak a 19. §. c) pontja alatt említett esett elő nem fordul.

24. §. A 14. és 15. §-okban foglalt határozatok az özvegyekre, gyermekeikre s gyámpénzre 
jogosult árvákra is kiterjesztetnek oly megjegyzéssel, hogy az özvegy nyugtáján özvegysége is kimu
tatandó s hogy az özvegy gyermekei, illetőleg a teljes árvák részére a nevelési pótlékot, esetleg 
gyámpénzt a gyám veszi fel.

VI. Ügykezelés, igazgatás.
25. §. Az intézet ügyeit kezeli a pénztárnok, számvevő, iskolai kis- és nagybizottmány s 

az egyházkerületi közgyűlés.
26. §. Az iskolai nagybizottmány által választandó pénztárnok, ki hivatalba léptekor biz

tosítékot tesz le, s nagybizottmány részéről neki adandó utasítás értelmében, kezeli ellenzár mellett 
a pénztárt, elhelyezi a tőkésitendő összegeket, beszedi a jövedelmeket, fedezi a kiadásokat, beadva 
vizsgálat végett minden év január hó végén az előző évben vezetett, kellőleg felszerelt naptól s az 
ennek alapján összeállított számadást a számvevőnek, — minden tetteiről felelős s hit alatt szolgál. 
Jegyzés. A pénztárnok által leteendő biztosítéki összeget az iskolai nagybizottmány határozza meg. Azon eset

ben, ha tanár választatik meg pénztárnokul, a biztosíték elmarad.
27. §. Az iskolai nagybizottmány által választandó számvevő egy hó leforgása alatt meg

vizsgálja a naplót s a számadást, észrevételeit közli a pénztárnokkal, a számadási okmányokat saját 
jelentésével együtt márczius hó 20-ig átteszi felülvizsgálat, illetőleg bírálat végett, a kisbizottmány 
elnökségéhez, két hónappal az év eltelte előtt elkészíti az előirányzatot s javaslataival együtt felter
jeszti a kisbizottmány elé, a pénztárt időről időre megvizsgálja s a vizsgálat eredményéről jelentést 
tesz, felelősség terhe s hit alatt szolgál.

28. §. Az iskolai kisbizottmány felülvizsgálja a számadást, a számvevői előirányzatot, a 
pénztárkezelő felmentése, vagy elmarasztalása, a nyugdijérti kérvények elintézése, valamint minden, 
az intézet felvirágoztatása érdekében tett javaslatait, végellátás végett átteszi az iskolai nagybizottmány
hoz ; az ellenőrködést elnökileg gyakorolja s szükség esetében, utólagos jóváhagyás reményében, felelősség 
terhe alatt intézkedik. Az iskolai kisbizottmányban az intézeti tagoknak is, a tanári testület által 
szabadon választott két tanár által kell képviselve lenni; tagja a péntárnok s számvevő is, szavazási 
jogot azonban a két utóbbi nem gyakorolhat.
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29. §. Az iskolai nagybizottmány végzést hoz a kisbizottmáuy részéről eléje terjesztett je

lentések nyomán a kezelésre, ellenőrködésre, nyugdíjazásra vonatkozó s minden egyéb, az intézetet il
lető javaslatok ügyében, erről jegyzőkönyvének beterjesztése mellett, jelentést tevén az egyházkerületi 
közgyűlésnek. A nyugdíjért! kérvényeket a végzéssel ellátva, csatolványaikkal együtt átteszi a gyá- 
moldai igazgatósághoz, intézkedvén arról, hogy a gvámoldai nyugdíj is e pénztárba befolyván, a 
nyugdíjas, illetőleg segélyezendő részére a nyugdíj, illetőleg nevelési pótlék vagy gyámpénz teljesen e 
pénztárból tétethessék folyóvá. Az iskolai nagybizottmányban az intézeti tagoknak szinte két, a ta
nári testület által szabadon választandó tanár által kell képviselve lenni. Tagja a pénztárnok s szám
vevő is — szavazási jog nélkül.

30. §. Az egyházkerületi közgyűlés hoz döntő végzést minden hozzá felebbezet, illetőleg 
intézkedés végett eléje terjesztett nyugdíj intézeti ügyekben.

VII. A lapszabályok m ódosítása, kiegészítése és az in téze t feloszlatása.
31. §. Ezen alapszabályok módosítása, a mennyiben a tanárok érdekét érintené, csak az 

érdekelt tagok beleegyezésével eszközölhető.
32. §. Oly esetekben, melyekre nézve az alapszabályok tájékozást nem nyújtanak, az isko

lai nagybizottmány van hivatva, a tanárok véleményének meghallgatása s az egyházkerület jóváha
gyása után intézkedni.

33. §. Ez intézet csak az egyházkerület s a tagok kölcsönös beleegyezése folytán oszlatható 
fel, mely esetben a nyugdíjas egyének joggyakorlatának megóvása mellett, a vagyon feletti rendelke
zés az egyházkerületet illeti.

VIII. P ó tszabályok  a nyugd íj-in tézet életbeléptetése idején m á r  h ivata lban
levő rendes tan á ro k ra  vonatkozólag.

34. §. A nyugdij-intózet életbe lép 1875. január 1-jén.
35. §. Azon tanároknak, kik ezen nyugdíjintézet életbeléptetése idején, már hivatalban van

nak, szabad tetszésökre bizatik, ezen intézet tagjai közé lépni, vagy nem, — és erre nézve az 1875. 
január 1-éig tartoznak nyilatkozni. Ha be nem lépnek, ők és özvegyeik gyermekeikkel, illetőleg 
árváik nyugdíjra s nevelési pótlékra, illetőleg gyámpénzre az egyházkerület részéről — a gyámoldain kí
vül — számot nem tarthatnak.

36. §. A nyugdíj-intézet életbeléptetése idején már hivatalban levő s ez intézet tagjai közé 
belépő tanároknak kivételesen megengedtetik, hogy rendes évi fizetésük 13%-át két év leforgása alatt, 
fizetésükből havonkint levonandó részletekben, befizethessék.

37. §. Ha valaki a tanárok közöl a nyug-dijintézet megalakulását megelőzőleg, vagy annak 
életbelépte után, de mielőtt tartozását teljesen lerótta volna, meghalna, vagy szolgálatképtelenné vál
nék, részére, illetőleg özvegye részére a nyugdíj az özvegy gyermekeinek járó nevelési pótlékkal, vagy 
mind két' szülő elhalása esetében, árvái számára a gyámpénz, az intézet megalakulása első évétől 
fogva már folyóvá tétetik, úgy azonban, hogy két év leforgása alatt, — a nyugdíj, esetleg nevelési 
pótlék vagy gyámpénz összegéből az évi fizetés 13%-a, vagy az ezt kiegészítő járulék a pénztárban 
visszatartatván, — a befizetendő összeg törlesztessék.

38. §. A nyugdij-intézet életbeléptetésekor már működő főtanodai tanárok s özvegyeik nyug
dija, s a tanárgyermekek nevelési pótléka, esetleg gyámpénze megállapításánál a főtanodánál töltött 
összes szolgálati évek veendők alapul ; azon évek azonban, melyeket a tanárok a főtauoda szolgálatá
ban töltöttek, mielőtt az az egyházkerület tulajdonába ment át (1853), tekintetbe nem vétetnek.

Jegyzetté : Ritter István, e. k. egyházi aljegyző.
29. Felvétetett báró Prónay Gábor egyetemes felügyelő ur ő nmlgának superintendens 

úrhoz 122. szám alatt intézett átirata, melyben arról értesíti az egyházkerületet, miként a 
nagyrőczei és thurócz-szentmártoni gymnasiumok ellen több oldalról emelt azon panaszok folytán, hogy 
a nevezett gymnasiumok pánszláv és hazaellenes irányt ápolnak és terjesztenek, kötelességének is
merte egyetemes gyűlésünket a szokottnál korábban összehívni, s eliezképest az idei egyetemes köz
gyűlésre a megjelenést szeptember 1-ső napjára, az előértekezlet megtartását ugyan az nap d. u. 6 
órájára a pesti ág. hitv. egyház nagy termébe, magát az egyetemes gyűlést pedig szeptember hó
2-dik és következő napjaira kitűzni, erre az egyházkerületet meghívni, és figyelmébe azon fontos 
ügyet, mely az egyetemes gyűlés korábbi megtartását szükségessé tette, különösen ajánlani.

Az egyetemes közgyűlés kitűzött határideje a kerület által tudomásul vétetvén, 
arra képviselőkul a következendő tagok választattak: az egyházi részről: Kirchknopf 
Mátyás, Schiebung Károly, Andorka János, Trsztyénszky Gyula, Tatay Sámuel és 
Poszvék Sándor esperesek, Kolbenheyer Mór, Ritter István, Horváth Sándor (vészei) 
Gyurácz Ferencz, Turcsányi Andor, Szutter Károly és Horváth Sándor (paksi) lelkészek ;

5
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a világi részről : Takács Lajos, Boda József, Matkovich Tivadar, Baranyay László, 
Toperczer János, Yéssey Sándor, Káldy Gyula, Peregi Mihály és Szovják Hugó fel
ügyelők, még is Bognár Géza, Radó Kálmán, Ostffy Pál, Rupprecht Lajos, Eőry Sán
dor, Kis Sándor, Yidos Kálmán, Marton Pál, Ihász Lajos és Fördős Vilmos; — a 
soproni főiskola részéről pedig Domanovszky Endre és Müller Mátyás tanárok.

A mi pedig magát a vádlott gymnasiumok ügyét illeti: miután egyetemes fel
ügyelő ur ő nmlga által közlött iratokból az tűnik ki, hogy a nagyrőczei gymnasium 
ellen Czékus István tiszakerületi superintendens, a m. k. vallás- és közoktatásügyi 
minister ur ő nagyméltósága felhivása folytán vizsgálatot teljesitett, — jelentését a 
tiszai egyházkerület elé beterjesztette, s az illető egyházkerület, újabban vett értesülés 
szerint, a nagyrőczei gymnasiumot az egyházkerületből kikeblezvén, minden további 
segélyezéstől megfosztotta: ezen egyházkerületi gyűlés a tiszai testvéregyház-kerület e 
határozatát fenntartandónak ismeri, s az egyetemes gyűlésre küldendő képviselőit oda 
utasítja, hogy a tiszai kerület által hozott határozatot az egyetemes gyűlés által is 
bevégzett tényként elismertetni törekedjenek.

Ellenben a thurócz-szentmártoni gymnasium ügyére vonatkozólag: miután a dunán 
inneni superintendens a vallás- és közoktatási minister felhivása folytán a vizsgálatot 
mindeddig nem teljesítette; ezen egyházkerület a nevezett gymnasium ellen felhozott 
vádakkal szemben kimondja: hogy a vizsgálat eszközlését saját érdekünkben kívánatos
nak tartja, s képviselőit oda utasítja, hogy az egyetemen a vizsgálat foganatosítását 
hangsúlyozzák és szorgalmazzák.

30. Ugyan báró Prónay Gábor egyetemes felügyelő ur ő nmlga 58. szám alatt kelt átira
tában, a múlt évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 45. pontjára vonatkozólag, arról értesíti az egyház- 
kerületet, hogy a m. k. vallás- és közoktatásügyi ministerium, 1874. febr. 19-én 1936. szám alatt 
kelt intézvénye szerint a váczi siketnéma-intézetben az evangélikusok vallástanitásaért az állampénz
tárból semmiféle dij, — minthogy ilyenben más felekezetek sem részesülnek, — az 1848. 20. t.-cz. 
és az 1868. 53. t.-czikkek által megállapított egyenlőség és viszonosság elvének ellenére, engedélyez
hető nem volt ;

sajnos tudomásul szolgál.
31. Ugyan egyetemes felügyelő báró Prónay Gábor ur ő nmlga a középtanodai törvény- 

javaslat tárgyában tartott tanári értekezlet emlékiratának egy példányát megküldi;
a kerületi iskolai bizottságnak véleményezés végett kiadatni rendeltetik.

32. Ugyan egyetemes felügyelő báró Prónay Gábor ur ő nmlga a m. k. vallás- és közok
tatási minister úrtól — múlt évi közgyűlésünk jegyzőkönyvének G. pontjára vonatkozó leiratát — 
amelyben ő nmlga tudatja, hogy utóbbi leiratában a ni. kir. igazságügyi ministerrel egyetértőig ki
fejtett nézetéhez ragaszkodik, és mig a törvényhozás utján más intézkedés nem tétetik, előforduló 
egyes esetekben ehezképest fog eljárni, — másolatban megküldi;

az egyetemes gyűlésre küldendő követek utasittatnak oda hatni, hogy ezen elvá- 
lási ügy az egyetemes gyűlés által a sérelmek összegyűjtésével és az országgyűléshez 
felterjesztendő felirat elkészítésével megbízott bizottság teendőihez soroztassék.

33. Még is egyetemes felügyelő báró Prónay Gábor ur ő nmlga megküldi egy példányban 
az országgyűléshez beadandó petitiónak szerkesztésével megbízott bizottság egyik tagjának ugyanazon 
bizottság elé terjesztett petitionalis javaslatát;

tudomásul szolgál.
34. Még is báró Prónay Gábor egyetemes felügyelő ur ő nmlga megküldi másolatban a kir. 

vallás- és közoktatási minister ő nmlgának a múlt évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyvének 41. és 19. 
pontjai értelmében, a népnevelési törvény rendeletéhez képest behajtandó bírságok alkalmazása, és a még 
gymnasiumi tanuló korukban besorozott, de később hittani pályára lépett egyéneknek a védtörvény 25. 
§-ának hittanhallgatókat és papjelölteket illető kedvezményében leendő részesítése tárgyában tett felter
jesztéseire érkezett két rendbeli 18,192 és 18,245 számú leiratát három darab mellékletekkel együtt;

tudomásul szolgál.
35. Még is báró Prónay Gábor egyetemes felügyelő ur ő nmlga 51. szám alatt kelt átira

tában arról értesíti superintendens urat, hogy a kerületünk által létrehozott s neki ajánlott első ma
gyar choral-könyv díszpéldányát köszönettel elfogadja;

tudomásul szolgál.
36. A helvét hitvallású dunántúli egyházkerület Pápán tartott gyűlése jegyzőkönyve 117. 

pontja folytán az iránt keresi meg az egyházkerületet, hogy Szilvágyi Gyula n.-kanizsai segédlelkész 
a nagygeresdi egyezmény megtartására utasittassék. — minek folytán superintendens ur jelenti, hogy



19

a nevezett segédlelkészt a nagygeresdi egyezmény pontozatainak pontos megtartására már előzetesen 
utasította ;

superintendens ur intézkedése helyeslőleg tudomásul vétetik.
37. Yályi Lajos a dunántúli helv. liitv. egyházkerület h. főjegyzője arról értesíti az egy

házkerületet, hogy a nevezett egyházkerület által superintendenséül Pap Gábor, egyházi főjegyző, vesz
prémi esperes és vilonyai lelkész választatott; minek folytán superintendens ur jelenti, hogy az újon
nan megválasztott superintendenshez üdvözlő levelet intézett;

a választás örvendetes tudomásul vétetvén, superintendens ur intézkedése helyes
lőleg tudomásul szolgál.

38. A dunántúli helv. hitv. egyházkerület superintendense az iránt keresi meg az egyház
kerületet, hogy jegyzőkönyveinkből és egyházi névtárunkból részére 18 példányt küldjünk, a maga 
részéről a szükséges példányok számát készséggel megajánlván;— mire superintendens ur jelenti, hogy 
jegyzőkönyveinkből a kiránt számú példányokat átszolgáltatta, de az egyházi névtár példányai elfogy
ván, azokkal nem szolgálhatott ;

helyeslő tudomásul szolgál.
39. Beöthy Zsigmond a helv. hitv. dunántúli egyházkerület világi főjegyzője, mint az egy

házkerületi gyűlés által az ünnepélyi intézkedések s meghívások eszközlésével megbízott egyházkerü- 
leti választmány elnöke, főtiszt. Pap Gábor superintendens urnák f. évi szeptember hó 20-ik napján 
Rév-Komárom városában tartandó beiktatási ünnepélyére az egyházkerületet meghívja;

a dunántúli helv. hitv. egyházkerület e testvéri meghívása örömmel fogadtatik, s 
arra az egyházkerület részéről az elnökségen kívül : Tatay Sámuel, Mészáros István és 
Schmid Mihály esperesek, még is Peregi Mihály felügyelő, Kis Sándor világi fő- és 
Káldy Gyula világi aljegyző tagokból alakított tisztelgő küldöttség kiküldetik.

40. Pap Gábor helv. hitv. superintendens 853. sz. alatt kelt átiratában a dunántúli helv.
hitv. egyházkerület pápai közgyűlésének 29. j. k. szám alatt hozott határozati kivonatát, s a jog- 
akademiai szervezést érdeklőleg a m. k. vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz intézett fölirat 
másolatát megküldvén : azon kérdést intézi az egyházkerülethez : váljon óhajtana-e ő is az ország
területén egy vagy két jogakaderaiát, a protestáns tudományosság szempontjából, egyesitett erővel fel
állítani? és ha igen, mily mérvű áldozatot hozhatna e fontos czélra?

az egyházkerület a protestáns tudományosság szempontján kivül még a testvéri
egyetértés előmozdítása tekintetéből is elvben a legmelegebben pártolja egy vagy több
protestáns főiskolának egyesitett erővel javaslatba hozott felállítását; — de sem a
felállítás módozata, sem pedig saját oda fordítható anyagi erejének mérvéről ily 
rögtön tájékozva, nem lévén: határozott nyilatkozatot nem adhat.

De az egyetemes gyűlésre küldendő követeit oda utasítja, hogy ott az ügyet me
leg pártfogásba ajánlják, és a kormányhoz felterjesztést intéztetni szorgalmazzanak az 
iránt: hogy mindaddig, mig a törvényhozás ez érdemben intézkedni nem fog, a protes
táns jogakademiák eddigi állásukban meghagyassanak.

Jegyzetté: Kis Sándor, világi főjegyző.

41. A tolna-somogy-baranyai esperesség a bonyhádi algymnasium 1873/4-ik évi tudósitványát,
— Petiik János soproni főtanodat igazgató a Lehne-féle magán tan- és finevelő intézetről szóló jelen
tését — beterjesztvén

tudomásul vétettek.
42. Stettner Gyula a felső-lői tanintézetek igazgatója, a lefolyt iskolai évről jelentését be

adja; s ennek kapcsában a nevezett tanintézet iskolai nagybizottmánya jelenti, miszerint a helybeli 
gyülekezet részéről választott képviselők, a bizottmányi gyűlésen — bár annak megtartásáról idejében 
értesittettek, meg nem jelentek, az intézeti jelentés tudomásul vétetvén, a felső-lői gyülekezet válasz
tott képviselőinek ezen eljárását — az intézet érdekében — a kerület nem helyeselvén; megvárja, 
hogy jövőre az iskolaügy iránt kellő érdekeltséget tanúsítsanak.

43. Olvastatott a kér. népiskolai bizottságának a népnevelés állapotát feltüntető évi jelen
tése; melyszerint 315 iskola-épületben 359 tanterem van, melyekben 337 rendes és 11 segéd
tanító működött. — 9 iskolában tanító hiányában tanítás nem volt, — Csernyén és Tésen a taní
tást a lelkészek teljesiték, Pápán pedig az egyik tanteremben a lelkész tanított. — A lefolyt tan
évben 25,735 tanköteles gyermek volt a kerületben — ezekből iskolába járt 24,427 — nem járt 
1308; — ismétlő tanköteles volt 7226, ezek közöl oktatásban részesült 3020, — nem részesült 4206.
— Felmutatja mindazon hiányokat, melyek a bizottság részéről népnevelésüuk körül észleltettek ; — 
továbbá felkéri az egyházkerületet, hogy a népiskolai bizottság fuvar- és iroda-költségeit a kerületi 
közpénztárból utalványozza; — s végre négy évi működés után lemondását beadja,
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e jelentésben foglaltak népnevelésünk haladásáról tanúskodván, örvendetes tudo
másul szolgálnak, s méltányolva a kerület az uttörés nehézségeivel küzdő bizottság 
buzgó fáradozásait, elismerését iránta jegyzőkönyvileg fejezi ki, — egyúttal Hering 
János népiskolai bizottsági egyházi elnök megbizatik, hogy a mutatkozó hiányokat 
—  azok orvosolhatása végett — az esperességekkei közölje; továbbá a bizottság fu
var- és iroda-költségei — a mennyiben azokat a közpénztár megbirja —  utalványoz
ta la k , a bizottság lemondása pedig el nem fogadtatván, tagjai további 3 évre működéseik 
folytatására felkérettek, azonban Káldy Gyula bizottsági tag egyéb egyházi hivatalos 
teendők által elfoglalva, a bizottsági tagságról lemondott, lemondása elfogadtatván, 
helyébe mankó-büki Horváth Károly választatott meg.

44. Keszler Károly kér. biztosítási ügynök évi jelentését beterjeszti, melyszerint az 1873-ik 
évre a gyülekezetek részéről 1611 frt. 28 kr. biztosítási dij fizettetett; mely összeg után a kerületet 
illető százalék 158 frt. 77 kr., ebből levonandó Írószerek s postádijra, 1 frt. 32 kr., úgy Suur, — 
Sár-Szt.-Miklós, — Porrog-Szt.-Király, —  Szt.-Tamás, — Mibályháza, —  Nagy-Kanizsa gyülekezetek, 
Tömböl és Talabér tanítók 22 frt. 65 kr. együttes hátraléka, — marad 134 frt. 80 kr., — mely
hez adandó azonban Győr-Szemere 37 frt. 27 kr. behajtott régi hátraléka, — beszolgáltatott tehát 
— pénztárnok nyugtája szerint — a kerületi pénztárba 172 frt. 7 kr. —  Uj biztosítás 4 köttetett, 
s a biztosított egyházi vagyon 546,909 frt. 75 krt. képvisel; — két tüzeset fordult elő, u. m. 
Jobbaházán, hol a biztosított 450 frtból a megmaradt részek levonása után 350 frt. — és Káldon, 
hol az egész 200 frt. biztosítási összeg a társulat részéről kifizettetett,

a kerület biztosítási ügyállása örvendetes tudomásul vétetvén, ügynökének buzgó 
és pontos eljárásáért a kerület jegyzőkönyvében mond köszönetét; az esperességek pedig 
utasittatnak, hogy a tüzbiztositási hátralékokat haladéktalanul beszedvén, azokat a ke
rület pénztárába beszolgáltassák.

45. Scheffer Károly tápintézeti gondnok jelenti, miszerint az iskolai év elején a tápintézetbe 
224 ifjú vétetett fel, ezek közöl 20 évközben kilépett, —  évközben 6-an jelentkeztek; minden ifjak 
részint ingyen, részint csekély díjért részesültek eltartásban. — Az évi összes készpénzbeli kiadás 
9765 frt. 22 kr. mihez járult azonban a természetben beszolgáltatott illeték és kegyadományok 280 
frt. 68 kr. pénzértéke, az összes kiadás 10045 frt. 95 kr. volt, — került tehát egy ifjú évi eltar
tása 46 frt. 29 krba, — egy hóra 4 frt. 62 krba, — egy napon 154/10 krba. — Felemlíti az in
tézet számos jótevőjét, kik ez évben is részelteték az intézetet adományaikban, s hogy ez évben a 
suplicatio 1003 frt. 93 krt eredményezett, —  továbbá beterjeszti a gyülekezetek esperességekkénti 
hátramaradásait, s általán a hátralékok behajtását, de különösen az 5 vagy több év óta tartozásba 
levő gyülekezetek ellenében szigorú rendszabályok alkalmazását, — s végre a tolnai ügy mielőbbi ren
dezését kéri,

a tápintézeti gondnok jelentése örvendetes és megnyugtató tudomásul vétetvén, az 
esperességi elöljárók felhivatnak, hogy a tápintézeti hátralékokat erélylyel párosult 
szigorral behajtsák, eljárásuktól függvén, hogy ez áldásos intézet felvirágzásában ne 
gátoltassék, de különösen meghagyatik az illető esperességi elöljáróknak, miszerint Pin
kafő, — Puszta Szt.-László, — Ajka, — Suur, — Bakony-Tamási 5 évi, — Vesz
prém 6 évi, — Győr-Szemere 7 évi, s végül Csernye 15 évi tápiutézeti hátralékait a 
jövő iskolai év folytán a törvényes ut igénybevételével ezen hanyag gyülekezetektől be
hajtván, azokat a kerület pénztárába beszolgáltassák; — a tolnai ügyre nézve főt. 
superintendens ur sürgető intézkedését már megtette.

46. Felvétetett a kér. pénzügyi és gyámoldai bizottságának jegyzőkönyve, melynek
a) 1-ső szám c. pontja alatt indítványozza, hogy a pénzügyi bizottság ülései ott tartassanak, hol a ke

rület pénztárai állanak, miután a pontos elenőrzés az értékpapírok betekintése nélkül alig képzel
hető, az értékpapírok átszállítása pedig kivihetetlen,

minek folytán határozatiig kimondatik, hogy jövőre a pénzügyi bizottság tanács
kozási székhelye Sopron leend ; a gyámoldai kötvények pedig évenkint a kér. számve
vője által superintendens ur hozzájárultával fognak megvizsgáltatni.

b) Ugyanazon szám e. pontja alatt felhívja a kerületet, hogy a gyámoldai pénztár szükséges és kívá
natos emelésére, eredményre vezető intézkedések tétessenek,

megújítva a múlt évi kér. gyűlés jkönyvi 66. sz. k. pontja alatt hozott határo
zatot, felszólittatnak úgy az esperességi elöljáróságok, mint a lelkészek, miszerint ez 
ügygyei komolyan foglalkozva, gyülekezeteik, mint egyesek körében az ügy iránt ér
deklődést keltve gyűjtéseket eszközöljenek.

c) Ugyanazon szám f. pontja alatt jelenti, hogy a gyámoldai adósok tartozásai a végrehajtással 
megbízott közegek által behajtva nem lettek,
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utasittatnak az esperességi elnökségek, miszerint a számvevő által közlendő 

gyámoldai tartozások felelősség terhe alatt, szigorú, esetleg törvényes utón is behajtas
sanak.

cl) Ugyanaz 2-ik sz. B. pontban, a múlt, évi kér. gyűlés jkönyvi 66. sz. h. pont alatt elősorolt ala
pítványi pénzekre nézve — melyek a soproni kereskedelmi s iparbanknál elhelyezve a nevezett 
pénzintézet csőd alá jutása következtében kétes értékűek lettek — javaslatba hozza, hogy be 
nem várva a csődper hosszú, költséges és kétes kimenetelét, ezen papírok eladás által mielébb 
értékesíttessenek ;

a javaslat értelmében, a múlt évi kér. gyűlés jkönyvi 66. sz. h. pont alatt fel
sorolt s az alapítványi s főtanodai pénztárt érdeklő értékpapírokra nézve — ide nem 
értve kizárólag a vasi esperességeket illető 3500 frtnyi összeget — felhatalmaztatnak, 
Vucanits. Victor, a kér. pénztárnoka, — Schreiner Károly és Hauer Mór, hogy azokat 
saját belátásuk szerint, ha a kerületre előnyösnek látnák — indokolva a bizonytalan
ság kényszerhelyzetével adják el.

c) Ugyanazon szám C. alatt tudatja, hogy a Németh István-féle alapítványi tőke 7 darab magyar- 
keleti-vasuti részvényben van elhelyezve, melyek után m. évi juh 1-ső óta kamat nem fizettett ;

az alapítványi tőke nem kamatozónak kijelentetvén, mig a magyar-keleti-vasut 
részvényeseinek ügye megoldva nem lesz, ezen részvényjegyek megtartatnak.

f)  Ugyanaz azon szám D. pont alatt jelenti, hogy a képezdei tanárfizetési alap a holland ala
pítványból elkülönítve néhai Falb Katalin által hagyományozott 100 frt. földtehermentési, s 
Berzsenyi Miklós 1000 frt. szőlődézsma-váltság kötvény adománya, s több kisebb kegyadomá
nyokkal 2015 frt. 86 krra emelkedett, s kérdést intéz, váljon ezen alap jövedelme a képezdei 
tanárok fizetésének javítására lesz-e fordítandó? — ennek kapcsában olvastatott Király Pál ké
pezdei igazgató Írásbeli nyilatkozata, melyszerint az általa gyűjtött 565 frt. 92 kr. összeg a 
holland alaphoz csatoltassék ;

ezen alapítványok a képezdei tanárok fizetése javítására lévén alapítva, a kerület 
azokat e czélra fordítani rendeli.

g) Ugyanaz azon szám F. betű alatt bemutatja a kér. közpénztár állását, melyszerint a bevétel
2069 frt. 35 kr., a kiadás 1785 frt. 35V2 kr. — pénztár-készlet 284 frt. 1972 kr. —

tudomásul szolgál.
h) Ugyanaz azon szám N. betű alatt jelenti, hogy a gyámoldai pénztár 3115 frt. 35 krral szapo

rodott, — az összes bevétel 16,399 frt. 68 kr. — a kiadás 16,370 frt. 59 kr., — pénztár
maradvány az év végén 29 frt. 9 kr. —

a gyámoldai pénztár szaporodása és állása örvendetes tudomásul vétetett.
0  Ugyanaz 11. szám a. betű alatt javaslatba hozza, hogy Jakab Elek jobbágyi tanitó részére

— miután gyámoldai nyugpénzes édes anyja Jakab Lászlóim alig egy hónappal elébb halt meg, 
mint esedékes nyugdiját 105 frtot felvehette volna — a segély-pénztárból egyszermindenkorra 
50 frt. o. é. utalványoztassék ;

a javaslat helyeslőleg jóvá hagyatik.
k) Ugyanaz azon szám f. betű alatt előterjeszti, miszerint Kis Jáuos volt győr-szemerei hivataláról 

leköszönt lelkész — a ki a Ill-dik osztályú gyámoldai kötelezettségnek egyszermindenkorra 
eleget lett, de mint hivatalától önként visszalépett, maga személyére nyugdijt nem igényelhetett
— az 1873-ik évi szept. 12-én elhalálozván, özvegye Druglányi Mária részére, — tekintve az 
intézeti pénztár irányában évről évre fokozodó igényeket —  a nyugdíj utalványozása, a kerület 
határozatától tétetett függővé ;

miután nevezett lelkész hajadon leányának élete 18-ik évéig a Ill-ik osztályú 
gyámpénz, a gyámoldai alapszabályok 15-ik §. értelmében megszavazva kifizettetett, 
özvegyének Druglányi Máriának a Ill-dik osztályú gyámoldai nyugdíj kiadatni hatá
roztatok

l) Végre a bizottságnak megbízatási ideje lejárván, az egyházkerület benne helyezett bizalmát meg
köszönve lemondását beadja;

a pénzügyi s gyámoldai bizottság lemondását a kerület — buzgó munkálkodásá
ért elismerő köszönetét kijelentve — elfogadja, s a pénzügyi s gyámoldai bizottság- 
tagjaivá Müllner Mátyás főiskolai tanár elnöklete alatt egyházi részről Fleischhacker 
Károly esperes, — Posch Frigyes, — Kolbenbayer Mór lelkészek, Petrik János főis
kolai igazgató, — világi részről Ihász Rudolf, — Vucanits Victor, — Schreiner 
Károly, —  Hauer Mór, — Purt Lajos ágfalvi, — és Bakó Samu soproni tanító válasz
tattak meg.
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47. Olvastatott Scheffer Károly kér. pénztárnok lemondása, melyben kifejezést ad fájdalmas 
érzetének, hogy jó szán dóka nem eredményezett kedvező sikert; s evvel együttesen superintendens ur 
szóval jelenti, miszerint Poszvék Sándor kerületi számvevő is, hivatalától felmentését kéri;

sajnosán vette tudomásul a kerület e két buzgó és fáradhatlau szorgalmú tiszt
viselőinek lemondási szándékát, de a kerület jól felfogott érdekében — pénzügyeink 
rendezésének küszöbén állva — nem nélkülözheti szakismeretüket, pénzügyeinkben szer
zett tapasztalásukat s jártasságukat, s meggyőződve lévén, hogy e közügyet, melytől
egyházi intézményeink, s intézeteink felvirágzása, s fejlődése függ, — azon lelkes
odaadással fogják továbbra is szolgálni, mint a mint azt eddig szolgálták, — lemon
dásuk el nem fogadtatván, hivatalaik tovább viselésére — a kerület osztatlan bizal
mának kijelentésével felkérettek.

48. Jelen kerületi gyűlés folyamában 24. jkönyvi szám alatt alakított kerületi törvényszék, a 
veszprémi egyházmegyéhez tartozó Tés auyaegyház tanítói liivány ügyében hozott Ítéletét beterjesztvén,

végrehajtás végett —  superintendens ur közvetítésével — a veszprémi esperes- 
ségnek kiadatni rendeltetett.

49. Felvétetett a kér. gyámintézeti bizottság Bonyhádon 1874-ik évi aug. 12-én tartott 
ülésének jegyzőkönyve, melynek

A.  1-ső pontja szerint a jegyzőkönyv ez alkalommali vezetésével Gyurátz Ferencz lelkész bízatott meg ;
B. 2-ik pont alatt jelenti, miszerint a pénztárnoki számadás mfgvizsgáltatván, rendben levőnek ta

láltatott, s pénztárnok a további felelősségtől felmentetett;
C. 3-ik pontban örömét fejezi ki, hogy daczára az elmúlt év nyomasztó pénz- és gazdászati viszo

nyainak, nagyobb összeg gyűlt be a múlt évinél; ugyanis br. Prónav Dezső kér. felügyelő ur s 
ez intézet világi elnöke 50 frtnyi adományával 1176 frt. 16 krral rendelkezett a bizottság, 
mely összegnek fele 588 frt. 8 kr. az alapszabályok értelmében a központi pénztárba lévén át- 
teendő, másik feléből postadijakra 36 kr. egyházi elnök részére lg]óra utazási költségül 35 frt. 
utalváuyoztahán, a megmaradott 552 frt. 72 kr. a folyamodó intézetek s gyülekezetek között 
következőkép osztatott fel, u. m. a soproni tápiutézet, — felső-lői képezde, — Lébeny, — 
Jobbágyi, — Vásárosfalu, — Sz.-Fehérvár, — Pécs, — Alsó-Káld, és Perbete részére egyen- 
kint 29 frt. utalványoztatott ; Gímseck, — Domonkosfa, — Sztrukócz, — Ménfő, — Sikátor.
— T.-Tamási, — Németi, — Kölesd, —  Duua-Földvár, — T.-Pálfa, — Duna-Szerdahely, — 
Nagy-Szombat, —• Költse, — Ó-Buda, — Magyar-Óvár egyenkint 19 írttal, a felső péter-falvi 
gyülekezet a fennmaradt 6 frt. 72 krral segélyeztetett ; ezen kívül a tűzvésztől sújtott mérgesi 
gyülekezet részére br. Prónay Dezső kér. felügyelő ur 50 frtot adományozott ;

7). 4-ik pont alatt nagyobb mérvű központi segélyre ajánltatik a tűzvész által csaknem véginségre 
jutott mérgesi gyülekezet, kisebb segélyre Adolfsdorf, — Hrasztovácz, — Krivaja, — Borjád, 
Pécs, — Galsa, —  Hány, — Tordas, —  Csákvár, — Sz.-Fehérvár, —  Felső-Lő, — Jobbágyi, 
Szombathely, — Magy-Dém, — Perbete, —  Alsó-Káld, —  T.-Pálfa, — Kölesd, — Sikátor, — 
Domonkosfa, — Vásárosfalu, Németi és felső Petőfalva ;

E.  5-ik pontban a némethoni Gusztáv-Adolf-egyletnek segélyezés végett figyelmébe ajánltatnak 
Adolfsdorf, —  Borjád, — Pécs, *— Szt.-Fehérvár, — Domonkosfa, — Schmidraith, — Rohoncz, 
Hrasztovácz, — Szombathely, — Duna-Földvár, — T.-Tamási, — T.-Pálfa, — Kácsfalu, — 
Kölesd, — Heiligenkreutz, — Nemes-Pátró, — Dóira, — Liszó;

F. 6-ik pont alatt beterjeszti az államsegély felosztása iránti javaslatát, melyszerint a soproni 
theologiai intézetnek 1000 frt, — a kér. gyáinoldának 1200 frt, — a soproni gyülekezetnek a 
lyceumi épitkezésekre 300 frt, — Turcsányi Adolf nyugalomba lépett főiskolai tanárnak 200 
frt, — az antalfai, — nagy-vázsonyi, — veszprémi és mérgesi lelkészeknek egyenkint 30 frt, — 
a mérgesi tanítónak 25 frt, — Pamer János árváinak 20 frt, — továbbá a domonkosfai, 
felső-szlavecsai, — duna-földvári, — kapos-szekcsői, — lébeuyi, — ménfői, — sikátori, 
szombathelyi, — rohonczi, — tordasi, — pécsi gyülekezeteknek egyenkint 90 frt, — a ke
resztúri, potyondi, — zsebeházi, — németi, — vasm. tót-kereszturi, leányfalvi, kölesdi,
—  t.-pálfai, — szabadi, — t.-tamási, — szendi, — galsai és hanyi gyülekezeteknek egyenkint 
50 frt, - -  a dobrai, — kukméri, — rév-komáromi, — tényői, — pathi, — liszó- és p.-szt.- 
péteri gyülekezeteknek egyenkint 35 frt, — s végül egyetemes költségek fedezésére 250 frt. 
lenne utalványozandó ;

G. 7-ik pont alatt megújítja az alapszabályokból folyó, abbeli régibb határozatát, hogy jövőre csak 
az elnökséghez a gyűlést két héttel megelőzőleg Írásba beadott folyamodványok fognak tekintetbe
vetetni ;

II. végül egyházi elnök indokolt lemondása, a bizottság részéről személyéhezi ragaszkodás és biza- 
lom kifejezésével elfogadtatván, világi elnök kr. Prénay Dezső kér. felügyel« ur a kellő intézte-
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dések megtételére — bogy az illető választó közegek szavazatai, a jövő évi bizottsági gyűlésre 
beadassanak — felkéretett;

a gyámintézeti bizottság jegyzőkönyvében foglaltak, e helyen is tudomásul vétet
vén, az államsegély felosztása iránti javaslat, helyeslőleg jóváhagyatik.

50. A múlt évi kér. gyűlés jegyzőkönyv 50-ik pontjában az esperességek a hátralékok be
hajtásáról jelentés-tételre utasittatván, az esperességi elöljáróságok jelentéseiket beadják,

miután a tolna-baranya-somogji esperességi jelentésből kitűnnék, hogy Ecsény soha, 
Derecske pedig csak egyszer fizette főtanodai tartozását, a jelentő esperesség utasitta- 
tik, hogy a nevezett két gyülekezettől főtanodai tartozását a törvényes ut igénybe 
vételével behajtván, azt a kerületi pénztárba mielébb beszolgáltassa; a többi jelenté
sek e helyen tudomásul vétettek.

51. A múlt évi kér. gyűlés jegyzőkönyvi 51. pontja alatt a Bárány Borbála-féle dijpénz 
alapítványi okmánynak Bárány Dienestől leendő megszerzésével Eősze István zalai esperes bízatván 
inog, jelenti, miszerint a kérdéses okirat Bárány Dienes levéltárában nem található,

ezen okmány hollétének kikutatásával Eősze István zalai esperes továbbra is meg- 
bizatott, jelentése beváratik.

52. A múlt évi kér. gyűlés jegyzőkönyvi 53. pontja alatt a tolna-somogy-baranyai esperes
ség gymnasiuma ügyének tisztázására kiküldött választmány megbízatása

továbbra is kiterjesztetik.
53. Andorka János somogyi esperes beadja az antonováczi és hrasztováczi missióról évi 

jelentését, melyszerint Renner Endre porrog-sz.-királyi lelkészszel f. évi máj. 30-án Antonováczon 
megjelentek s május 31-én mindkét helyen a szép számmal összegyűlt hívekkel isteni tisztelet tarta
tott, melynek bevégezte után Antonováczon mintegy IGO-an, Hrasztováczon mintegy 200-au éltek az 
úrvacsorájával, Antonováczon confinnáltatott 3, Hrasztováczon 1G. — Hrasztováczon keresztel te tett egy 
1 éves, és egy Va éves gyermek s 3 házas pár eskettetett. Hrasztováczon találták Khtinapfel 
Frigyes tanítót, a ki a helvetiai kisehouai missió-intézetben a theologiát s reál-tanokat négy éven 
át sikerrel végezte, őt a hrasztováczi hi vek tanítójuknak a felügyelő esperes beleegyezésével meg- 
hiván, fizetését megállapító, s az egyházkerület utólagos jóváhagyásának reményében neki, a keresz
telési egyházkelők kiadatási és temetési engedélyt megadta ; azonban később vett tudósítás szerint, ezen 
humánus magaviseletü, tudományos képzettségű s buzgó vallásossága egyén meghalt, s tanítót és lelki 
vezetőt nélkülözve, a hrasztováczi gyülekezet is ismét elhagyatva áll.

A hrasztováczi hívek azon kérelmet intézték jelentést tevő espereshez, hogy imaházuk télen 
iskolának használható nem lóvén, a megkezdett, — de szegénységük miatt be nem végzett iskola 
felépítésére a missiói tőkéből segély adassék.

Hrasztováczon mint Antonováczon a gondnoki számadások megvizsgáltattak, de Hrasztováczon 
az elébbi évben tanító nem lévén, kiadás és igy bevétel sem volt; —  Autonovácznak volt tőkéje 
81 írt. 90 kr., — évi bevétel rét- és földekből 23 frt. 45 kr., összesen 105 frt. 35 kr. — ebből 
39 frt. 85 kr. kiadást levonva, maradt kötelezvényekben tőke G4 frt. 50 kr.

Végre a missió pénztára ez évben a némethoni Gusztáv-Adói-egylettől 248 frt. 90 kr. 
segélyt nyervén, ebből 62 frt. 81 kr. utazási költség s 25 kr. postadij leszámítva, marad tőkésítendő 
185 frt. 84 kr., mely összeg a múlt évi kér. gyűlés jegyzőkönyvi 52. poutja alatt kimutatott 651 frt. 
20 krhoz adva, tesz 837 frt. 4 krfc., ehhez adandó a 651 frt. 20 kr. tőke 1874. évi okt. 1-ig 
esedékes 7-es kamata 45 frt. 55 kr., — f. évi okt. 1-től számítva 882 frt. 59 krt. tesz a slavoniai 
missió tőke-vagyona. —  A slavoniai missió ügyeihez tartozókig superintendens ur szóval jelenti, mi
szerint intézkedése folytán az antonováczi anyakönyvek, Kohut volt missiói lelkésztől megkerültek, s 
azok Andorka János somogyi esperesnek átadattak, —

a slavoniai missió állását körülményesen s kimeritőji feltüntető jelentés helyesléssel 
tudomásul vétetvén, a missió ügyét lelkesen felkaroló esperes és lelkésznek elismerését 
jelenti ki a kerület, s továbbra is ez ügyet a superintendens ur gondozásába ajánlja, 
s úgy a jelentés-tevők úti költsége, valamint a hrasztováczi hívek részéről iskola-épü
letük bevégzésére kért segély a missió tőkéjéből utalványoztalak, főt. superintendens 
ur jelentése pedig megnyugtató tudomásul vétetett.

54. Olvastatott Royko Károly magyar bólyi lelkésznek az adolfsdorfi és krivajai slavoniai 
missiókról szóló jelentése, melyszerint f. é. jun. 4-ik és 5-ik napján Adolfsdorfban, 6-ik és 7-én 
Krivajában Szeiler Frigyes segédlelkészszel az egyházi ténykedést végezte; továbbá Adolfsdorfon az 
ima- és iskolaház építése elhatároztatott, s az égetett tégla fele kész, a többi építési anyagok 500 
forint értékben herczeg Lippe-Schaumburg ő fennsóge által utalványoztattak ; — Krivajában pedig 
Pfeifer izraelita birtokos minden felszólítás nélkül egy harangot ajándékozott, azonban Schild János 
elhalálozása óta tanító nincsen, mert a hivek szegénysége miatt a 190 frtban megállapított tanítói
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fizetést sem lehetne bevonni, s ennélfogva jelentés-tevő lelkész a földes urakhoz fog folyamodni, hogy 
a tanító részére földbirtokot adományozzanak, melynek kedvező eredményéhez alapos reménye van. 
Végül a 618 frt. 38 kr. missiói tőke-vagyonból 426 frt. 5 kr. építési előmunkálatokra s a jelentő 
lelkész 30 frtnyi úti költségei levonatván, marad s a pécsi takarék-pénztárba elhelyeztetett missiói 
tőke-vágyon 162 frt. 33 kr.

Jelentő lelkésznek pásztorkodásáért köszönetét mond a kerület, s úti költségei 
utalványoztalak ; egyúttal a tolna-somogy-baranyai esperességnek meghagyatott, hogy 
az egyházmegyéhez tartozó slavoniai missió segély pénzeinek kezelését — mint hatás
köréhez tartozót —  teljesítse, s az eszéki hitrokonok mibenlétéről a kerület semmi 
tudomással nem bírván, a jövő kerületi gyűlésre e tárgybani jelentése elváratik.

55. Király Pál képezdei igazgató mint a kerület az uj Choralkönyv kiállításával megbí
zottja jelenti, hogy az uj Choralkönyv elkészült, s f. é. márczius 2-án 400 példányt átvett, s azokat 
Scheffer Károly kér. pénztárnoknak átadta;

örvendetes tudomásul szolgál, s' ezen mü létrehozásában közreműködő superinten
dens ur, boldogult Klauzer Károly, Király Pál, Fehér Samu, Altdörfer Keresztély és 
Scheffer Károlynak önzéstelen, buzgó fáradozásaikért a méltányló elismerés jegyző
könyvileg fejeztetik ki; az esperességek pedig utasittatnak, miszerint az egyes gyüle
kezetek felszólítandók, hogy az 1865-ik évi kér. gyűlés 58. jegyzőkönyvi pont alatt 
hozott végzés alapján, ezen uj Choralkönyveket megszerezni, amennyiben már eddig meg
történt volna, kötelességüknek ismerjék, végül superintendens ur felkéretett, hogy ezen 
mü megjelenését a többi főt. superintendens urakkal tudassa.

56. Superintendens ni- jelenti, hogy az egyházkerületi közterhek kivetési kulcsának tervja
vaslatait legközelebb a gyülekezeteknek — a kerületi határozat értelmében — megküldötte;

melyre nézve oda utasittatnak a gyülekezetek, miszerint az 1875-ik évi február 
végére nyilatkozatukat — az iránt, hogy melyik kulcsot kívánják jövőre a közterhek 
viselésénél alapul elfogadni ; az esperességek utján — superintendens úrhoz beküldjék.

57. Felvétetett a német- és rácz-hidasi anyagyülekezet közös templomépitési ügye, melyhez' 
tartozólag superintendens ur szóval jelenti, miszerint az ügy végleges megoldásáig a nevezett anya- 
gyülekezetet a kis-mányoki anyagyülekezethez mint leánygyülekezetet csatolni rendelte ;

miután a német- és rácz-hidasi gyülekezet anyásitása 1860-ik évi kér. gyűlés 
22-ik jegyzőkönyvi pontja alatt, egy közös templom építésének feltételével engedtetett 
meg, utasittatik a tolna-somogy-baranyai esperesség, miszerint az esperességi elnökség 
több egyházi és világi tagokkal a német-hidasi hi vek közt megjelenve figyelmeztessék 
őket, hogy a hivatkozott kerületi határozatban foglalt végzésnek eleget nem téve, a 
kerület részéről az anyásitási engedély megszűntnek fog tekintetni, s nyilatkozatuk 
beadására vég határidőül f. é. decz. 31-ike tűzetik ki ; superintendens ur ez ügybeni 
eljárása s rendelkezése helyeslőleg tudomásul vétetvén.

Jegyzetté: Káldy Gyula, kér. vil. aljegyző.

58. A múlt évi kerületi gyűlés 60-ik j. k. pontja alatt Poszvék Sándor, kér. számvevő a 
javaslatba hozott uj kivetési kulcs foganatosítása esetére a kerület számügyeinek nagyobb nyilvántar
tása érdekében határozati javaslatot nyújt be, mely szerint:

1- Ör. Minden hátralék 1875. jau. 1-ig törlesztessék.
2- or. Azon gyülekezetek, melyek hátralékaikat e határidőig lefizetni nem volnának képesek, 

az egyházmegyei elnökségnek pártoló felterjesztésére összes hátralékaiknak három év alatt leendő le
fizetésére az eddig szokásos 5% kamat pontos fizetése mellett kötelezik magukat oly formán, hogy 
azon összegről, melyet összes hátralékaik képeznek, egy a gyülekezet elöljárósága által aláirt, és az 
illető egyházmegyei elnökség által ellenjegyzett kötelezvényt állitnának ki.

3- or. 1875-től fogva a kér. költségvetésben a hátralék a folyó tartozásoktól elkülönítetvén, 
a három, u. m. köz-, főtanodai és képezdei pénztár cziinén kivetendő járulékok egyesítése a kezelés 
egyszerűsítése czéljából az ez iránti határozatok értelmében eszközlésbe veendő.

4- er. 1875-től fogva a számvevő és pénztárnok által évenkint a kér. gyűlésnek beterjesztendő: 
az előző év végéig, mely gyülekezetek, és mily összegben maradtak hátralékban, az espeies uiak lö
széről a hátralékok behajtása érdekében tett intézkedésre vonatkozó jelentések e kimutatással a kér. 
gyűlésen együtt lévén tárgyalandó.

5- ör. Mindezen intézkedések végrehajtásával az egyházmegyei elnökségek, illetőleg a szám
vevő és pénztárnok bízassanak meg.

59. Ugyanezen pont alatt Schleining Károly, tolnai esperes jelenti, miszerint egyházmegyéje 
pénzügyei a kér. közpénztár és főtanodai pénztárra vonatkozólag az 1870-ik évtől fogva nyilvántar
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tásban vannak, és az 1870-ik előtti számadások szerint fennlevő különbözetek tisztázása iránt is az 
esperessé# a legutóbbi időben erélyesen intézkedvén, azon időre, mikor az uj adókivetési kulcs hatályba 
lép, ezen külünbözetek kívánt megoldását biztos kilátásba helyezi.

A tolna-baranya-somogyi ev. egyházmegyének ezen jelentése és biztosítása itt tu
domásul vétetvén ; Poszvék Sándor számvevő urnák határozati javaslata minden pontjá
ban elfogadtatik, és végzés erejére emeltetik.

60. Ugyanazon gyűlés j. k. 61. pontja alatt Fehérvárnak a kér. gyűlés helyei sorrendjébe 
való felvétele iránt tett indítvány a jelen gyűlés tárgyául lévén kitűzve.

Miután e kérdésben több esperesség nem nyilatkozott, e pont ki terjesztetik, uta- 
sitattván az egyházmegyék, miszerint e kérdésben nyilatkozataikat a jövő évi kér. gyű
lésre benyújtsák.

61. U. a. gyűlés jegyzőkönyve 70-ik p. a. superintendens ur a soproni egyházi convent e 
tárgyban benyújtott nyilatkozata alapján jelenti, miszerint Freitag Victor meghívása és beiktatása 
költségei kérdéséből F.-Lő részéről Sopron ellen támasztott kártérítési ügynek békés utoni kiegyen
lítése nem sikerült.

Miután ehezképest ezen ügy a közigazgatási utat meghaladta, F.-Lő igényeinek 
érvényesítése iránt törvényes útra utasittatik.

62. Ugyanazon gyűlés j. k. 72-ik pontja alatt a kerületnek az egyetemes névtár iránt fel
terjesztett indítványa az egyetemnél mellőztetvén.

A kér. gyűlés a szükséghez képest egy uj egyházkerületi névtár kiadását elhatá
rozta, szerkesztésével Gyuráez Ferencz lelkészt bízván meg.

63. A beledi gyülekezet Gombótz Miklós, volt lelkészének a soproni főtanoda egyik tanári 
állomására három év letelte előtt lett alkalmaztatása esetéből nevezett lelkésze meghivási és beikta
tási költségei hiteles kimutatásának beterjesztésével a fennálló rendszabályhoz képest a kerület elle
nében kimutatás szerint 251 frt. 72 krnyi költségei megtérítése iránt keresetet támasztván, superin
tendens ur jelentése szerint ezen ügy elintézésére nézve a békés kiegyenlítési ut közigazgatásilag ki 
lévén merítve, további intézkedés végett a kerületi gyűlés elé terjesztetik.

A gyűlés tekintetbe véve, hogy az igénylett kártérítési költség nagy része kimu
tatás szerint nem Gombótz Miklós ur meghívása, szállítása és beiktatása, hanem a 
lelkészi állomás megüresedésének általános —  kártérítés alá nem eshető alkalmából 
származik, a beledi gyülekezetnek ezen kártérítési követelése czimén három év alatt 
évenkint 4 0 —40 írttal lefizetendő összesen =  120 frtot ajánl; az első évi részlet 
lefizetésére mgos Prónay Dezső felügyelő ur ajánlkozván, ajánlata a gyűlés részéről 
köszönettel fogadtatott.

64. A tavali egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 4-ik pontja alatt az egyházkerületek az egye
temes gyűlés jegyzőinek jövőre mimódon leendő választása iránt véleményadásra hivatván fel.

Az egyházkerületi gyűlés e tárgyban meghallgatva az egyházmegyék nyilatkozatát, 
ezek alapján az eddig gyakorlatban volt választási szabálytól eltérőleg az egyetem 
jegyzőit ezentúl közvetlenül az egyetemes közgyűlés által, de mindig általános több
séggel óhajtja megválasztatni.

65. Ugyanazon gyűlés j. k. 30-ik p. a. a tervezett theologiai akadémia tárgyában kinevezett 
egyetemes bizottmány azon véleményes javaslata, melyszerint a jelen viszonyok közt nem lévén arra 
kilátás, hogy ev. egyházunk egyeteme egy akadémia újbóli felállítására szükséges félmillió tőkét elő
teremtse s fennálló theol. intézeteink közt a pozsonyi, mint legtöbb előnyt nyújtó, és legkevesebb gyá- 
molitást igénylő, volna egyetemileg gyámolitandó, az egyetemes gyűlés részéről a kerületeknek vélemény- 
adás végett kiadatván.

A kér. gyűlés az egyházmegyék meghallgatásával, ezeknek szabályszerű eldöntése 
mellett Pozsonyt az egyetemileg gyámolitandó és egyetemes jellegű theol. akadémia 
helyéül el nem fogadja; — mégis — figyelembevéve magyarhoni ev. egyházunknak 
egy theol. akadémia kérdésében foglalt nagy fontosságú vitális érdekeit, amennyiben 
ily intézettől a theologiai tudománynak nem csupán a gyakorlati szakképesítés czéljá- 
ból, hanem egyszersmind a tudomány elvileges szempontjából való növelését várná, és 
ezáltal a protestáns tudományos tudatnak, úgy az egyházra, mint a társadalomra ki
fejteni szokott üdvös hatását fokozott mértékben reménylenó, — a theologiai akadémia 
felállításának kérdését semmikép sem óhajtaná elejtetni, és ily intézetnek — a szük
séghez képest többi theologiai intézeteink egyesítésével és beolvasztásával is, lehetőleg 
az ország központján leendő felállítását újabban is sürgetvén, ezen ügyet továbbra is 
az egyetemes egyház buzgó figyelmébe ajánlja.

7



2 6
66. Ugyanazon gyűlés j. k. 51. pontja alatt az egyetemes felügyelői hivatal e most folyó 

évben bekövetkezendett százados évfordulójának ezen emlékezetes esemény fontosságához képest, és ezen 
intézmény áldásos eredményeihez méltó megünneplése határozatba hozatván, ezen emlékünnepély meg
tartása a jelen évi egyetemes közgyűlés alkalmára tűzetett ki.

Az egyházkerületi gyűlés az egyetem ezen határozatát örömmel veszi tudomásul, 
és a kerület az ünnepély alkalmára nagyobb számú küldöttség által óhajtván képvi
seltetni, az egyetemre kinevezett képviselőit ehezképest utasítja.

67. Az izményi gyülekezet több tagja, állítólag ezen gyülekezet többsége nevében kérvényi- 
leg panaszolván, mi kép helyi egyházi gyűlés tartása iránti kérelmük eddig úgy lelkészüknél, mint az 
esperesi és superintendensi hivatalnál meg nem hallgattatott, a kér. közgyűléshez az iránt folyamod
nak, miszerint azon kérdésben: „vájjon eddigi felekezeti iskolájuk továbbra is ily minőségben tartassék-e 
fenn, vagy pedig községi iskolának nyilváníttassák“ az izményi gyülekezet a kerület által határozati
kig kimondandó végzéshez képest még a legközelebbi tanév előtt rendes gyűlést tartson, és végzésileg 
döntsön; mely folyamodás kapcsán bemutatja superintendes ur ugyanazon gyülekezet 70 tagja aláírá
sával benyújtott azon nyilatkozatát, melyszerint ez tiltakozván az iránt, hogy felekezeti iskolájáhozi 
törvényes joga a szavazástól tétessék függővé, a tényleg fennálló felekezeti iskolát át nem adja, ha
nem azt saját erejével is fenntartani kész; mely ügy a többség folyamodásával az egyházmegyéhez, 
mint első közigazgatási hatósághoz felterjesztetvén, ennek közgyűlésén határoztatott, hogy az izményi 
ev. iskolaépület és isk. vagyon továbbra is a kisebbség által fenntartatni ajánlt felekezeti iskola tu
lajdonában és használatában meghagyassék, a többség pedig községi iskola felállítása esetében külön 
vagyon, vagy fedezet beszerzésére utasittatik.

Az egyházkerületi gyűlés, —  tekintve az izményi gyülekezet kisebbségi tagjainak, 
mint hitfelekezetnek iskolatartás iránti, országos törvényekben biztosított, és bármi 
forum szavazata többségével el nem dönthető, és fel nem oszlatható kétségbevonhatlan 
jogát, a többség folyamodásához képest ezen jogot az izményi gyülekezet helyi gyű
lése elé szavazat utjáni eldöntés végett nem bocsátja; és — hivatkozva az 1870-ik
egyetemes gyűlés j. k. 8-ik pont 3-ik alpontjára, mely szerint „az egyház iskolai 
vagyonának, mint ev. iskolára adottnak, vagy alapitottnak, az egyház tulajdonának 
kell maradnia, és egyházi czélokra fordittatnia“, — az egyházmegye határozatával egyértel
m űig  a kisebbséget továbbra is az isk. vagyon birtoklásában, és használatában meghagyja.

Jegyzetté: Ritter István, e. k. egyházi aljegyző.

68. Felvétetett a tolna-baranya-somogyi ág. liitv. ev. egyházmegye 1874. évi július 22-én
tartott gyűlése jegyzőkönyvének 30. szám alatti kivonata, mely mellett bemutattatik a nevezett egy
házmegye által, a nagyszékelyi kelv. hitvallású egyház és az ottani ág. liitv. evang. leány-egyház
közt, az illető esperességi képviselők közvetítése mellett, létrejött „Egyesség“, a melyszerint a Neve
zett ág. hitv. evang. leány-egyház, nevelési és iskolai ügyére nézve, az ottani helv. hitvallású refor
mált egyházba teljesen és véglegesen beolvad, egyházi és vallási tekintetben pedig oly értelemben
egyesül, hogy a reformált egyház minden javadalmaiban s hasznaiban, és lelkészének minden templomi, 
és egyéb lelkészi szolgálatával, — az úrvacsora kiszolgáltatásán kívül, — jogosan élhet, s e szol
gálatokért, az ág. hitv. felokezot hívei nemcsak a szokásos párbért, valamint egyéb lelkészi, tanítói 
és a templomot illető fizetéseket, szolgálmányokat és stoláris tartozásokat a reformált egyháznak oda 
ajánlanak, hanem egyszersmind a gyülekezetnek népoktatási czélokra szolgáló minden ingatlan vagyo
nát is u. m. iskola-épületét, a hozzátartozó telekkel és kerttel, és 4 vagy eshetőleg 6 hold földét 
az őt kebelébe fogadó egyháznak örökre birtokába bocsátani, sőt telekkönyvileg is átíratni magát 
kötelezte. Az esporesség beterjesztett jegyzőkönyve szerint a két testvér felekezet között fennálló
rokonsági kapocs ezen egyik kedves zálogát örömmel üdvözli ugyan; de a külön felekezeti birtokra 
nézve az országos gyakorlatban fenntartott és felsőbb reudeletek által is szentesitett azon jogelvhez 
ragaszkodván, a melyszerint a felekezeti czélokra szolgáló mindennemű tulajdon, egyszersmind azon 
felekezet egyetemes testületének birtokát képezi, és ennélfogva a híveknek más felekezetbe történhető 
áttérése vagy beolvadása esetén, az őket befogadó gyülekezet birtokába átvihető nem volna: az egyes
ség azon pontjától, mely a nagyszékelyi evang. gyülekezet birtokainak örök joggal leendő átadását 
kötelezi, beleegyezését megtagadja, és az ügyet az egyházkerülethez felterjeszti; —

az esperesség által hozott határozat az abban felhozott indoknál fogva helyben-
hagyatik; mihez képest a nagyszékelyi evang. gyülekezetnek a ház és hozzátartozó 
birtok haszonélvezetének lekötelezése megengedtetik ugyan, de a tulajdonjognak örökre 
leendő átruházásához az egyházkerület jóváhagyásával nem járulhat.

69. Munkácsy Sándor a tolnai reformált egyházmegye esperese a nevezett esperesség gyű
lése jegyzőkönyvi kivonatát közölvén, az egyházkerületet a szedresi egyesült iskola pártolására illetőleg 
segélyezésére felhívja;
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a szedresi egyesült iskola a jegyzőkönyv egyik föntebbi pontja szerint a gyám
intézetből már segélyeztetvén, a felhivás e helyen tudomásul vétetik.

70. A vasi közép esperesség elnöksége j e1 enti, hogy Farkas Anna Bőröndön lakott evang. 
vallásu nő a zala-szentgyörgyi rom. kath. lelkész által betegágyon, és pedig a rokonok által kiállított 
bizonyítvány szerint, erőszakosan átgyóntattatván, rövid idő múlva el is temettetett, a nélkül, hogy a 
körmendi lelkészi hivatal minderről hivatalosan értesittetett volna; megkeresi ennélfogva az egyház- 
kerületet, hogy ez ügyet magáévá téve, azt illető helyre felterjeszteni s az elkövetett törvénytelen
ségért elégtételt szerezni méltóztassók ;

az egyházkerület az egyetemes gyűlésre küldendő követeit odautasitja, hogy ez 
ügyet az egyetemes gyűlés elé terjesztvén, elégtétel kieszközlését szorgalmazzák.

71. Kappel Frigyes, 3-dik osztályú tanuló, kitűnő bizonyítványának felmutatása mellett, a 
soproni képezdébe leendő felvételért folyamodik;

folyamodó, kitűnő bizonyítványa alapján az egyházkerületi képezdébe felvétetik ; — 
miről az intézet igazgatója a bizonyítvány áttételével értesittetni rendeltetik.

72. Hodonhek Iván gymnasialis első osztályú vend születésű tanuló, jeles bizonyítványai 
bemutatása mellett azért folyamodik, hogy a három gymnasialis osztály bevégzése alól felmentetvén, 
a képezdébe felvétessék;

folyamodó utasittatik, hogy egy osztályt jó sikerrel végezzen, addig kérelmének 
hely nem adathatik.

73. Horváth József tessanói ifjú magát az egyházkerületi képezdébe felvétetni kéri;
folyamodó kérelmét semmi bizonyitványnyal nem támogatván, elutasittatik.

74. Polgár József, a gyönki reform, gymuasiumban a felmutatott tanodái bizonyítvány 
szerint 3 osztályt jó sikerrel végzett ifjú, az egyházkerületi képezdébe leendő felvételéért folyamodik ;

folyamodó kérelmének a felmutatott tanodái bizonyítvány alapján és előhaladott 
kora tekintetbe vételével hely adatik, s erről az intézet igazgatósága a bizonyítvány 
áttételével értesittetni rendeltetik.

75. Mülil János mekényesi tanító azért folyamodik, hogy unokaöcscse Mühl Jánosnak, ki a 
felső-lői képezdében két tanfolyamot végzett, a privatim készülés s az unokabátyja melletti segéd- 
kezés megengedtessék ;

az érdekelt folyamodó odautasittatik, hogy a szándékolt magántanulását a felső-lői 
képezdében vegye igénybe.

76. Tapasztaltatván, hogy a felső-lői intézet, mely pedig az egyházkerület által is sególyez- 
tetik, német bizonyítványokat szokott kiállítani;

az érintett intézetnek ezen a törvényes gyakorlattal ellenkező eljárása helytelenít- 
tetik, s az igazgatóság odautasittatik, hogy jövőre bizonyitványait oldalagosan magyar 
és német nyelven állítsa ki.

' 77. A veszprémmegyei egyházmegye részéről azon indítvány terjesztetik elő, hogy a nép
iskolai tanítók a tanfolyam tartama alatt ne változhassanak;

az indítvány a rendszer kidolgozásával megbízott választmánynak figyelembevétel 
végett kiadatni rendeltetik.

78. Inditványoztatott : hogy a mezei gazdaságra való tekinteteknél fogva jövőre az egyház
kerületi gyűlések ne augusztus hanem julius hónapban tartassanak;

miután általánosságban meghatározni alig lehet, julius hónapban fontosabbak és 
sürgősebbek-e a földmiveléssel foglalkozó közönség teendői, vagy augusztusban ? az egyház
kerületi közgyűlés határidejének kitűzése az egyházkerület elnökségének belátására bizatik.

79. Folyó jegyzőkönyvnek Győrben leendő hitelesítésével az elnökségen és jegyzői karon kí
vül Tatay Sámuel esperes és Peregi Mihály felügyelő bízatnak meg.

80. A jövő tavaszszal tartandó rendkívüli közgyűlés helyéül Pápa városa tűzetik ki.
81. Végül báró Prónay Dezső kér. felügyelő ur a gyűlést bezárván, köszönetét fejezi ki 

azon bizalomért, melyet iránta az egyházkerület tanúsított, s azon szives támogatásért, melyet supe
rintendens ur és általában a közgyűlés részéről tapasztalt, s ezt részére továbbra is kikérve: 250 
frtot az egyházkerület rendelkezésére azon kéréssel bocsát, hogy ez összeget tőle buzgalmának záloga
ként elfogadni méltóztassók:

az egyházkerület meleg részvéttel fogadta ujonan beiktatott felügyelője köszönő 
szavait, és kegyes adakozását s ezért háláját jegyzőkönyvében is kifejezve, tőle a be
következő szerencsés találkozás reményében lelkes éljenek közt vett búcsút.

Jegyzetté: Kis Sándor, világi főjegyző.
Hitelesítették:

K a r s a y  N á n d o r .  T a t a y  S á m u e l ,  s. k. I d .  P e r e g i  M i h á l y ,  s. k.
superintendens.



T A R T A L O M
í . Gyűlés megnyitása,
2. Kerületi világi felügyelői hivatal betöltése.
3. Kerületi egyházi főjegvzőség megüresedése.
4. Szerb tanulói társaságok.
5. Hadkötelesek anyakönyvi kivonatok szerkesztése.
6. Felnőttek oktatása.
7. Államsegély 1874-re utalváuyozása.
8. Hullák kiásatása és továbbszállitása.
9. Bábaképző tanintézetek Pozsonyban és N.-Váradon.

10. Községiekké alakult iskolák.
11. A tüskevári plébános törvényellenes esketése.
12. A harmadik korosztályú ujonczok nősülése.
13. Ifjak felvétele a tengerészeti akadémiába.
14. Magántanulás beszüntetése a jogakademiáknál.
15. Időközben más pályára lépett theologusok felje

lentése.
16. Tanítónők alkalmazása.
17. Az államsegélyről számadás.
18. Magy. kir. államnyomdai térképek.
19. Könyöradománygyűjtési engedmény Fehérvárnak.
20. A honvédek esketési és halotti bizonyítványai dij 

és bélyegmentesek.
21. Tanitóképezdékről jelentés.
22. Számadás Kapi Gyula 500 frtnyi államsegélyéről.
23. Superintendens évi hivatalos jelentése.
24. Veszprémi esperességből felebbezett ügy.
25. Az egyházi rendszer átvizsgálása.
26. 1874. évi iskolai nagybizottmány jkönyve.
27. Jelentés a győri, pécsi és fehérvári gymnasiumok 

és reáltanodákban járó ev. ifjak vallástanitásáról.
28. A soproni főtanodai tanári nyugdij-intézetnek alap

szabályai.
29. Az 1874. évre képviselők választása az egyetemes 

gyűlésre.
30. A váczi siketnémák vallástauitása.
31. Középtanodai törvényjavaslat.
32. Ministeri leirat az 1873-diki egyetemes gyűlés 

jkönyvének 6-dik pontjára,
33. Országgyűléshez beadandó petitionalis javaslat.
34. A theologusok hadkötelezettsége.
35. Choralkönyv ajánlásának elfogadása báró Prónay 

Gábor egyetemes felügyelő által.
36. N.-geresdi egyezmény megtartása.
37. Pap Gábor dunántúli ref. superintendeussé válasz-- 

tatása.
38. A dunántúli ref. egyházkerület számára jegyző

könyvek és névtárak száma.

39. Meghívás Pap Gábor superintendensi beigtatására,
40. Protestáns jogakademia.
41. Jelentés a Liihue-féle tanintézetről.
42. Jelentés a felső-lői tanintézetekről.
43. Jelentés a kerületi népiskolák állapotáról.
44. Biztosítási ügynök jelentése.
45. Soproni tápintézeti gondnok jelentése.
46. Kerületi pénzügyi és gyámoldai bizottság jegyző

könyve.
47. Kerületi pénztárnok és számvevő lemondása és 

újra megválasztása.
48. Kerületi törvényszék ítéletének beterjesztése a vesz- 

prém-tési ügyben.
49. Kerületi gyámintézeti bizottság jkönyve.
50. Hátralékok behajtása.
51. Bárány Borbála-féle alapítványi okmány.
52. A tolnai esperességi gymnasium ügye.
53—54. Slavoniai missió.
55. Choralkönyv elkészülése.
56. Az egyházkerületi közterhek kivetési kulcsa.
57. A német- és ráczhidasi közös templom építési ügye.
58. Kerületi számügyek nyilvántartása.
59. A tolnai esperesség biztosítása a fennebbi pontra.
60. Fehérvárnak a kerületi gyűlések sorrendi helyébe 

felvétele.
61. Felső-Lő kártérítési ügye Sopron ellen.
62. Az egyházkerületi névtár uj kiadása.
63. Beledi gyülekezet lelkész-meghivási költségei meg

térítése.
64. Egyetemes jegyzők választásának módozata.
65. Theologiai akadémia.
66. Egyetemos felügyelői hivatal százados ünnepélye.
67. Izmény iskolaügye.
68. N.-székelyi evang. leány-egyház ügye.
69. A szedresi egyesült iskola pártolása.
70. Farkas Anna evang. nő törvényellenes átgyóntatása. 
71—75. Felvételek a tanitóképezdébe,
76. A felső-lői tanintézet bizonyítványa.
77. A néptanítók tanfolyam alatti változása.
78. A kerületi gyűlések tartásának ideje.
79. Kerületi jkönyv hitelesítése.
80. A jövő évi kor. gyűlés helye.
81. Br. Prónay Dezső kerületi felügyelő adakozása s a 

kér. gyűlés bezárása.

Nyomatott Czéli Sándornál Győrött 1874.



A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület az 1875-ik évi aug. 17. és 
következő napjain szab. kir, Kőszeg városában, főtiszt. Karsay 
Sándor superintendens és mélt. báró Prónay Dezső kerületi 
felügyelő urak ikerelnökletével rendes közgyűlést tartott; — 
jelen voltak: Ritter István egyházi- és Kis Sándor világi egy
házkerületi főjegyzők, úgy Káldy Gyula világi aljegyző, mégis 
az egyházmegyék részéről a következő egyházi és világi elnö
kök és képviselők:

A soproni felső egyházmegyéből: Fleisclihacker Károly esperes, Posch 
Frigyes, Nits Károly és Luclig József lkk.

A soproni alsó egyházmegyéből : Trsztyénszky Gyula esperes, Baranyai 
László flgy., Holbok József lk., Ruppreclit Lajos, Mesterházy Gyula, Takács 
Soma és P atthy  Sándor.

A vasi felső egyházmegyéből : Renner Endre esperes, Schmidag Ede, 
Kirnbauer Sándor, Mérnyi Adám lkk., Pichler Mátyás sgdlk., Zobel Lajos, Ga- 
m auf Vilmos, Libertiny Gusztáv tnflgy., S tettner Gyula, felső-lői igazgató.

A vasi közép egyházmegyéből : Poszvék Sándor esperes, Káldy Gyula 
flgy., Kund Samu, Berke János, Turcsányi Andor, Mendelényi Sámuel, Kuzma 
Samu lkk., Takács Lajos főisp., Vidos László, Radó Kálmán és Károlyi Antal.

A kemenesalji egyházmegyéből : Osapli István esperes, Radó Dénes 
flgy., Tót János, Hering János lkk., Berzsenyi Miklós, Marton Pál, Berzsenyi 
Dezső.

A veszprémi egyházmegyéből : Tatay Sámuel esperes, Ajkay Imre flgy., 
Szalay Sándor, Gyurácz Ferencz, Sass Lajos lkk.

A győri egyházmegyéből: Mészáros István esperes, Horváth Samu, Ta
kács Ferencz, Hofbauer Pál lkk., Eőry Sándor és Kis Jenő.

A fehér-komáromi egyházmegyéből : Schmid Mihály esperes, Jankó 
Dániel, Német Károly lkk.

A zalai egyházmegyéből: Eőszc István esperes, Perlaky Gábor Agy., 
Pelargus János lk.

A somogyi egyházmegyéből: Andorka János esperes, Renner Endre lk. 
és Andorka Gyula.

A tolna-baranyai egyházmegyéből: Schiebung Károly esperes és Ritter 
István lk.

Sopron szab. kir. városi egyház részéről: Kolbenheyer Mór lk.
Győr szab. kir. városi egyház részéről: Peregi Mihály Agy., Nagy 

Endre, Kis Sándor.
Kőszeg szab. kir. városi egyház részéről: Szovják Hugó Agy., Schneller 

Vilmos, Michaelis Izidor, Vidt Endre lkk., Vidt Géza, Czeke József, Jenny Fri
dolin, Beyer János tnrk.

Ruszt szab. kir. városi egyház részéről: Zehetner János Agy., Pauer 
János, Franz Mátyás.
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Komárom szab. kir. városi gyülekezet részéről:
A soproni fbtanoda részéről: Müllner Mátyás, Király József Pál, Scheffer 

Károly, Poszvék Gusztáv tnrk., — és számos hivek közelből és távolból.

Mely alkalommal:

1 . Rövid ének és a superintendens által elmondott alkalmi ima után, báró Próuay Dezső 
kér. flgy. a szép számmal megjelent tagokat üdvözölvén, előadja : hogy ha a legközelebb lefolyt évre 
visszatekint, egyházkerületünk beléletében örvendetes, de egyszersmind megszomoritó jelenségeket is lát, 
és e jelenségeknek forrását egyrészről abban találja, hogy önmagunk iránt kevés bizalommal viseltetünk, 
másrészről pedig, hogy erőnket túlbecsüljük, s oly műveletekhez is kezdünk, melyeknek megoldásához 
nincs elég erőnk; örvendetes jelenségül említi fel, hogy a lefolyt esztendő alatt gyülekezeteinkben 
több egyház és iskola emeltetett, s hogy a legközelebb, Pápán tartott rendkívüli közgyűlésen egyházi 
rendszerünk a kor kívánalmaihoz képest átalakíttatott; szomoritó jelenségül pedig azt említi fel, hogy 
egyházi ügyeink szerelésénél és határozataink végrehajtásánál a megkivántató buzgalmat nem tanúsít
juk s a szükséges erőt ki nem fejtjük. 0 kívánja, hogy jövőre az egyes részek az összefüggés 
szükségének érzetében minél szorosabban, önkéntesen csatlakozzanak az önalkotta szabályok megtartá
sára és ez által az egyházkerület érdekének előmozdítására, és ezzel a közgyűlést megnyitottnak kijelenti.

Ezután a napirendre térve:

3 .  Felvétetett az egyházkerületi főjegyzőre beadott szavazatok felbontására a múlt évi 
jegyzőkönyv 3. pontja alatt kiküldött választmány jegyzőkönyve. E szerint a 161 szavazati joggal 
biró testületektől az egyházi főjegyzői tisztségre 160 jogérvényes szavazat érkezett be, melyekből 
Ritter István 100 szavazatot, Trsztyénszky Gyula 17-et, Horváth Sándor 11-et, Poszvék Sándor 10-et, 
Tatay Sámuel 9-et, Csapli István 4-et, Schneller Vilmos 2-őt, Gyurátz Ferencz 2-őt nyervén, a többi 
szavazatok pedig egyesek közt megoszolván : egyházkerületi egyházi főjegyzőül Ritter István gyönki 
lelkész — és volt egyh. kér. aljegyző általános szavazattöbbséggel megválasztatott;

Az egyházkerület a főjegyzői tisztségnek ilyképeni betöltését helyeslőleg tudomá
sul vévén, Ritter István lelkészt és volt aljegyzőt a főjegyzői széknek elfoglalására 
felhívta, a ki az egyházkerület benne helyezett bizalmát megköszönvén, helyét a köz
gyűlés éljenzése közt azonnal elfoglalta.

Minthogy azonban ezen választás által a kér. egyházi aljegyzői tisztség üresedésbe 
jö tt: a gyülekezetek és egyéb szavazati joggal biró testületek felhivatnak, hogy sza
vazataikat az egyházi aljegyzőre folyó évi decz. 31-éig superintendens úrhoz a szo
kott módon beterjesszék, azok felbontásával és számbavételével a múlt évi gyűlés 
vonatkozó pontja alatt kinevezett választmány oly utasítással bízatván meg, hogy hiva
talos jelentését a jövő egyházkerületi közgyűlésre beterjessze.

Végre az üresedésbe jött egyházi aljegyzőségre e gyűlés folyamára Trsztyénszky 
Gyula lelkész és esperes helyettesittetvén, az aljegyzői széket elfoglalta.

3 .  Felvétetett a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministeriumnak múlt évi aug. 5-én 
19,962. szám alatt kelt intézvénye, mely szerint Pulszky Ferencz a m. nemzeti múzeum igazga
tója a Magyarországban létező vagy létesítendő közhasználatra szánt gyűjtemények- és könyvtárakra 
való felügyelet gyakorlása czéljából, országos főfelügyelőévé legkegyelmesebbeu kineveztetett;

Köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
4 .  Olvastatott a nmlt. in. kir. vallás- és közoktatási ministeriumnak múlt évi szeptember

7-én 23,297. szám alatt kelt rendelete, az őszi gyakorlatokra behívandó néptanítók helyettesítése 
tárgyában ;

Minthogy a néptanítóknak az őszi fegyvergyakorlatokra évenkénti behívása által 
a népnevelés nagy fontosságú ügye nevezetes hátramaradást szenved: az egyházkerület 
az egyetemes közgyűlésre küldendő képviselőit oda utasítja, hogy ez érdemben az egye
tem utján orvoslást szorgalmazzanak.

3 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium mult évi szeptemb. 26-án 
1326. szám alatt kelt intézvényével értesíti az egyházkerületet, hogy Krób Pál zalamegyei II. tan- 
felügyelő e hivatali minőségében végleg megerősittetett ;

Tudomásul szolgál.



G . Ugyan a limit, m. kir. vallás- és közoktatási ministerium mult évi deczember 6-án 
27,398. számú rendeletével értesíti az egyházkerületet, hogy a népoktatási tanintézetek számára könnyen 
megérthető s lehető olcsó taneszközök készítését elrendelte, hogy azok a nevezett tanintézetekben 
még a f. 1874/.-ik tanév elfolyása alatt megtauittathassanak ; e taneszközök nagyban megrendelhetők a 
budapesti egyetemi nyomdában, hol a nagyban megrendelők a könyv lapján kitett 60 krból, illő szá
zalék leszámítást fognak nyerni ;

Köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
'7. Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium mult évi októb. 21-én

1285. szám alatt kelt intézményével értesíti az egyházkerületet, hogy a felekezeti tanítói egyletek 
elnökei és tagjai egymás közti levelezéseiknél portómentességet nem élvezhetnek;

Tekintetbe véve azt, hogy a tanítói egyletek jótékony befolyását a népnevelés 
nagy fontosságú ügyének előmozdítására maga a törvényhozás is elismerte az által, 
hogy ily egyletek alakítását az 1868. évi 38. t. ez. 147. §-a által elrendelte: az 
egyházkerület az egyetemes gyűlésre küldendő képviselőit oda utasítja, hogy a portó- 
mentességnek a tanitó-egyletek tagjainak hivatalos levelezéseikre leendő kiterjesztését 
szorgalmazzák.

8 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium mult évi októb. 31-én
26,521. szám alatt kelt intéz vényével, a mnlts. m. kir. honvédelmi ministerium körrendeletét küldi 
meg, — mely szerint a felszentelt és lelkészül vagy segédlelkészül alkalmazott, de besorozott honvé
dek az illető zászlóalj-parancsnokságnak feljelentetni rendeltetnek ;

Köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
9 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium mult évi nov. 5-én 29,063. 

szám alatt kelt rendeletével arról értesíti az egyházkerületet, hogy a pesti népoktatási kör által 
kiadott „Olvasó könyv a haladó felnőttek számára“ czimü munka a kijelölt czélra minden tekin
tetben ajánlatra méltónak találtatott s felekezeti iskolákban, különösen ismétlő iskolai használatra 
ajáultatik ;

Köröztetve lévén, tudomásul vétetik.
1 0 .  Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium mult évi november 27-én 

32,632. szám alatt kelt intézményével a tanitó-képezdék czélszerü építését, illetőleg átalakítását s kellő 
felszerelését s ezekben a mezei gazdaság és kertészet alap ismereteinek is taníttatását meghagyja;

A soproni és felső-lői tanitó-képezdék igazgatóival annak idején közöltetvén, tudo
másul szolgál.

1 1 . Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium mult évi deczember 16-án 
34,020. számú intózvónyóvel tudatja, hogy ő császári és apóst. kir. Felsége a pécsi ág. hitv. egyház- 
község részére templomépitési czélra, legmagasabb magán pénztárából 500 frt segélyt méltóztatott 
legkegyelmesebben engedélyezni s egyszersmind a legf. •kegyajándék összeget, illető helyére juttatás 
végett megküldi;

A legf. kegyajándék összeg a pécsi gyülekezetnek elküldve s annak nyugtája a 
nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministeriumhoz felterjesztve lévén : ő csász. és 
apóst. kir. Felségének e legf. kegyadományért az egyházker. legmélyebb háláját fejezi ki. 
A nmlt. m. kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium folyó évi jan. 18-án 

21,227. szám alatt kelt rendeletével a faiskolák ápolását sürgeti, értesítvén, miként Lukácsy Sándor 
gyümölcsészeti és kertészeti vándortanárt azzal bízta meg, hogy a faiskolák rendezését az egész ország 
területén figyelme tárgyává tegye, azokra nézve a kellő útmutatásokat adja meg, s ott hol közöny 
mutatkoznék, serkentőleg hasson;

Köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
1 3 .  A nmlt. m. kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium múlt évi aug. 22-én 

553. szám alatt kelt körrendeletével az 1874. évi XXV. t. czikket közli s annak V. szakasza foly
tán a lelkészeket statistikai adatok gyűjtésére hívja fel;

Köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
1 4 .  A nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi jan. 13-án 922. szám alatt 

kelt intézvényével a budapesti és kolozsvári tudományos egyetemek, jog- és államtudományi karánál 
tartandó túdori szigorlatokra szolgáló s legkegyelmesebben jóváhagyott szabályrendeletet a jogtano
dákkal leendő közlés végett néhány példányban megküldi;

Tudomásul szolgál.
1 5 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi január 13-án 563. 

szám alatt kelt intézvényével a magokat Nazarénusok-, Krisztuskövetőknek stb. elnevezők irányában 
követendő eljárást szabályozó körrendeletét és mellékletét másolatban tudomás végett megküldi;

A lelkészekkel tudomás és alkalmazkodás végett közöltetni rendeltetik.
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I G .  A limit, m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi február 4-én 2865. szám 
alatt kelt intézvényével superintendens urnák az 1874. évi 5000 frtnyi államsegélyről felterjesztett 
számadását jóváhagyja;

Tudomásul szolgál.
1 7 .  Ugyan a limit. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi február 9-én 1367. 

szám alatt kelt körrendeletével meghagyja, hogy a családi értesítők a védtörvény értelmében a VIII. 
minta szerint szerkesztessenek ;

Köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
1 8 .  Mégis a limit. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi márczius 2-án 4671. 

szám alatt kelt intézvényével értesíti az egyházkerületet, hogy az újvidéki 4 osztályú reáltanodától 
a nyilvánossági jog megvonatott;

Köröztetve lévén, tudomásul vétetik.
Í O .  Ugyan a limit. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi márcz. 4-én 3186. 

szám alatti intézvényével «azon rendszabályok felterjesztését hagyja meg, melyek a népoktatás folyto
nossága tekintetéből a kerületben gyakorlatban vannak ;

Az intézvény folytán superintendens ur által az egyh«ázi rendszer idevonatkozó 
rendszabályai felterjesztetvén : tudomásul szolgál.

3 0 .  Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi márcz. 5-én 35,408. 
szám alatt kelt intézvényével meghagyja, hogy a kérvények és mellékletek bélyegei hivatalos starn- 
pigliávíil ellátandók ;

Köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
3 1 .  Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium ^  szám alatt kelt intézvé

nyével arról értesíti az egyházkerületet, hogy a kormány egy felmerült eset alkalmából kimondotta, 
miként az országban létező felekezeti — valamint községek, testületek vagy magánosok által fentar- 
tott bármely nemű és fokú tanintézetek, úgy szintén a felekezetek és egyházak is, külföldi államoktól 
és azok uralkodóitól s kormányaitól segélyt és anyagi gyámolitást semmi alakban sem nem kérhetnek, 
sem el nem fogadhatnak;

Az egyházkerületi gyűlés azon meggyőződésben lévén, hogy azon segélyezések, 
melyekkel az «áldásosán működő Gusztáv-Adolf egylet, egyházainkat koronkint segélyezni 
szokta, ezen kormányrendelet által nem értethettek — azt tudomásul veszi.

3 3 .  Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium Ig 'y  számú intézvényével 
értesíti az egylnázkerületet, hogy az 1875. évi állam-költségvetésben az «ág. liitv. egyház részére meg
határozott «államsegély-összegből, a dunántúli ág. liitv. egyházkerületet illető 5000 frt összeget a 
győri kir. adóhivatalnál folyóvá tette; — minek folytán superintendens ur jelenti, hogy «azt felvette 
és a győri takarékpénztárnál elhelyezte ;

Ilelyeslőleg tudomásul vétetvén, a gyámintézeti bizottság oda utasittatik, hogy 
ezen államsegély-összeg felosztására nézve, még e gyűlés folyama alatt javashatot ter
jesszen be.

3 3 .  Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium számú intézvényével 
közli a m. kir. honvédelmi ministerium körrendeletét, a hadköteles egyéneknek kivételes engedély 
mellett vagy a nélkül való nősülhetése érdemében ;

Köröztetve lévén, tudonnásul szolg.ál.
3 4 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 12,660. szám «alatti intéz

vényével értesíti az egylnázkerületet, hogy a theologusoknak hadkötelezettségét, illetőleg az 1874. évben 
4806. szám alatt kibocsátott körrendelet továbbra is érvényben imarad, s a theologiai pályáról idő
közben lelépő ifjak a kerületből jövőre is félj el en tendő k lesznek ;

Tudomásul szolgál.
2 5 .  Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium a néptanítók nyugdíjazta

tásáról szóló törvény végrehajtása tekintetéből meghagyja, hogy a kir. tanfelügyelőknek kiadott adat
gyűjtő táblázatok pontosan kitöltendők és aug. hó 31. napjáig beszolgáltatandók, valamint ugyan e 
napig a tanítói segély- vagy nyugdij-egyletek «ahapszab«ályai hiteles másohatban szintén felterjesztené ők, 
mely mellett kimutatandó : a) hány tanító vesz részt az intézetben ? névszerint kik azok ? b) mit 
fizet az intézetbe évenkint egy-egy tag ? c) mennyi az intézet alaptőkéje ?• d) mi nyugdijt vagy segélyt 
nyújt az intézet tagjainak? e) hány tanító élvez jelenleg nyugdijat, hány özvegy és árva gyámpénzt? 
Meghagyja továbbá, hogy a kerület alatt «álló hitfelekezeti tanitóképezdébeu «alkalmazva lévő «azon 
tanárok, tanítónők, kik a nyugdíj-törvény 38. §-a értelmében a népoktatási tanítók nyugdij-intézete tag
jaivá lenni kiv«ánnak, feljelentessenek. Meghagyja, hogy feljelentessék, vannak-e a kerületben oly köz
ségek, s ha vannak, melyek azok, hol a tanítóknak a hitközség legalább is annyi nyugdijat és 
gyámpénzt biztosit, mint az országos nyugdij-törvény ;
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E nagy horderejű ügynek az egyházkerületi gyűlés által rögtöni megoldása lehe
tetlennek ismertetvén : annak tanulmányozására és véleményes jelentés tétel végett 
Poszvék Sándor esperes, és Berzsenyi Miklós elnökletével, Andorka János és Ősze 
István esperesek, Gyurátz Ferencz, Horváth Sámuel lelkészek, Müllner Mátyás, Király 
József Pál, és Stettner Gyula tanárokból, mégis Möszl Lajos tanítóból álló bizottság 
oly utasítással küldetik ki, —  hogy kimerítő javaslatát még e gyűlés folyama alatt 
beterjessze.

2 6 .  Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 10,418. számú rendeletével 
értesíti az egyházkerületet, hogy a liptómegyei ág. hitv. tanítók által 1870. évben Liptó Szt.-Miklóson 
kiadott „Prva citanka pre slovenské evanjelicki V. skoly“ czimü olvasó tankönyvet, miután az hazánk 
önállóságát tagadva, alkotmányellenes tóvtanokat tartalmaz, az iskolai használatból szigorúan eltiltotta ;

Köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
S 'T '. Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 9608. számú intézvényével 

a hadkötelezett felszentelt evang. egyének nyilvántartása szempontjából azok névjegyzékét a végett 
közli, hogy annak rovatai pontosan betöltetvén, felterjesztessenek;

A közlött névjegyzék rovatai Superintendens ur által betöltetvén, felterjesztettek ; 
— mi itt helyeslőleg tudomásul vétetik.

3 8 .  Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 13,589. számú intézvényével 
a családi értesítők kiállításának módozatát közli;

Köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
3 9 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 13,706. számú intézvényé- 

vel a néptanítók fizetésének miként eszközölhető emelésére, Superintendens ur nézeteit kéri, különösen 
a megkezdés és további fejlesztés módozatait illetőleg oly részletekben, melyek különösen a felekezeti 
hatóságok irányában részéről s a törvényhozás által elfoglalandó álláspontra s e hatóságoknak viszont 
ez ügyben igénybe veendő közreműködésére vonatkozhatnak ;

Az egyházkerület a népnevelés nagy fontosságú ügyét mindenkor szem előtt tartva, 
már évek előtt szabályul állította fel, hogy a néptanító fizetése, a szabad lakás, ter- 
mesztményeken, tandíjon és stólán felül, készpénzben legalább is 300 frt legyen. 
Legújabban pedig „Rendszer“-ének átdolgozásánál a tanító fizetés minimumát 400 fo
rintban állapította meg, s a kerületbeli espereseknek az 1858. és 1859-iki határozatok 
figyelemben tartásával azon utasítást adja, hogy midőn hivatalváltozás van, minden 
befolyásukat arra használják fel, hogy a tanítóknak minél jobb fizetést biztosíthassanak. 
De az egyházkerület ezeken kívül még más módot is ismer a tanítók fizetésének eme
lésére, és ez nem más, mint a tanítók szorgalma, ügyessége és hivatásuk pontos és 
lelkiismeretes betöltése, mert úgy van meggyőződve, hogy ha a tanítók jók leendnek, 
hivatásuknak teljesen megfelelendnek, jó leend azok fizetése is. Ezek azon nézetek 
dióhéjba szorítva, melyek által az egyházkerület a tanítók fizetésének javítását elér
hetni véli, — s ez válasza a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium által 
ez érdemben hozzá intézett kérdésre.

3 0 .  Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi 861. számú intózvé- 
nyével a balaton-füredi szeretetház gyámolitására segélypénzek gyűjtését rendeli ;

A rendelet köröztetve lévén, a balaton-füredi szeretetház a hívek meleg részvétébe 
ajánltatik.

3 1 . Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási miuisterium f. évi 1066. számú intéz- 
vényével értesít, hogy V. Ferdinánd királyért elrendelt országos gyász f. évi jul. 6-ától okt. 25-óig 
fog tartani, mely időtartam alatt a hivatalos kiadványok fekete pecsétviasszal lesznek pecsételendők, 
az ostyával pecsételt kiadványoknál pedig az ostya fekete papírral fedeztetik be;

Köröztetve lévén, tudomásul szolgál; s egyszersmint Superintendens ur hivatalo
san jelenti, hogy az elhunyt jóságos királyért a gyászünnepély a kerület minden egy
házában nagy részvéttel megtartatott.

3 3 .  Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 7jJ- szám alatt kelt intéz
ményével arról értesít, hogy a földmivelés, ipar- és kereskedelmi m. kir. ministerium megengedte, 
miként f. évi julius hó 1-étől kezdve az uj mérték, sulyok és mérő-eszközök, a felek kölcsönös meg
egyezése mellett, a közforgalomban alkalmazásba vétessenek ; s egyúttal elrendelte, hogy a kormány 
felügyelete alatt kiadott átszámítási táblázatok könnyen hozzáférhető helyen kifiiggesztessenek. Ily, 
az összes uj mértékrendszereket magában foglaló s 16 átszámítási táblázatból álló gyűjtemény 48 
krjával Budapesten, Posner Károly Lajos papirkereskedésében kapható;

Köröztetve lóvén, tudomásul szolgál. 2



3 3 . Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 17,226. számú intézvéuyá- 
ben arról értesíti a kerületet, hogy tudomására jutott, miként a felső-lövői ág. hitv. tanitóképezdében 
nemcsak a tannyelv kiválókig német, hanem a magyar nyelvre mint tantárgyra is kevés figyelem for- 
dittatik, az alkotmánytan, gyakorlati kertészet és gazdászat nem tanittatik, a rajzra pedig kevés súly 
fektettetek s végre, hogy az intézet legnagyobb részben külföldi segélypénzzel tartatik fenn, a Super- 
intendentiától alig nyervén valami segélyt. Ennélfogva felvilágosító részletes jelentést kíván az iránt : 
minő körülmények kívánják, hogy említett intézetben a tannyelv a német legyen, s ha ez nem nél
külözhető, miért nem használtatik a német tannyelv mellett a magyar nyelv is oly mértékben, hogy 
minden ott tanuló növendék képes legyen hazánk állami nyelvét kellően elsajátítani ? a fennemlitett 
tantárgyak miért nem taníttatnak ? az intézet minő eszközökkel van felszerelve és minő gyűjtemények
kel bir ? gyakorló iskola hiányában foglalkoznak-e és hol a növendékek -gyakorlati tanítással ? végre 
miként van az, hogy az egyházkerület oly kevéssé látszik gyámolitani ezen képezdét, hogy annak 
fentartása csaknem egészben külföldi adományok által eszközöltetik, s ezért minő kötelezettségi vi
szonyban van többször említett képezde, az ötét segélyző külföldi egyletekkel ?

Superintendens ur nyomban beadja az intézet igazgatója Stettner Gyula hivatalos jelentését, 
a felső-lövői tanitó-képezde viszonyairól ; melyből kitűnik, hogy az intézetben a tannyelv a német 
ugyan, mert az intézet a német ajkú felső-vasi gyülekezetek szükségletére állíttatott, de azért kellő 
súly van arra fektetve, hogy a növendékek hazánk állami nyelvét is elsajátítsák ; — kitűnik továbbá, 
hogy azon külföldi jótékony egyletek, melyek a felső-lövői képezdét segélyezni szokták, a további se
gélyezés feltételéül egyedül azt kötötték ki, hogy a tanitóképezde a dunántúli egyházkerülettel szer
ves összefüggésben maradjon;

Az igazgató ezen hiv. jelentése tudomásul vétetvén, a nmlt. m. kir. vallás- és 
közoktatási ministeriumhoz felterjesztetni rendeltetik ; — jövőre nézve azonban meg
hagyja az egyházkerület az igazgatónak, hogy évi jelentését ne a kerületi gyűlésre, 
hanem az iskolai nagy bizottmányhoz adja be, hogy az a képezdére minél tüzetesebben 
felügyelhessen, — és meghagyja különösen, hogy a képezdében a magyar nyelvre, mint 
az állam nyelvére nagyobb gond fordittassék, íőképen pedig, hogy német ajkú hit
rokonainknál is a magyar állam iránti hűség s a magyar alkotmányos szellem, mely 
őket eddig átlengte, jövőre is tápláltassék és terjesztessék.

Jegyzetté: Kis Sándor, egyházkerületi világi főjegyző.
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3 4 .  Főtisztelendő Superintendens ur előterjeszti a tavali kér. közgyűlés óta kormányzata 
körében felmerült nevezetesebb, és közfigyelmet érdemlő ügyekről és hivatalos eljárásról évi jelenté
sét, melynek

a .  1-ső pontja szerint a tavali kér. gyűlésünk j. k. 24. p. alatt az eddig négy évtizeden át gya
korlatban volt, de törvényesitést nem nyert egyházi rendszerünk beható tárgyalása, és végleges 
megerősítése czéljából elhatározott rendkívüli közgyűlés f. év juu. 8-án Pápán megtartatott ; és 
ezen nagy horderejű ügy az egyházmegyék befolyása, és méltó érdekeltsége mellett befejezve 
lévén, úgy ezen pápai gyűlésünk jegyzőkönyve, mint maga az „Egyházi rendszer" sajtó alatt 
van ; minthogy pedig ezen hivatkozott gyűlés határozata szerint az egyli. rendszer az eredeti 
magyar szöveg mellett a német ajkú gyülekezetek számára ezeknek nyelvén is kinyomandó, for
dítóul a német szövegre Schneller Vilmos, községi lelkész urat sikerült megnyernie;

A jelentést Schneller Vilmos ur, e nem csekély fáradságot igénylő vállalkozásá
nak előleges méltánylásával tudomásul vétetik ;

b .  2-ik pontja szerint egyházlátogatást ez idén legközelebb septeinb. hó folyama alatt a zalai egy
házmegyében fog tartani ;

Tudomásul szolgál.
C. 3-ik pontja szerint az egyházak és iskolák körül jelentkezett mozzanatok egyházhiveink hitéleté

ről, és —  a mostoha időviszonyok mellett sem lankadó áldozatkészségéről ez évben is fényes bi
zonyságot tesznek ; nevezetesen :

A s o p r o n i  a l s ó  e g y h á z m e g y é b e n :  Beleden uj lelkészlak épült, Ed ve s Vásárosfalu 
lánygyülekezetek — uj iskolát, Németi Így. tanitólakot és iskolát építettek. Iskolai czélokra 
adakoztak : Rupprecht Lajos 25 frtot a n.-geresdi szorgalmas tanulók számára, és méter-mérték 
készleteket 4 iskola számára ; Rupprecht János a szakonyi iskolának 40, — a ns.-ládonyinak 
10, — és a r.-szemereinek 5 frtot ajándékozott.

A v a s i  f e l s ő  e g y h á z m e g y é b e n :  Német-sz.-Mihály 1874. novemb. 18-án megtartotta 
Kieleisz Teofil érdemes tanítójának félszázados örömünnepét, mely alkalomból nevezett tanító 
ő cs. és apóst. kir. Felségétől nyert ezüst érdemjellel diszittetett fel az illető esperes által ; Uj
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iskolák épültek : Felső-Eőrben, Rohonczon. és Alsó-Rönökön ; ugyan iskola építéssel foglalkoznak : 
Kukniér, Körtvélyes; Rolioncz uj díszes lelkészlakot épített.

A v a s i - k ö z é p  e g y h á z m e g y é b e n :  R.-Lakon uj — két tanteremmel ellátott czél- 
szerü tanoda, Domonkosfán uj lelkészlak épül, a régi pedig iskolává alakíttatott át. Hodos uj 
lelkészlak építéséhez készül ; Rába-Bogyoszló, — ezen szám — és erőre nézve oly gyenge Így. 
is a kebelében életkérdéssé lett iskola szervezéssel komolyan foglalkozik, régi iskolájának czél- 
szerütlen házát eladván 600 írtért, helyébe 1500 írton egy — iskolává könnyen átalakítható, 
egy hold belsőséggel, l ' / 2 hold kültelekkel biró épületet ve tt; Prosznyákfa Így. évek óta küzd 
tanítói állomásának alakításával, és miután tanítójának 300 frt fizetést biztosítani nem képes, 
az államtól segélyt reményivé, iskolájának községévé szervezését sürgeti.

A k e m e n e s a l j i  e g y h á z m e g y é b e n :  K.-Hogy ész tanitólakot és iskolát két tanterem
mel ; K.-Mihályfa Így. tanitólakot és iskolát két tanteremmel ; Ns.-Magasi másod tanitóilakot és 
iskolát épitett.

Mind a három vasi egyházmegyét illetőleg emlittetik, miszerint azon — már az 1872-ik évi 
jelentésben megemlített 3508 frt összegnek, melyet a megye a franczia sarczból a vasmegyei ev. 
egyházaknak nevelési czélokra, főkép Berzseuyi Miklós ur — közbejárásával osztályrészül jutta
tott — az illető egyházmegyék lólekszámszerinti arányban már élvezetébe léptek, és általuk 
tanítóké pezdei szegény tanulók segélyezésére fordittatik.

A v e s z p r é m i  e g y h á z m e g y é b e n :  Hány Így. uj, diszes toronynyal ellátott templo
mot épit ; Yarsány Így. templomát felemelte, cserép alá vette, és ahoz tornyot épitett ; Csurgó 
Így. Belovics Julia végrendelete folytán 200 frtnyi hagyományban részesült, és ugyan az, uj 
iskolát épit ; Yath Így. uj iskolája tető alatt áll ; Szergény, tüzkárosult lg)', uj, biztos és 
czélszerü iskolát és tanitólakot épit ; N.-Szöllős templomát, s minden egyházi épületeit tetemes 
költséggel kijavította ; Rigács Így. 6 mázsás harangot szerzett ; Galsa lelkészlaka kiépítésével 
foglalkozik, melynek költségeihez Perlaky Gábor felügyelő 100 írttal járult; Sikátor, szűk tanitó- 
lakát eladta, és a lelkészlak szomszédságában egy tágasabb beltelkü épületet vett az ahoz tartozó 
külsőségekkel együtt, mely utóbbiakat, a lelkész és tanitó haszonélvezetébe szándékozik bocsá
tani; Bakony-tamási önkéntes adakozások alapján 1874. őszén 100 mérő összeggel takarékmag
tárt alapított.

A győr i  e gyhá zme gyébe n  : Mérges tüzkárvallott egyház uj lelkészlakot épitett, gazdasági 
épületekkel együtt ; az építkezési költségekhez Enessey Kálmán, egyházmegyei flgy. 100 frtot ado
mányozott. Ugyanott a szintén porrá égett tanitólak és iskola megépítése jövő évre halasztatott, 
addig a szükséges helyiségről az esperes rendelkezett; Kapi iskoláját a törvény követeléseinek 
megfelelőleg átalakította; Móriczhida uj iskolát épitett; Bezi a tanitólakot és iskolát újjá ala
kította, és egy segédtanító számára lakot épitett ; Tét tanitólakot, két termü iskolát épitett se
gédtanítói lakással.

A f e h é r - k o m á r o m i  e g y h á z m e g y é b e n  : Tordason Varga István, Bokodon özv. Szabó 
Pálué egyházi czélokra 100— 100 frtot hagyományozott; Oroszlányban m. é. novemb. 18-án a 
templomba betört tolvajok készpénzül 300 frtot, és majdnem minden, a szertartásokhoz használt 
eszközöket elrabolván, az utóbbiak megszerzésére a hívek 150 írton felül adakoztak.

A z a l a i  e g y h á z m e g y é b e n :  Kapolcs templomát újra fedette ; Eőcs Így. magtárt alapí
tott ; Nagy-Vázsonyban és Mencshelyen templom és uj iskola körül javítások történtek.

A somogyi  e g y h á z m e g y é b e n  : Iharos-Berény templomát újból fedette, és orgonáját ki
javíttatta ; Iharos Így. a tanitó számára 7i telket vett ; Pogáuy-sz.-Péter iskoláját czélszerüvé 
alakította ; Porrog-sz.-Király iskoláját két tantermüvé változtatta, és második tanítói állomást 
szervezett ; Nemes-Pátró uj diszes lelkészlakot épitett ; Gyékényes tetemes költséggel szép tanitó
lakot és iskolát, a lelkésznek pedig uj gazdasági épületeket emelt; Szepetnek 6 mázsás haran
got szerzett ; Súrd uj iskola-építéssel foglalkozik ; Szőke-Dencs diszes tanitólakot, gazdasági épü
leteket, és uj iskolát emelt.

A t o l n a - b a r a n y a - s o m o g y i  e g y h á z m e g y é b e n :  Pécs uj diszes templomot, uj csinos 
lelkészlakot, és egy — a lelkészfizetésének alapjául szolgáló bérházat épített ; az uj templomot
f. év április 18-án Schleining Károly esperes, és Bergmann Lajos — izményi lk. közreműködése 
mellett, személyesen szentelte fel. Az építkezések ezen még uj anyaszentegyháznak tetemes — 
szinte 30,000 frtot meghaladó költségében vannak, melyekből még nehány ezer frtnyi adósság 
terheli ugyan, de az elöljáróság buzgóságának méltánylatára kiemeltetik, hogy mind az egyház 
körében gyűjtött, mind a segélyezés utján nyert pénzeket az elöljáróság és ennek élén Nádossy 
István flgy. czélszerüen kezelte. A felszentelési ünnepélykor, melyben Pécs rang- és hitfele
kezeti különbség nélkül atyafiságosan részt vett, Nádossy Kálmán a lelkész fizetésének alaptőké
jéhez 500 frtot adományozott ; Sz.-Lőrincz aug. 15-én templomának első évszázados ünnepét tar-



tóttá, mely alkalomra templomát tetemes áldozatokkal kijavította, és uj díszbe állította; Tékes 
és Szabadi lgyk. uj iskolákat építettek ; Bollmány Így. uj imabáz építéséhez készül ; Majos is
koláját a törvény követelményeinek megfelelőleg bővitette ; ugyanott a confirmátio alkalmából 
özv. Zulauf Jánosné 120 frtnyi, és több apák, kegyes adakozásokat tettek a templom feldíszíté
sére ; Gyönk magyar és német iskoláját egyesítvén, a tantermeket czélszerüen kiépítette ; Polány 
Így. tanitóállomás javára a községi vagyonból % telket nyert ; Elvers Nándor a kácsfalui iskola 
felszerelésére több taneszközt ajándékozott ; a bonyhádi algymnásium az ottani takarékpénztártól 
chémiai szerekre 50 frtot kapott ; Bikácson takarékmagtár alakult, és ugyanott népiskolai könyv
tár állíttatott fel.

Győr  tanintézetéhez testgyakorló iskolát szerelt fel, ugyanott legközelebb elhunyt Bel i  ez a y 
J ó n á s ,  urodalmi nyugalmazott mérnök a soproni tápintézetre 3000 frtot hagyott végrendeletében 
körülirt feltételek mellett.

Végül — K i r á l y f ö l d i  Pé t e r  atyánkfia, ki f. évben Pápán elhunyt, bemutatott végren
delete szerint a soproni főgymnásium, tanitó-képezde, és kerületi gyámintézet javára nagyszerű 
kegyes alapítványt tőn, mely hagyaték tárgyalásánál a pápai közgyűlés határozata értelmében 
egy bizottság őrködik a kerülőt érdekei felett ;

A kerületi gyűlés az — egyházunk életéből felmutatott mind ezen tényekben az 
újra éledő, és folyton növekedő vallásos buzgalomról, és egyházunk iránti hit hű ragasz
kodásról örvendetes tudomást vevén, a kegyes adakozóknak, és jóltevőknek e helyen is 
köszönetét mond ; különösen pedig Királyföldi Péter, és Beliczay Jónás neveiket, melyek 
mindenha áldva ható kegyes alapítványaikban örökítve vannak, és kik magukat az egy
házkerület irányában főtanodánkban örök hálára érdemesiték, — hálás és kegyeletes 
érzelmek közt jegyzőkönyvébe iktatja ; a Beliczay-féle alapítványra nézve Superinten
dens ur meghatalmaztatik, hogy a hagyaték tárgyalása alkalmával a kerület érdekeit 
ügyvéd által képviseltesse ;

d . 4-ik pontja szerint az 1874-ik évi egyetemes gyűlésen kerületünket képviselte, és az egyetemes 
gyűlés által kiküldetve, a theologiai akadémia ügyében Pozsonyban tartott egyetemes választmányi 
gyűlésben mélt. kér. felügyelő úrral együtt részt vett ;

Tudomásul szolgál.
e . 5-ik pontja szerint a soproni főtanoda, hittani iutézet, és tanitó-képezde téli és nyári vizsgáin, 

úgy azok befejeztével az érettségieken jelen volt, és junius 16-án a kér. iskolai nagybizottmány 
szokott évi gyűlését elnöklete alatt megtartotta ;

Tudomásul szolgál.
f. 6-ik pontja szerint részvéttel emlékezik halottainkról, névszerint néhai Kirchknopf Mátyás, sza

lonaki lelkész és felső-vasi esperes, — Geschrey György, volt zala-istvándi, és Pártay József — 
döröcskei lelkészek neveiről ;

A gyűlés által résztvevő tudomásul vétetvén, — Kirchknopf Mátyás urnák a ke
rület közügyei körüli hasznos szolgálatai és érdemei jegyzőkönyvileg is méltányoltatnak ;

g*. 7-ik pontja szerint lelkészi hivatalukról lemondtak : Manhardt Mihály ruszti, Kis Sándor bobai 
és Takács György eőri-szigeti lkk. ;

Tudomásul szolgál.
l i .  8-ik pontja szerint az esperesi hivatalról lemondott : Tót János kemenesalji, — és Trsztyénszky 

Gyula soproni alsó-esperes;
i .  9-ik pontja szerint esperesül megválasztattak : a kemenesalji egyházmegyében Csapli István, ma- 

gasi lk. ; a soproni alsó egyházmegyében újólag Trsztyénszky Gyula n.-geresdi lk. ; a felső-vasi 
egyházmegyében Renner Endre, alhói lk. ;

k . . 10-ik pontja szerint a felügyelői hivatalról lemondott : Baranyai László, soproni alsó ; Kurcz
György, tolna-baranya-somogyi ; Boda József, kemenesalji ; Konrád Lajos, ruszti ; és Toperczer 
Károly, vasi-felső egyh. felügyelők;

l. 11-ik pontja szerint felügyelőül választattak: a soproni alsó egyházmegyében újólag Baranyay 
László; a veszprémi egyházmegyében Ajkay Imre; Ruszton, Zehetner János; a tolna-baranya- 
somogyi egyházmegyében Dobrovszky János ; és a kemenes-alji egyházmegyében Radó Dénes urak ;

m .  12-ik pontja szerint lelkészekül megválasztattak : Dubovay Béla, Ns.-dömölki sglk. ; Zala-istvándra 
Kis Lajos, bobai sglk ; ugyanoda

n .  13-ik pontja szerint helyettesekül és segédlelkészekül meghivattak: Manninger György, borostyán
kői sglk., a szombathelyi lgy.-be segédül; Blazer Károly, sz.-chrischonai missionarius, Adolfsdorfba 
(Slavonia) ; Hammel Alajos, mucsfai sglk., Kétyre ; Takács Gyula, b.-szombathelyi sglk. helyettesül 
a veiegi — szólhüdés következtén hivatalképtelen lelkész mellé; Nagy Lajos, gergelyi sglk. 
N.-Döméikre ugyanazon minőségben ; Szax Benő, ruszti sglk. ugyanoda helyettesül ;
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A g —n alpontok alatti jelentések tudomásul vétetnek.
o . 14-ik pontja szerint üresedésken van a lelkészi hivatal: Hidason, Szalonakon, Ruszton, Eöri-Szi- 

geten és Döröcskén. Szalonakon a rendszer által kitűzött időn túl is üresedésben van a lelkészi 
hivatal azon oknál fogva, mivel a gyülekezet egyik jelöltje, Szüdel Ármin, jelenleg Zágrábban 
lelkészkedő egyén előéletére nézve erkölcsi kifogás alá esvén, egyházi rendszerünk szerint kijelöl
hető nem volt; és —  minthogy a gyülekezet továbbra is a nevezett egyénhez ragaszkodott, az 
illető esperes a törvényes jelöltek közül a választást maiglan sem eszközölhetvén, ezen ügy, mint 
egyh. rendszerünk értelmében a kerület hatáskörébe tartozó — ide terjesztetik;

A kér. gyűlés mélt. Takács Lajos és nt. Schleining Károly urak elnöklete mellett, 
az egyházi részről : Csapli István, Mészáros István, Kolbenheyer Mór és Renner Endre ;

- a világi részről : Radó Dénes, Ajkay Imre, Yidos László, Szovják Hugó urakat ki
küldi azon megbízással, miszerint a szalonaki kijelölési ügyet a mellékelt ügyiratok 
alapján megvizsgálván, véleményes jelentésüket még e gyűlésre beterjesszék ;

o. 15-ik pontja szerint lelkészi vizsga után segédlelkészekül felavattak: Eősze Dezső és Bancsó 
Antal a superintendens rendelkezésére ; Esztel Rezső, Ondódra ; Turcsányi Gyula, Sárra ; Fri'iwirth 
Sándor, Ns.-Kérre ; Nagy Lajos, Gergelyibe ; Tamaska Lajos, N.-Geresdre; Pieler Mátyás, Boros
tyánkőre; a lelkészi vizsgát még sikerrel letették: Nagy Sándor, Sárkány Emil és Mészáros János.

p .  16-ik pontja szerint lelkészi vizsgára ez idén jelentkeztek: Haliéból: Yeres József, Fámler Adolf, 
Kirchner Elek; Bécsből: Horváth Dezső, Gáncs Jenő, Szalay Sándor, Eőri István;

r .  17-ik pontja szerint tanári vizsgára jelentkezett: Marhauszer Imre, bonyhádi algymnásiumi igaz
gató tanár a latin irodalomból és bölcsészeiből ;

Az o—r alpontok alatti jelentés tudomásul vétetik.
S. 18-ik pontja szerint a tiltott fokú házasságok felmentvényi dijaiból befolyt 725 frtot —  ennek 

elosztására nézve előadott javaslatával — a kér. gyűlés rendelkezésére bocsátja;
A javaslat elfogadtatván, ennek értelmében a soproni tanári nyugdíj-intézetnek 

500 frt; a bonyhádi altanoda tápdijának 125 írt;  a felső-lövői képezdének 100 frt, 
összesen 725 frt kiutalványoztatik ;

t .  19-ik pontja szerint a felmentvényi dijak és az államsegély évenkint időközben takarékpénztárilag 
gyümölcsöztetvén, ennek hasznából 500 frtot a kerület rendelkezésére bocsát;

A rendelkezésre bocsátott 500 frt a soproni tanári nyugdíj-intézet alapjához adatik ;
q . 20-ik pontja szerint az áldásos Gusztáv-Adolf egylettől segélyt nyertek : Antonovácz 244 frt 30

krt; Eszék 81 frt 43 krt;  Adolfsdorf 122 frt 15 krt ; Bonyhád algymnásium 162 frt 86 krt ;
Duma-Földvár 162 frt 86 krt ;  Pécs 244 frt 30 krt;  Hánta 114 frtot; R.-Komárom 195 frt
43 krt; Liszó 25 frt 95 krt ;  Soproni tanitóképezde 37 frt 55 krt; Rohoncz 16 frt 28 krt;
Scluniedraith 203 frt 58 krt ;  Szombathely 439 frt 65 krt ;  Székesfehérvár 244 frt 30 krt;
Alsó-Lövő 81 frt 43 k rt; Felső-Lövő 2500 frtot; Kácsfalu 2159 frt 58 krt ;  Zágrább 409 frt 
47 krt, összesen 7445 frt 39 krt;

A Gusztáv-Adolf egyletnek magyarhoni ev. egyházunk, és illetőleg kerületünk 
egyházi intézményei iránt ezen megható számokban beszélő testvéries érzelme, evaugyé- 
liomi buzgalma, és gyám öli tó jótékonysága a kerületi gyűlés kebelében örvendetes és 
hálás visszhangra találván, Superintendens ur megkéretik, hogy a kerület ezen érzel
meinek a Gusztáv-Adolf egylet központi bizottságánál kifejezést adjon;

u .  21-ik pontja szerint az e. e. e. gyámintézettől segélyeztelek : Mérges 400 írtta l; a slavoniai 
missió 70 írttal; Csák vár, Pécs, A.-Káld, Szombathely, Németi 50—50 írtta l; Petőfalva, Job
bágyi, Szedres, Borjád 2 5 —25 írttal, összesen 850 írtta l;

Tudomásul szolgál.
V. 22-ik pontja szerint a Glosius-Artner-Karolina-féle alapból segélyt nyertek: Turcsányi Adolf, 

nyugalm. tanár 100 frtot; Mód Mihály, nyugalm. lelkész 80 frtot; Krausz Teofilnó és Szalay 
Józsefné 60—60 frtot, összesen 300 frtot;

Tudomásul szolgál.
X . 23-ik pontja szerint az 1874. évi kér. gyűlés 65-ik j. k. p. szerint felosztott tavali 5000 frt 

államsegélyt az illető helyekre elküldötte és a nyugtákkal igazolt számadást a nmlt. vallás- és 
közokt. ministeriumhoz felterjesztetett, melynek helyeslő intézvényét a kér. gyűlés elé terjesztette ;

Tudomásul vétetik.
y .  24-ik pontja szerint az 1875. évi 5000 frt államsegélyt ministeri utalványozás folytán a kér. 

felügyelővel együtt nyugtatva junius 11-én a győri m. kir. adóhivatalnál felvette, mi ugyan az 
nap óta az ottani takarékpénztárban elhelyezve lévén, az egyházkerület rendelkezésére bocsáttatik ;

A gyűlés az államsegély kiosztására nézve a gyámint. bizottság meghatalmazásával 
már intézkedvén, a jelentés e helyen tudomásul vétetik ;

3
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Z. 25-ik pontja szerint a kér. gyűlés jegyzőkönyvét, és ez idén kinyomatott egyházi névtárunkat a 
testvér evang. és ref. egyházkerületekhez elküldötte, és azoktól töhh-kevesehh szánni cserepéldá
nyokat vett a kér. levéltár és az egyházmegyék számára;

Tudomásul szolgál.

a. a. 2G-ik pontja szerint az egyetemes törvényszék által a győr-szemerei egyház ügyében hozott Íté
letet a periratokkal együtt végrehajtás végett az illető esperesi hivatalhoz áttette.

E jelentés folyamán Kis Jenő, mint a győri egyházmegye tiszti ügyésze előadja, miszerint 
a győr-szemerei gyülekezet ügyében az egyetemes törvényszék, mint legfelsőbb egyházi bíróság 
által hozott Ítéletet végrehajtás végett a győri kir. törvényszékhez beadván, ezen kir. törvényszék 
indokolt Ítéletével azon alapon, mely szerint ezen ügy — mint birtok jogviszonyokat érintő per 
elbírálására nézve az egyházi törvényszék illetékességi körén kívül esnék, a kért végrehajtást 
megtagadta ;

Mire nézve a győri egyházmegye oda ntasittatik, hogy a győri kir. törvényszéknek 
ezen — a végrehajtást megtagadó Ítéletét t. ügyésze által a legfelsőbb kir. semmitő- 
székhez fölebbezze; egyszersmind ezen ügy — miután győri kir. törvényszék a három 
egyházi törvényszék által hozott Ítélettől az illetékességi jogot — és ennek alapján a 
végrehajtást megtagadta, ezen kér. gyűlésből az egyetemes gyűléshez felterjesztés hatá- 
roztatott az iránt, miszerint az egyházi törvényszékek jog- és hatásköre az egyház
egyetem közvetítésével szabályoztassék ;

b. b. 27-ik pontja szerint Ludig Manó, 2-od éves soproni theologusnak a tanári kar meghallgatása
után egyh. rendszerünk értelmében engedélyt adott arra, hogy a theologiai tanfolyam köteles 
harmadik és negyedik évét külföldi egyetemen végezhesse;

Tudomásul szolgál.
c. c. 28-ik pontja szerint Lahne Frigyes folyamodvánjmt a végett, hogy Sopronban létező magán-

alreál-gymnásiumát főreál-gymnásiummá átalakíthassa,, és annak számára nyilvánossági jogot nyer
jen, — Petrik János Jakab, mint az intézet kér. felügyelőjének meghallgatása után — a nmlt. 
vallás- és közoktatási minister úrhoz pártolólag felterjesztette ;

Tudomásul vétetik.
d. d. 29-ik pontja szerint a köztartozási hátralékok kimutatását az év elején a 1er. számvevőtől ki

vette, és azoknak beszolgáltatását az illető esperesi hivataloknál sürgette;
Tudomásul szolgál.

e. e. 30-ik pontja szerint Szendrői Sándor, győri hites ügyvédet felkérte, hogy a gyámoldai főpénz-
tárnoknak a pénzek kihelyezése és betáblázása körül segédkezet nyújtson, mire ez ajánlkozott, 
és máris elismerésre méltó szolgálatokat tett ;

Helyeslőleg tudomásul vétetik.
f. f. 31-ik pontja szerint az 1874. kér. gy. j. k. 39. p. alatt kinevezett bizottság szept. 20-án Rév-

Komáromban ft. Pap Gábor, dunánt. ref. Superintendeus urnák ünnepélyes beiktatásán a superin
tendens vezérlete alatt egyházkerületünket képviselte, s nevezett Superintendens ur és az egyh. 
kerület részéről atyafias szívélyességgel fogadtatott;

Tudomásul vétetik.
g. g. 32-ik pontja szerint a kér. számvevőt utasította, hogy a Sopronban létező kér. pénztárakat a

soproni felügyelő Dr. Töpler Károly urnák hozzájárulásával időközben megvizsgálja, minek telje
sítéséről számvevő úrtól jelentést vett ;

Tudomásul szolgál. \
h. h. 33-ik pontja szerint a 35,408. sz. a. minister! leirat folytán a hivatalos kiadványok megerősí

téséhez egy hivatalos stampigliát készíttetett, ezen fölirattal: „A dunántúli evang. egyházkerület 
superintendense.“

Az egyházkerületi gyűlés ezen jelentést általában és részleteiben helyeslő tudomásul 
vevén, ft. Superintendens urnák a kerület ügyei vezetésében újólag tanúsított ernye- 
detlen buzgalma, tapintatos eljárása és lelkiismeretes működése méltánylásából köszö
netét szavaz.

3 5 .  Br. Prónay Gábor, egyetemes felügyelő ur ő nmlt. 171. sz. alatt leküldi a nmlt. 
vallás- és közöld, miuisteriumnak a soproni főgymnasium, a theol. intézet és tanitóképezde, valamint 
a győri algymnásium 1873/4-ik évi tudósitványaira nézve érkezett 21,991. és 22,533. számú két rend
beli leiratát, melyek szerint, a legfelsőbb felügyeleti jog gyakorlása szempontjából felterjesztett ezen 
iskolai értesítőkre nézve semmiféle észrevétel fenn nem forog;

Tudomásul szolgál.
3 6 .  Ugyan br. Prónay Gábor egyetemes felügyelő ur ő nmlt. 17. sz. alatti átiratában 

arról értesiti Superintendens urat, hogy azon magasztos czélból, miszerint a keresztyén egyház meg-
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uj jutásának nagy és bátor előharczosa, a nagy reformátor — Luther Márton dicsőítésére, szülővárosá
ban Eislebenben egy hozzá méltó emlék emeltessék, nómetlioni hitrokonaink közt egyesület alakulván, 
ezen tényleg működő bizottság elnöke dr. Gneist részéről azon felkérés érkezett, hogy ezen nemes 
czélu működésében magyarhoni ev. egyházunk tagjai is adományaikkal támogassák; mely felhíváshoz 
képest egyetemes felügyelő ur azon meggyőződésében, hogy számosán lesznek, kik ezen nemes czélt 
sajátjukul tekintve, készségesen fognak annak létesítéséhez járulni, az aláírási iv egy példányának 
melléklésével, ezen ügy buzgó támogatását kéri ;

Egyetemes felügyelő urnák ezen átirata tudomásul vétetvén, Superintendens ur a 
nyugták melléklésével jelentést tesz az egyházkerületünkből a Luther emlékre befolyt 
adakozásokról, mely szerint adakoztak: Eőri-Sziget 8 frt ; Rohoncz 5 frt;  Ugyanaz a 
confirmándusok részéről 3 frt 80 kr ; ' N.-Geresd 41 frt ;  Szil-Sárkány 10 frt 20 kr; 
Petőfalva 83 frt 75 kr ; Felső-Eőr 7 f r t ;  Szakony 1G frt 40 kr ; Rabold 4 frt ;  
Körmend 3 frt 20 kr ; Felső-Petrócz 4 frt 50 kr ; Kolta 5 frt 83 kr ; Répcze-Lak 
6 f r t ;  Hodos 9 frt 8 kr ; Uraj-Ujfalu 11 f r t ;  Ns.-Csóv 11 frt 09 kr ; Meszlen
12 frt 87 kr ; Bököd 3 frt 50 kr ; Ondód 8 frt 31 kr ; Komárom 14 frt 10 kr;
Medgyes 3 f r t ;  Győr 10 f r t ;  Mayer Károly, Győr 5 frt; Bikácsi lelkész 50 kr ; Bony- 
hád és lelkésze 5 frt ; D.-Föld vár 1 frt 70 kr ; F.-Nána 10 frt ; Györköny és lel
késze 5 frt ; Kalaznó 5 frt 40 kr ; Kötésé 7 frt 90 kr ; Majos 7 frt 84 kr ; Né-
medi 2 frt 20 kr ; Sz.-Lőrincz 10 frt ; Tab és Tótkér 3 frt 50 kr ; Kerta 7 frt ;
Hánta 4 frt ; Bodoncz 4 frt 84 kr ; Sopron 106 frt 90 kr ; Csikvánd G frt ; Lébény
20 frt ; Felpécz 5 frt ; Bezi G frt ; Székes-Fehérvár 14 frt ; M.-Bólyból : Smork 
Bernât, Reich Károly és Keblovszky Antal 3 frt 10 kr ; R.-Hidas 1 frt ; Lajos-Komá-
rom 13 frt 68 k r; Kiss János, ajkai lk. 1 frt. Összesen 538 frt 7G kr., mely összeg
főt. Geduly Lajos superintendens urnák Eislebenbe leendő elküldés végett átadatott.

3 7 .  Ugyan ő nmlt. br. Prónay Gábor egyetemes felügyelő ur 54. sz. a. közli a vallás- 
és közoktatási minister ő nmlt. jánuár 8-án 18 ein. sz. a. kelt leiratát, mely szerint a túrócz-sz.- 
mártoni ág. h. evaug. jellegű algymnásium és annak patronátusa ő cs. k. Felségének múlt 1874-ik 
deczemb. 30-án Gödöllőn kelt legfelsőbb határozváuyával, az ezen intézet fentartó patronátusa, és a 
működő tanároknak államellenes — pánszláv irányú üzelmei miatt Turóczmegye utján végleg felosz- 
lattatni rendeltetett ;

Tudomásul vétetik.
3 8 .  Főtiszteletü Révész Bálint ur, a tiszántúli lielv. h. evang. egyházkerület superinten- 

dense 193. szám alatti átiratával egy „Bethlen Gábor“ czég alatt tervezett életbiztosító- és önsegélyző
egylet alapszabályzatát közölvén, ennek minden hason czélu biztosításoktól eltérő és méltánylandó 
feltételeire való hivatkozással, a tervjavaslatot egyházmegyéink és illetőleg egyházkerületünk figyel
mébe és pártolásába ajánlja ;

A „Bethlen Gábor“ önsegélyző-egylet tervjavaslata megfigyelés és véleményezés 
végett az egyházmegyékkel közölve lévén, ezek nyilatkozatához képest — mint jelen 
viszonyaink közt ki nem vihető — el nem fogadtat!k.

3 9 .  Dr. Győry Elek, egyet, vallási ügynök megküldi a pesti kir. törvényszék sz. a. 
hozott Ítéletét, melylyel Bucsánszky Alajos, budapesti nyomdász a kerület énekes könyve utánnyomá
sának eltiltatása iránt, a kerület ellen folyamatba hozott perujjitási kérelmétől elmozdittatik ;

Tudomásul szolgál.
4 0 .  Főtisztelendő Pap Gábor ur, a dunántúli helv. h. evang. egyházkerület superinten- 

dense 2070. számú átiratával a dunántúli helv. h. egyházkerület 1874. septemb. 21-én tartott köz
gyűlése 297. sz. a. végzését közölvén, a gyimothi helv. és ág. h. ev. testvérek közt felmerült viszá- 
lyos ügy békés elintézésének czéljából, Superintendens úrtól egy oly küldöttség kineveztetését kéri, 
mely a ref. egyházkerület által ez ügyben már kinevezett küldöttség elnökével érintkezvén, kölcsönös 
egyetértéssel a vegyes küldöttség kimenetele iránt intézkednék ; mihez képest Superintendens ur által 
egyházkerületünk részéről Csapli István, kemenes-alji esperes és Boda József, felügyelő urak elnöklete 
mellett, Tatay Sámuel és Ajkay Imre urak küldettek ki, kik a ref. egyházkerület küldötteinek hozzájá
rulásával megbízatásukban eljárván, jelentik, miszerint a gyimothi Így. két felekezetű prot. hívei közt 
18G8. május 15-én Pápán egy — a n.-geresdi szerződés értelmében a kölcsönös viszonosság, egyen
jogúság és testvériség alapjára fektetett és a két hitfelekezet illető egyházkerületeik által is helyben
hagyott egyezmény jött létre, mely szerződésen alapuló egyezséget most a reformált hivek az egyen
jogúság és viszonosság elvét lényegesen érintő némely pontjaiban, azon okból, mivel az egyezség 
állítólag az ő beleegyezésük nélkül jött létre, — jogérvényben fentartani nem akarják ; minél fogva 
az ügy békés kiegyenlítésére tett kísérletük eredményre nem vezetett ;

A kerületi gyűlés Superintendens ur intézkedését helyeselvén, a küldöttség siker
telen eljárását sajnos tudomásul veszi, ezen ügyet pedig átteszi a dunántúli ref. egy
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házkerület elnökségéhez azon határozati nyilatkozattal, hogy mint a kérdéses szerződést 
a gyimóthi gyülekezetben az ág. h. ev. hivek részére érvényében fentartja, úgy azt a 
ref. hivek részéről is fentartatni óhajtja.'

4 1 .  Ft. Geduly Lajos dunán-inneni superintendens, és mit. Szentiványi Márton, dunán- 
inneni kér. felügyelő urak, kik a fennálló gyakorlathoz képest, mint hivatal szerinti legidősb kér. el
nökök, az ez időszerűit üresedésben levő egyetemes felügyelői hivatal teendőire vannak hivatva, — 
ezen megbízásukból :

1- ször. Folyó év május 6-án kelt 14. egyet, számú levelükkel közük egyetemes felügyelő 
nmlt. br. Prónay Gábor urnák gyászos elhunyta folytán elnökletük alatt f. év máj. 4-én Budapesten 
tartott egyetemes értekezlet jegyzőkönyvét, kiemelvén ennek különösen részletes intézkedéseket szük
séglő azon két pontját, melyek szerint az értekezlet egyhangú óhajtásához képest az elhunyt érdem
dús egyetemes felügyelőnek emléke azon gyász tisztességen kívül, mely az egyetemes gyűlést 
megelőzőleg a központban fog rendeztetni, az egyes egyházakban is megiinneplendő ; a megürült egye
temes felügyelői szék pedig az eddigi — végzésen alapuló gyakorlathoz képest, kétszeri, t. i. kijelelő 
és választó szavazás utján fog betöltetni ;

Elnöklő Superintendens ur jelentvén, miszerint az elhunyt nmlt. br. Prónay Gá
bor ur emlékét kegyelő gyászünnepély egyházkerületünk gyülekezeteiben megtartatott, 
— helyeslő tudomásul vétetik; az egyetemes felügyelőt választó előirt módozatra nézve 
pedig az egyetemes gyűlésre küldendő képviselők utasittatnak, miszerint a kétszeri, u. 
ni. külön kijelelő, és választó szavazás megszüntetését sürgetvén, az egyetem által a 
gyakorlat szerint is érvényesített és igazolt oly választási módozat állapíttatnék meg, 
mely szerint a gyülekezetek csak egy-egy egyénre adnák választó szavazatukat s az 
általános szavazatot nyert, megválasztottnak tekintetik ; és azon esetben, ha a szava
zás általános többséget nem eredményezne, csak a két legtöbb szavazatot kapott, jelöl
tetnék ki választásra.

2- szor. Ugyan ft. Geduly Lajos 617. sz. átiratával közli az egyetemes egyh. és iskola fel
ügyelői hivatalra kijelelő szavazatok felbontására és számbavételére elnökségileg egybehívott bizottság 
1875. aug. 4-én kelt jegyzőkönyvét, melynek

A) I-ső pontjának egyházkerületenkint felvett kimutatása szerint az összes magyarhoni egyházkerü
letekből beérkezett érvényes kijelelő szavazatok közül

mit. Zsedényi Ede urra esett 417.
„ Radvánszky Antal urra esett 63.
„ Szentiványi Márton „ „ 41.

Tek. Tliurzó Lajos „ „ 6.
Nyolczfelé megoszlott 14.

Esett összesen 541 szavazat;
mely szavazási eredményhez képest az egyetemes felügyelői hivatalra a választó szavazáshoz je
löltekül kijelentetnek mit. Zsedényi Ede, Radvánszky Antal és Szentiványi Márton urak;

Tudomásul vétetik ; miután pedig a szavazatbontó egyetemes bizottság jegyzőköny
véből kitűnnék, hogy a bányai, dunán-inneni és tiszai egyházkerületekben a több lel
kész hivatallal bíró egyes gyülekezetek lelkészi hivatalaik számához képest több szavazatot 
adtak, —  kér. gyűlésünk indítványozza, hogy a kerületünkben fontartott választási 
joggyakorlat szerint minden anyagyülekezet, tekintet nélkül lelkészei számára csak egy 
szavazattal bírjon.

B) Ugyan azon j. k. Il-ik pontja szerint a szavazás alkalmából tapasztaltatván, hogy a főtanodák 
majd a tanári kar, majd pártfogóságaik által adják szavazataikat, és hogy nincs határozott ismerve 
annak, mely tanodák értendők szavazatra jogosult főiskoláknak, —  egyöntetű eljárás és biztos 
tájékozás szempontjából óhajtandó, miszerint a főiskola fogalma szabatosan meghatároztatván, az 
e jelleggel biró tanodák megjelölésével a szavazás módja is szabályoztassék ;

A kér. gyűlés a főiskola nevezete alatt a „Lyczeum“ jellegű tanodákat értvén, 
e jelleggel bíróknak ez időszerűit a soproni, pozsonyi és eperjesi főtauodákat ismeri el, 
melyek szavazati jogukat a tanári testület gyűléséből gyakorolják.

C) U. a j .  k. III-ik pontja szerint az egyetemes felügyelőt választó szavazatok beadásának határ
ideje f. év sept, végére, azok felbontása oct. elejére, az egyetemes gyűlés pedig oct. 20-a tá
jára volna kitűzendő ;

Tudomásul vétetik.
4 3 .  A tavali kér. gyűlés 56-ik j. k. pontja alapján a gyülekezetek részéről az egyház

kerületi közterhek kivetési kulcsa iránt beérkezett nyilatkozatok megvizsgálás és számbavétel végett 
egy bizottságnak kiadatván ;
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Tatay Sámuel és Baranÿay László urak elnöklete mellett kineveztetnek ; Fleisch- 
liakker Károly, Schmid Mihály, Berke János —  egyházi, — Rupprecht Lajos, Peregi 
Mihály és Scheffer Károly urak — világi részéről ; jelentésük még e gyűlésre beváratván.

Jegyzetté : Kitter István, kerületi egyh. főjegyző.

Aug. 18-án egyházkerületi gyűlésünk ő apóst. Fölsége, koronás királyunk magas születése 
napja ünnepélyes alkalmából isteni tiszteletet tartott, melynek végeztével tanácskozását folytatván :

4 3 .  A tegnapi gyűlés j. k. pontja alatt az adókivetési kulcs kérdésében kiküldött bizott
ság beadja jelentését, mely szerint a létező 1G1 gyülekezet közül szavazott

Nyilatkozatot egyáltalában nem adott Györ- 
köny, Légrád, Sand, Csernye, Ecsény 5

nem számíttatott 27 =  161 gyülekezet;
A kér. gyűlés az általános többségben nyilatkozó gyülekezetek szavazatához képest 

az egyházkerület közterhei kivetési kulcs tervezetének Y-ik szám alatti módozatát el
fogadván, azt az 1876-ik évtől fogva jogerőre emeli, és életbe lépteti ; a kerület 
számvevőségét ezen végzéshez képest utasítván, miszerint a költségvetésben a 13,000 
írtban meghatározott kerületi adóátalánt a gyülekezetekre kivetve, minden kér. tarto
zást egy czim alá, és egy összegbe foglaljon ; valamint a gyülekezeteket, hogy a kér. 
köz-, a soproni főtariodai-, képezdei-, és a nyomtatványi-pénztárt illető tartozásaikat egy 
czim alatt és egy rovatban összesítve fizessék ; végül Györköny, Légrád, Sand, Csernye 
és Ecsény, mint amelyek nyilatkozataikat be nem adták, ezen mulasztásukért kér. vég
zés alapján a kerületi pénztár javára 5—5 frttal birságoltatnak.

4 4 .  A jelen gyűlés j. k. 14. pont alatt Szödel Árminnak, szalonaki jelöltsége kérdésé
ben kiküldött bizottság véleményes jelentését beterjeszti, mely szerint az ezen ügyre vonatkozó ösz- 
szes ügyiratok tüzetes vizsgálat alá vétetvén, ezekből, — különösen a gráczi cs. kir. járásbíróságnak 
1860. május 20-án 166. sz. a. kelt Ítéletéből merített azon tényállás alapján, hogy „Szödel Ármin, 
zágrábi lakos azon időben, midőn Gráczban mint lelkész működött, erkölcstelen életet vitt" és ezen 
birói Ítélettel beigazolt erkölcstelen tetteit az általa bemutatott bizonyítványokkal megczáfolni nem 
képes, — azt véleményezi, miszerint Szödel Ármin canonicus hiba alá esvén, mint ilyen —  elte
kintve attól, hogy a szalonaki lelkészi hivatalt tiltott utón is kereste, — egyházkerületünk hatályban 
levő törvényei szerint a szalonaki lelkészi hivatalra ki nem jelelhető, és annál kevésbé választható;

A kér. gyűlés ezen indokolt véleményezést magáévá tevén, azt határozat erejére 
emeli, és Superintendens urat a szalouaki lelkészi hivatal törvényes betöltésénél ezen 
határozat értelmében utasítja.

4 5 .  A f. évi jun. 8-án és 9-én Pápán tartott kér. gyűlés jegyzőkönyve szerint a ruszti lelkész
választás ellen beadott kérvény érdemében kinevezett küldöttség megbízásában eljárván, beterjeszti f. év 
jul. 11-én a helyszínén megejtett eljárásának jegyzőkönyvét, illetőleg vizsgálata alapján indokolt véleményét, 
mely szerint : tekintettel arra, hogy a ruszti gyülekezet conventje az 1860. aug. 12-én hozott határoza
tával az egyházi adót viselő özvegy nőket, a lelkészi és tauitói állomások betöltésénél szavazati joggal ru
házta fel, és ezen — már határozatiig megadott szavazati jogot a jelen lelkész választást közvetlenül 
megelőzőleg pártczélok érvényesítése szempontjából ismét elvonta ; tekintve továbbá azt, hogy a válasz
tási határidő oly időben tűzetett ki, midőn a határidőnek kitűzése az egyik jelölt Szax Benő ellen 
benyújtott panaszos kérvényre a superintendensi határozat még be nem érkezvén, jogérvényesen kitűz
hető nem volt, — és a választás mégis az ily jogérvénnyel nem biró határnapon a nélkül, hogy a 
választást megelőzőleg, a vádolt jelölt ellen a vizsgálati eljárás törvényesen lefolyt volna, végre is

az i-so kulcsI-sö kulcsmódozatra 31
a Il-ik „ 4
a III-ik „ 7
a IV-ik „ 2
az Y-ik „ 90

szavazott összesen 134 gyülekezet ; 
mely eredményéhez képest az Y-ik osztályú kulcs nyert többséget.

Uj adóztatási kulcs ellen óvást tett 7Uj adóztatási kulcs ellen óvást tett 
A régi kulcs mellett szavazott 
Gondnoki aláírás hiánya miatt számba nem

*

vétetett Uraj-Újfalu és F. Eőr 
A tervjavaslatot mint hiányost elvetette 
Az osztály megjelölése nélkül, de bármely

2
3

osztály elfogadásával szavazott 5

4
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hajtatott; végül, tekintettel arra, hogy az így megválasztott lelkész Szax Benő, az összes választók 
általános többségét nem bírja, mely körülmény ezen esetben, mikor a választók többsége a választási 
eljárás ellen előre is óvást tett, és a választástól tartózkodott, figyelembe veendő volna; ezen felso
rolt indokoknál fogva a Ruszton f. 1875. febr. 18-án végbevitt lelkészválasztást megsemmisittetni 
és az nj választást elrendelni indítványozza ;

Az egyházkerületi gyűlés a bizottság ezen indokolt véleményét magáévá teszi és 
a kifogásolt választást, mint szabályellenest megsemmisíti és egyszersmind érintetlenül 
hagyja a kijelölést — a szabályosan kiállítandó választók névsorának alapján az uj 
választást elrendeli, ennek vezetésére a választási mozgalmak iránti kivételes tekintet
ből, Kolbenheyer Mór és Takács Dénes urakat küldi ki.

4 6 .  A jelen kér. gyűlés j. k. 25. pontja alatt a tanítók nyugdíjaztatása ügyében kiküldött 
bizottsága beterjeszti jelentését, mely szerint ezen bizottság az évek óta létező és a kerület felekezeti 
tanítói irányában tényleges és mellőzhetlen jogviszonyban álló kerület : egyházi gyámoldánknak az 
országos tanítói nyugdíj-törvénnyel szemben támadt nehéz kérdését komoly megfontolása és megvita
tása tárgyává tevén, meggyőződött arról, miszerint ezen ügy megnyugtató megoldása bővebb tájéko
zottság, biztosabb alapú Ítélet és részletes adatokra fektetett számítás nélkül a lehetőség határain 
túl esik; mire nézve, — tekintettel az ügy fontosságára, javasolja, miszerint az illető ministerium 
megkéretvéu, az egyházkerületnek nyilatkozata beterjeszthesse iránt egy évi időtartamot engedni, addig 
is pedig egy bizottság alakíttatnák, melynek feladata lenne ezen idő alatt a kérdés komoly tanulmá
nyozása nyomán, a kellő adatok és pontos számítás alapján megoldási tervjavaslatát a kerületi gyű
lésnek benyújtani ;

A kér. gyűlés országos törvénynyel állván szemben, mely 1876-tal hatályba lép, 
nem akarhatja magára nézve ennek függőben tartását kérni ; mégis, —  érezve e tárgy 
fontosságát, és azt rögtönözve megnyugtatóig megoldani nem lévén képes, — a ke
rület rendes elnöksége mellett Tatay Sámuel, G-yurácz Ferencz, Hering János, László 
János és Szabó József — tanító, — mégis Berzsenyi Miklós, Radó Dénes, Eőry Sáu- 
dor, Káldy Gyula urak kinevezésével bizottságot alakit, mely e tárgyban kimerítő vé- 
leményes javaslatot készítsen, a kerület elnöksége felhatalmaztatván, hogy ezen ügyben 
a szükséghez képest külön rendkívüli kér. gyűlést hívjon össze; addig is pedig a 
ministeriumnak — ennek leirata folytán feljelentendő, hogy kerületünkben a tanítókra 
nézve, gyámoldánkban nyugdij-intézet létezik.

4 7 .  Lazányi Béla pápai ügyvéd, mint a Királyföldi Péter hagyatéka tárgyában meghatal
mazott bizottság tagja azon megbízatásából, miszerint Királyföldi Péter birtokállapotát tüntetné fel — a 
görzsönyi tagositási földkönyv nyomán kimutatja, hogy a jelenlegi ingatlan birtokmennyiség 356,283 
□  öl föld, a mi Királyföldi Péter és neje Pethő Lidia neve alatt az arány meghatározása nélkül 
közös tulajdonul van felvéve, és a mellékelt becslés szerint a lakóház és gazdasági épületeken kívül 
47,635 frt értéket képvisel ; — és egyúttal jelentvén, mikép a Pethő Lidia örökségében érdekelt felek
kel a megkezdett egyezkedés eredményéhez alig lehetne remény, sőt azok az örökösödési eljárást a 
telekkönyvvi birtokállás alapján már meg is indították, a kerület részéről érdekei megóvására annál 
hamarább, mivel a hagyaték mielőbb tárgyaltatni fog, a szükséges intézkedést sürgeti; végre pedig 
utasítást kér az iránt, hogy a hagyatéki leltárban felvett 140 —150 frt értékre becsült és Pethő 
Lidia nevének kezdő betűivel ellátott ruhanemüek Pethő Lidia örököseinek kiadassanak ;

A kér. gyűlés a pápai kér. gyűlésen ez ügyben meghatalmazott küldöttséget újra 
megbízza, hogy Pethő Lidia örököseivel — a mennyiben azok arra hajlamot mutatná
nak, az egyességet megkísértve, különben pedig a törvényes lépések iránt intézkedjék ; 
a jelzett ruhanemüek kiadására nézve Lazányi Béla urat utasítja.

Jegyzetté: Ritter István, kerületi egyh. főjegyző.

4 8 .  Felvétetett a főiskolai nagybizottmánynak f. 1875. évi junius 17-én tartott gyűléséről 
vezetett jegyzőkönyve, melynek

III-ik pontja alatt a múlt 1874. évi Bonyhádon tartott egyházkerületi gyűlés jegyző- 
könyvi 26. pontja F. betűje folytán a főtanodai tanári kar fizetése javításának kérdése s ezzel kap
csolatosan a hivatalt tanári karnak ez érdemben folyó évi május 31-éről kelt folyamodása tárgyalás 
alá vétetvén; a főiskolai nagybizottmány, —  azon meggyőződésben, hogy ezen életbevágó kérdés a 
megoldásra már teljesen megérett, — Poszvék Sándor főszámvevőt azzal bízta meg, hogy a legköze
lebbi egyházkerületi gyűlésre a folyóvá tehető források jegyzékét, véghatározat hozatala végett nyújtsa be.

Ezen megbízatás folytán Poszvék Sándor főszámvevő beterjeszti nagy avatottsággal készített 
előirányzati javaslatát, mely szerint a következendő intézkedések volnának szükségesek :

A) A szükségletet illetőleg :



15

Mindenek előtt szükséges, — minthogy ft. Superintendens ur eddigi 630 frt tiszti-dija 
1200 írtra felemeltetett, — a közpénztár jövedelmének 570 írtra emelkedő szaporításáról gondos
kodni. Továbbá:

Addig is mig a Királyföldi hagyomány tisztába hozatala által ezen annyi nehézségekbe üt
köző javaslatnak életbeléptetése megkönnyittetnék s a kedvezőbb helyzet az ötödévi pótlék rendszere
sítését lehetővé tenné: indítványozza, hogy pótlék czim alatt minden egyes tanárnak 840 frt rendes 
fizetése, ideiglenesen 100—100 írttal emeltessék; a mi a gymnásiumi, theologiai és képezdei tanárok 
számához képest 1500 írttal fogná az évi kiadásokat szaporítani.

B) A fedezetre vonatkozólag: a jövedelem emelésére szükséges lenne, hogy a jövő évtől 
kezdve a már úgyis elfogadott 13,000 frt az egyházkerület szükségeinek fedezésére a gyülekezetekre 
kivettessék, mi az évi jövedelmet 620 írttal szaporítja; és kívánatos volna, hogy a jövő évtől a gyü
lekezetek hátralékaik után 8% kamatot fizessenek.

Részletekbe bocsátkozva a javaslat indítványozza, hogy:
Ï. A k ö z p é n z t á r  570 frt uj kiadásának fedezése végett.
1- ször. Tétessék a pénztár javára évenkint folyóvá a házassági felmentvényi dijak */s-a, mi 

átlag egy évre 305 frt 33 krt tesz.
2- szor. A jövő évtől javaslatba hozott 13,000 frt kivetési összeg 620 írttal szaporodván, 

ebből 200 frt a központi szükségletek fedezésére fordittassék.
3- szor. A 2000 frtot meghaladó hátralék 8°/0 kamatja 160 frt, összesen tehát 665 frt 33 kr.
II. A f ő t a n o d  ai  1400 frt uj kiadás fedezésére:
1- ször. A jövő évtől fogva 13,000 frt kivetése által .620 írttal emelkedvén a jövedelem, e 

szaporulatnak fennmaradt része 420 frt a főtanodai pénztárba folyjon.
2- szor. Király, Scheffer és Fehér tanároknak tétessék folyóvá a képezdei pénztárból a 

100—100 frt pótlék, összesen 300 frt.
3- szor. A 9900 frt hátralék 8%-a 792 frt, — összesen 1512 frt.
III. A k é p e z d e i  p é n z t á r  uj kiadásainak fedezésére uj jövedelmi forrásokat kijelölni 

nem leend szükség, minthogy az intézet 2100 frt hátralék után 168 frt jövedelmet nyerne, kiadásai 
pedig adósságainak majdnem teljes törlesztése után, évenkint 400 írttal kevesebb összeget igényelnek, 
e mellett még pénztári készlet is maradt fenn az 1874. év végén 1582 frt 42 kr, e pénztár mérle
gére tehát felesleges teher nem nehezül ;

Mely beterjesztett s a föntebbi pontok alatt részletezett számvevői előirányzati 
javaslat, a kerületi gyűlés beható tárgyalása után egész terjedelmében úgy, mint rész
leteiben elfogadtatván, határozat erejére emeltetett; — a gyülekezeteknél levő hátra
lékok kamatai 8°/0-ra emeltetnek, — s a  számvevő és pénztárnok oda utasittatnak, 
hogy e javaslatban foglalt módozatok és elvek szerint intézkedjenek.

4 0 .  Ugyan az iskolai nagybizottmány IV-dik jegyzőkönyvi pontja szerint a múlt évi ke
rületi gyűlés jegyzőkönyvi 31-ik pontja, és br. Prónay Gábor egyetemes felügyelő urnák hivatalos át
irata folytán, melyet a Budapesten 1874. évi febr. 16-án tartott egyetemes ág. hitv. tanári értekez
letnek, a képviselőház tanügyi bizottságának törvényjavaslatára vonatkozó emlékiratát küldte meg; a 
tanári kar véleményes jelentés készítéssel bízatván meg, ezen jelentését beterjeszti;

E szerint a tanári értekezlet által készített emlékirat, általánosságban úgy, mint 
egyes pontjaiban helyesnek találtatván : az e kerületi gyűlés által is elfogadtatik, s 
az egyetemes gyűlésre menő képviselők oda utasittatnak, hogy annak elfogadását az 
egyetemnél is keresztül vinni igyekezzenek.

5 0 .  Ugyan azon jegyzőkönyv V. pontja szerint Petrik János Jakab lyceumi igazgató hiva
talos jelentését a főtanoda állásáról beterjeszti, melynek a) pontja szerint e hivataláról lemondván: a 
nagybizottmány által érdemeinek méltánylásával, újabb 3 évre igazgatónak megválasztatott;

A választás helyeseltetvén, Petrik János Jakab, érdemeinek méltánylása mellett 
az igazgatói tisztségben 3 évre megerősittetik.

5 1 .  Az igazgatói jelentés c) pontja alatt az énektanításnak uj berendezése hozatik javas
latba Kapy tanár bemutatott javaslata szerint, mely szerint a főgymnásiumi dalárda szervezet meg
szűnvén, helyette a művészet szempontjából jogosultabb vegyes-hangú ének szervezése ajánltatik. Mely 
javaslat a nagybizottmány által helyesléssel fogadtatván, Kapy énektanár segédje részére az 1874/5-ik 
évre 50 frt segély kiutalványoztatott, valamint jövőre is 50 frt évi dij meghatároztatott ;

Az énektanításra vonatkozó uj intézkedés helyeslő tudomásul vétetvén: az ének
segéd számára, úgy a lefolyt tanévre valamint a jövőre meghatározott 50 frt évi dij 
ezennel kiutalványoztatik.

5 2 .  Ugyan azon jelentés d. és f. alatti pontjaira, melyek szerint a deák-kuti ifjúsági egy
let újra szereztetvén, a kiválóbb ifjúsági dolgozatok a „bimbó füzér“-ben való közlése, pályadijak



kitűzése s olvasó-egylet alapítása által az ifjúság körében magasabb szellem s nemesebb irány fejlő
dése észlelhető, a nagybizottmány dicsérő helyeslését fejezvén ki, hálásan fogadja főt. Superintendens 
ur azon ajánlatát, melyszerint az olvasó-terem berendezésére szükséges 50 frtot összegyűjteni fogja ;

A tanári karnak az ifjúság körében és beléletében kifejtett nagy horderejű intéz
kedése a közgyűlés által is örvendetes tudomásul vétetik, az olvasó-terem felszerelésé
hez szükséges 50 írtnak megszerzésére Superintendens ur által megnyitott ivén a 
gyűjtés azonnal megkezdetvén.

Az igazgatói jelentés egyéb pontjai helyeslőleg tudomásul vétetnek.
5 3 .  A nagybizottmányi ülés jegyzőkönyvének YI. pontja szerint örömmel vette tudomásul 

Király József Pál képezdei igazgató jelentését, melynek I— IX alatti pontjai az intézet nevezetes ha
ladásáról tesznek bizonyságot, s melyből különösen kitűnik az is, hogy az igazgató a 3-ad évi képez
dei növendékeket részint segéd- részint rendes-tanitói minőségben mind elhelyezte, kivéve Fiiszár János 
és Kolossá Ferencz, jó sikerrel végzett növendékeket, kik még rendelkezésre vannak ;

Mindezek e helyen is örvendetes tudomásul szolgálnak.
5 4 .  Ugyan azon jegyzőkönyv X. pontja alatt az igazgatói jelentés 1. sz. alatti pontja 

nyomán a képezde múlt évi legkiválóbb jóltevői soroltatnak fel : u. m. br. Prónay Dezső, Berzsenyi 
Miklós, Zsivora György, a budapesti és dunán-túli gyámintézet, a tiszai kerületi VI. sz. kir. városi 
esperesség, Ihász Rezső, Kochmeister Frigyes, Damaskin Etelka, gr. Degenfeld Imre, Perlaky Dá
niel, Hofmann Ágoston, Rottermann Rezső, Radó Lajos, Solymossy László, Dräsche Henrik, Rup- 
precht József, id. Ruppreclit János, ifj. Rupprecht János, Rupprecht Lajos, Káldy Gyula, Mehnert 
Gyula, Schreiner Károly, Csöndes Ferencz, Mayer Károly, a pozsonyi evang. gyülekezet, Gröningeni 
Gusztáv-Adolf egylet s a Zelenay-féle alapítvány kezelői ;

A felsorolt nagyérdemű jóltevők nevei hálás köszönet kifejezése mellett jegyző
könyvileg megörökittetnek.

5 5 .  Ugyan azon jelentés X. pont 2. száma alatt a tanitó-képezdei tanárok uj tervjavas
lata, mely a kir. tanitó-képezdék tanterveihez van lehetőleg alkalmazva, kiemeltetvén abban, hogy a 
tanterv életbeléptetése mintegy 500 frt évi költséget igényelne Kapy tanár fizetésének emelésével 
együtt, — a nagybizottraány által elfogadtatott s Kapy tanár fizetése 840 írtra emeltetni vélemé
nyeztetett ;

A tanterv elfogadtatván, megerősittetik s Kapy tanár fizetése 840 írtra emeltetik.
5G . Ugyan azon jelentés X. pont 4. sz. alatt tett azon indítvány, hogy az uj tanterv által 

felszaporodó évi szükséglet némi fedezésére engedtessék meg az igazgatónak algymnásiumi tanulókat 
3 frtnyi havi fizetés mellett a képezdei épületbe lakókul felvenni, különös figyelemmel lévén azokra, 
kik később képezdei növendékek leendenek, — a nagybizottmáuy által pénzügyi és nevelészeti tekin
tetekből elfogadtatván;

A jelzett okoknál fogva a kerületi gyűlés által is megerősittetik, a lakások ki
adására az igazgató feljogosittatván.

5 7 . Ugyan az X. pont 5. sz. alatti indítványa, mely szerint korábbi határozat folytán 
a képezdei tanárok minden óra után 1 írttal levéli díjazottak, a rendkívüli tanárok 75 krt, a se
gédek pedig 50 krt kapjanak egy óra után, — a nagybizottmány részéről elfogadtatván, a kerületi 
gyűlésnek azon megjegyzéssel ajánltatik, hogy a képezdei igazgató jövőre a pénztár kezelésnek meg
könnyítése tekintetéből, a kér. számvevőnek a képezdei tanárok évi fizetésének összegét kimutassa ;

Az indítvány elfogadtatván, az igazgató oda utasittatik, hogy a képezdei tanárok 
évi fizetésének összegét a kerületi számvevővel évenkint közölje.

5 S . Mégis azon jelentés végpontja szerint állásáról leköszönt Király József Pál képezdei 
igazgató, a nagybizottmány által jeles buzgalmának és aratott működésének elismerésével, képezdei 
igazgatónak a következő 3 évre újból megválasztatott ;

Mely megválasztást a közgyűlés helyeselve megerősíti, az igazgató sokszoros ér
demei elismerésének kifejezést adván.

5 9 .  Végre a nagybizottmány jegyzőkönyvének VIII. pontja szerint néhai Királyföldi Péter 
jóltevő emlékére hálaünnepély tartatott, melyen Domanovszky Endre tanár emelkedett szellemű beszé
det tartott az összes bizottmányi tagok, a tanári kar, a tanuló ifjúság és számos hitrokon meleg- 
részvéte mellett ;

Mindezek helyeslőleg tudomásul vétetnek.
6 0 .  Felvétetett a bonyhádi algymnásium igazgatójának jelentése a nevezett tanintézet 1877ö. 

évi mozzanatairól ;
Mely mint szép haladásnak bizonyítványa, örvendetes tudomásul vétetett.

6 1 .  Olvastatott a felső-lövői algymnásiumi igazgató évi tudósitványa az ottani tanintézetről, 
s ezen kapcsolatban azon folyamodása, melyben néhai Kirchknopf Mátyás elhalálozása által üresedésbe
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jött iskolai nagybizottmânyi tagságot, mégis a felső-lövői tanintézetnél üresedésbe jött egyházi felügye
lőséget betöltetni kéri ;

Az évi iskolai jelentés tudomásul vétetvén, néhai Kirchknopf Mátyás esperes halála 
által üresedésbe jött iskolai nagybizottmânyi tagságra Renner Endre esperes választa
tott, aki egyszersmind a felső-lövői tanintézetek egyházi felügyeletével is megbizatott.

6 3 .  Benyujtatott a Láhne-féle magán-nevelő intézet felügyeletével megbízott Petrik János 
Jakab tanár érdemleges évi jelentése;

Tudomásul vétetik.
Jegyzetté : Trsztyénszky Gyula, ez alkalomra helyettesített egyh. aljegyző.

6 3 .  Olvastatott a kér. népiskolai bizottmányának évi jelentése, mely szerint — a felső- 
vasi egyházmegye kivételével, honnét a kimutatás az esperes időközben történt elhalálozása miatt 
nem küldetett be —  az egyházkerület területén 275 iskola-épületben, 310 tanteremben 289 rendes
és 25 segédtanító működött; — 7 tanterem üresen állott; — 3 uj iskola emeltetett oly helyeken, 
hol eddig nem volt; — 22,212 tanköteles közül 1250 nem járt be; — ismétlő tanköteles volt 
7439, ezekből oktatásban részesült 3973, — nem részesült 3466;  — végre 21 frt egyházi elnöki 
iroda- és fuvarköltségek utalványozását kéri;

A nagy gonddal és pontossággal összeállított jelentés örvendetes tudomásul vétet
vén, a kerület népiskolai bizottmányának munkálkodásáért elismerését fejezi ki ; az 
egyházi elnök iroda- és fuvarköltségei pedig a kerületi közpénztárból utalványoztatnak, 
miről a pénztárnok és számvevő értesittetnek. Felemlittetvén, hogy a tanítás alapossá
gára és megkönnyítésére a tankönyvek nagy befolyással és horderővel bírnak, utasit- 
tatik a kér. népiskolai bizottmány, miszerint az egyházmegyei elnökségek minden ha
tóságok alatt álló egyes iskolában használt tankönyvek iránt megkérdezhessenek, s a 
tankönyvekrőli kimutatás is ezen bizottmány évi jelentésében jövőre ben foglaltassák.

6 4 .  Keszler Károly a kerület biztosítási ügynöke évi jelentését beadja, mely szerint az 
1874-ik évre a gyülekezetek részéről 1639 frt 47 kr. biztosítási dij fizettetett, mely összeg után 
a kerületet illető százalék 163 frt 95 kr., ehoz járul 22 frt 65 kr. tavali befizetett hátralék, összes 
bevétel tehát 186 frt 60 kr. ; ebből levonandó a főügynökség által a kerületet illető százalékból 
illetéktelenül levont 6 frt 39 kr. a mérgesi, — s 3 frt 69 kr. Tömböl tanító részére, összesen 10 
frt 8 kr., — melyet a főügynökség a kerületi pénztárnak megtéríteni tartozik; — továbbá Suur, — 
Sár-szt.-Miklós, — Porrog-szt.-Király, — N.-Kanizsa, — Tömből tanító 1873-ik évi 11 frt 46 kr 
együttes hátraléka; — Bőny, — Csurgó, — Sár-szt.-Miklós, — Surd, — T. Sass Lajos, — Nagy- 
Kanizsa. — Porrog-szt.-Király, — Tömböly tanító, — Jobbágyi, — Doroszló-Czák, — Tót-Keresztur 
(sopron megyei), — Yönöczk, — és Lébeny 67 frt 98 kr. együttes 1874-ik évi hátraléka, — úgy 
postadij-büntetés, pecsétnyomó, postadij és Írószerekre 6 frt 58 kr., — összesen 96 frt 10 kr. ; be
szolgáltatott . tehát — pénztárnoki nyugta szerint — a kerületi pénztárba 90 frt 50 kr. — Két 
tüzeset fordult ez évben elő, u. m. Mérgesen, hol a lelkész- és tanitólak, — Sikátoron, hol a tanitó- 
lak és iskola lettek a tűzvész martalékai, — első helyen a biztosított 798 írtból 748 frt 50 kr., 
másodikon 300 frt biztosított összegből 259 frt lett a megmaradott részek becsárának levonásával a 
biztositó társulat részéről kifizetve.

Uj biztosítás 8 köttetett, 15,645 frt 64 kr értékben, ekként az egész biztosított vagyon 
értéke 562,555 frt 39 krt tesz;

A kerület, biztositási ügynökének szorgalmát s pontos ügyvitelét méltányolva, 
jelentését örvendetes tudomásul veszi; az egyházmegyei elnökségek pedig, a felszapo
rodott hátralékok haladéktalan szigorú behajtására, s a kér. közpénztárba szolgáltatá
sára utasittatnak. Tekintve, hogy az 1877-ik évben az első magyar általános bizto
sitó társulattal kötött biztositási szerződése a kerületnek lejár, a kér. számvevője, — 
hogy minél előnyösebb szerződést lehessen a jövőre nézve kieszközölni, a jövő kér. 
gyűlés elé tervjavaslat beterjesztésére — felhivatott.

6 5 .  Felvétetett Scheffer Károly tápintézeti gondnok évi jelentése, mely szerint az iskolai 
év elején 206, év közben 5 ifjú vétetett fel, 22 pedig év közben kilépett. A kegy- és rendkívüli ado
mányok pénzbeli összege — beleértve a suplicatio 1031 frt 22 kr. eredményét —  1138 frt 44 kr. ; 
ezenkívül termesztményekbeni ajándékokban is részesült az intézet, a jóltevőket felsorolva, hálásan 
emlékszik meg azokról, — s örömmel tudatja, hogy a hátralékok tetemesen csökkentek, a fenmara- 
dottakat pedig beterjeszti. — A tápintézet bevétele 12,220 frt, kiadása 10,396 frt volt, — 1800 
frt ideiglenes kamatozásra, takarékpénztárba tétetett. — Egy ifjúnak a tanév alatti eltartása 39 frt 
72 krba, — egy hóra 3 frt 97 krba, — egy napon 13 2/3-ad krba került.

Továbbá előadja, hogy a Benkő-féle 200 frtos tápintézeti hagyománynak, a soproni convent 
kezelése alá általa leendő megszerzéséig, a nevezett convent részéről az 1873/4-ik évi tápintézeti szám-
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adásaira nézve a felmentvény megtagadtatok ; tehát úgy a Benkő-féle, mint az evvel hason termé
szetű Jugovics Lázár-féle tápintézeti alapítványok iránt intézkedésre, s ez utóbbinál a végrendeleti 
örökös által támasztott, az alapitó levél s állítólag a végrendelet közti külömbözet kiderítésére az 
egyházkerület felkéretik; ennek kapcsában felolvastatott a soproni convent felterjesztése, melyben a 
Benkő-féle 200 frtos tápintézeti alapítványnak kezelése alá adása kérelmeztetik ;

A tápintézeti gondnoknak lankadatlan buzgalmának elismerése mellett a jelentés 
örvendetes és megnyugtató tudomásul vétetett, s az egyházmegyei elnökségek a hátra
lékok behajtására s a kerületi pénztárba szolgáltatására sürgetőleg utasittatnak.

A Benkő-féle tápintézeti alapítványra nézve, miután a végrendelet nem a soproni 
conventet nevezi meg mint a kezeléssel megbízottat, és a kérdéses összeg a soproni 
evang. gymnásium tápintézetének hagyományoztatok, a soproni főtanodának gazdája s 
fentartója pedig az egyházkerület, kétségbevonhatlan joga és kötelessége, hogy annak 
felügyelete alatt kezeltessék minden a főiskolára tett alaptőke, — továbbá az 1853-ik 
évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvi 72-ik a) pontja a meglevő s nem a leendő alapítvá
nyokról szól, —  ennélfogva a kérdéses alapítvány kezelés végett a soproni conventnek 
át nem adható; azonban a tanári kar által kezelt alapítványok pénztárnokának meg- 
hagyatik, hogy a Benkő-féle tápiutézeti tőkét az egyházkerületi pénztárba tegye át. — 
Szükségesnek tartja az egyházkerület —  minden kétség elkerülése tekintetéből — ha
tározatikig kimondani, miszerint jövőre minden a soproni főiskola javára teendő alapit- 
ványnak — a mennyiben a kezelés az alapitó levélben vagy végrendeletileg másra nem 
ruháztatik — kezelője az egyházkerület. — Ezen tárgygyal összefitggőleg a soproni 
convent az 1853-ik évi kerületi gyűlés jegyzőkönyvi 72-ik pontban foglalt szerződési 
kötelezettségének, — mely szerint az általa kezelt tápintézeti alapítványokról a száma
dások a kerület számvevőjénél is közöltessenek — teljesítésére felhivatik.

A Jugovics Lázár-féle tápintézeti alapítvány iránti intézkedések megtételére Super
intendens ur — jelentésének bevárása mellett — felhatalmaztatok!.

6 6 .  A tápintézeti jelentéssel kapcsolatosan tárgyaltatott a zalai és veszprémi egyházme
gyéknek, a múlt iskolai évben a tápintézeti hús- és kenyérnek némelykor élvezhetlensége miatt emelt 
panasza, melynek folytán

a soproni convent az 1853-ik évi kér. gyűlés jegyzőkönyvi 73-ik pontja értelmé
ben a tápintézetnek a főiskolai kisbizottmány tagjainak s a tanári karnak hozzájárul- 
tával való kezelésére felszóllittatni határoztatott; —  s egyúttal úgy a kerületi, mint a 
soproni convent által választott tápintézeti kezeléssel megbízottak — tekintve az inté
zet humanitási czélját, mely az ifjak egészségére káros befolyású, táplálkozásukra hiá
nyos eledelek adását kizárja — netalán előforduló alapos panaszok egyetértőleges meg
vizsgálására s orvoslására utasittatnak.

6 7 .  A kerület pénzügyi és gyámoldai bizottmányának ez évi jelentése postáni elkésés miatt 
kellő időben be nem adatván, a kér. számvevője szóval jelenti, hogy az 1874-ik évi számadások — 
a természettani és természetrajzi számadást kivéve, melyek eddig hozzá be nem érkeztek — helye
seknek és rendben lévőknek találtattak s a pénztárnokok a további felelősség terhe alól felmentettek ;

Tudomásul szolgál.
6 8 .  Ugyan a kér. számvevő szóval indítványba hozza.

a) Hogy a gyámoldai hátralékok után 1876-ik évi jan. l-étől a tagok részéről 8% fizettessék.
I) A folyó tartozások, ha alapszabályilag jul. 24-éig a gyámoldai főpénztárba be nem fizettettek, a 

főpénztárnok az esperesekkel a hátralékosok neveit s a tartozás összegét közölvén — a térit- 
vények értelmében —  azok által a gyámoldai tagok fizetéseiből szolgáltassanak be.

c) A gyámoldai tőkék a főpénztárnál főt. Superintendens ur és a jogi tanácsos, —  a soproni pénz
tárnál pedig Takács Dienes tanári nyugdij-intézeti számvevő közbejöttével s véleményes jelentésé
vel helyeztessenek el ;

Minden indítványok helyeslőleg elfogadtattak.
6 9 .  Ugyan a kér. számvevő a soproui couventnek Superintendens ur által hozzá vélemé

nyezés végett áttett azon nyilatkozatát illetőleg, — mely szerint nevezett convent az Artner-G-Iosius- 
féle 120 frt kamatfizetés kötelezettsége alól magát felmentettnek kéri tekintetni, mert Scheffer Károly 
és Fehér Samu tanárok, —  kikuek fizetésük javítására e kamat élvezetét önként felajánlotta, — 
évek óta a rendes tanári fizetést élvezik ; véleményével oda járul, hogy a tanári kar fizetésének javí
tása által az érdeklett pénztárnak minden eddigi jövedelmére szüksége van, s úgy ezen összeget sem 
nélkülözhetni ;

Minek folytán a soproni convent — a soproni főiskola, s az, az által képviselt 
tanügyünk iránt mindenkor tapasztalt és tanúsított buzgóságára s áldozatkészségére
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hivatkozva — a nevezett alapítvány kamatainak ezután is a fötanodai pénztár részére, 
folyó vá tételére fel kéretni határoztatott.

7 0 .  Ugyan a kér. számvevő irodai általányát — a számvevőségi teendők szaporodásával s 
ebből folyólag az irodai költségek emelkedésével indokolva — felemeltetni kéri ;

Mely kérelem jogosultnak találtatván, a kér. számvevőjének irodai általánya az 
1876-ik jan. 1-étől kezdve 25 frtba állapíttatott meg.

7 1 .  A kér. pénzügyi és gyámoldai bizottmány jelentésének itt nem tárgyalt pontjai, a leg
közelebbi kerületi gyűlésig függőben tartatnak.

7 2 .  Felvétetett a kér. gyámintézeti bizottmány Kőszegen 1875-ik évi aug. 17-én tartott 
ülésének jegyzőkönyve, mely szerint egyházi elnöknek, általános szavazattöbbséggel Gyurátz Ferencz 
pápai lelkész lett megválasztva, továbbá :
7 3 .  A) 1-ső pontja szerint a pénztárnoki számadás megvizsgáltatván, rendben levőnek találtatott, 

s a pénztárnok a további felelősségtől felmentetett, — az eddigi gyámintézeti pénztárnok 
t. Beyer János hivataláról leköszönvén, helyébe Hafenscher Károly sárvári lelkész válasz
tatott meg.

B) 2-ik pontja szerint az 1874/5-ik évben az egyházmegyék gyámintézeti gyűjtései 1084 frt 
41 krt eredményeztek, ehhez járul br. Prónay Dezső világi elnök 113 frt kegyadománya, tehát 
1197 frt 41 kr. felett rendelkezett a bizottmány. — Ezen összegből egyházi elnök 30 frt 
utazási és 27 kr. kezelési költségei utalványoztatván, a megmaradott 1167 frt 14 krnak 
fele 583 frt 57 kr., az alapszabályoknak megfelelőiig a központi gyámintézeti pénztárba 
küldetett; — másik felét tevő 583 frt 57 krból a segélyre méltó gyülekezetek között 580 
frt kiosztatott, — 3 frt 57 kr. a pénztárban maradt ; — megjegyzendő azonban, hogy 
a fentemlitett 1197 frt 41 kr. összegben nem foglaltatnak, a győri egyházmegye 43 frt 
34 kr. s Buszt sz. kir. város ismeretlen mennyiségű gyűjtése, melyek ez ideig beküldve 
nem lettek.

C) 3-ik pont szerint Domonkosfa, — Rába-Bogyoszló, — Szombathely, — Keszthely, — Felső- 
Péterfalva, — Székes-Fehérvár, — Pápa, — Német-Újvár, — Rózsahegy és Uj-Pest egyen
ként 33 írttal, — Tót-Keresztur, — Hodos, —  Szák, — Csákvár, — Edve, — alsó Szo- 
por, — felső-lői képezde, — Költse, — Ó-Buda és Nagy-Szombat, egyenként 25 írttal 
segélyeztettek.

I)) 4-ik pontban nagyobb mérvű központi segélyre ajánltatik, a nagyszerű építkezéseket tett 
Pécs-városi gyülekezet ; — kisebb segélyre Sikátor, — Galsa, — Szombathely, — Rába- 
Bogyoszló, — Székes-Fehérvár, — felső-lői képezde, — Hány, — Domonkosfa, — Hodos,
— Edve, —  alsó Szopor, — Nagy-Dém, — Keszthely.

E) 5-ik pont alatt a némethoni Gusztáv-Adolf egyletnek segélyezés végett figyelmébe ajánl- 
tatnak : Rába-szt.-Kereszt, (Heiligen Kreuz) Rába-Bogyoszló, — Szombathely, — Pécs, — 
Sz.-Fehérvár, —  Adolfsdorf, — Eszék, — Antonovácz, — Hrasztovácz, — Duna-Földvár 
és Domonkosfa.

F) 6-ik pont alatt beterjeszti az államsegély felosztása iránti javaslatát, melyszerint a soproni 
theologiai intézetnek 1000 frt, — a gyámoldának 1200 frt, —  a soproni gyülekezetnek 
lyceumi építkezésre 100 frt, — Turcsányi Adolf nyugalmazott tanárnak 200 frt, — az 
egyetemes költségek fedezésére 250 frt, — az antalfai lelkésznek 30 frt, — a veszprémi 
és csabdi lelkészeknek egyenként 25 frt, — a vázsonyi lelkésznek 20 frt, — Pámmer János 
árváinak 10 frt; — továbbá a pécsi, — duila-földvári, — mihályfai, — ménfői, — szom
bathelyi, — felső-lászlói, — sárvári, — domonkosfai, — galsai, — keszthelyi, — pápai,
— sikátori és palotai gyülekezeteknek egyenként 100 frtot ; — végre a tamási (tolna),
— szabadi, — némedi, — sár.-szt.-miklósi, — iharosi, —  páti, — felső-szlavecsai, — 
hanyi, — antalfai, — kapi, — bohonczi, — liodosi, — mérgesi és kölesdi gyülekezetek
nek egyenként 60 frt lenne utalványozandó ;

A kér. gyámintézeti bizottmányának jegyzőkönyvében foglaltak, e helyen is tudo
másul szolgálván, az államsegély felosztása iránti javaslat helyeslőleg jóvá hagyatik.

7 4 .  A győri, — székes-fehérvári és pécsi lelkészi hivatalok — a két utóbbi az osztály
zati kimutatást is bemellékelvén — jelentik, hogy e helyeken a katholicus és felekezotnélküli tano
dákat látogató ág. evaug. növendékek, a szükséges vallási oktatásban részesittettek ;

Tudomásul szolgál.
7 5 .  A múlt évi kerületi gyűlés jknyvi 46. sz. b) pontja alatt az egyházmegyei elnöksé

gek a kér. gyámolda részére, a gyülekezetek mint egyesek körében gyűjtések eszközlésére megbizatván ;
Ebbéli megbízatásuk továbbra is kiterjesztetik.
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7 S .  Ugyan annak jknyvi 46. sz. d) pontja alatt az 1873-ik évi kér. gyűlés jknyvi 66. 
sz. h) pontja alatt elősorolt, s a soproni kereskedelmi és iparbanknál elhelyezett, s nevezett pénzin
tézet csőd alá jutása miatt kétséges értékűvé vált alapítványi pénzeknek, a kerület részére minél elő
nyösebb értékesítésére Yukanits Victor, Schreiner Károly és Hauer Mór lettek meghatalmazva;

Mely felhatalmazás továbbra is kiterjesztetik.
7 7 .  Ugyancsak jknyvi 50. sz. alatt a tolna-baranya-somogyi egyházmegye Eesény és 

Derecske főtanodai tartozásának behajtására utasittatván ;
A tolna-somogy-baranyai esperes szóval jelenti, miszerint a lelkészi hivatal ürese

dését fogja a főtanodai hátralék behajtására, esetleg biztosítására felhasználni.
7 S .  Ugyan annak jknyvi 52. sz. alatt a tolna-baranya-somogyi egyházmegye gymnásium 

ügyének tisztázására kiküldött választmány megbízatása továbbra is kiterjesztetvén, a választmány 
elnöke szóval jelenti, hogy a későn beadott adatok miatt a választmány f. évi aug. 20-án fog meg
bízatásában eljárni ;

Jelentésének bevárása mellett, megbízatása továbbra is kiterjesztetik.
7 0 .  Ugyan annak jknyvi 54. sz. alatt Schiebung Károly tolna-baranya-somogyi esperes az 

adolfsdorfi slavoniai missio segélypénzeinek kezelésére, s az eszéki hitrokonok mibenlétéről jelentésté
telre utasittatván, jelentését beadja, mely szerint Superintendens ur meghagyása szerint, az adolfsdorfi 
missio részére az egyetemes gyámintézet által adott 70 frt felét, azaz 35 frtot lloyko Károly M.-bolyi 
lelkésznek átadta azon megjegyzéssel, hogy a mi ez összegből folyó szüségletekre nem kivántatnék, 
takarékpénztárilag kamatoztassa.

Az eszéki hitrokonok megelőző évekbeni állapotát terjedelmesen és kimeritőleg ismertetvén, 
jelen állásukról előadja, hogy eredménytelen kísérletek után tanítót nem nyerhetvén, a gondviselés 
Léderer Károly Ágostont, a chrisonai missio-egylet növendékét vezette közéjük, ki 3 éven keresztül a 
felnőttekkel istenitiszteletet tartott, a gyermekeket gondosan tanította, és pedig ingyen, miután őt a 
nevezett egylet 600 frttal díjazta, azonban a múlt évben az egylet részéről értesítve lett, hogy mun
kásságának más helyen keressen tért, ellenkező esetben az egylet segélyére nem számíthat ; minek 
folytán az eszéki hívek jelentő esperest kérték fel, hogy említett missio elnökét felkérné, hogy addig 
mig vagyonikig erősbödhetnek, hagyná meg náluk bizalmukat megnyert lelkitanitójukat ; — az eszé- 
kiek e kérelmét teljesítvén, a missio elnöke azon feltétellel, hogy nevezett, az eszéki hívek által 300 
frttal dijaztassék, annak ottmaradását megengedte, — s 300 frttal fogja ezután is a missio-egylet 
segélyezni ; — ezen feltételnek az eszéki hívek készséggel s tényleg megfelelvén Léderer Károly 
Ágoston — ugyan még bérlett helyiségekben, két helyen is a híveknek lelki táplálkozásán buzgón 
munkálkodik. — A birtok aránylagos megadóztatás folytán már f. évi jul. 27-éig 346 frt 54 kr. jött 
be, a régibb idejű ajánlatok 64 frt kivételével befizettettek, s az eszéki gyülekezetnek a helybeli ta
karékpénztárban elhelyezett tőkéje 978 frt 46 kr.

Temetővel az eszéki hivek már 1868-ik év óta bírnak, de legközelebb a kácsfalui lelkész 
vezetése alatt a gyülekezet presbyterei a város polgármesterénél tisztelkedve kérték, hogy számukra 
alkalmas templom-helyet kieszközölni szíveskedjék, a tisztelgők szives fogadtatásra találva azon választ 
nyerték, hogy ő a templom-hely ki jelelését nem ellenzi, de arról, hogy hitrokonaink hitközséggé egye
sültek, hivatalos tudomása nincs; erről értesülve a nevezett város polgármesterénél —  a kerület utó
lagos jóváhagyása reményében —  az eszéki híveket, mint a kácsfalui anyaegyházhoz bekeblezett leány- 
gyülekezetet — az eszéki hitrokonok ügyét figyelmébe s jóakaratába ajánlva — hivatalosan bejelentette. 
—  Felemlíti továbbá, hogy br. Prandau Gusztáv ur 500 frtnyi ajánlatát kész megadni, mihelyest 
arról értesül, hogy az evang. hitközség létezik.

Végre a szép fejlődésnek indult, de segélyre szorult s erre méltó eszéki slavoniai missio 
ügyét, az egyházkerület kiváló figyelmébe ajánlja ;

Az eszéki slavoniai missio nem remélt kedvező állása örvendetes tudomásul szol
gál, Schlei ni ng Károly esperesnek ezen missio ügye iránt tanúsított önzetlen és buzgó 
eljárásáért s fáradozásáért, elismerésének a kerület jegyzőkönyvében ád kifejezést; tett 
intézkedését helyeslőleg jóvá hagyva, az eszéki evang. hitközség mint leánygyülekezet 
Kácsfalu anyagyülekezetben bekebleztetik.

8 0 .  Ugyan annak jknyvi 57. sz. alatt a német- és rácz-hidasi anyagyülekezet közös tem
plom építési ügyének rendbe hozatalára a tolna-baranya-somogyi egyházmegye utasittatván, Schleining 
Károly esperes jelenti, miszerint az egyházmegye részéről kiküldöttekkel a helyszínén 1874-ik évi 
deczemb. 16-án megjelenve, a nevezett hitközség hivei az 1860-ik évi kér. gyűlés 22. jknyvi sz. alatti 
határozatának teljesítésére felhivattak, mely alkalommal, mig a rácz-hidasiak az egyházkerület határo
zatának készséggel megfelelni s eleget tenni ajánlkoztak, addig a német-hidasiak a jelentéshez csatolt 
Írásbeli nyilatkozatban kijelentik, hogy a közös templom építésbe semmi módon és szin alatt bele nem 
egyeznek s minden további kérdéstől és zaklatástól magokat felmentetni kérik. A rácz-hidasi hivek
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az anyagyülekezeti joghoz ragaszkodva, a  jelentéshez csatolt s jelentő espereshez múlt évi decz. 31-én 
beadott nyilatkozatban, külön anyagyülekezet képezhetésért s külön lelkész hivhatásért folyamodnak ; 
kijelentve, hogy a német-hidasiakat leánygyülekezetül el nem fogadják, de ha utóbb magukba térve 
egy közös templomot építeni kívánnak, velők szívesen egy anyává összeolvadnak. —  Ennek kapcsában 
olvastatott a tolna-baranya-somogyi egyházmegye f. évi aug. 3-án Gyünkön tartott közgyűlésének 
jegyzőkönyvi 25-ik pontja, mely szerint Rácz-hidas az anyagyülekezeti jogot feltételező kellékeknek, 
mind anyagi, mind erkölcsi tekintetben megfelelni képes lévén, nevezett gyülekezet anyásitási folyamo
dása a kerületben ajánlólag terjesztetik fel ; — de az elébbi közös viszonyban kiállított hiánynak 
teljes épségben indokolatlan meg nem tartása miatt, a lelkész fizetésnek legalább 1000 írtra feleme
lése inditványoztatik ;

A rácz-hidasi hívek hitbuzgó áldozatkészségét — s minden erkölcsi testület fen- 
állhatásának feltételét s alapját képező törvénytiszteletét méltányolva, a rácz-hidasi 
híveknek — az egyházmegye ajánlata alapján — az anyásitási jog megadatik ; de a 
lelkészválasztás és hívhat ás mindaddig függőben tartatni határoztatott, mig a hivek 
részéről czélszerü lelkészlakról gondoskodva lesz, s a tolna-somogy-baranya egyházme
gyei törvényszék a lelkész fizetést a rendszer értelmében meghatározni fogja, melynek 
mielőbbi teljesítésére, úgy a két hitközség közötti eddigi jogközösségből származó közös 
birtokviszonyok rendezésére a nevezett egyházmegyei elnökség utasittatik.

8 1 .  Ugyan annak jknyvi 60. sz. alatt Szökés-Fehérvárnak a kér. gyűlés helyei sorrendjébe 
való felvétele iránt tett indítvány, az egyházmegyei szavazatok be nem érkezte miatt tárgyalható nem 
lévén, az egyházmegyék szavazatai o tárgyban jelen kér. gyűlésre beadattak, melyek összeszámítása után ;

Székes-Fehérvár az egyházmegyék szavazata többségével, a kér. gyűlés tartására 
kitűzött helyek sorába felvétetett.

8 2 .  Ugyan annak jknyvi 62. sz. alatt uj egyházkeziileti névtár szerkesztésével, Gyurátz 
Ferencz pápai lelkész bízatott meg;

Mely megbízatásban a legnagyobb pontossággal eljárván, a közérdekért tett fára
dozás elismerésével tudomásul vétetett, s egyetemben köztudomásra hozatik, hogy jel
zett névtárak kinyomattatván, Scheffer Károly kér. pénztárnoknál 50 krjával kaphatók.

8 3 .  Ugyan annak jknyvi 76-ik számában a felső-lői tanintézetek igazgatója bizonyítvá
nyaiknak oldalagosan magyar és német nyelven kiállítására utasított ; — Stettner Gyula az érintett 
tanintézetek igazgatója — bizonyítványaik két példányának bemellékelése mellett — jelenti, miszerint 
a tanári kar már a jknyvi határozat kelte előtt az 18 7 74. tanévben a bizonyítványok két nyelven 
kiadását elhatározta, s az 1877s. tanév első felében úgy a bizonyitvány-künyvek, mint a bizonyítvá
nyok magyar és német nyelven szerkesztettek, illetőleg adattak ki ;

Tudomásul szolgál.
8 4 .  Ugyan annak jknyvi 81. sz. alatt br. Prónay Dezső kerületi felügyelő ur 250 frtot 

a kerület rendelkezésére bocsát ;
Ezen összegből 100 írt a gyámoldának, 100 frt a tanári nyugdíj-alapra, — 50 

frt a soproni kópezdének átadatni rendeltetett.
8 5 .  Andorba János, somogyi esperes beterjeszti az antonováczi és hrasztováczi slavoniai 

missiokról évi jelentését, mely szerint Renner Endre, porrog-szt.-királyi lelkészszel máj. 22-én megláto
gatták nevezett helyeken lakó hitrokonokat, s ugyan e hó 23-án a jelentő esperes Antonováczon, lel
kész társa pedig Hrasztováczon istenitiszteletet tartottak, s ez alkalommal az úrvacsoráját számos vele 
élni kívánóknak kiszolgáltatták, s egyébb egyházi ténykedést végeztek, s mig azon napon jelentő es
peres Hrasztováczon, a Basel melletti chrischonai semináriumból ide meghívott Haas János tanitót 
hivatalába beiktatta ; — s őt az egyházkerület utólagos jóváhagyásának reményében a keresztelésre 
és egyháztóli kibocsátásra felhatalmazta, megjegyezve, hogy Haas János tanító, egy jól kiképzett, 
buzgó és szakavatott egyéniség ; — végre e helyen a születtek, halottak és házasultak az anyaköny
vekbe bevezettettek, a számadások megvizsgáltatván, a Gusztáv-Adolf egylet elnökétől a hrasztováczi 
iskola részére küldött 50 frt — számadás terhe mellett — a gondnokoknak átadatott. Hrasztovácz 
csinosul, a lélekszáin — jelenleg mintegy 370-re növekszik.

Antonováczon május 24-én az anyakönyvi bevezetések teljesittettek, mig Antonovácz semmi 
tekintetben nem emelkedett — lélekszáma mintegy 200-ra tehető, addig a körüllevő falvakból meg
jelent hitrokonok kedvező anyagi helyzetükkel megelégedésüket fejezték ki; mégis, miután az antono- 
vácziaknak ez évben kell földjeik vételárának első részletét lefizetni, félő, hogy sokan kénytelenek 
lesznek elvándorolni, ekként egy állandó tanítói állás szervezése, csak az illető hivek hő óhajtása marad.

A hrasztováczi és antonováczi slavoniai missio ez évben a Gusztáv-Adolf egylettől 244 frt 
30 kr. — az egyetemes gyámintézettől 34 frt 81 kr. — összesen 279 frt 11 kr. segélyt nyervén, 
ebből 88 frt 82 kr. utazási költség, 2 frt 25 kr. kezelési és postai kiadás, 50 frt a krasztovácziaknak
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iskolára, — összesen 141 frt 7 kr., levonatván 138 frt 4 kr. marad tőkésítendő; — ez összeg 
az 1874-ik kér. gyűlés jknyvi 53-ik pontjában felvett 882 frt 59 krhoz adva ezen slavoniai missio 
tőkéje 1020 frt 63 krt tesz; — ebből 826 frt 3 kr. a kanizsai takarékpénztárban, — 194 frt 
60 kr. biztos helyeken, négy rendbeli kötelezvényben van elhelyezve.

Előadja továbbá, hogy ' Daruváron is megjelent, hol mit. gróf Jankovics Gyula ur a két 
prot. felekezetiek iskola és tanitólak építésére telket ajándékozott; —  e czélra ugyan a somogyi 
reform, esperes ur is küldött 200 irtot, de a mindkét prot. hitfelekezetbeli hívek kis száma és szét
szórtsága miatt az iskola és tanitólak felépítéséhez kevés a remény ; —  azonban Keller János missio- 
náriust, ki egyideig a tanító megérkeztéig Hraaztováczon, később Yarasdon működött, — látva buz
galmát és a missio ügyének szolgálni kívánó törekvését, — a Daruváron alul, mintegy 100 lélek 
német-cseh hitrokonokból álló uj telepre utasította.

Végül Sztehló András egyetemes gyámintézeti ügynök azon felszólítására, hogy jelöltessék 
ki egy hely, hol — a Gusztáv-Adolf egylet támogatásával — az egész slavoniai protestánság’ részére 
állandó lelkész-állomás szereztetnék ; Antonováczot vagy Hrasztováczot véleményezte ily helynek kitü- 
zetni, miután ezen két helyen és vidéken [több hitrokonunk van, mint szétszórtan az egész Slavo- 
niában, s ezek száma az uj bevándorlókkal egyre növekedik;

Az antonováczi és hrasztováczi slavoniai missio állapotát kimerítően tárgyaló jelen
tés helyesléssel tudomásul vétetvén, jelentő esperes intézkedései jóváhagyatnak, s ezen 
missio ügyében engedetlenül buzgolkodó esperes- és lelkésznek — úti költségeik a mis- 
sió tőkéből utalványoztatván — a kerület elismerését fejezi ki ; —  egyetemben a slavo
niai hitrokonok részére állandó lelkészt állomás felállítása, iránt szükséges érintkezés 
folytatásáról főt. Superintendens ur bízatott meg, s ezen a slavoniai missiok valláserkölcsi 
beléletére fontos ügy, mielőbb sikerre vezetése főpásztori gondoskodásába ajánltatott.

8 6 .  Roykó Károly magyar-bólyi lelkész ez évben az adolfsdorfi missiot költségkímélés te
kintetéből nem látogatta meg, miután ott Bläser, mind az iskolában, mind egyéb egyházi teendőkben 
szorgalommal és sikerrel működik; — azonban Bläser hozzáérkezett tudósításai nyomán jelenti, misze
rint Adolfsdorf és Krivájához egy uj telep, Gravies, csatlakozott, s hogy Adolfsdorfon a 16° hosszú s 
5° széles ima- és iskolaház falai f. év május 24-én készen állottak. — A Gusztáv-Adolf egylet által 
küldött 75 tallérból 50 tallér az építkezésre, 25 tallért pedig — a lipcsei igazgatóság beleegyezésé
vel Schild János özvegyének, kegyévi követelésének kielégítésére fordittatott ;

Mindezek örvendetes tudomásul vétettek.
8 7 .  Ez évben tartandó egyetemes gyűlésre, boldogult nmlt. br. Prónay Gábor egyetemes 

felügyelő emlékére tartandó gyászisteni tiszteletnél, az egész magyar ág. evang. egyházra nézve felejt- 
hetlen érdemeket szerzett férfiú iránt, érzett hála és kegyelet kifejezésére, nemkülönben a közbizalom 
által választott méltó utódának beiktatási ünnepélyén a közöröm tolmácsolására, számosabb tagból álló 
küldöttség kinevezése határoztatván ;

Egyházi részről Schleining Károly, — Trsztyénszky Gyula, — Tatay Sámuel, — 
Schmid Mihály, — Poszvék Sándor esperesek, — Kolbenheyer Mór, — Ritter István, 
— Gyurátz Ferencz, — Sutter Károly, — Horváth Sándor : paksi lelkészek ; — a 
soproni tanári kar részéről Müllner Mátyás és Domauowszky Endre; — világi részről 
Takács Lajos, — Matkovics János, — Baranyai László, — Rupprecht Lajos, — Boda 
József, —  Ostffy Pál, — Ostffy István, — Yéssey Sándor, — Fügh Károly, — Peregi 
Mihály, — Szovják Hugo, — Bognár Géza, — Radó Kálmán, — Eöry Sándor, — 
Kis Sándor, — Radó Dénes, — Marton Pál, — Fördős Vilmos, —  Dobrowszky 
János, —  Ajkay Imre és Káldy Gyula választattak meg.

8 8 .  Tóth János kiérdemiilt egyli. kerületi főjegyző s esperes, úgy Boda József egyik kér. 
törvényszék ikerelnökei, az első gyakoribb betegeskedése, utóbbi mint orsz. képviselőnek, idejének s 
tevékenységének más téren való igénybe vétele miatt, eddig viselt hivatalukról lemondanak ;

Lemondásuk elfogadtatván, helyettük Csapli István esperes és Radó Dénes egy
házmegyei felügyelők választattak meg.

8 9 .  Főt. Superintendens ur beterjeszti a soproni tanuló ifjúság önképző körének Petrik 
János igazgatóhoz beadott folyamodását, mely szerint a nevezett ifjúsági önképző-kör, boldogult Kis 
János superintendens és magyar iró emlékére, Sopronban felállítandó szobor iránt a kezdeményezést 200 
írttal megtette, s az egyházkerület pártolását kikérve, úgy a magyar tud. academiának, mint az 
egyházegyetemnok ezen terv kivitelét figyelmébe s támogatásába aj állítatni kéri;

Örvendve vesz tudomást a kerület a soproni főtanodai önképző-kör ifjúságának 
ezen szép törekvéséről, midőn a haza reményei az ifjúság, a múltak emlékein felmele- 
gülve, a nemzeti nyelv művelődés egyik munkás és lelkes úttörőjéről, — a nemzeti 
ébredés egyik szerény, de érdemdús előharczosáról kegyelettel megemlékezik ; — helye
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selve a nevezett önképző-kör ifjúságának kezdeményezését, főt. Superintendens ur kéretik 
fel s bizatik meg, úgy az egyházkerületben az egyházmegyei elnökségek utján gyűjtések 
megindítására, nemkülönben ezen terv kivitelét előmozdító további lépések megtételére.

9 0 .  Miután a tolna-somogy-baranyai esperesség nagyobbrészt a dunamelléki reform, egy
házkerület területén fekszik, s ekként a dunántúli ágostai és a dunántúli helvét hitvallású egyház- 
kerületek között megállapított nagy-geresdi egyesség jogereje, a két testvérfelekezet interconfissonalis 
érintkezéseinél a dunamelléki helvét hitvallási egyházkerületre ki nem terjed, az ebből eredő s a két 
testvér-egyház közötti atyafiságos viszonyra zavarólag ható viszályos esetek és kellemetlen panasz- 
tárgyak elkerülése tekintetéből, a tolna-somogy-baranyai egyházmegye részéről indítványoztadk ; — 
hogy a kerület a dunamelléki helvét hitvallású főt. egyházkerülettel érintkezve eszközölje ki, misze
rint a nagy-geresdi egyességnek a két testvér-egyház közti viszonyt szabályozó pontjai az által is 
elfogadtatván, a tolnai egyházmegyében is szabályzóknak és érvényeseknek elismertessenek ;

A két testvér-egyház közti jó viszony és egyetértés fentartása és ápolása tekinte
téből az indítvány elfogadtatott, — s főt. Superintendens ur a dunamelléki helvét 
hitvallású főt. egyházkerületnél a tolna-somogy-baranyai egyházmegyénk irányában, a 
nagy-geresdi egyesség elfogadásának kieszközlésére megbizatik.

9 1 .  À fehér-komáromi egyházmegye indítványozza, hogy a nmlt. magyar kir. vallás- és 
közoktatási ministerium az egyház-egyetem közbenjárásával megkéressék, miszerint az ágostai evang. 
sorezredbeli katonák vallás-erkölcsi gondozásáról s ápolásáról ; — úgy ezen szolgálatokat teljesítő lel
készek díjazásáról gondoskodva legyen ;

Ez érdemben ministeri rendelet már intézkedvén, határozathozatal szüksége fenn 
nem forog.

9 2 .  Olvastatott Sipos János 1-ső évet végzett képezdei növendéknek folyamodása, melyben 
a soproni képezdében kisérletkép megkezdett tanfolyam tovább folytathatása kérelmezetik;

A bemellékelt bizonyítvány előmeneteli osztályzata alapján, a másodévi tanfolyamra 
való felvétel megengedtetik.

9 3 .  Szabó Antal a soproni képezdében 2 évi tanfolyamot végzett, de az utolsó fél évről 
vizsgát nem te tt;  bakony-tamási segódtauitó a soproni képezdében a 3-ad évi tanfolyam bevégezhe- 
téseért folyamodik ;

Az elmulasztott fél évi vizsgán megkivántató tantárgyakból jó sikerrel letett 
vizsga után kérelmének hely adatik.

9 4 .  Farkas Antal sopronmegyei németi lakos a soproni képozdébe felvételért folyamodik ;
A folyamodásban foglaltak a felvehetésre semmi alapot nem szolgáltatván, folya

modó kérelmével elutasittatik.
9 3 . Szuchowszky Béla ujfalusi pestmegyei segédtanító, a felvételi vizsga elengedésével 

magát a soproni képezdébe felvétetni kéri;
Indokolatlan kérelme teljesíthető nem lévén, elutasittatik.

9 6 . A vasi közép egyházmegye tanitó-egyletének a kerületben érvényben álló tantervére 
vonatkozó javaslatát — azon módosítással, hogy a tanítói értekezlet minden tanév elején a következő 
tanévben begyakorlandó egyházi énekek- és bibliai történeteket kijelelvén, ebbeli javaslatát mindenkor 
az egyházmegyéhez megerősítés végett beterjeszteni tartozik — ügyelőmbe vétel végett a kerület ren
delkezésére bocsátja ;

Ezen tantervjavaslat a kér. népiskolai bizottmánynak véleményezés, esetleg fel- 
használás végett kiadatni rendeltetett.

9*7. Ugyan a vasi közép egyházmegye részéről — a prosznyákfai gyülekezet hívei meg
győződve, hogy önerejükből felekezeti iskolát építeni és fentartani nem képesek, állami segély igénybe
vételével községi iskolát építeni szándékozván — a kerület mint a rendelkezésre jogosult, az általa 
Prosznyákfának felekezeti iskola építésére adományozott segélypénzből s ennek kamataiból meglevő 
213 frt 75 kr felett intézkedésre felkéretik;

Ezen összeg ugyan a vasi közép egyházmegyéhez tartozó rába-bogyoszlói leány
gyülekezetnek felekezeti iskola építősre adatni határoztatott.

9 & . Jövő évben tartandó kerületi gyűlés helyéül, Győr szab. kir. városa tűzetett ki.
9 9 .  Végre ezen jegyzőkönyv hitelesítésével az elnökségen kívül Mészáros István győr- 

egyházmegyei esperes, — Gyurátz Ferencz pápai lelkész, — id. Peregi Mihály és Nagy Endre bi-

meb. Jegyzetté: Káldy Gyula, egyházkerületi, világi aljegyző.

Hitelesítették : X
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51. Főtanodai ének-tanitás szervezése.
52. Főtanodai olvasó-egylet.
53. Tanitó-képezdei igazgató jelentése.
54. Tanitó-képezde jóltevői.
55. Tanitó-képezde tantervé s Kapi tanár fizetése.
56. Algymnásiumi tanulóknak lakókul felvétele a ké- 

pezdébe.
57. Képezdei tanórák díjazása.
58. Képezdei igazgató megválasztása.
59. Királyföldi Péter emlékére hálaünnepély.
60. Bonyhádi algymnásium igazgatójának jelentése.
61. Felső-lövői tanintézet tudósitványa.
62. A Lithne-féle tanintézet felügyelőjének jelentése.
63. Kér. népiskolai bizottmány évi jelentése.
64. Biztosítási ügynök évi jelentése.
65. Tápintézeti gondnok évi jelentése.
66. Tápintézet elleni panasz.
67. Kér. pénzügyi és gyámoldai igazgatóság jkönyve.
68. Kér. számvevő indítványai.
69. A Glosius-Artner-Karolina-fóle alapitv. kamatai.
70. Kér. számvevő irodai általánya.
71. Kér. pénzügyi és gyámoldai igazgatóság jk. füg

gőben tartása.
72—73. Kér. gyámintézet jkönyve.
74. Jelentések a győri, pécsi és fehérvári gymnásiu- 

mok és reáltanodákba járó evang. ifjak vallás- 
tanitásáról.

75. A gyámolda részére segélygyüjtések.
76. Alapítványi pénzek.
77—78. Tolna-baranya-somogyi egyházra, hátraléka.
79. Eszék és Adolfsdorf missio-ügye.
80. Német- és ráczhidasi gyülekezet ügye.
81. Fehérvárnak a kér. gyűlések sorrendi helyébe föl

vétele.
82. Kerületi névtár.
83. Felső-lövői tanintézetek bizonyítványa.
84. Kér. felügyelő adománya,
85—86 Slavoniai missio.
87. Egyetemes gyűlési képviselők.
88. Kér. törvényszék elnökségének megválasztása.
89. Kis János emlék.
90. A nagy-geresdi ogyesség kiterjesztése a tolna-ba

ranyai ref. esporességre.
91. Katonák valláserkölcsi gondozása.
92—93—94—95. Felvételek a tanitó-képezdébe.
96. Népiskolai tanterv-javaslat.
97. Rába-bogyoszlói Így. segélyezése.
98. Jövő évi kér. gyűlés helye.
99. Kér. jk. hitelesítése.
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házkeriilet az 1875-ik évi aug, 17. és 
ir. Kőszeg városában, főtiszt. Karsay 
i mélt. báró Prónay Dezső kerületi 
etével rendes közgyűlést tartott; — 
i egyházi- és Kis Sándor világi egy- 

Káldy Gyula világi aljegyző, mégis 
' a következő egyházi és világi elnö-

•bői: Fleischhacker K ároly esperes, Posch 
■f lkk.
böl : Trsztyénszky Gyula esperes, Baranyai 
ipprecbt Lajos, Mesterit ázy Gyula, Takács

1: Renner Endre esperes, Schmidag Ede, 
Pichler Mátyás sgdlk., Zobel Lajos, Ga- 

gy., S tettner Gyula, felsö-löi igazgató, 
tol: Poszvék Sándor esperes, Káldy Gyula 
vcsányi Andor, Mendelényi Sámuel, Kuzma 
os László, Radó Kálmán és Károlyi Antal, 
■böl: Osapli István esperes, Radó Dénes 
, Berzsenyi Miklós, Marton Pál, Berzsenyi

1: T atay Sámuel esperes, Ajkay Imre flgy., 
.ss Lajos lkk.
.észáros István esperes, Horváth Samu, Ta-
öry Sándor és Kis Jenő.
egyéböl : Schmid Mihály esperes, Jankó

ősze István esperes, Perlaky Gábor flgy.,

Andorka János esperes, Renner Endre lk.

yéböl: Schiebung Károly esperes és R itter

ház részéről: Kolbenheyer Mór lk. 
yház részéről: Peregi Mihály Ügy., Nagy

ház részéről: Szovják Hugó Ügy., Schneller 
3 lkk., Yidt Géza, Czeke József, Jenny Fri-

fház részéről: Zehetner János flgy., Pauer

1



A. dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület, az 1876. évi augusztus 15. 
és következő napjain szab. kir. Győr városában, főtiszt. Karsay 
Sándor superintendens és mélt. báré Prénay Dezső kerületi fel
ügyelő urak ikerelnökletével rendes évi közgyűlést tartott; jelen
voltak: Ritter István egyházi és Kis Sándor világi egyházkerü
leti főjegyzők, úgy Káldy Gyula világi és Trsztyénszky Gyula 
egyházi aljegyzők, — mégis az egyházmegyék és sz. kir. városi 
gyülekezetek részéről a következő egyházi és világi elnökök és 
képviselők :

A soproni felső egyházmegyéből : Fleischhacker Károly esperes, Ludig 
József, Posch Frigyes lkk.

A soproni alsó egyházmegyéből : Trsztyénszky Gyula esperes, Baranyai 
László flgy., Tóth Sándor lk., Rupprecht Lajos, Rupprecht János, Horváth Pál.

A vasi felső egyházmegyéből: Renner Endre esperes, Záborszky Gyula 
flgy., Stettner Gyula igazg., Mérnyi Adám lk., Neubauer János tnr., K rug J ó 
zsef jegyző, Seregély Dávid lk.

A vasi közép egyházmegyéből : Poszvék Sándor esperes, Káldy Gyula 
flgy., Kund Samu, Hafenscher Károly, Turcsányi Andor lkk., Radó Kálmán, 
Gayer Antal, Gömbös Géza.

A kemenesalji egyházmegyéből : Csapli István esperes, Radó Dénes flgy., 
Hering János, Szakái János, Tóth János lkk., Berzsenyi Miklós, Horváth K á
roly, Szabó József.

A veszprémi egyházmegyéből : Tatay Sámuel esperes, Ajkay Imre flgy., 
Gyurátz Ferencz, Szarvas Sámuel, Belak János, Szalay Sándor, Kis János 
(ajkai), Kis János (kertai), Kis Lajos, Borbély Sándor, Kolbenheyer Béla, Sass 
Lajos lkk., Lazányi Béla, Szente Pongrácz, Horváth János.

A győri egyházmegyéből : Mészáros István esperes, Enessey Kálmán 
flgy., Szigeti Dániel, Horváth Sámuel, Bognár Endre, Molnár Lajos, Matisz 
Károly, Takács Ferencz, Laucsek Jónás, Hofbauer Pál, Fadgyas János, Pfeifer 
Lajos, Kovács Mihály, Ihász László lkk., Matkovich János, Kis Jenő, Kis K á
roly, Fehér Sándor, Matkovich Géza.

A fehér-komáromi egyházmegyéből : Szabó Sándor esperes-helyettes, 
Kemény Károly lk.

A zalai egyházmegyéből : Lágler György esperes-helyettes, Pelárgus 
János, Kövesi Károly lkk.

A somogyi egyházmegyéből : Andorka János esperes, Pongrácz Antal lk. 
A tolna-baranyai egyházmegyéből : Schleining Károly esperes, Ritter 

István, Horváth Sándor (paksi), Támer János lkk.
Sopron szab. kir. városi egyház részéről: Bognár Géza, Brunner János lk. 
Győr szab. kir. városi egyház részéről: Peregi Mihály flgy., Horváth 

Sándor lk, Nagy Pál, Kis Sándor, Szendrői Sándor, Lehner Ferencz, Gayer 
Samu, Fadgyas Pál, Guoth Gyula, Horváth Gyula.
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Kőszeg szab. kir. városi egyház részéről: Michaelis Izidor lk. 
Révkomárom szab. kir. városi egyház részéről: Nehiba Lajos lk., Nagy 

Antal, Kozma Kálmán, Boor József.
Ruszt szab. kir. városi egyház részéről: Zehetner János flgy., Sax Benő lk. 
A soproni főtanoda részéről: Müllner Mátyás, Király József-Pál igazga

tók, Fehér Sámuel, Scheffer Károly tnrlc., — és számos hívek.

Mely alkalommal:

1 . Ünnepélyes ének és a Superintendens által elmondott alkalmi ima után, báró Prónay 
Dezső kerületi felügyelő örömmel telt kebellel üdvözli az egyházkerület szép számmal összegyűlt tag
jait, de ez örvendetes érzületbe úgymond fájós érzület is vegyül, ha elgondolja, hogy azon vádak, 
melyek egyházkerületünk egyes közegei ellen felhozattak, meg még most sem szűntek, sőt inkább egy 
bizonyos oldalról újabban is hangsúlyoztalak. 0  azon meggyőződésben van, hogy a magyarhoni pro
testáns egyház, mely eddig minden haza és nemzetellenes vádaktól annyira ment volt, hogy e tekin
tetben a legkisebb gyanúval sem illettethetett, most ily vádakkal azért terheltetik, minthogy tőle 
még egyes közegek oly cselekményei is rósz néven vétetnek, melyek más felekezetek vagy testületeknél 
figyelembe sem vétetnének. Azért felhívja az egyházkerületet, hogy tanintézeteinek oly irányt adni 
törekedjék, hogy ezek mintaképei legyenek a nemzeti és hazafias haladás eszközeinek, csak igy lesz 
elhárítható azon súlyos vád, mely egynémely az egyházkerülettel szorosabb viszonyban nem is lévő tan
intézet ellen felhozatik, csak úgy tanúsíthatjuk a nemzet előtt, hogy az imádott magyar hazának hü 
fiai vagyunk. Kívánja, hogy ily szellemtől áthatva folyjon le ezen tanácskozásunk is, hogy élénk 
emlékezetben tartsuk, miként a nemzeti irodalom megalapítója a reformatió volt, akkor azon vádak 
egyházunkról önként visszapattanni fognak. Ezzel a gyűlést megnyitottak kijelenté.

3 .  Felvétetett az egyházkerületi egyházi aljegyzőre beadott szavazatok felbontására a múlt 
évi kőszegi gyűlés jegyzőkönyve 2. pontja alatt kiküldött választmány jelentése. E szerint a szavazati 
joggal biró 161 egyházkerületi testületből beérkezett 141 jogérvényes szavazat. — ebből Trsztyénszky 
Gyulára 74 szavazat, Horváth Sándorra 26, Gyurácz Ferenczre 13, Tatay Sámuelre 12 szavazat es
vén, a többi szavazatok pedig többek közt megoszolván; Trsztyénszky Gyula a soproni egyházmegye 
esperese és nagygeresdi lelkész, egyházkerületi aljegyzőnek a szavazatok általános többségével meg
választatott, mely választás az egyházkerületi gyűlés által helyeseitekén és lelkesedéssel fogadtatván, 
a megválasztott Trsztyénszky Gyula egyházkerületi egyházi aljegyző hivatalos esküjét a kerületi gyűlés 
előtt azonnal letette, s az iránta nyilvánult bizalmat lelkes szavakkal megköszönte és székét azon
nal elfoglalta.

Minthogy pedig az egész vasi felső egyházmegye 15 gyülekezete, valamint Győr-Szemere, 
Hidas, Kéty, Köcscse és Kőszeg szab. kir. városi gyülekezet szavazataikat beküldeni elmulasztották, mind 
e gyülekezetek az egyházi rendszerben megszabott büntetésben elmarasztaltatnak, s az egyházkerületi 
számvevő a büntetési összegek behajtásával ezennel megbizatik.

3 .  Felvétetett a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 18,312. szám alatt kelt 
intézvénye, melylyel az egyházkerület fő- és közép-tanintézeteinek táblás kimutatásait áttekintés után 
észrevétel nélkül visszaküldi;

tudomásul szolgál.
4 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 22,151. szám alatt kelt iu- 

tézvényével értesíti a Superintendenst, hogy az idén már a nagy szünidő valamennyi gymnasium 
és reáltanodában, valamint az állami tanító- és tanitónő-képezdében, úgy az állami, elemi felső nép, 
polgári és községi népiskolákban is julius és aug. hónapokban fog tartatni, — és egyszersmind fel
hívja, hogy a szükséges egyöntetűség tekintetéből a kellő intézkedéseket mielőbb megtétesse arra nézve, 
hogy a hatósága alatt álló összes középtanodákban, képezdékben és népoktatási intézetekben is a nagy 
szünidő a jelen tanévtől kezdve julius és augusztus hónapokban legyen ;

ezen egyházkerület hatósága alatt álló tanintézetekben a nagy szünidő már rég
től fogva julius és augusztus hónapokban szokott megtartatni, minélfogva a rendelet 
tudomásul szolgál.

5>. Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium az oktatásügy állapotáról 
szóló 1873. évi miuisteri jelentés egy példányát megküldi;

hálával fogadtatván, a népiskolai bizottság elnökének és a soproni főtanoda igaz
gatójának kiadatni, vett használat után pedig az egyházkerület könyvtárában fentar- 
tatni rendeltetik.
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6. Ugyan a m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 3- ^  számú intézvényével tudatja, 
hogy Domanovszky Endre soproni lyceumi tanárt a nagyszebeni kir. jogakademiánál a bölcsészet ny. 
rendes tanárává kinevezte, minélfogva a leküldött kinevezési rendelvényt neki kézbesittetni s egyszer
smind oly intézkedést tétetni kíván, hogy a kinevezett tanár működését már a II. félévvel meg
kezdhess^ ;

a rendeletnek már annak idején elég téve lévén, itt tudomásul szolgál.
7 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 31,710. szám alatt kelt ren

deletével felhívja a Superintendenst oda hatni, hogy a Lüben és Nacke-féle német olvasókönyv mint a 
mely, különben kitűnő tankönyv, a magyar haza földje és viszonyai ismertetését teljesen mellőzi s a 
gyermek előtt saját hazája ismerhetését elzárja, — a tanintézetekben ne használtassék ;

Kőszeg szab. kir. városi gyülekezettel és a vasi felső egyházmegyével Superintendens 
ur által közöltetvén s ennek folytán Kőszeg beszüntető jegyzőkönyvi kivonata fel is 
terjesztetvén, itt tudomásul szolgál.

8 .  A nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minister ur 154. ein. szám alatt kelt intézvé
nyével felhívja Superintendens urat oda hatni, hogy Deák Ferencz nagy hazánkfia emlékére a fő- és 
közép-tanodák részéről gyász-ünnepély rendeztessék ;

az illető igazgatókkal közölve lévén, tudomásul szolgál.
O . A nmlt. m. kir. minister ur 179. ein. szám alatt kelt intézvényével értesíti Superinten

dens urat, hogy ő csász. és apóst. kir. Felsége f. évi január hó 26-án kelt határozványával, a nép
oktatás terén tett hosszú, hű és sikeres szolgálata elismeréséül Hafenscher Pál medgyesi evang. taní
tónak a koronás ezüst-érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott ;

az érdemkeresztet Superintendens ur az illetőnek megfelelő módon átszolgáltatván, 
e helyen örvendetes tudomásul szolgál.

ÍO . A nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 2274. szám alatt kelt rendeletével 
Dvihally Emil beszterczebányai főgyinnasiumi tanár szerkesztésével megjelent „Házi ipar“ czimii szak
közlönyt a népiskoláknak ajánlja;

köröztetve lóvén, tudomásul szolgál.
1 1 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 2134. számhoz kelt intéz

vényével az egyházkerület részére 5000 frt. államsegélyt a győri m. kir. adóhivatalnál utalványoz ;
az utalványozott államsegély Superintendens ur által felvétetvén s a kerület ren

delkezésére bocsáttatván, itt örvendetes tudomásul szolgál.
1 3 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 660. szám alatt kelt intéz

vényével a Széchenyi-féle könyvtár fölös példányait a tanintézeteknek csere vagy vétel utján ajánlja ;
a könyvjegyzék a soproni főtanoda könyvtárnokával közölve lévén, itt tudomá

sul szolgál.
1 3 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium a m. kir. pénzügyminis- 

teriumnak a családi értesítések bélyegkötelezettsége iránt alkotott szabályokat magában foglaló 50,711. 
szám alatt kelt hirdetményét közli;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
1 4 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 778. szám alatt kelt ren

deletével meghagyja a lelkészeket oda utasittatni, hogy a katonai nyugdíjasok elhalálozása és a kato
nai női nyugdíjasok férjhez menetele az illető kerületi hadkiegészítő parancsnokoknak azonnal beje
lentessenek ;

k ö rö z te tv e  lé v é n , tu d o m á s u l  s z o lg á l .

1£>. A nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minister ur 227. ein. szám alatt kelt intézvé
nyével Superintendens urat felhívja, hogy Ráth Mór rendelkezésre bocsátott műveiből „Deák és Toldy 
emlékezete“ czimen leendő jutalmazásra, a legkitűnőbb s 25 év óta liivataloskodó magyar néptanítót 
terjessze fel ;

Superintendens ur által László János 35 éves kiskamondi tanító ajánlókig annak 
idején felterjésztét vén, tudomásul szolgál.

1 6 .  A n m l t .  m . k i r .  v a l lá s -  és k ö z o k ta tá s i  m in is te r iu m  3347. s z á m  a l a t t  k e l t  r e n d e le té v e l  

m e g h a g y ja , h o g y  a  le lk é sz e k  a z  e l h a l t  w ü r te m b e r g i  e g y é n e k  h a lo t t i  le v e le i t  a n é lk ü l ,  h o g y  a  k ü lf ö ld i  

h a tó s á g  ez i r á n t i  m e g k e re s v é n y e i t  b e v á rn á k ,  a z o n n a l h iv a ta lb ó l  b é ly e g -  é s  d í jm e n te s e n  á l l í t s á k  k i  s  a  

S u p e r in te n d e n s  u r  u t j á n  h o z z á  te r je s s z é k  fe l ;

k ö rö z te tv e  lé v é n , tu d o m á s u l  s z o lg á l.

1 7 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 10,478. szám alatt kelt 
intézvényével a 3347. szám alatt kelt s a föntebbi pont alatt érintett rendeletét oda bővíti ki, hogy 
a külföldi illetőségű egyénekről szóló s hivatalból felterjesztendő halotti bizonyitványokon a lelkész 
aláírását és az egyház pecsétét a Superintendens is mindig azok valódiságát bizonyító, s legczélsze-
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rübben latin nyelven rávezetendő és saját aláírásával s hivatali pecsétjével is megerősítendő igazolás
sal lássa el;

tudomásul szolgál.
1 8 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium szám alatt kelt ren-

1 8 7 5 .

deleiével felhívja Superintendens urat, hogy az egyházkerületi nyomtatványok, a nemzeti múzeumban 
létező Széchenyi országos könyvtár számára közvetlen a muzeum igazgatóságához küldessenek be. 
Melynek folytán Superintendens ur jelenti, hogy az ujabbi nyomtatványokat bekiildötte, s ezért a mu
zeum igazgatójától köszönő iratot vett;

Superintendens ur eljárása helyeslőleg tudomásul vétetvén: az egyházkerület ki
mondja : hogy egyházi nyomtatványai a nemzeti muzeum igazgatóságához jövőre is 
beküldessenek.

1 9 .  A nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 7439. szám alatt kelt rendeletével 
meghagyja, hogy Raiger János György wieszfleki ág. hitv. tanító, ki ellen a szombathelyi kir. tör
vényszék hamis okirat készítéssel párosult csalás bűnténye miatt a bűnvádi eljárást elrendelte, hiva
talától fölfüggesztessék. Melynek ' folytán Superintendes ur jelenti, hogy az „Egyházi Rendszer“ 74. 
§-a értelmében az illető esperest azonnal a felfüggesztésre utasította ; — aki azt ápril 21-én végre 
is hajtotta, s erről a jelentés fel terjesztetett;

főtiszt. Superintendens ur eljárása helyeslőleg tudomásul vétetik.
3 0 .  Felvétetett a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministeriumnak 1875. évi Septem

ber 1-én 17,813. szám alatt kelt intézvénye, mely szerint Löhne Frigyes soproni ág. hitv. magán 
közép-tanoda tulajdonosának, azon esetre, ha intézetét tisztán reál-iskolául kívánja kiegészíteni és 
fentartani, az állam reál-iskolákra nézve érvényben lévő tanterv és szabályzat kötelezettsége mellett, 
egyelőre ideiglenesen a nyilvánossági jelleg és jog megadatik; — mégis olvastatott ugyan a m. kir. 
vallás- és közoktatási ministeriumnak az 1876. évi ápril hó 20-án 8670. szám alatt kelt leirata, 
amely szerint a nevezett intézet reál-osztályaira a föntebbi intézvénynyel megadott nyilvánossági jog, 
annak gymnasiumi osztályaira nézve is kiterjesztetik.

Ezek folytán szemben azon újabban megjelent hírlapi czikkekkel, a melyekben a Láhne-fóle 
tanintézet hazafiatlanság és germanisatió terjesztésével vádoltatik : Superintendens úrhoz a következő 
interpelláló intéztetett :

Adjon Superintendens ur felvilágosítást az iránt :
Miként gyakorolta az egyházkerület felügyelői jogait a Löhne-féle tanintézet felett? Mennyire 

alaposak az intézet ellen a hirlapokban felhozott vádak? És miként vau, hogy ezen intézet mint pro
testáns intézet szerepel, holott tudósitváuyában ez megemlítve nincs ?

Ezen interpellátióra Superintendens ur azon választ adja, hogy az egyházkerület felügyeleti 
jogát a Löhne-féle intézet felett mindeddig gyakorolni akként szokta, hogy a soproni főiskola igaz
gatóját a felügyelettel megbízta, aki a kerületi közgyűlés elé évröl-évre jelentését és az intézet érte- 
sitvényét beadni szokta; —  minthogy azonban Petiik igazgató a múlt iskolai év alatt nagy beteg 
volt, Superintendens ur a felügyelettel Freytag Victor soproni lelkészt bizta meg, kinek jelentését az 
intézet ez évi Értesítőjével együtt bemutatja, ezek egyszersmind a hirlapilag megemlített vádak alapos
ságára nézve is bővebb felvilágosítást nyújthatnak.

A bemutatott jelentésből az tűnik ki, hogy a Löhne-féle tan- és nevelő-intézet az idén hat 
reál, öt gymnasiumi és három elemi osztályból állott, összesen 92 tanitványnyal, kik közül vallásra 
nézve 28 protestáns, 55 róni. katholikus, 2 görög vallásu és 7 izraelita. Működik az intézetben 12 
rendes és 8 rendkívüli tanár, — az intézet a magyarhoni gymnasiumok és reáliskoláknál behozott 
tantervuek, mind a tananyag, mind a tauczél tekintetéből a legkisebb részletig megfelelt, sőt némely 
tekintetben azon túl is ment ; — a magyar nyelvet és történetet a rendes tantárgyak sorába felvette, 
s ezen két tantárgyat minden belföldi tanulóra nézve kötelezővé tette sat.

Mindezek folytán előterjesztetett a következő indítvány:
Mondja ki a közgyűlés, hogy az egyházkerület részéről a Löhne-féle magán-intézet felett, 

a felügyelet jövőre beszüntessék, s ez által a felekezeti jellegre jogosultság tőle megvonassék.
Ennek ellenében egyszersmind beadatott a következő elleninditvány : küldessék ki egy több 

szakképes tagból álló választmány, amely a Löhne-féle tan- és nevelő-intézet keletkezéséről, jellegéről 
és jelenlegi állásáról részletes és véleményes jelentést tegyen.

Bővebb tanácskozás és vita után ezen utóbbi elleninditvány értelmében a következő hatá
rozat hozattatott :

Trsztyénszky Gyula esperes és Baranyay László felügyelő elnökletével Poszvék 
Sándor és Gyurácz Ferencz, úgy Radó Kálmán, Káldy Gyula és Hauer Mór választ
mányként kiküldetnek, hogy a Löhne-féle tan- és nevelő-intézet keletkezéséről, feleke
zeti jellegéről és jeleni állásáról részletes és véleményes jelentésüket legfölebb szep
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tember hó végéig Superintendens úrhoz beadják, aki ezennel felkéretik, hogy a főiskolai 
nagybizottmányt jövő évi január hónapra összehívja, s a választmány jelentését abban 
előtérjeszsze.

3 1 .  A nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 743. szám alatt kelt rendeletével 
értesíti az egyházkerületet, hogy az országos tanítói nyugdíj- és gyám-alap érdekében hozott 1875.
32. t. ez. végrehajtására vonatkozó előmunkálatok már annyira haladtak, hogy az illető községek ré
szére kiállított befizetési jegyzékek szétküldése az illető adó-hivatalokhoz a kiszabott nyugdíj-járulékok 
beszedése végett közelebb eszközöltetni fog. Az erre vonatkozó utasítás egy példányát tehát tudomás 
és miheztartás végett azzal küldi meg, hogy miután a járulékok a községi adóval együtt szedendök 
be, az utasítás minden egyes érdekelt község és tanító részére, az illető befizetési jegyzékekkel együtt, 
az illetékes adóhivatal utján fog kézbesittetni ;

tudomásul szolgál.
3 3 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 6311. szám alatt kelt kör

rendeletével Máday Izidornak „A szőlők veszedelme“ czim alatt a phyloxeráról irt munkáját, mely a 
szerzőnél, Budapest, nádor-uteza 11. szám alatt 60 krért kapható,-a szőlömivelés és népfelvilágositás 
tekintetéből a lelkészeknek ajánlja;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
S 3 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 9501. szám alatt kelt in- 

tézvéuyével értesít, hogy 1874. Selmeczen egy ásvány-áruda léptetett életbe, s hogy ha a tanintézetek 
ásvány-gyűjteményeiket kiegészíteni kívánnák, forduljanak egyenesen a selineczbányai m. kir. bánya- 
igazgatósághoz ;

a tanintézetekkel közöltetvén, tudomásul szolgál.
2 4 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 11,380. számú rendeletével 

felhívja Superintendens urat, hogy a népiskoláknál netán már fenálló vagy ezután felállítandó iskolai 
takarékpénztárakról esetről esetre kimerítő jelentést tegyen;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
3 5 .  Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 11,410. számú intézvényével 

tudatja, hogy Superintendens urnák a múlt 1875. évi 5000 frt. államsegélyről szóló számadása meg
vizsgáltatván, észrevétel nélkülinek találtatott;

tudomásul szolgál.
2 G .  Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 10,042. számú intézvényével 

a lelkészeket oda utasittatni rendeli : hogy a polgári nyug-, kegy- vagy ellátási dijt élvező egyének 
elhalálozását, valamint a női nyugdíjasok férjhez menetelét is az illető közigazgatási hatóságoknak 
azonnal bejelentsék ;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
3 7 .  Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minister ur 741. ein. számú intézvé

nyével a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi m. kir. ministerium értesítése folytán a postai küldemények 
csomagolási szabályzatát közli;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
2 8 .  Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 11,806. szám alatti rende

letével meghagyja, hogy a lelkészek figyelmeztessenek és felvilágosittassanak arra nézve, miként azon 
védköteles egyének, kik már a harmadik korosztályban mentettek fel ideiglenesen a hadkötelezettség 
alul, valamint azon hadkötelesek is, kik a harmadik korosztályban nyilváníttattak hadi szolgálatra 
ideiglen alkalmatlanoknak, vagyis az állítási lajstromba visszahelyezendőknek : felsőbb engedély nélkül 
megnősülhetnek, habár a harmadik korosztályból még nem léptek is ki ;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
2 9 .  Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minister ur 931. ein. számú intézvé

nyével Deák Ferencz, nagy hazánkfia emlékszobrának az 1876. évi III. t. ez. 25.,§-ában elrendelt 
országos adakozás utján leendő felállítására a gyűjtést megindittatni és a befolyó összeget a legköze
lebbi adó- vagy postahivatalnak átadni rendeli;

a kerületi gyűlés folyta alatt a gyűjtés azonnal megindittatván, b. Prónay Dezső 
kerületi felügyelő ur azt 100 forinttal nyitotta meg; a gyűjtés tovább folytatására 
Superintendens ur felkéretvén.

3 0 .  Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 907. ein. szám alatt kelt 
intézvényével meghagyja, hogy az összes tan- és netán egyéb intézeteknél alkalmazott hadköteles 
egyénről a megküldött minta szerint névjegyzék készíttessék és az hozzá 15 nap alatt felterjesztessék;

az esperesek és tanintézetek igazgatóságával közöltetvén, tudomásul szolgál.
3 1 .  Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 16,292. szám alatt kelt 

rendeletével meghagyja, hogy a szalonaki gyülekezet, az anyakönyvek rendes vezetése tekintetéből is, 
a lelkészi hivatal betöltésére felhivassék ;

2



S u p e r in te n d e n s  u r  j e l e n t i ,  h o g y  a z  in té z k e d é s t  a z  e sp e re s sé g n é l m á r  e lő z ő le g  m e g 

t e t t e  a  le lk é s z i h iv a ta l  m in é l e lő b b i b e tö l té s é r e ;  a  m i h e ly e s lő le g  tu d o m á s u l v é te t ik .

3 3 .  Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium 15,633. szám alatt kelt
intézvényével arról értesít, hogy ő csász. és ap. kir. Felsége legmagasabb kézi pénztárából az ajkai 
evang. egyház iskolája építési költségének fedezésére legfelsőbb kegyadományul 100 frtot küld;

Superintendens ur jelentvén, hogy az összeg az illető egyháznak elküldetett s az 
órtesitvény a vételről a m. kir. központi állampénztárhoz felterjesztetett; hálás köszö
nettel tudomásul vétetik.

3 3 .  Mégis a nmlt. in. kir. vallás- és közoktatási ministerium 12,787. szám alatt kelt
rendeletével a középiskolai rendtartás és fegyelemre nézve általa megállapított szabályzatot azon érte
sítéssel küldi meg, hogy azt az 187g/t- tanév kezdetén életbeléptetni fogja, egyszersmind néhány pél
dányt az illető tanintézeti igazgatóságokkal leendő közlés és tudomás végett mellékelvén;

a szabályzat az illető iskolai igazgatóságokkal annak idején közöltetvén, tudo
másul szolgál.

J e g y z e t t é :  K i s  S á n d o r ,  e g y h á z k e rü le t i  v i lá g i  fő je g y z ő .

3 4  Felvétetett Zsedényi Ede egyetemes felügyelő urnák levele, mely szerint ő nmltga 
a négy egyházkerület ez évi egyetemes közgyűlését f. évi október 12-ére Budapestre tűzte ki és az 
egyházkerület képviseltetése iránt felhiván, a kitűzött egyetemes gyűlésre meghívja;

az egyetemes gyűlés kiírása tudomásul vétetvén, a kerület képviselőiül megválasz
tatnak, egyházi részről: Schiebung Károly, Trsztyénszky Gyula, Tatay Sámuel, Poszvék 
Sándor, Csapli István, Schmid Mihály, Fleischhacker Károly, Kolbenheyer Mór, Ritter 
István, Gyurácz Fermiez, Szutter Károly, Horváth Sándor — paksi; — világi részről: 
Takács Lajos, Matkovich János, Barauyay László, Rupprecht Lajos, Boda József, Ostffy 
Pál, Ostffy István, Fügh Károly, Peregi Mihály, Bognár Géza, Radó Kálmán, Eőry 
Sándor, Kis Sándor, Radó Dénes, Marton Pál, Dobrovszky János, Fördős Vilmos, Káldy 
Gyula és Záborszky Gyula ; a soproni tanári kar részéről : Müllner Mátyás és Király 
József-Pál.

3 5 .  Ugyan Zsedényi Ede egyetemes felügyelő ur ő nmltga márczius 10-én kelt levelével 
a theologiai akadémia felállítása ügyében kiküldött bizottság munkálatát a kerülethez átteszi azon 
czélból, miszerint a bizottság ezen véleményes jelentése a tavali egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 
33-ik pontjához képest az esperességekkel közöltetvén, ezek nyilatkozata alapján az egyházkerület az 
akadémia kérdésében határozatot hozhasson és képviselőit az egyetemes gyűlésen ez irányban utasíthassa ;

az akadémia kérdésében kiküldött bizottmány tervezetes javaslata az esperessé
gekkel és ezek utján a gyülekezetékkel hozzászólás végett közölve lévéu, ezeknek 
szabályszerűen előterjesztett és meghallgatott nyilatkozata alapján az egyházkerületi gyű
lés végzésileg kimondja, miszerint egy theologiai akadémiának felállítását egyházunk 
érdekeiben fekvő okainál fogva egyáltalában óhajtja és javalja; és —  habár a bemu
tatott terv a kívánatnak és a tudomány követelményeinek mértékét távolról sem üti 
meg, mégis a theologiai akadémiának jelen tervét, mint egyházunk viszonyai között a 
lehetőség határain belül legelőnyösebbet és a kivitel tekintetében legtöbb esélylyel 
bírót szavazatával pártolja, azon megszorítással mégis, hogy a felállittatni szándékolt 
tanintézet kormányzásában és a felügyelet gyakorlásában az egyházegyetemnek a terve
zettnél nagyobb és biztosabb befolyás biztosíttatnék és egyházkerületünk, mint a mely 
egyházunk egyetemes érdekében is Sopronban theologiai intézetet és tanitóképezdét tart 
fenn, más kerületekhez képest aránylag már is túl van terhelve, — a pozsonyi theo
logiai akadémia fentartására nézve a terv szerint követelt 600 írtnál kevesebbel rovas
sák meg; egyelőre és pedig az akadémia szervezésére nézve a kerület annak idejére 
fentartja hozzászólási jogát.

3 G . Ugyan ő nmltga Zsedényi Ede egyetemes felügyelő ur május 22-én kelt levelével 
tudatja, miszerint az egyetemes gyűlés a néptanítóknak az időszaki hadgyakorlatok aluli leendő álta
lános felmentése érdekében hozott végzése folytán a nmlt. vallás- és közoktatási minister úrtól azon 
választ nyerte, hogy a védtörvény 27-dik szakasza ellen a kormány a kért mentesítést meg nem 
adhatja, de a hadi főparancsnokságtól vett biztosítás szerint a népiskolai tanítók az évenkénti fegyver- 
gyakorlatokra az eddig szokásos őszi és illetőleg tavaszi határidő helyett augusztus hóban fognak behivatni ; 

tudomásul vétetik.
3 7 . Főtiszt. Superintendens ur előterjeszti a tavali kerületi gyűlés óta hivatala körében 

felmerült nevezetesebb ügyeket és hivatalos eljárását tárgyazó évi jelentését, melynek



A) 1 - S ü  pontja szerint az 1875. évi szeptember hóban a zalai egyházmegyében egyházlátogatást 
tartott és az arról szóló okiratot és jegyzőkönyvek egy-egy példányát külön-külön a kerület az 
esperesség és az érdeklett gyülekezet levéltárába letette; mely látogatásában zalai gyülekeze
teinkben a hívek lélekszámút csökkenőben tapasztalta ugyan, de különben úgy a vallás-erkölcsi 
életnek, mint a népoktatás körül a haladásnak örvendetes jeleivel találkozott. — Ugyan f. év 
junius havában meglátogatta a felső-lövői al-reál-gymnasiumot és tanitóképezdét, mely alkalom
ból a tavali kerületi gyűlés j. k. 33-ik pontja alatt jelzett vádakkal szemben örömmel jelenti, 
miszerint az intézet ellen emelt vádakat alaptalanoknak tapasztalta, mert a tanintézetek kellőleg 
szervezvék, jeles tanerőkkel ellátvák, a magyar nyelvre nem csak a képezdében, hanem a gym- 
nasiumi osztályokban is gond fordittatik; az alkotmánytan, gyakorlati kertészet és gazdászat is 
tanittatik, a rajzra különös súly fektettetik és az intézet anyagi gazdálkodása is örvendetes, mert 
nem csak adósságait végkép törlesztette, hanem iskolai tőkéjét 10,000 írtra emelte fel ; az in
tézet ezen felvirágzása körül a főérdem Stettner Gyula igazgató urat illetvén, ki a kér. gyűlés 
hivatkozott j. k. pontjának és a tanintézetről szóló jelentésének a kér. iskolai nagybizottmányhoz 
történt beterjesztésével eleget tett.

B) 2-ik pontja szerint az egyházak és iskolák körül mutatkozó haladást, úgy mint áldozatkészséget 
jelző mozzanatokat jelent ; u. m. :

a) A s o p r o n i  f e l s ő  e g y h á z m e g y é b e n :  Balf iskola-épitéssel foglalkozik; Medgyes Hafenscheer 
Pál érdemes tanítójának félszázados örömünnepét tartotta meg s ez alkalomból nevezett tanító 
Ő csász. kir. apóst. Felségétől nyert ezüstérdem jellel fel is diszittetett az esperes által ; Locs- 
mándon Pacher Samu és neje Reidl Erzsébet iskolai czélokra 100 frtnyi alapítványt tettek, ugyan
csak Locsmánd 1271 írton harangot szerzett.

A s o p r o n i  a l s ó  e g y h á z m e g y é b e n :  Németi leány-egyházban uj díszes iskola épült; 
Nemeskér a lelkész és tanító leégett gazdasági épületeire a biztosított összegen felül 400 frtot 
fordított; Rupprecht Lajos n.-geresdi felügyelő több népiskola vizsgáin jelentékeny összegeket 
osztogatott ki és a házi ipart dijpénzek kitűzése által szép eredmény mellett igyekezett meg
honosítani ; Rupprecht József és János dijpénzeket osztogattak ki és télen ruhákkal látták el a 
szegényebb tanulókat.

A v a s i  f e l s ő  e g y h á z m e g y é b e n  : Rohonczon, Kukmiron, Körtvélyesen és Dobrán is
kolák épültek.

A v a s i  k ö z é p  e g y h á z m e g y é b e n :  Sárvár a rendes lelkész fizetését 100, —  Puczincz 
a segédlelkészét 30 írttal javította; Felső Szlavecsa vend ajkú gyülekezet iskoláját a kor igé
nyeinek megfelelőleg szervezte és tannyelvül a magyart fogadta el, melynek folytán a vallás- és 
közoktatási ministerium a tanfelügyelőség utján az esperesi hivatalhoz s nevezett gyülekezethez 
intézett leiratában ezen gyülekezetnek a tanügy és a hazafias érzelem ápolása körül tanúsított 
buzgalmáért elismerését fejezte ki; Hodoson uj lelkészlak; Uraj-Ujfalun uj iskolaház épül; Iván- 
Egefszeg tanépületét kijavította s felszerelte; Tót-Keresztur a templom tornyát bádoggal födeti ; 
Felső-Petrócz 700 írton orgonát szerez; Rába-Bogyoszlón és Hodászon rendes tanítói állomások 
szervezhettek; Mogyorósd a soproni jótékony nőegylettől díszes harmoniumot nyert; a sárvári 
takarékpénztár az ottani iskolának 50 frtot adott; Csátiig faiskolának és tornahelyiségnek tágas 
tért engedett á t; Radó Kálmán egyli. felügyelő a répczelaki tanulókat ösztöndíjak által buzdí
totta szorgalomra ; Báró Radó Gedeon tábornok a répczelaki templom és iskola, mégis a csánigi 
iskola javára 100— 100, összesen 300 frtot végrendeletileg alapítványul hagyományozott; a 
szt.-tamási kath. apát a szt.-tamási iskolának nemcsak természettani műszereit engedte át hasz
nálatra, hanem szóval és tettel és más tekintetben is a népoktatás iránti érdeklődésének és fen- 
költ gondolkodásának közelismerésre méltó jeleit tüntette ki.

A k e m e n e s a l j i  e g y h á z m e g y é b e n :  K.-Hőgyészen, K.-Mihályfán és Nemes-Magasiban 
még a múlt évben megkezdett tanítói lakok és iskolai épületek befejeztettek s rendeltetésüknek 
átadattak.

A v e s z p r é m i  e g y h á z m e g y é b e n :  Varsány Így. megújított templomát az esperes no
vember 21-én felszentelte; a szergényi, sikátori és külső-vati uj iskolák rendeltetésüknek átadat
tak; Őskü templomát és tornyát kijavította; Takácsi és N.-Acsádi Így. takarók magtárt alapítottak; 
a csóti Így. uj harangot szerzett; Pápa is iskolai takarékpénztárt alapított.

A g y ő r i  e g y h á z m e g y é b e n :  Malomsok másodtanitói állomás szervezése czéljából egy 
házat tágas belső telekkel és 18 hold földdel örök áron szerzett 5670 írton; Bezi paplakát 
javította; Réti tanitólak építéséhez anyagokat gyűjt; Lébeny másodtanitói állomást szervezett; 
Mérges tanitólakot és uj iskolát épit; a ménfői tanító fizetésének javítására Kis Jenő tiz éven 
át évenkint 5 írttal, Matkovich László öt éven át évenként 10 írttal járul.



A fe h é r-k o m á ro m i e g y h á z m e g y é b e n : Csákvár uj harangot öntetett, melyhez Hoffman 
Ágoston és a csákvári reform, gyülekezet is segélylyel járultak; Tordason több vallásbuzgó csa
lád elhunyt kedveseik emlékére 380 frtnyi alapítványt tett; Bokodon az egyháznak Lázár Mihály 
200 és Német István 200 frtot hagyományoztak; Szendén takarékmagtár és iskolai könyvtár 
alakult; Kedhelyen többen egyh. czélokra 72 frtot adományoztak.

A z a la i  e g y h á z m e g y é b e n : Pelargus János dörgicsei lelkész elhunyt Jolán leányának 
emlékére szegény tanulóknak könyvekre 50 frtnyi alapítványt tett; Alsó-Dörgicse az egyh. láto
gatás alkalmával elrendelt paplak-épitéshez készül, melyhez Pelargus János lelkész 100 frttal 
járul; Felső-Dörgicse templomát cseréppel födette be; Nagy-Vázsony a lelkész- és tanítói lakot 
kijavította, melyhez báró Lekow Lajos igazgató az uradalomtól tetemes segélyt eszközölt ki.

A som ogyi eg y h ázm eg y éb en : Iharos-Berény iskoláját újra átalakította és a tanitólakot 
kijavította; Ns.-Pátró az uj lelkészlak építését bevégezte; Path, kisded Így. csinos tanitólakot és 
uj iskolát épitett; Gyékényesen a nőegylet értékes oltári szent edényeket szerzett; Surd uj isko
lát és tanitólakot épit; Sand a lelkész számára 6, a tanitó számára 2 hold földet vett, mely 
vételt Mayerhofer mózses-vallásu földbirtokos 2 hold ajándék-földdel nevelt; Yése uj iskola épí
téshez készül.

A tó in  a -b a ra  nya-som ogyi eg y h á zm e g y éb e n  : Kácsfalu uj díszes templomot épitett, 
melyhez Lippe herczeg ő felsége újólag 400 frttal járult, a hívek pedig közmunka által 244 
forintot szereztek; Ehvers Nándor ügy. szegény tanulókat 20 frttal segélyezte, ugyanaz iskolai 
tanszerekre 29 forintot ajándékozott; Bolmány Így. régi iskolaépületét az egyházmegye jóváha
gyásával 680 írton eladván, más helyiséget vett s azon uj iskolát épit. — E czélra Schwarger 
Károlvné 100 frt segélyt adott; — egy harang szerzéséhez pedig többen a környéken 128 
frtot adtak össze; Eszék templomi helyiségnek 2000 írton értékes területet vett, mihez báró 
Prandau 500 frtnyi kegyadománynyal járult; Magyar-Boly templom tornyát bádoggal fedette, a 
papiak és iskola körül nevezetes javításokat te tt; Hácz Tinka a helybeli lekésznek nevelt s el
hunyt leánya egy harangra 500 frtot hagyott, szegény szorgalmas confirmált leánykák felruhá
zására pedig 390 frtnyi alapítványt te tt; Ivány iskoláját javította ki; Borjád uj ima- és iskola- 
ház építéséhez fogott; Écsény a templomot és paplakot kőfallal kerítette körül, a papiaknál uj 
gazdasági épületeket emelt; Kakszi Így.-ben négy buzgó család harangot szerzett; Rácz-Hidason 
egy buzgó család confirmált fia emlékére gazdagon aranyozott kelyhet és tányért ajándékozott ; 
Gerényes a magas kormánytól teljes méterkészletet nyert; Tékes uj iskoláját az esperes felavatta; 
Szt.-Lőriucz temploma első évszázados emlékünnepe alkalmából a Fürdős és Posszert család az 
oltár értékes feldíszítéséhez járultak ; a bonyhádi algymnasiuiunak Schleining János érdemült jegyző 
végrendeletileg 50 frtot hagyományozott.

A sop ron i sz. k ir. v á ro s i g y ü le k e z e tb e n  az elemi iskolák szervezése körül czélszerü 
változtatások történtek, névszerint az altanitói állomások beszüutettetvén, azok rendesekké emel
tettek s uj tanterv is lépett életbe; levéltárának rendezését a 16-ik századtól az 1873. évig 
Ulber Mátyás közreműködésével befejezte; az egyházi cselekvényekért járó palástdijak iránt uj 
szabályzatot állapított meg; a templom mögötti tágas tért csinos kertté alakította át és a szin- 
ház-utcza felől vasrostély-keritéssel látta el ; mely költséges munka önkénytes adakozások által 
jött létre s a körül Bergman Lajos gondnok elismerésre méltó fáradságot fejtett ki;

mindezek megnyugtató tudomásul vétetnek.
h) Hálás köszönettel hozza főtiszt. Superintendens ur az egyházkerületnek tudomására azon nagy

szerű kegyes alapítványt is, melyet nmlt. Zsedényi Ede egyetemes felügyelő urunk ünnepélyes 
beiktatása alkalmából soproni tanitóképezdénk javára 5000 frttal tett, mely összeget jelentésttevő 
Superintendens a nemeslelkü adakozó iránti hálája kifejezése mellett földtehermentesitési kötvé
nyekben át is vette és a kerületi pénztárba elhelyezte ;

a kerületi gyűlés az egyházunkat és annak nevelési intézeteit csodálatosan védő, 
megsegítő és megtartó gondviselés iránti hálával vesz tudomást Zsedényi Ede egyet, 
felügyelő urnák ezen újabb adományáról és a nemes adakozónak e helyen is mély kö
szönetét mond.

c) Hálás kegyelettel említi fel Superintendens ur a következő kegyes adományokat : Ádám Ferencz, 
Kis-Somlón elhunyt atyánkfia az ottani lelkész-fizetés javítására egy pinczés szőlőt, a dukai 
szegény tanulók tandij-pótlására pedig némi földbirtokot hagyományozott; báró Radó Gedeon, 
Répcze-Lakon elhunyt atyánkfia néhai „Radó Lajcsi“ öcscsének nevére a soproni főtanodára 500, 
a tanitóképezdére 500, összesen 1000 frtot hagyományozott, mely összegek Radó Kálmán atyánkfia 
által kiállított kötvényekben 1876. évi julius 1-étől már folyóvá is tétettek; Nicsinger Sándor 
Győrött elhunyt atyánkfia végrendeletileg a soproni tanári nyugdij-alaphoz 250, a tanitóképezdére
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250 és a kerületi gyámoldára 250, összesen 750 irtot, a győri evang. egyháznak pedig egy 
magtár-épületet hagyományozott ;

a kerületi gyűlés erről tudomást vévén, kegyeletes érzelmekkel áldozik az egyhá
zukért buzgó elhunytak emlékének, és báró Radó Gedeon, úgy Nicsinger Sándor jólte- 
vők nevét tisztelettel jegyzőkönyvébe iktatja.

A báró Radó Gedeon-féle alapítványra nézve Radó Kálmán ur élőszóval úgy ren
delkezik, hogy az alpitvány „Radó Lajcsi alapítvány“ czim alatt 500 frt a főtanodában 
fönálló magyar ifjúsági önképző-kör, — a másik 500 frt a képezdében ösztöndijul 
szolgáljon.

C) 3-ik pontja alatt jelenti, hogy az 1875. évi egyetemes gyűlésen mólt. egyházkerületi felügyelő 
urunkkal a kerületet képviselte s elismeréssel jegyzi meg, hogy ezen gyűlésen mólt. Zsedényi 
Ede egyet, felügyelő urunk ünnepélyes beiktatása alkalmából egyházkerületi képviselőink is nagy 
számmal jelentek meg;

tudomásul szolgál.
D) 4-ik pontja alatt jelenti, hogy Sopronban a téli vizsgákon, a nyáriakon pedig a theologusok és 

képezdészekén úgy az érettségiekén jelen volt, mely alkalommal a kér. iskolai nagybizottmány 
gyűlése számos részvét mellett megtartatván, annak jkönyvét a kér. gyűlés elé terjeszté ;

tudomásul szolgál.
E) 5-ik pontja alatt részvéttel hozza emlékezetbe halottainkat, jelentvén, hogy a lelkészi karból el

hunytak: Mód Mihály, nyug. simonyi; Zathureczky József, móriczhidai; Badics István, szt.-lőrinczi ; 
Babirath Károly, pinkafői; Schneider Károly, apáti; Esztel Sámuel, pusztavámi és Eösze István 
kővágó-eörsi lelkész és esperes és Mészáros János, győri esperességi segédlelkész;

sajnos tudomásul vétetik.
a) Kegyeletes érzéssel emlékezik meg e pont kapcsában egy jeles egyházi férfiúnak dr. Székács József, 

budapesti magyar lelkésznek és érdemült bányakerületi Superintendensnek haláláról, mint a kinek 
nevét már életében egy embernemzedéken át a köztisztelet és szeretet környezte azon kitűnő és 
közhasznú szolgálatokért, a melyeket mint az Urnák őt talentumos szolgája az összes magyar
honi evang. egyház érdekében a békésebb, úgy mint a válságosabb idők között egyrészt tollal 
kezében, másrészt ékesen szóló ajakának beszédével, de mindenkor bölcs előrelátással, apostoli 
buzgalommal és félelmet nem ismerő lelki bátorsággal tett. — Egyszersmind jelenti, hogy e ki
tűnő egyh. férfiúnak aug. 1-én történt temetésén kerületünket képviselte;

az egyházkerület osztja a közös veszteség feletti méltó fájdalmat és mély gyászt, 
mely magyarhoni evang. egyházunkat egyik oszlopemberének elhunytával érte, és midőn 
ezen érzelmének jkönyvbe iktatásával Székácsnak e helyen maradandó emléket emel, 
egyszersmind az elhunyt özvegyéhez részvétnyilatkozat küldését határozta el.

F) 6-ik pontja alatt tudomásul hozza, hogy a felügyelői hivatalról lemondtak : a vasi felső egyház
megyében : Toperczer Károly ; a győri egyházmegyében : Enessey Kálmán ;

G) 7-ik pontban értesit, hogy a vasi felső esperességben felügyelőül Záborszky Gyula választatott meg;
H) 8-ilc pontja alatt bemutatja az újon megválasztott lelkészeket : Sax Benő, ruszti helyettes ugyan

oda; Kring Miklós, kétyi segédlelkész Döröcskóre; Péter Lajos, györkönyi s. lelkész Rácz-Iíidasra ; 
Kovács Mihály, győr-szemerei lelkész Móriczhidára ; Sánta Károly, palotai lelkész Szt.-Lőrinczre ; 
Blochman Ernő, felső-lövői lelkész Pinkafőre és Hajas Endre, n. geresdi s. lelkész Győr-Szemerére ;

I) 9-ik pontja szerint üresedésben van a lelkészi hivatal : Szalonakon, Felső-Lövőn, Palotán, Kővágó- 
Eörsön, Apáthiban és Puszta vámon ;

K) 10-ik pontja szerint az 1875. évi október 6-án lelkészi vizsgát tettek: Eőry István, Famler 
Adolf, Gáncs Jenő, Horváth Dezső, Kirchner Elek és Veres József hitjelöltek ; Szalay Sándor 
visszalépett. —  Ugyanekkor segédlelkészekül 'felavattattak : Eőry István, a Superintendens rendel
kezésére, Gáncs Jenő Farádra, Kirchner Elek Mucsfára, Nagy Sándor Meszlenbe, és Berta 
Dávid Pécsre ;

L) 11-ik pontja szerint folyó évben tartandó lelkészi vizsgára jelentkeztek: Bécsből : Zábrák Dénes, 
Rózsa Sándor, Dunajcsik János, Kalmár Pál. — Báselből : Ludig Manó ;

M) 12-ik pontja szerint a tiltott fokú rokonházasságok díjaiból 600 frt gyűlt össze, melyet a ke
rület rendelkezésére bocsát; — melyből 310 frt a kerületi közpénztárnak, 100 frt a bonyhádi 
algymnasiumnak, 90 frt a tanári nyugdíjra, és 100 frt Lövőnek utalványoztatik ;

N) 13-ik pontja szerint az áldásos Gusztáv-Adolf egylettől segélyt nyertek : Adolfsdorf 56 frt 40 
krt; Eszék 67 frt 70 krt; Hrasztovácz 56 frt 40 krt; Borjád 56 frt 40 krt; Duna-Földvár 
169 frt 10 krt; Pécs 263 frt 80 krt; Hánta 33 frt 80 krt; Kácsfalu 799 frtot ; Komárom 
33 frt 80 krt; Liszó 27 frt 5 k rt; soproni tanitókópezde 142 frt 70 k rt; Rohoncz 135 frt

3



25 krt ; Szombathely 360 frt 30 krt; Székesfehérvár 169 frt 10 k rt; Weissfleck 33 frt 80 
krt ; felső-lövői tanitóképezde 2500 irtot és Schmidraith 275 markot, — összesen 4041 frtot;

O) 14-ik pontja szerint az e. e. e. gyámintézettől segélyt kaptak: Pécs 400 frtot; Székesfehérvár, 
Galsa, Rába-Bogyószló 50—50 frtot; Szombathely, Hodos, Domonkosfa és Keszthely 25—25 
frtot, — összesen 700 frtot;

P) 15-ik pontja szerint a GHosius-Artner-Karolina alapból nyugdijt nyertek: Turcsányi Adolf, nyug. 
tanár 100; Mód Mihály 80; Krausz Teophilné 60; Szalay Józsefné 60 frtot, — összesen 
300 forintot;

Q) 16-ik pontban jelenti, hogy az 1876. évi 5000 frtnyi államsegélyt ministéri kiutalványozás foly
tán a m. kir. adóhivataltól felvette, a kerületi felügyelővel együtt nyugtatta, a takarékpénztárba 
elhelyezte, melyet a kerület rendelkezése alá bocsát ;

R) 17-ik pontban tudomásul hozza, hogy a tavali pápai gyűlés jkönyvének 1. pontja alatti utasítás 
szerint egyházi rendszerünket magyar nyelven 600, német nyelven 200 példányban kinyomatta. 
— A német szövegre való fordítást és kinyomatása felett a felügyeletet Schneller Vilmos, kőszegi 
lelkész eszközölte. Az egyházi rendszert az illető helyekre elküldötte, a fölös példányokat Scheffer 
Károly kér. pénztárnoknál letette, a kinél azok 50 krért példányonként kaphatók ;

tudomásul szolgál, és Schneller Vilmosnak az „Egyházi Rendszer“ körül teljesített 
szolgálataiért köszönet szavaztatik.

S) 18-ik pontja szerint jkönyveinket a testvér ev. és ref. egyházkerületekhez elküldötte, és azoktól 
levéltárunk számára cserepéldányokat vett;

az egyházkerületi gyűlés ezen jelentést minden részleteiben helyeslő tudomásul 
vévén, Superintendens urnák a kerület ügyes vezetésében tanúsított fáradhatlan buz
galma, és tapintatos eljárásáért köszönetét jkönyvileg fejezi ki.

3 @ . Felvétetett Müllner Mátyás tanárnak, — mint a tavali kér. gyűlés jk. 50. pontja 
alatt ujonan igazgatóvá választott Petrik János-Jakab közbejött megbetegedésével ideiglen megbízott 
lyceumi igazgatónak a soproni lyceumról szóló évi jelentése, melynek folyamán a nyomtatásban meg
jelent és közkézen forgó iskolai tudósitvány kiegészítéséül a tanulók létszámának és azok haladási 
osztályzatainak statistikai felmutatásával és egybevetésével az intézetről, — ennek úgy szellemi és 
tudományos elöhaladását, mint erkölcsi állapotát tekintve oly képet nyújt, mely, — mig egy részről 
az ifjúság létszámának 7 év óta fokonkénti és már a 100-at meghaladó, megdöbbentő csökkenését mu
tatja, más részt az ifjúság erkölcsi magaviseletét, és úgy a kötelezett tantárgyakban, mint az iskolán 
kívül is kifejtett önszorgalmának és komoly tanulmányozásának tényeit tekintve, megnyugtató haladást 
jelez. — Folytatólag jelentésttevő igazgató egy a theologiát tanuló ifjak körében ez év folytán fel
merült fegyelmi esetből indítványozza, miszerint soproni intézetünkben is — mint Pozsonyban és Eper
jesen már rég gyakorlatban van, — a theologiai növendékek számára külön törvények hozatnának, 
mire nézve kész törvényjavaslatot terjesztvén be, annak elfogadását és kinyomatását kéri. — Végül 
igazgatói hivatalával felhatalmazott teendőinek indokolásából magát a kerületi pénzügyi bizottság 
elnökségétől felmentetni kéri ;

az egyházkerületi gyűlés Müllner Mátyás tanárt bizalomteljes örömmel üdvözli sop
roni tanintézetének oly nagy fontosságú és általa most harmadizben elfoglalt igazgatói 
székén, és ezen előterjesztett jelentését az igazgatására bízott lyceum felvirágoztatására 
szolgáló további hozzáértő és hasznos munkássága zálogául tekintvén, megnyugtató tu
domásul veszi. Az ajánlatba hozott törvényjavaslat más pont alatt lévén tárgyalandó 
— a jelentésttevő igazgatónak a pénzügyi bizottság elnökségétől kért felmentése eddigi 
hasznos szolgálatainak és kérelme indoklásának méltánylásával elfogadtatott, úgy mégis, 
hogy ezen elnökséget addig is, mig a kerület ezen hivatal betöltése felől szabályszerii- 
leg intézkedni fog — még egy évig viselje.

3 0 .  Felvétetett a főiskolai nagybizottság f. 1876. junius 22-én Sopronban tartott gyűlé
sének jegyzőkönyve, melynek

a .  III. pontja szerint a nagybizottmány Sopronból a n. szebeni jogakademiába ministeri kinevezés 
utján átköltözött Domanovszki Endre tanárnak főtanodánk körül 23 éven át fáradhatlan buz
galma és tudománya által szerzett érdemeit méltányolja, és elvesztése feletti fájdalmát tolmácsolja ;

az egyli. kerületi gyűlés teljesen osztván a nagybizottmány érzelmeit, Domanovszki 
Endre úgy tanári buzgó működése által szerzett, mint irodalmi érdemeit, mint a melyek 
soproni főtanodánk emelkedésének és díszének jelentékeny tényezői voltak — elisme
rőleg jegyzőkönyvébe iktatja.

b .  IV. pontja szerint az időközben eltávozott Domanovszki bölcsészeti és történelmi tantárgyai a 
kisbizottmány ideiglenes intézkedése folytán évközben Gombótz Miklós tanárnak adatván át, — 
a nagybizottmány ezen intézkedést jóvá hagyja, és Gombótz Miklós tanárt, mint a ki a tanári
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vizsgát «i bölcsészeiből és történelemből a maga idején már letette, a főtanoda bölcsészet- és 
történelem-tanári székében megerősíti ;

tudomásul vétetik.
C .  V. pontja szerint Gombótz Miklós a philosophiai katliedrán lett alkalmazásával ennek latin órái 

a gymnasium 3-ik és 4-ik osztályában, — továbbá Domanovszki magyar irodalmi órái a 7-ik és
8-ik osztályban tanár nélkül maradván, ezen tanszékre a kisbizottmány által ideiglen 940 frt évi 
fizetés mellett helyettes tanári minőségben alkalmazott Veres József hit- és tanárjelöltet a nagy- 
bizottmány főtanodai rendes tanárnak választotta, kimondván, hogy a megválasztott tanár e jog- 
czimén az 187(!/7-ik tanév szept. 1-től fogva 940 frt évi fizetésén felül a rendes tanárokat illető 
tandij-osztalékban is részesül azon köteleztetéssel, hogy a tanári vizsgát a magyar nyelv, iroda
lom és történelemből a főgymnasiuinban és a latin nyelvből az algymnasiumban 1—2 év alatt 
leteszi, — és hogy — mint rendes tanár — a nyugdij-intőzetbe és a gyámoldai 1-ső osztályba 
a kerület idevágó határozatai szerint befizet ; 

tudomásul vétetik.
cl. VI. pontja szerint Petrik János-Jakab igazgató bosszú és nehéz betegsége folytán az igazgató

ságról évközben lemondott és Superintendens ur közvetítésével az igazgató hivatalos teendőivel 
ideiglen Milliner tanár bízatott meg, — ezen esetből a nagybizottmány a súlyosan beteg igazga
tónak lemondását elfogadva, neki 7 éven át teljesített hasznos és tapintatos igazgatói szolgála
taiért elismerését külön levélben is kifejezi, és érdemét jegyzőkönyvében is örökíti ; 

a nagybizottmány eljárása e helyen is helyesléssel fogadtatik.
e . VII. pontja, szerint a főtanoda igazgatójává a következő 3 évre titkos szavazat utján : egy 

szavazat fiiján egyhangúlag Milliner Mátyás tanár választatott meg ;
örvendetes tudomásul szolgál.

f. VIII. pontja szerint Takács Dénes számvevő Írásbeli jelentése nyomán Milliner Mátyás pénz
tárnoknak 1875-ik évi számadása a tanári nyugdíj-alapról a felmentvény megadását indítványozza, 
és miután Ihász Rezső ur, mint a kisbizottmány elnöke, ki ezen számadás felülvizsgálásával 
megbizatott, élő szóval tesz jelentést, hogy az egész számadást egészben és részleteiben rendben 
találta, — a nagybizottmány ezen összevágó jelentések alapján Milliner Mátyás pénztárnoknak 
említett 1875-iki számadására nézve a felmentvényt megadja;

tudomásul szolgál.
Ugyan e pont kapcsán Takács Dénes számvevő felhozott azon indítványára, miszerint a fő

tanoda hivatalszobájában elhelyezett pénzszekrénynek az ellenzárt képező egyik kulcsa, mely ez- 
ideig az ő kezeiben volt, a köuyebb pénztári kezelés, és a felekkel való gyorsabb érintkezhet és 
tekintetéből az igazgató kezeire bízatnék —  a nagybizottmány ügy intézkedett, hogy az ellen
zárt Király József képezdei igazgatóra bízván, az eddig Takács számvevőnél lévő kulcsot annak 
kezeibe tette le';

tudomásul szolgál.
g \  IX..pontja szerint a kisbizottmány kimutatván, hogy a tanári nyugdijtőke az esedékes kamat tő

késítése, és több buzgó és áldozatkész jóltevők adományai által az 1875-ik évben 3192- frt 
50 krral növekedett, ügy hogy a hivatolt év végével a nyugdijtőke 18,482 frt 50 krral emel
kedett; a nagybizottmány ennek tudomásul vételével elhatározta, miszerint a tanári nyugdíjintézet 
tőkéinek állásáról évről-évre terjesztetnék be ily rövid külön kimutatás ; 

helyeslöleg tudomásul vétetik.
11. X. pontja szerint a nagybizottmány Superintendens ur azon jelentését, miszerint Nicsinger Sándor 

Győrött a tanári nyugdíjintézet javára 250 frtot hagyományozott, mely összeg az örökhagyó ne
jének halála után fizettetik ki, — tudomásul vévón, azt a kér. gyűlés elé terjesztő ; 

tudomásul szolgál.
i. XI. pontja alatt az iskolai kisbizottmány a megfelelő terv és költségvetés bemutatásával indítvá

nyozza, miszerint Kapi Gyula képezdei tanárnak folyamodásához képest a képezdei épületben levő 
lakása megnagyobbittatnék ; a nagybizottmány a lak változtatás szükségességét, és a képezdei pénz
tár kedvező állapotát vevén tekintetbe a kimutatott költség erejéig, a kijelelt irányú változtatást 
engedélyezi, a változtatásnak még a szünidő alatt leendő eszközlésével a képezdei igazgató bízat
ván meg;

helyesléssel fogadtatott.
k .  XII. pontja alatt a nagybizottmány helyeslöleg tudomást vesz az isk. kisbizottmány által kiosztott, 

továbbá a Róth-Teleky-fóle, végül a tanári kar és egyes nemeslelkii alapítók által kezelt dij- 
pénzekröl;

e helyen is tudomásul szolgál.
1. XIV. pontja szerint a kisbizottmány jkönyve 9-ik pontja alatt, a kisbizottmány szabályszerű ki-
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egészitését hozván javaslatba a nagybizottmány Bognár Géza, Reichenhaller József és dr. Töpler 
Károly — a tanári karból Fehér Sámuel urakat választja a kisbizottmány tagjaiul ;

tudomásul szolgál.
i l l .  XVII. XVIII. XIX. pontja szerint a tanári kar üléseinek jkönyve 8. pontja alatt helyeslőleg tu

domást vesz arról, hogy Polster Sámuel soproni népisk. tanító, és képezdei rajztanár a rajz
oktatást a fótanodai algymnasium tanulóival 3 frt évi oktatási dij mellett, szép sikerrel végezte, 
és Polster Sámuel tanítónak csatol vány ban benyújtott azon indítványára, hogy a rajztanitás a többi 
kötelezett tantárgyak közé felvétetnék, és a sikeres tanítás czéljából okvetlenül szükséges tanesz
közök beszerzésére kellő 150— 200 frt költség adatnék meg; a nagy bizottmány a rajznak a 
kötelező tantárgyak sorába való felvételét elvben pártolja, de gyakorlati szempontból ezen kötele
zettséget csak oly algymuasiumi tanulókra terjeszti ki, kik ezen oktatásra a tanév elején 3 frt 
évdij mellett jelentkeznek, a kellékeit költség beszerzésére pedig, miután azt a főtanodai pénztár 
ez idő szerint nem fedezheti, e czélra eszközlendő külön gyűjtés útját ajánlja ;

elfogadtatván, a gyűjtési iv kibocsátásával Superintendens ur megbizatik.
n .  XX. pontja szerint a soproni tanári kar junius 13-án tartott ülésének 5-ik jkönyvi pontja alatt 

hozott azon indítványára, mely szerint a Glosius-féle bölcsészeti tanár-pótíizetés ezután, úgy mint 
ez a Torkos-féle alapitványnyal történik, a főtanodai pénztárba szolgáltassák be, ezen pénz meg
osztva, a most egyenlő fizetésű tanárok fizetése javitására fordittatnék, — a nagybizottmány 
nem akarván ezen ügyben rögtön határozni, a soproni gyülekezet egyháztanácsát megkeresi az 
iránt, mikép a Glosius-féle alapítványi levélre vonatkozó iratok hiteles másolatát a legközelebbi 
kér. gyűlésre beterjeszsze ;

a soproni egyháztanács ezen megkereséshez képest 230. sz. a. beterjesztvén a 
Glosius Dániel végrendeletének a soproni bölcsészeti tanár számára tett alapítványt illető 
12-ik pontja szószerinti hiteles másolatát, — miután ezen alapítvány határozottan és 
félreérthetlenül a soproni gyülekezet tulajdonául, és pedig a soproni intézetben a böl
csészet, névszeriut Metapkysika, Logika, bölcsészeti erkölcstan és a bölcsészet története 
tanára javadalmainak nevelésére tétetett; az egyházkerületi gyűlés — annál is inkább, 
mivel a soproni gyülekezet ezen alapítvány felett a végrendelethez képest, rendelkezési 
jogát sérthetlentil fentartani óhajtja, — nincs azon helyzetben hogy a tanári kar fen
tebbi indítványához hozzá járuljon, és a végrendelkező akaratának tiszteletben tartása 
mellett a kérdés alatti alapítványt ezentúl is az eddigi mód szerint a soproni bölcsé
szeti tanár javadalmaztatására kívánja fordittatni; a Torkos-féle alapítványra nézve 
pedig a tanárokat eziránt támasztott hasonló igényeik kimutatására utasítja.

O. XXI. pontja szeriut a tanári ülés jkönyvének 6-ik p. a. hozott azon indítványát, mely szerint a 
természetrajzi muzeum költségeinek fedezésére az 5-ik és 6-ik osztálybeli tanulók — amint ez a
7-ik és 8-ik osztálybeliekre nézve évek óta szabályozva van — egy-egy forintot fizetnének, — a 
nagybizottmány javaslólag a kér. gyjilés elé terjeszti;

elfogadtatik.
p .  XXII. pontja szerint a theologiai intézet tanárai által a theologiát tanuló ifjak számára, ezek 

— mint akadémiai polgárok — állásának és korának tekintetbe vételével kidolgozott és benyúj
tott törvényjavaslat a nagybizottmány által ajánlólag a kerület elé terjesztetik;

az ajánlatba hozott törvényjavaslat pontról-pontra felolvastatván, a 9. §-bau tett 
módosítás' mellett és 17., 18., 19-ik §§-ok kihagyásával, teljes szövege szerint elfogad
tatott és külön kinyomatni határoztatok.

q .  XXIII. pontja szeriut az előbbi pont kapcsán felhozott azon indítvány, mely szerint a theologus 
ifjak tandíja egyenlősittetnék, olykép, hogy a másod- és harmad-évesek is, az eddig 2 forinttal 
többet fizető első évesek tandíját fizessék. — a nagybizottmány által elfogadás végett a kerület 
elé terjesztetik ;

elfogadtatik.
r .  XXIV. pontja szerint Superintendens ur Domanovszki Endre tanárnak az elmúlt tanévben, és 

néhány évvel előbb Bóka Péternek ministeri kineveztetés utján évközben történt el helyeztetése 
eseteiből oda mutatva a lyceum tudósitványában jelzett azon károkra és hátrányokra, melyek az 
ily időközbeni elhelyezésből a tanárát vesztő intézetre nézve származhatnak, — a kér. közgyűlés 
utján és közvetítésével oly kérelemmel óhajt járulni a közoktatásügyi minister ur elé, miszerint 
tekintettel a tanárát vesztő intézet innen származható bajaira, tanárkinevezéseit hivatalban álló 
tanárok sorából ne tanév közben tenné meg, mely indítványa a nagybizottm. által elfogadtatván, 
az egyház-egyetemhez leendő felterjesztés végett pártolólag a kér. gyűlés elé terjesztetik ;

az indítványt a kér. gyűlés magáévá tevén, az egyetemre küldendő képviselőit ez 
irányban utasítja.



S. XXY. pontja szerint felolvastatván Király József-Pál képezdei igazgatónak az igazgatása alatt 
álló képezdéről az 187%-ik tanévre szóló jelentése, a nagy bizottmány e jelentés folytán örömmel 
veszi tudomásul ezen intézetnek anyagi és szellemi tekintetben virágzásnak indult állapotát és 
biztosabbnak látszó jövőjét, és (>zen áldásos intézet körül a mindinkább fokozódó érdeklődés jeléül:

a) A tanitóképezde számos pártolói közt az egyházkerületi gyűlés elé a következő jóltevők 
neveit terjeszti be : Zsedényi Ede, Dorfleitner, Földvári Miklós, Zsivora György, Jenni, Töpler, 
Szakonyi, budapesti gyámintézet, Koclimeister, Dräsche, Hoffmann, zurányi ev. egyház, körmendi 
ev. egyház, Rácz, a grönningeni Gusztáv-Adolf-egylet, Ruppreclit József, Mayer Károly, a soproni 
gyülekezet presbyteriuma, Benczurné, Sólymossy, Radó Lajos és Dénes, a győri ev. egyház, az 
egyetemes convent, Karsay stb. ;

a kerületi gyűlés a jelentést kedves tudomásul vevén, a jóltevők iránt köszönetét 
fejezi ki.

b) A j ol entésttevő igazgató azon indítványa, mely szerint a tani tókereső gyülekezetek min
denkor május hó végéig jelentkeznének az igazgatóságnál, helyeslöleg a kerület elé terjesztetik;

elfogadtatván, a gyülekezetek eliez képest utasittatnak.
t .  XXVI. pontja szerint Stettner Gyula f.-lövői tanintézeti igazgató beterjesztvén az 187r’/c-ik tan

évről kitűnő gondossággal megirt, kimerítő hivatalos jelentését, ennek
a) I. pontjából örömmel'értesül, hogy ezen intézet tanuló ifjúsága folyton növekedik.
b) II. pontja alatt a tanári karban történt változásokat egyszerűen tudomásul veszi.
c) III. pontjából örömmel érti meg a nagybizottmány, hogy ez évben a magyarnyelv tantárgy- 

képen több heti órában taníttatott, mint eddig, és hogy néhány tantárgyban tannyelvül is használtatott.
(?) IV. pontja oly osztályzati fokokat hozván javaslatba, melyek sem országszerte, sem fele

kezeti és különösen kerületi tanodáinkban befogadott osztályzatokat nem képeznek, el nem fogad
tatott, és az egyöntetűség kedvéért a többi hazai tanodákban, jelesen Sopronban is szokásos 
osztályozás megtartása sürgettetik.

e) Y. VI. VIL VIII. pontjai egyszerűen tudomásul vétetvén, jelentést tevő igazgató kérel
méhez képest a kér. közgyűlés aziránt kerestetik meg, hogy a f.-lövői tanitó-képezdét külföldi 
segélyezésre ezentúl is hathatósan ajánlja;

a nagybizottmánynak mindezen a f.-lövői tanintézetre vonatkozó pontjai a kér. 
gyűlés részéről helyeslöleg tudomásul vétetnek.

u .  XXVII. pontja szerint Arndt János bonyhádi algymnasiumi igazgatónak hivatalos jelentése az 
187fVG• tanévről, ennek az ifjúság létszámát felmutató közlésével együtt felvétetett;

tudomásul szolgál.
4 0 .  Kis Sándor egyházkerületi világi főjegyző, hivatkozva az egyházkerületben már egy 

negyed század óta, előbb aljegyzői minőségben, utóbb több évek során főjegyzői közhivatalában telje
sített szolgálataira, és utalva egyszersmind egyéb hivatalos kötelmeire, melyek idejét és erejét lefog
lalva tartják, az egyházkerületnek öt megtisztelő bizalmát megköszönve főjegyzői hivataláról lemond ;

miután a kér. főjegyző hivatalának szokott buzgó folytatására felhívó kérelmeknek 
nem engedve,'határozottan megmaradt lemondása mellett, lemondása elfogadtatott, azon 
határozattal, hogy a kér. világi főjegyzői hivatal az „Egyházi Rendszer“ 370. §. értel
mében, a jövő kér. gyűlésen lesz betöltendő.

4 1 .  Az előbbi pont kapcsán a tolna-baranya-somogyi egyházmegye ez évi gyűlése 34. pont
jával azon indítványát terjeszti be, mely szerint —  miután a tavali pápai gyűlésen megállapított 
„Egyházi Rendszer“ 30. és 370. §§. az egyházmegyei és a kér. jegyzők választására nézve egymástól 
elütő és külön elvű választási módozatokat szabályoznak, a választási mód egyöntetűsége, és egyenlő
sítése szempontjából a 370. §. a gyülekezetek eddigi jogához és gyakorlatához képest, és a 30. §-ban 
fentartott elv szerint olykép módosíttatnék, hogy a kér. jegyzők is a gyülekezetek szavazata többségével 
választassanak ;

az indítvány el nem fogadtatott, amennyiben azonban az „Egyházi Rendszer“ 30. 
és 302. §§. az egyházmegyei jegyzők választására nézve különbözőleg, és ellenmondólag 
határoznak, e különbözet elenyósztetése végett a kérdés hozzászólás, és eldöntés végett 
a gyülekezetek elé terjesztetik, ha vájjon az egyházmegyei jegyzők az eddigi joggya
korlathoz képest gyülekezetenként szavazással vagy közgyűlésiig választassanak-e ?

4 3 .  A tolna-baranya-somogyi egyházmegye által felebbezett törvényszéki ' ügy elbírálására 
kér. törvényszék alakíttatván, ki neveztetnek :

Tatay Sámuel egyházi és Baranyai László világi elnökök mellett, az egyházi rész
ről: Hering János, Kis János ajkai, Szarvassy Samu, Matisz Károly, Szigethy Dániel, 
Pelargus János; — világi részről: Radó Kálmán, Záborszky Gyula, N agy. Antal, 
Szendrői Sándor, Bognár Géza, és Fehér Samu.

Jegyzetté: Ritter István, egyházker. egyh. főjegyző.
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4 3 .  Olvastatott a kér. népiskolai bizottmány évi jelentése, mely jelentés szerint van kerü
letünkben : 3G2 tanteremben 366 tanító, kik közül 242 rendes, 24 pedig mint segéd vagy helyettes 
tanító bivataloskodott, — 16 tanterem pedig üresen állt; iskolaköteles volt kerületünk összes gyüle
kezeteiben 25767 növendék, ebből 24879 bejárt, s igy iskolai oktatásban nem részesült 888; a 8444 
ismétlő iskolaköteles gyermek közül csak 4907 járván be, 3537 az ismétlő iskolába nem járók száma; 
végre jelentése végén 26 írt 50 krra menő egyházelnöki irodai s fuvar-kiadások utalványozását kérve, 
egy határozati javaslatot terjeszt be e bizottmány a kér. közgyűlés elé, melynek életbe léptetésétől 
hiszi s várja népiskoláinknak magas!) mérvre emelkedhetését, a tökélyesbülés színvonalára juthatását. 
E benyújtott indítvány szerint:

1) Utasitandók volnának az esperes urak, hogy 6 héttel a kerületi gyűlés előtt az iskola 
statistikai kimutatásokat kellő átnézés után beküldjék.

2) A tantérvnek mindenütt életbeléptetése erélyesen sürgetendő.
3) Somogybán a tanitói-kör felállítandó.
4) Bust és Komárom iskoláira nézve olvasztassék be azon esperességbe, melyhez egyébként 

tartoznának.
5) Esperes urak hassanak oda, hogy a tanítók méltó panasza a fizetés hiányos kiszolgáltatása 

miatt, sziintettessék meg.
6) A fiók-gyülekezetek isk. kötelezettjei szigorúan számba veendők, s az illető rovatokba 

bevezetendők.
7) Az ismétlő iskolák felállítása mindenütt sürgetendő.
8) A kerület örvendetes tudomásul veszi, hogy 41 tanító s 1 lelkész csupán ügyszeretetből 

tanította az ismétlőket.
9) A törvényes 8 hónapi tanév mindenütt, még a törvény szigorának alkalmazásával is, 

behozassák.
10) Iskolafelügyelők, a lelkész és felügyelő elnöklete alatt, mindenütt választandók.
11) Az iskolakönyvek jegyzékére nézve határozattá emeltessék a bizottmány kérelme.
12) Wangemann „Biblische Geschichten“ czirnü könyv magyarra fordítása lielyeseltessék.
13) A tankötelesség kezdete és vége meghatározandó.
14) Az egyetemes mintázat elfogadása által, mellőztessék a kerületinek beküldése.
15) A bizottság költségeinek megtérítése utalványozandó;

a kiváló szakavatottságot, s beható tárgyismeretet s magas ügybuzgalmat jelző 
jelentés adatai örvendetes tudomásul vétettek, és a benyújtott javaslat minden pontja 
határozati erőre emeltetik, s az egyes pontok alatti felhívásoknak a hivatottak pontosan 
megfelelni utasittatnak, Somogymegye tanítói kör felállítására, Rust és Komárom isko
láinak az illető megyékbe való beolvasztására hivatván fel. Az iskolakötelezettség kez
dete a naptári évtől számittatik ; Wangemann „Biblische Geschichten“ czirnü könyvé
nek átfordítása helyeseltetik ; a bizottság költségei 26 frt 50 kr a közpénztárból utal- 
ványoztatván, a közgyűlés kiváló méltányolatát s elismerését fejezi ki, a bizottság 
fárad háti an buzgó működésének sikere felett, egyszersmind felhívja azt, hogy jövőre 
minden, a népoktatás keretébe tartozó, hozzá beküldött, vagy megjelent paedagogiai 
tankönyveket s tanügyi iratokat, a képezdei igazgatóhoz beható tanulmányozás s véle
ményezés végett mindig, előzetesen megküldjön.

4 4 .  Benyújt a tottagyőri, pécsi, fehérvári lelkészeknek, úgy a nagy-kanizsai segédlelkésznek 
az illető róm. kath. főgymnasiumokba s állami főreáltanodába járt evang. ifjak hittani oktatásáról 
szóló évi jelentése az 187r,/6-ik évről ;

tudomásul szolgál.
4 5 .  Felvétetett Keszler Károly kér. biztositási ügynök évi jelentése, melyből kitűnt, hogy 

a lefolyt évben biztositási járandóság fejében átadatott a főügynökségnek 1469 frt 3 kr. Hátralékban 
van az 1875/6-ik évről: Csernye, Dabrouy, Galsa, Hány, Jobbágyi, N.-Kanizsa, Kem.-Mihályfa, Sár-Szent- 
Miklós, Miszla, F.-Morátz, Németi, Y.-Palota, Ns.-Pátró, Sz.-Péter, Rigáts, Sass Lajos lk., Suurd, Nemes- 
Szalók, R.-Szemere, Tés, Yázsony =  összesen 125 frt 19 krral. Az összes biztositási dij tesz ez évben 
1594 frt 22 krt. A régi hátralék 89 frt 52 krból lehajol: Mérgesnek 6 frt 39 kr. ; Tömbölnek 3 frt 
69 kr.; Tót-Kereszturnak 1 frt 92 kr. ; összesen 12 frt. Az 1873A-ik hátralékból lefizettek: Suur 12 
krt, — Puszta-Szent-Király 6 frt 18 krt, — Tömböl 1 frtot, — összesen 7 frt 31 krt. Az 1874/5- 
diki hátralékból befizetett összeg tesz 52 frt 70 krt, marad tehát a régi hátralékból 36 frt 82 kr., 
melyhez az idei hátralékot 125 frt 19 krt számítva lesz összes hátralék 162 frt 1 kr. Régi hátra
lékban vannak Sár-Szent-Miklós, N.-Kanizsa, Suurd, Sass Lajos lk. Jobbágyi 36 frt 82 krral. Tüz
eset egy fordult elő Nemes-Kérett, hol a papiak s iskola körüli gazdasági épületek égtek le, mely eset
kor a biztosított összeg: 420 frt a tüzeset utánni napon minden levonás nélkül azonnal kifizettetett.
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Uj biztosítás 9 köttetett 10179 frt értékben, ás így az összes biztosított vagyon 572,734 
frt 39 krt tesz;

midőn a kér. közgyűlés e jelentést általánosságban tudomásul veszi, s biztosítási 
ügynökének Keszler Károlyinak pontos ügyvezetéséért méltányló elismerését fejezi ki, — 
újból hangsúlyozza s ismétli azon a múlt évben már meghozott határozatot, hogy az 
egyházmegyék elnökségei a hátralékok befizetését minden eréllyel szorgalmazzák, azok 
behajtásáról felelősség terhe alatt szükség esetén a törvény szigorával is intézkedjenek.

4 6 .  Olvastatott Scheffer Károly tápintézeti gondnok évi jelentése, mely szerint e tápinté
zetbe az elmúlt tanfolyam alatt 191 ifjú lett felvéve, míg évközben 19 kimaradt, 9 pedig az év 
folytán kívánt részesülni a tápintézeti jótéteményben. Befolyt kegyadományokból készpénzben : a sup- 
licatió 902 frt 69 krt tevő eredményének beszámításával 948 frt 7 kr, — mig ezen kívül termeszt- 
mények ajándékozása által több gyülekezetek és egyes buzgó hitrokonok jelezték s tanúsították inté
zetünk iránti nemes részvétüket; mely kegyes jóltevők iránt hálás köszönetét fejez ki, —  végre a 
hátralékokban levő gyülekezetek neveit s tartozási összegét jelzi, mely hátramaradás, pénzértékre téve 
a gabona tartozást: tesz 1026 frt 45 krt, melyben nincs beszámítva még a tolnai egyházmegyénél 
levő nagyobb mérvű tartozás. Tett a tápintézet összes jövedelme 9933 frt 31 krt. kiadása pedig 
8135 frt 86 krt, minélfogva a megmaradt készpénz összeg 1797 frt 45 krt tesz, mi a főtanodai 
pénztárba áttétetett, Került ez évben egy ifjúnak évi eltartása 43 frt 25 krba vagyis egy hóra 4 frt 
32 krba, egy napra 14 krba.

E jelentéssel kapcsolatban beterjeszti a soproni tanári kar 1876-ik évi jul. 1-én tartott 
ülésének jegyzőkönyvi kivonatát, melynek 2-ik pontja alatt a tanári kar azon nézetben van, miszerint 
a tápintézeti gondnok eddigi megválasztása, sem az 1853-ik évben a soproni gyülekezet s egyházke
rület közt kötött szerződés megállapodásaival, sem az egyházi rendszernek ez érdembeni határozatival 
öszhangzásban nem áll s azoknak nem felelvén meg, egy vegyes bizottmányra vélné ruházandónak a 
tápintézet ügyének kormányzását, úgy mint a gondnok megválasztását, az iskolai kisbizottmány s a 
tanári kar küldötteiből oly számarányban, hogy a bizottmány fele a soproni gyülekezetnek, V-i-ede az 
iskolai kisbizottmánynak, ’/.,-ede a tanári karnak tagjaiból állana ;

elismerő méltánylatát fejezvén ki a közgyűlés Scheffer tápintézeti gondnok ritka 
buzgalma s fáradhatatlan pontossága felett, örvendetes tudomásul veszi a jelentés 
pontjait, a kegyes jóltevők iránt e helyen is köszönetét szavaz, s egyúttal felhívja az 
egyházmegyék elnökségeit a tápintézeti hátralékoknak legerélyesebb s lehető gyors be
hajtására. A tanári kar beterjesztett indítványára vonatkozólag pedig e jegyzőkönyvi 
pont által felhivatik a soproni convent a végett, hogy az 1853-ik évi egyezkedések 
szem előtt tartásával ez ügybeni nyilatkozatát a jövő kerületi gyűlésre beadja.

4 7 ' .  Felvétetett az egyházkerület pénzügyi választmánya illetőleg gyámoldai igazgatóságá
nak 1875. aug. 5-én Sopronban tartott jegyzőkönyve, melynek

1. e. ad. 2. T. pontja alatt indítványban hozatván, hogy a váczi siketnémák intézetében 
működő evang. vallás-tanitó ne mint eddig az egyes kerületek által, de mint az egyetemes egyház 
hivatalnoka, az egyetemes pénztárból lenne díjazandó;

az indítvány elfogadtad s egyetemes gyűlésre menő képviselők utasittatnak, hogy 
ott a váczi evang. hitoktatónak az egyetemes pénztárból leendő díjazását javaslatba hozzák.

Ugyan azon jegyzőkönyv 3-ik pontja alatti azon indítvány, hogy a gyülekezetek részére adott 
kölcsönökről kiállított kötvények jövőben mindenkor az illető gyülekezet nevére szóljanak, s a köl
csönhöz csatolandó meghatalmazványban megnevezett egyének aláírásával láttassanak el, s a kötvény
minta szükséges módosítása eszközöltessék, s az 200 példányban kinyomattassék ;

a kötvények kiállítására vonatkozó ezen indítvány elfogadtatván, a bemutatott 
kötvény-minta kinyomatása elrendeltetik.

Ugyan azon jegyzőkönyv 3. b. pontja szerint, bár a naplóban g  sz. alatt előforduló tételt 
illetőleg az ott jelzett s hiányzó összeg számadó alpénztárnok hátrányára mint ötét törvényesen ter
helő tartozás tűnik is ki, mégis tekintve alpénztárnoknak az ügy érdemében annyi éven át minden 
dij nélküli fáradozásait, az illető pénztári utalványok eladásánál majdan mutatkozható veszteség tör
lését indítványozza ;

az alpénztárnok buzgó szolgálatának tekintetbe vételével az indítvány elfogadta
tik s e czimnél a felelősség alul feloldozottnak nyilvánittatik, az igy támadható pénz
tári hiány jövőre pótoltatni rendeltetik, ez alkalomból komolyan utasittatváu az al- 
pénztárnokok, miszerint jövőre a gyámoldai alapszabályok szigorú megtartásával jár
janak el.

Mégis ugyan azon jegyzőkönyv 4. pont b. betűje alatt a kisorsolt értékpapírok nyilvántar
tása czéljából számvevő ur részére a „Mercur“ czimü lap meghozatása ajánltatván ;

jelzett lap meghozatása elrendeltetik, s az előfizetési összeg utalványoztad.



— 16

Ugyan azon jegyzőkönyv 4. pont d. betűje szerint a képezde pénztári számadásában a 
chorálkönyv költségei között „segédeszközök“ czime alatt előforduló tételnél oly müvek is szereztettek 
meg s adattak «át Altdörfer Keresztélynek, melyek nem vonhatók be a mű szerkesztéséhez mogkivántató 
zeneirodalmi segédforrások keretébe, miért is köteleztetni kéri Altdörfer Keresztélyt, hogy a kérdéses 
műveket, mint a képezde költségén megszerzetteket s igy képezdei tulajdont, ennek könyvtárába át
szolgáltassa ;

a képezde pénzén vásárlott s annak tulajdonát képező müveknek a képezde könyv- 
tórába való visszaszármaztatására Altdörfer Keresztéi y határozatikig felhivatik.

4 © .  Felvétetett kapcsolatosan ugyan azon pénzügyi s gyámoldai bizottmány 1876. julius 
25-én Sopronban tartott gyűlésének jegyzőkönyve, ennek

2. pont ad. 2. 1. alatt indítványba hozatván, miszerint az egyházkerület a soproni evang. 
gyülekezet kezelésére bízott főtanodai alapítványokra terjessze ki s érvényesítse főfelügyeleti jogát, 
s e czélból felhívandó lenne a soproni convent, hogy a kerületi számvevőséget évenként értesítse az 
alapítványok állásáról ;

a kerület főfelügyeleti jogát s kötelességét a soproni convent kezelése alatti fő
tanodai tőkék betekintő ellenőrzésénél is érvényesíteni akarja, s felkéri a nemes con
veniet jelen határozatával, hogy a tanodái tőkék állásáról szóló évi kimutatását a 
számvevőséghez megküldje.

Ugyan azon jegyzőkönyv 4. b. alatt jelenti, miszerint a főtanodai pénztárnál a tőkeösszeg 
9 frt 87 kr. valóságos és 75 frt névleges értékben szaporodott, képviselvén igy 20,505 frt értéket. 
Tett az összes bevétel 22,407 frt 26 krt, miből a 20,467 frt 46 kr. kiadást levonván, lett pénztári 
maradvány 1939 frt 80 kr. E kimutatás mellett, rá mutat azon sajnos jelenségre, hogy gyülekeze
teink nagy része csak az év végén szolgáltatván be tartozásait, a tanodái pénztár azon kényszer- 
helyzetbe jut, hogy az első félévben azon előlegek daczára is, miket a többi pénztárból felvesz, ki
adásait fedezni alig képes, — miért a gyülekezeteket felszólitandónak tartja, hogy évi tartozásaik 
felét az év első felében befizessék ; indítványozza továbbá, miszerint a soproni felső esperesség kezelése 
alatti 210 frt tőke, valamint a soproni convent által kezelt tőkék után az eddigi 5% illetőleg 6°/o 
kamat magasabbra emeltessék ;

a főtanodai pénztár állása tudomásul vétetik ; a tett indítvány nyomán s czéljából 
utasittatnak gyülekezeteink tartozásaiknak félévenkinti előre lefizetésére; a soproni felső 
esperesség, úgy a soproni convent pedig tőkéiknek az eddiginél magasabb kamatláb 
emelésére utasittatnak.

Ugyan «azon jegyzőkönyv d. pontja szerint az alapítványi tőkék is évről évre folyton szapo
rodnak. Az ezen pénztárnál kezelt tőke, ide nem számítva a jelenleg csőd alatt levő soproni ipar- és 
kereskedelmi banknál elhelyezett s igy kérdésessé vált összegeket, tesz 18,012 frt 50 krt. Az összes 
bevétel tett 1101 frt 13 krt, a kiadás 968 frt 37 krt, pénztári készlet deczember végén 132 frt 
76 kr. E pont alatt indítványba hozatik még, miszerint alapszabályaink értelmében a biztosítási alap 
egy része a tanári nyugdíj-alaphoz volna csatolandó;

az alapítványi tőkék szaporodását örvendetes tudomásul véve, alapszabályaink ér
telmében a tanári nyugdíj-alaphoz két darab 100 frtos névleges értékű kötvény adatik 
át jelzett alaptőkéből.

Ugyan azon jegyzőkönyvi pontban g. alatt a soproni ipar- s kereskedelmi banknál lévő 
pénztári jegyek beváltása hozatván javaslatba ;

a pénztári jegyek beváltását nem találja czélszeriinek a kerület, s azok további 
megtartását határozza el, felkérvén egyúttal az ez érdemben megbízott szak-képviselőt 
érdekeinek éber szemmel tartására.

Ugyan azon pont i. betűje alatt örömmel jelenti számvevő, miszerint a gyülekezetek részéről 
egy évben sem folyt be oly mérvű összeg a hátralékok fedezésére, mint ez év folytán, daczára az 
országszerte súlyos anyagi nyomasztó viszonyoknak. Befolyt ugyanis hátralékok törlesztésére 1477 frt 
12V2 kr. A még kinn levő hátralékok: 13,711 frt 987* kr. törlesztésére vonatkozólag felkéretik a 
kér. gyűlés, hogy a hátralékok szigorú behajtására erélyes intézkedéseket tegyen;

a mint egyrészt örömmel vétetik tudomásul a hátralékok ez évbeni jelentékeny 
törlesztése, másrészt komolyan utasítja az egyházkerület az esperességek elnökségeit, 
a hátralékoknak szükség esetén törvényes utón leendő behajtására.

Ugyan azon pont i. betűje alatt a gyámoldai pénztárról jelentetik: hogy az 1875-diki év 
eredménye kedvezőbb volt az előzetes évinél, lévén tiszta évi jövedelem 759 frt 27 kr. E pont alatt 
felem!ittetik még, miszerint a tavai behajthatatlannak nyilvánított tartozásokhoz sorozandó még Schulek 
Árminnak 152 frt 27 krra, és Káder Endrének 48 frt 99 krra menő hátraléka, mely alkalomból 
véleményezi számvevő mindazon hátralékok kitörlését, melyek oly eltávozott egyénektől származnak, 
kik téritvényt nem Írtak alá;
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a g’yámoldai pénztárról vett örvendetes tudomás mellett, Schulek Ármin és Réder 
Endre gyámoldai tartozásának lehető behajtására illetékes esperes urak utasittatnak, 
az utóbbi állítólag Csicsón gr. Waldsteinnál gazdatiszti, az előbbi Csernyén tanítói 
hivatalban lévén, az eltávozott s téritvényt alá nem irt egyének gyámoldai tartozása 
pedig kitöröltetni határoztatik.

J rO . Felolvastatott a kor. gyámintézeti bizottmánynak 1876. évi aug. 15-én Győrött tar
tott gyűlési jegyzőkönyve, melynek

2- ik pontja szerint a múlt évi pénztárnoki számadás felülvizsgáltatván, a pénztárnok a 
további felelősség alól feloldottnak nyilváníttatott ;

3- ik pontja szerint a múlt évi gyűlés 3-ik pontjában, névcsere folytán a soproni alsó ev. 
egyházmegyébe kebelezett Tót-Keresztur vette fel a vasi közép esperességbe kebelezett Tót-Kereszturnak 
rendelt gyámintézeti segélyt;

miért is ai soproni egyházmegye esperesi hivatala felhivatik a Tót-Keresztur által 
tévedésből s illetéktelenül kapott összegnek visszakövetelésére és a kerületi elnökséghez 
való visszaküldésére.

Ugyan múlt évi gy. jegyzőkönyv 3-ik pontjában érintett Csákvárról elmaradt nyugta máig 
sem küldetvén be,

annak utólagos beküldése eszközlésére az illető esperes komolyan felhivatik.
4- ik pontja szerint a folyó évi gyámintézeti gyűjtések következő eredményt mutatnak fel: 

méltóságos br. Prónay Dezső világi elnök ur által szabadrendelkezésre ajándékozott 100 frt beszámí
tásával, tett az évi gyűjtés: határozott czélra 232 frt 57 krt, szabadrendelkezésre 1074 frt 98 
krt, összesen 1307 frt 55 krt; a kőszegi gyámintézet nem tartván magát a határozott czélra fordí
tott összeg kiosztásánál alapszabályaink határozataihoz, jövőre figyelmeztetik, hogy a határozott czélra 
rendelt összegeket alapszabályaink szem előtt tartásával oszsza ki. A szabadrendelkezésre befolyt 1074 
frt 98 kr. összegből a kér. gyámintézeti egyházi elnök számára utazási kiadásul 24 frt levonatván, 
a 98 kr. pénztár maradványul hagyatva, — a szabadrendelkezésül megmaradt 1050 írtból 525 frt 
a központi pénztárba küldetik alapszabályaink értelmében, a fönmaradt összeg pedig következőleg osz
tatott ki : Kis-Babothnak 66 frt ; Fehérvárnak 43 frt ; Felső-Péterfalvának 43 frt ; Galsának 43 frt ; 
Nagy-Szombatnak 43 frt ; Kölesének 43 frt ; Török-Becsének 43 frt ; Osóthnak 43 frt ; Vásárosfalu
nak 43 frt ; Edvinek 43 frt ; Rába-Bogy oszlónak 47 frt ; Újvidéknek 20 frt;

7-ik pontja szerint az 5000 frtnyi állam-segély kiosztására következő tervjavaslatát nyújtja 
be: a soproni theol. intézetnek 1000 frt; kerül, gyámoldának 1200 f rt;  központi költségek fedezésére 
250 f rt;  Turcsányi Adolf nyugalmazott tanárnak 200 f r t ;  Antalfai lelkésznek 30 frt; veszprémi 
lelkésznek 25 frt ; csabdi lelkésznek 25 frt ; vázsonyi lelkésznek 20 frt ; fehérvári lelkésznek 30 frt ; 
kisbaboti tanítónak 20 frtot javasol utalványoztatok Ezenkívül a soproni főtanodai felszerelésre 100 
f r t ;  Fehérvárnak 150 frt; Szombathelynek 100 f r t ;  Dunaföldvárnak 150 f rt;  Pécsnek 150 f r t ;  
Ménfőnek 150 frt; Galsának 150 f r t ;  Hánynák 150 f rt;  Dörgicsének 150 f r t ;  Keszthelynek 100 
frt; Szlavecsának 100 frt; Rohoncznak 100 forintot, végre Kapinak, Ajkának, Sikátornak, Domonkos 
falvának, Hódosnak, Felső-Petrócznak, Hodásznak, Kölesdnek, Lébenynek, Barcsnak, Nemes-Pátrónak, 
Tót-Kereszturnak, Némedinek 50—50 frt;

e kerül, gyámintézeti bizottmány jegyzőkönyvének pontjai tudomásul vétetvén, az 
állam-segély kiosztását tárgyazó javaslat jóváhagyatva — elfogadtatik.

S O .  Baranyay László esperességi felügyelő s törvényszéki elnök benyújtja a tolnai egy
házmegyéből a hidegkúti tanítói fizetés tárgyában kerületi törvényszékre felebbezett, s a kiküldött 
törvényszék által elbírált ügyben hozott Ítéletet s annak mellékleteit ;

az ítélet s az elbírált per további eljárás végett a tolnai esperes-elnökséghez 
tétetnek át.

S Í .  Főt. Superintendens ur jelenti, hogy a soproni főiskolai rajztanoda felszerelésére a 
gyűlés alatt eszközölt gyűjtés 80 frt. és 2 darab aranyat eredményezett;

örvendetes tudomásul vétetvén, a begyült összeg Müllner igazgató urnák átadatik.
Jegyzetté: Trsztyénszky Gyula, egyh. kér. egyh. aljegyző.

*

S 3 .  A múlt évi kér. gyűlés jkönyvi 46. sz. pontja alatt — a néptanítók nyugdíjazásának 
az 1875. évi 32. t. ez. értelmébeni végrehajtásánál felmerült kérdések megoldása végett, — vélemény 
adásra kiküldött bizottság jelentését beadja, — mely szerint a kér. gyámolda, tagjainak alapszabályilag, 
négy különbözőleg terhelt és díjazott osztály közül enged választást, melyek közül az első osztály 
sem éri fel az állam által követelt nyugdíj-összeget; — továbbá a prot. autonómiával össze egyez
tethető nem volna, hogy az állam által a felekezetre — a tanítók érdekében —  adó vettessék ki, s 
az az egyházhatóság által szedessék be; — s végre a néptanítók nyugdijának, az állami törvények

5
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által megkívánt összegig pótlása a gyülekezeteket terhelné, mely teher elfogadása iránt azok meg- 
kérdezendők volnának, s még elfogadás esetében is a kerület — a folyton súlyosbodó viszonyok miatt 
— a hegyülés iránt felelősséget nem vállalhatna, s a behajtásnál bekövetkezhető bajok, a hívek s 
egyházunk közti kapcsot lazittanák, véleménye oda irányul : — hogy a tanítóknak hagyassák tetszé
sükre. az állami nyugdíj-intézet mellett, a gyámoldáhan is — az ismert kötelezettségek szerint — 
részt vehetni, vagy ettől visszalépni ; — de kimondatni javasolja, hogy az eddig tett befizetéseket 
illetőleg a kilépőknek visszkövetelési joga nincs, s egyúttal azon reménynek adva kifejezést, hogy 
tanítóink a gyámoldai tagok közül nem fognak kilépni, azon határozat kimondását óhajtja, miszerint 
azon tanítók, kikre szegénység miatt a kettős kötelezettség terhes lenne, indokolt folyamodással a gyá- 
moldai igazgatósághoz forduljanak, mely törekedni fog, a gyámoldai évi tartozások lerovásánál nekik 
segélyezést nyújtani;

miután az egyházkerület nincs azon helyzetben, hogy tanítóinak oly összeg nyug
dijat biztosíthatna, mint a minőt az országos törvény megkíván, s mint a minőt az 
állam által felállított néptanítók nyugdíj-intézete nyújt, felmenti úgy a jelenleg hiva
talban levő, mint ezután hivatalba lépő tanítóit azon kötelezettség alul, mely szerint a 
kér. gyámolda tagjai lenni kötelesek, fenhagyatván a jogosultság saját mint családjuk 
jövőjének nagyobb biztosítása tekintetéből a kér. gyámolda tagjai között ezután is meg
maradhatni, avagy azok közé beléphetni. — A kér. gyámoldai tagságtól visszalépő 
tanítók ugyan a további befizetéseket teljesíteni nem tartoznak, de eddigi befizetései
kért kárpótlásra az alapszabályok értelmében igényt sem tarthatnak; — egyetemben a 
kilépőknek — a hitelesen kiállított kilépési nyilatkozatnak az egyházmegyei elnökségek 
utján a kér. gyámoldai igazgatósághoz beadására — 1877. évi márczius hó 1-ső napja, 
zárhatáridőül kitüzetik ; — az ezután hivatalba lépő tanítóknak, a hivány kiállításakor 
— az esperesek által — a kér. gyámoldai téritvény mindenkor előterjesztessék, a midőn 
nyilatkozni tartoznak, akarnak-e a kér. gyámolda tagjai is lenni. — Végül azon taní
tókra nézve, kik ugyan a kér. gyámolda tagjai is megmaradni óhajtanának, de igazolt 
szűk anyagi viszonyaiknál fogva, reájuk nézve a kettős teher elviselhetlen lenne, az 
egyházkerület a gyámoldai évi tartozások lerovásánál segélyezésükről gondoskodni fog.

5 3 .  Ezen tárgygyal kapcsolatban, a jelen kér. gyűlés folyama alatt a nmlt. m. kir. vallás- 
és közoktatási ministerium f. évi ápril 10-én 8072. sz. alatt kelt leirata, —  mely szerint az egyh. 
kerület felszólittatik, hogy hajlandó volna-e a tanítók nyugdíjazására szolgáló alapját külön szerződés 
mellett az országos néptanító nyugdíj-intézetbe beolvasztani ? — ugyanezen bizottságnak véleményezés 
végett kiadatván, előterjeszti, miszerint a tanítói nyugdij-alap a lelkészi nyugdíj-alappal szerves ösz- 
szeköttetésben áll, s mindkettőnek forrása azonos lévén, a kettőnek különválasztása nem eszközölhető, 
s ekként a tanítói nyugdij-alap át sem adható ;

a bizottsági vélemény indokainál fogva egész terjedelmében elfogadtatott s a nmlt.
m. kir. vallás- és közoktatási ministeriumhoz ez értelembeni felterjesztéssel főt. Superin
tendens ur bizatik meg.

5 4 .  Dr. Beliczay Elek mint néhai Beliczay Jónás végrendeleti végrehajtója jelenti, hogy 
a hagyatéki tömeg az általános örökösnek —  a ki végrendeletileg a hagyományok kifizetésére köte
lezve van —  ez ideig át nem adatott, azonban a tömeg biztos kezekben van, s a kellő lépéseket 
megtette, hogy a hagyatéki eljárás minél előbb befejeztessék ;

tudomásul szolgál, s a kerület érdekeinek megóvására, továbbra is felkéretik.
5 5 .  Olvastatott főt. Pap Gábor ur, a dunántúli helv. h. evang. egyházkerület superinten- 

densének 2867. sz. alatt kelt átirata, s a dunántúli helv. h. evang. egyházkerület 1875. évi május 
hó 24-én s következő napjain tartott közgyűlése jegyzőkönyvének ehez csatolt 163. sz. alatti pontja, 
melyben atyafiságos szeretettel felkéretik az egyházkerület, hogy a gyimóthi helv. h. vallásit és ág. 
h. vallásu evang. testvérek között fenforgó viszályos ügy elintézésére újból küldöttséget nevezzen, mely 
az 1868. évi jegyzőkönyvi 35. pontjában foglalt határozat figyelmen kívül hagyásával — mely téves 
és hiányos jelentés alapján keletkezett, és sem tárgyi, sem alanyi, sem alaki tekintetben a szerződés 
kellékeinek meg nem felel — az 1848-ki álláspontra helyezkedvén, a dunántúli helv. h. evang. egy
házkerület részéről küldöttekkel a felmerült nehézségek megoldását a nagy-geresdi egy esség szabványai 
szerint eszközölje ;

noha a dunántúli helv. h. evang. egyházkerület az 1868. évi jegyzőkönyvi 35. sz. 
pontja alatt hozott határozatát semmisnek kimondotta, daczára annak, hogy az 1868. 
évben a gyimóthi helv. hitvallású és ág. hitvallású evang. hivek által kötött szerződés 
érvénytelenségét az 1875. évi jegyzőkönyvi 163. sz. pontban íelhozottakból sem bebizo- 
nyitottnak, sem alaposan indokoltnak nem tarthatjuk ; mindazonáltal vezetve azon érzü
lettől, mely szerint az egyetértést és testvéri szeretetet helv. hitvallású testvéreinkkel 
ápolni és fentartani kívánjuk, ezen ügy békés kiegyenlítésére Tatay Sámuel veszprémi
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egyházmegyei esperes, — Ajkay Imre ugyanazon egyházmegyei felügyelő, — Gyurátz 
Ferencz pápai lelkész és Lazányi Béla küldetnek ki; s a vegyes küldöttségben közre
működésnél a nagy-geresdi egyességben foglalt elvekliezi ragaszkodás adatik utasításul.

5 6 .  Lazányi Béla — mint a Királyföldy Péter hagyománya ügyében meghatalmazott 
bizottság tagja —  jelenti, miszerint a hagyatéki tárgyalás — ámbár a hagyatéki iratok az illetékes 
közjegyzői hivatalhoz f. évi május hóban áttétettek — mai napig sem tartatott meg, miután ezen 
hagyaték — a közjegyző nyilatkozata szerint — elválaszthatlanul összefügg néhai Királyföldy Péterné 
szül. Pethö Lidia hagyatékával, ez pedig a veszprémi kir. törvényszéktől még nem lett a közjegyző
höz átküldve ; — továbbá miután Ajkay Miklós és édes anyja özv. Ajkay Istvánné a veszprémi kir. 
törvényszék előtt, Körmendy Pál végrendeleti végrehajtó ellen a Királyföldy Péter és neje Pethö Lidia 
neve alatt telekjegyzőkönyvileg felvett ingatlanok felén túl, még 80 catastralis hold kiadása iránt 
keresetet indított, felkéri a kerületet, hogy ezen keresetlevélre beadandó ellenbeszéd szerkesztésében 
befolyást gyakorlandó, megbízottakat küldjön ki, annyival is inkább, mert ezen keresetben hozandó 
Ítélet némileg irányadó lesz azon perben is. mely netalán a kerület ellen, nevezettek részéről indíttatni fog;

sajnosán veszi a kerület tudomásul, hogy ezen ügy lebonyolítása még meg sem 
kezdethetett, s főt. Superintendens ur — az érintett perirat szerkesztésében részvételre, 
a már ez ügyben meghatalmazott bizottság tagjainak felszólításával — megbizatik.

£ 5 7 . Stettner Gyula a felső löi tanintézetek igazgatója jelenti, hogy Toperczer Károly a 
felső löi tanintézeti bizottságnak az egyházkerület részéről választott tagja, s a tanintézetek világi 
felügyelője, ezen hivataláról múlt évi oct. havában lemondott, minek folytán helyének betöltését kéri ;

a f. löi tanintézetek világi felügyelőjének s a kerület részéről iskolai bizottsági 
tagnak Záborszky Gyula felső vasi egyházmegyei felügyelő választatott meg.

£ 5 8  Poszvék Sándor, kér. számvevő a múlt évi kor. gyűlés jkönyvi 64. sz. pontja alatt 
— az első magyar általános biztositó társulattal kötött egyházker. biztosítási szerződés 1877-ik évben 
lejárván — minél előnyösebb biztosítási szerződés megkötése végett, tervjavaslat készítésére utasitta- 
to tt; azonban a kölcsönös szerződési viszonyt részletesen szabályozó pontok, főleg pedig a dij-százalék 
megállapítása a mind a két szerződő fél között megindítandó tárgyalások előre meg nem határozható 
eredményétől függvén, melynek részletes utasítással elébe vágni egyházkerületünk érdekével is ellenkeznék, 
a hivatkozott jkönyvi pontban bekivánt tervjavaslat helyett, következő általános elveket magában fog
laló határozati javaslatot terjeszti be :

„Egy három tagból álló választmány megbizatik, hogy az első általános magyar biztositó 
társasággal, akár közvetlenül annak központi közegeivel, akár közvetve annak soproni főügynöksége 
utján, a lejáró szerződést megújítsa, esetleg más, szilárd erkölcsi s anyagi hitelű társasággal uj szer
ződést kössön, és pedig oly utasítással,“ miszerint

1- ször. A feltételek, az eddig érvényben levőknél sem az egyházi kerületre, sem a gyüle
kezetekre nézve, kedvezőtlenebbek ne legyenek.

2- szor. Az eddig csak egyházi és iskolai, illetőleg gyülekezeti épületek s ezek belszerelvé- 
nyeire szorítkozott biztosítás, kiterjesztessék mindennemű tűzkár alá eső koczkázatokra, tehát termé
nyekre s bútorokra is, —  sőt felvétessék a tömeges biztosítás keretébe a jégkárok elleni biztosítás is.

3- szor. A tömeges biztosítás kedvezményében részesüljenek az egyházakon kivül az egyház
kerületben működő lelkészek, tanárok, tanítók, — gyülekezeti, egyházmegyei és kerületi felügyelők, 
jegyzők és gondnokok, — a nélkül, hogy az egyházkerületi biztosítási kötelékbe való belépésre köte- 
leztetnének.

4- szer. Állapíttassák meg egy oly módozat, mely a gyülekezetek s egyének biztosítási dijai
nak pontos befolyását biztosítja.

5- ször. A kötendő szerződés szövege a 1877-ik évi május hó 1-ig végleg meg legyen álla
pítva, s a szerződő társaság költségén kinyomatván, az 1877-ik évi junius 1-ig minden esperesség, 
illetőleg gyülekezettel közöltessék ; — hatályba lépte az egyházkerület jövő évi közgyűlésének helyben 
hagyásától tétetvén függővé ;

ezen határozati javaslat a benfoglalt utasítással egész terjedelmében helyeslőig 
elfogadtatván, az egyházkerület részéről a kér. biztosítási szerződés megkötésével Poszvék 
Sándor kér. számvevő, — Bognár Geiza és Keszler Károly kér. biztosítási ügynök — 
jelentésüknek a jövő kerületi gyűlésre bevárása mellett — bízattak meg.

£5Q„ A kerületi pénztárnok szóval jelenti, hogy a Jugovics Lázár-féle alapítvány tőke — 
az örökösök részéről — a kerületi pénztárba nem lett befizetve ;

a kér. pénztárnok ezen tőkének törvényes utón behajtására felhatalmaztatott.
6 0 .  A múlt évi kér. gyűlés jkönyvi 69. sz. pontjában foglaltak ellenében, a soproni gyü

lekezet egyháztanácsa továbbra is felmentettnek kéri magát tekintetni a Glosius-Artner-féle alapít
ványból, évenkint a főtanodai pénztárba 120 írtnak fizetésétől, miután ez idén a tartalék-alap az
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alapítványok közé felosztatván, a fötanodai pénztárba 140 frt. 59 krral többet képes befizetni, mi 
ezen hiányt pótolni fogja; —  azon reményét fejezi ki továbbá, miszerint az egyházkerület méltányolni 
fogja az egyháztanács azon törekvését, hogy a Glosius-Artner-féle alapítványt, az alapitónő akarata 
szerint kívánja életbe léptetni, s a Jeszenák — Torkos — gyinnasiumi és bölcsészeti 4-ik tanár 
számára levő alapok 140 frt. 59 kr. szaporulata, az egyházkerület pénzügyi aggodalmait el fogja oszlatni ;

főt. Superintendens ur s a kér. számvevő a soproni egyháztanács kezelése alatt 
levő alapítványi levelek betekintése alkalmával, a Glosius-Artner-féle alapítvány ren
deltetése, s hova fordithatásának tisztába hozatalára fel kérettek.

6 1 .  Ugyan annak jkönyvi 77. sz. pontjában Schleining Károly tolna-somogy-baranyai esperes 
Ecsén és Derecske fötanodai tartozásának behajtására, esetleg biztosítására utasittatott ; — melyre 
nézve jelenti, miszerint a folyó évben az egyházmegyei felügyelővel az egyházakat meglátogatván, ez 
alkalommal nemcsak a két nevezett, de minden hátralékban levő gyülekezetnél tartozásaik törlesz
tését sürgetni, s azoknak biztosítását, ha egyébként nem sikerülne, a világi hatóság igénybevételével is 
— kiállítandó kötvényekkel — fogják eszközölni;

az esperesi jelentés folytán, az adott utasítás továbbra is kiterjesztetik.
6 2 .  Ugya nannak jkönyvi 78. sz. pontja alatt a tolna-somogy-baranyai egyházmegye bony

hádi algymnasiuma ügyének tisztázására kiküldött választmány jelentését beadja, mely szerint a 
választmány a nevezett egyházmegye 1869-ik évi jul. 14-én tartott közgyűlésének 36. sz. alatti 
jkönyvi kivonatában foglalt, — a bonyhádi a 1 gymnasium fentartására szükséges fedezet részletes ki
mutatását tartalmazó nyilatkozatát vévé kiindulási alapul; — ezen nyilatkozat szerint, a tolna-somogy- 
baranyai egyházmegye algymnasiuma fentartásához — egyéb a nyilatkozatban foglalt természetben 
kiszolgáltatandó kötelezettségeken kívül — 1478 frt kész pénzzel járul; azonban az algymnasium 
fentartására 3200 frt szükséglet van előirányozva, az igy mutatkozó 1722 frt hiányt az érdeklett 
egyházmegye, 800 frt erejéig a tandijakból, a még fenmaradott 922 irtot az egyházkerületre kive
tendő adózásból véli fedeztetni, mely azonban az eddigi sególyzésén felül 292 frtot tenne. — Ámbár 
az érintett egyházmegye részéről ki lett jelentve, miszerint algymnasiuma felitartásához többel, mint 
a mennyi a hivatkozott jkönyvi kivonatban foglalt nyilatkozatban részletezve vau — járulni nem 
képes : mégis a választmány ezen egyházmegyének, mint *a kerület egy tekintélyes részének anyagi, 
mint szellemi érdekét előmozditandónak tartja, s az említett 12 pontot magában foglaló nyilatkozatot 
következő módosításokkal elfogadásra ajánlja; u. m. :

1- ször. A nyilatkozat 5-ik pontjában az iskolai épületek fentartási kötelezettségén felül, a 
netalán idővel szükségesnek mutatkozó uj épületek emelését is, ezen egyházmegye viselje.

2- szor. A tolna-somogy-baranyai egyházmegye a soproni főiskola tápintézete fentartására — 
eddigi hátralékban maradt tartozásainak végleges elengedése mellett — 100 frt azaz száz forint osztr. 
értékkel járul.

3- szor. A nyilatkozat 12-ik pontjában fentartott jognak érvényesítése esetében, a kerület ré
széről adott segély megszűnjék.

4- szer. Az algymnasium részére történhető hagyományok és alapítványok kezelésére nézve, 
mindig a hagyományozónak vagy alapítványt tevőnek határozottan kifejezett akarata legyen irányadó, 
s csak az esetre, ha e tekintetben akár a végrendeletben, akár az alapítvány levélben határozott ren
delkezés nem foglaltatnék, a kezelés iránt intézkedni, a kerületi gyűlés legyen illetékes;

a kér. iskolai nagybizottmánynak — azon viszonynak, melyben az egyházkerület, 
ezen választmányi vélemény elfogadása esetére, a bonyhádi algymnasiumhoz állni fog, 
szabályozása iránt javaslattételre; nemkülönben azon összegnek tüzetes kimutatása 
végett, mely a kerületet terhelné —  kiadatik, s ez érdemben jelentése a jövő évben 
tartandó kerületi gyűlésre beváratik.

6 3 .  Ugyan annak jkönyvi 80. sz. pontja alatt a rácz-hidasi gyülekezetnek az anyásitás — 
feltételekhez kötve — adatott meg, melyre nézve Schleining Károly illetékes esperes szóval jelenti, 
hogy a feltételek nevezett gyülekezet részéről teljesítve lettek;

ekként az egyházkerületi határozatnak elég tétetvén, tudomásul szolgál.
6 4 .  Felvétetett Andorka János somogyi esperesnek, a Hrasztovácz-, Antouovácz- és daruvári 

slavoniai missiokról beadott évi jelentése, mely szerint Renner Endre porrog-szent-királyi lelkészszel
f. évi junius hó 10-én Hrosztováczou megjelentek, a hol is az imaházban az iskolás gyermekek próba 
tété megtartatott; iskolába járt 34 fiú, 34 leány, összesen 68; — ugyan azon napon confirmáltatott 
4 fiú és 10 leány, összesen 14-en ; — mind a próbatót mind a confirmáltak vizsgája teljes sikerű 
volt. — A vizsgák befejezte után az ujonan választott iskolatanács tagjai feleskettek, s a pontosan 
vezetett anyakönyvek betekintettek. — Az átvizsgált gondnoki számadás szerint a bevétel 245 frt 
77 kr. — a kiadás 273 frt 24 kr, -  s így a kiadástöbblet 27 frt 47 kr, melynek fedezése a 
hivek részéről kérelmeztetett. — Felemlíti továbbá, miszerint Keller Jakab sweiczi missiónarius, ki a
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Horvát-Slavon országban elszórt hivek hitbeni erősítésén fáradhatlan önfeláldozással működik, a gyü
lekezet bevételét 90 írttal nevelte, mely összeget a sweiczi szegény-egylettől nyert, —  s hogy az 
ő és az érdemteljes Haas János tanító buzgólkodása azon reményre jogosít, hogy Hrasztovácz fel 
fog virágozni.

Antonováczon a másik napon, a helybeli és vidékről összesereglett, nagyobbrészt magyarajka 
híveknek isteni tisztelet után az úrvacsora kiszolgáltatott, és 4 gyermek confirmáltatott. — Iskolás 
gyermek volt 25, de ezek csak a tél folytán nyertek Tanács József helyettes tanítótól oktatást. — A 
gondnoki számadás átvizsgálása után, az uj gondnok felesketett, s az anyakönyvek átvizsgáltattak. — 
Mig Antonováczon sem haladás sem hanyatlás nem észlelhető, —  addig a szomszédos slavon falvakban 
szétszórt magyarajku híveknél anyagi jólét jelei láthatók.

Daruváron a mindkét felekezetű protestánsok részére mélt. gróf Jankovics Gyula ur által 
ajándékozott telken a helv. hitvallású somogyi esperesség segélyével beszerzett építési anyagok 
össze vannak ugyan hordva, de a gondnok jelentése szerint a pénztár üres; pedig az adományozó 
gróf ur kijelentése szerint, ha az építkezés három év alatt meg nem kezdetik, a telek az adományo
zóra vissza száll.

A missió ez évben az egyetemes gyámegylettől 34 frt 81 kr., — a Gusztáv-Adolf egylettől 
56 frt 20 kr. — összesen 91 frt 1 kr. segélyt nyert; mely összeg a múlt évi kér. gyűlés jkönyvi 
85. sz. alatt felvett 1020 frt 63 kr. tőkéhez adva lett 1111 frt 64 kr. ; — ebből levonandó Ilrasz- 
továcznak ki utalványozott 60 frt, — Tanács József antonováczi helyettes tanítónak 25 frt, — levél
dijakra 1 frt 64 kr. — utazási költségekre 60 frt, összesen 146 frt 64 kr. ; — marad tehát a 
missió tőkéje 965 frt, — ezen tőkéből 850 frt a N.-Kanizsai takarék pénztárban, 115 frt pedig 
szabályszerüleg kiállított magáu kötelezvényben van elhelyezve.

Jelentő esperes — nehogy az eddig tett áldozatok s fáradozások sikertelenek legyenek — 
azon javaslatot terjeszti elő, hogy főt. Superintendens ur Antonováczra, egy a magyar-német és tót 
nyelvet egyiránt beszélő segédlelkészt küldene, hogy a három nemzetiségű hitrokonok, az Isten igéjét 
saját nyelvükön hallgathatnák; — ezen segédlelkésznek az Antonováczon meglevő kényelmes lakáson 
az antonováczi földek jövedelmén s a hivek részéről teljesített fizetésen felül az egyházkerület 150 
frt segélyt adna, és pedig az egyetemes gyámintézettől 50 frtot, — a kerületi gyámintézettől 50 frtot, 
— 50 frtot pedig a missió tőke kamatjaiból; — az ezen tőke kamatjaiból fenmaradó összeg a 
szinte nehéz körülmények közt lévő hrasztováczi buzgó tanítónak segélyezésére fordittatnők ; — csak 
igy véli kivihetőnek, hogy rövid idő múlva, a szétszórt hívekből egy egész gyülekezet alakulna.

Előadja továbbá, miszerint a missió hívei részéről levélileg értesítve lett, hogy az uljaniki 
cseh atyafiak meghívására hozzájuk, egy Kálda József nevű Morvaországban hivatalától megfosztott 
reform, lelkész érkezett, a kit hajlandók is lennének lelkészekül elfogadni, s neki fizetési ajánlatot is 
tettek ; — mire utasitá a híveket, hogy törvényesen a dunántúli ág. evang. egyházkerülethez s ennek 
somogyi egyházmegyéjéhez vannak bekeblezve, s ekként önfejüleg sem tanitót sem lelkészt nem hívhatnak; 
s ha mégis Kálda Józsefet — kinek úgy személye, mint a lelkészi hivataltól megfosztásnak oka isme
retlen —‘ lelkészül elfogadnák, az egyházkerület ellenükben mint Kálda József ellen, fenálló egyházi 
törvényeink értelmében fog eljárni; — különben hiszi, hogy az illetékes főt. helvét h. egyházkerület 
sem fogja tűrni, hogy pártolása alatt levő hívei között ily hívatlan egyéniség működjék;

ezen missió állását részletesen feltüntető jelentés örvendetes tudomásul vétetett, s 
a fáradhatlan buzgalmu esperes és lelkésznek az elismerés jegyzőkönyvileg fejeztetik ki, 
s egyetemben 60 frt utazási költségeik a missió tőkéből utalványoztatnak ; — főt. Supe
rintendens ur pedig a javaslat iránt lehető intézkedésre, s a slavoniai missiók ügyének 
továbbra is főpásztori gondozására felkéretett.

0 5 . Schiebung Károly tolna-baranya-somogyi esperes jelenti, miszerint Royko Károly m.- 
bólyi lelkész az adolphsdorfi missiót részint öregkora, részint gyenge egészsége miatt ez évben sem láto
gathatta meg; de Blazer ottani segédlelkész hivatalában buzgón és kötelességszerüleg jár el; — az 
imaház -teljesen elkészült s múlt évi oct. hava 31-én tartatott benne az első isteni tisztelet, — azon- 
bau a híveket még 1000 frt építési költség terheli; — az imaház felszentelése — miután Blftzer a 
Baselban tartott missió conferencziákban részt veendő Sweiczba utazott —  nem teljesittethetett ; — 
végre az egyetemes gyámintézeti 35 frtnyi segély Royko Károly m.-bólyi lelkész közvetítésével az 
adolphsdorfi híveknek megküldetett, s ez összeg az imaház építési költségeinek fedezésére fordittatott ; 

tudomásul szolgál.
0 0 . A kerületi nyugoti törvényszék kiegészítése szükségessé válván;

egyházi részről Örtel János csöngei, — Gyurátz Ferencz pápai, —  Hetyési István 
simonyi lelkészek ; világi részről Károlyi Antal és Berzsenyi Dezső lettek az egyházke
rületi törvényszék tagjainak megválasztva.

0 7 . A múlt évi kér. gyűlés jkönyvi 89. sz. alatti pontjából főt. Superintendens ur a sop-
6



róni főiskolai önképzőkör ijuságának kezdeményezésével, — Kis János superintendens és magyar iró 
emlékszobrára gyűjtés eszközlésére felkéretvén, szóval jelenti, hogy az országos sanyarú pénzviszonyok 
között, a gyűjtés eredménytelenségét koczkáztatni nem akarván, megbízatását jövő évben fogja teljesíteni ;

tudomásul szolgál, s főt. Superintendens ur ebbeli megbízatása továbbra kiterjesztetik.
6 8 .  Ugyan annak jkönyvi 90. sz. pontjában főt. Superintendens ur a dunamelléki helvét 

hitvallású egyházkerületnél, a tolna-somogy-baranyai egyházmegyének irányában a nagy-geresdi egyesség 
elfogadásának kieszközlésével meghozatván, jelenti, miszerint a fentirt h. h. egyházkerület Superin- 
tendensével a múlt évi kerületi gyűlési határozatot közölte ugyan, de eddig választ nem nyert;

továbbra is kiterjesztetik.
6 9 .  A múlt évi egyetemes gyűlés jkönyvi 40. sz. pontjában, az egyetemes felügyelői hi

vatal betöltése körüli kérdések tisztázására s az egyetem egyéb tisztviselőinek választása iránt, az 
egyházkerületnek, — hozzászólás és a jövő egyetemes gyűlésen vélemény nyilvánítás végett, — kö
vetkező javaslat terjesztetett elő.

Az ágostai evang. egyházban fonálló kottős elnökség az egyetemes felügyelőt és hivatalára 
nézve legidősb Superintendenst illetvén, az egyetemes felügyelői hivatal üresedése esetén, a hivatalban 
legidősb kerületi felügyelő végzi annak teendőit s különösen az egyetemes felügyelői helynek választás 
utjáni betöltése tekintetéből Superintendens elnök társával együtt, a szükséges lépéseket megteszi.

A választás egyházanként történik, s minden anyaegyház annyi szavazattal bir, amennyi ren
des lelkészi állomás van abban rendszeresítve.

A nyolcz osztályú teljes gyiunasiumok tanári testületéi egy-egy szavazattal birnak.
Az akadémiák tanárai azon gymnasiumok tanáraival gyakorolják szavazatukat, melylyel az 

akadémia kapcsolatban van.
Az összes szavazó egyházak és tanári testületek általános szótöbbségét nyert egyén az egy

ház egyetemes felügyelője.
Ha az első szavazás alkalmával, az összes begyült szavazatok általános többségét senki sem 

nyerné el, akkor a legtöbb szavazatot nyert két egyén közt újabb szavazás történik. Ha többen nyer
nek egyformán legtöbb szavazatot, akkor ezek mindannyian választás alá bocsátandók.

Hogy a beküldött szavazatok érvényesek legyenek:
a) az illető egyházgyülekezet, illetőleg tanári testület gyűléséből kell keletkezniük ;
li) csak egy egyénre szólhatnak;
c) az egyház lelkésze és felügyelője, vagy ennek hiányában vagy akadályoztatása esetén gond- 

uoka, — illetőleg a tanári testület igazgatója s jegyzője által aláírva s a hivatalos pecséttel ellátva 
legyenek.

A szavazatok beküldése iránt tett felhívásban a szavazat érvényességének ezen kellékei vilá
gosan megemlitendők.

A megválasztott egyetemes felügyelő, hivatali állását az egyetemes gyűlés által tett meg- 
esketése után veszi át.

Az egyetemes gyűlés jegyzőit és egyéb hivatalnokait, az egyetemes gyűlés általános szavazat- 
többségével választja.

Az egyetemes consistorium tagjai, szinte a gyűlésben egyszerű szótöbbséggel választatnak ;
ezen javaslat az egyházmegyék szavazataival egész terjedelmében elfogadtatván, 

az egyetemes gyűlésre küldöttek ily értelembeni nyilatkozatra utasittatnak.
7 0 .  A soproni gyülekezet egyháztanácsa az ottani állami főreáltanoda igazgatója által a 

protestáns vallása hallgatók vallásbeli oktatása iránti intézkedésre felszólittatván, felkéri az egyház- 
kerületet, miszerint az egyetemes gyűlés utján nevezett állami reáltanodánál a köteles vallási taní
tásnak a méltányosság alapján és az állami reáltanodák érdekében történendő rendezését a nmlt. m. 
kir. vallás- és közoktatási ministeriummil sürgesse;

miután a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministeriumhoz hasonló esetekben 
az egyetemes gyűlés részéről történt felterjesztések mindezideig eredménytelenek voltak, 
s egyébiránt is a vallás-oktatás —  midőn arról kellő gondoskodás nem tétetik — a 
lelkészi hivatás természetszerű követelménye: a soproni egyháztanács oda utasittatik, 
hogy ezen terhet — mérsékelt tandíj mellett — három lelkésze között ossza meg.

7 1 .  Ugyan a soproni gyülekezet egyháztanácsa részéről bejelentetik, miszerint a kér. iskolai 
nagybizottmányba, az időközben elhalt Yukanics Viktor helyébe rendes taggá Hauer Sámuel, — pót
tagokká pedig Freitag Victor lelkész és dr. Schreiner Károly választattak, — s egyúttal, miután az 
„Egyházi Rendszer“ 390-ik §-a szerint a soproni gyülekezet a kér. iskolai nagybizottmányba csak 5 
tagot küldene, holott az 1853. évi kér. gyűlés jkönyvi 13. sz. pontja értelmében 7 tag választására 
van jogosítva, szerződésszerű jogainak csorbittás nélküli fentartását kéri;
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a soproni gyülekezet egyháztanácsa által a kér. iskolai nagybizottmányba öt illető 
tagok megválasztása e helyen tudomásul vétetvén, az „Egyházi Rendszer“ hivatkozott 
szakaszának — a kérelem szerinti — kiigazittása elrendeltetett.

7 3 . Olvastatott Krizsán József- veszprémi lelkésznek folyamodása, melyben a tabi gyüleke
zetnél hátralékos lelkészi fizetésének behajtására — a tolna-somogy-baranyai egyházmegyénél tett eddigi 
lépései sikertelenek maradván — Schiebung Károly illetékes esperest határozatikig utasittatni kérelmezi ;

a tolna-somogy-baranyai egyházmegyei elnökségnek azon utasítással adatik ki, 
hogy az ügyet egyházmegyéiig tárgyalván, a mennyiben a követelés jogosultsága beigazol
tatnék, nevezett folyamodó kielégittésót, saját hatáskörében eszközölje.

7 3 .  A vasi közép-egyházmegye pártolólag terjeszti be néhai Boór Lajos szt.-gróti tanító 
özvegyének, szül. Doma Eszternek folyamodását az iránt, — hogy nevezettnek 11 éves siketnéma 
leányának a váczi siketnéma intézetbe díjtalan felvétele, a kerület részéről a mnlt. m. kir. vallás- és 
közoktatási ministeriumnál ajánltassék ;

mely kérelem támogatására az egyházkerületi elnökség felkéretik.
7 4 .  Esztel Gusztáv végzett theologus folyamodik, hogy a bollahidai leánygyülekezetben a 

levita-tanitó állomáson ideiglenes minőségben meghagyassék, a kemenesi egyházmegye határozata elle
nében, mely őt — az illetékes esperes mint tanképesitési okmánynyal nem bírót hivatalában meg 
nem erősítvén — ezen hivataltól elmozdította ;

az egyházmegyei határozat, — mely az „Egyházi Rendszer“ 12í). §-a és az or
szágos 1868-iki 38. t. ez. 133. §. alapján hozatott — fentartandó lévén, folyamodó 
a tanképességi bizonyítvány megszerzésévé utasittatott ; — a kérvényhez csatolt okiratok 
a gyűlés folyama alatt, folyamodónak főt. Superintendens ur által kézbesítettek.

7 5 .  Olvastatott Kund Mihály soproni tanítónak kérvénye, mely szerint a gyámoldai igaz
gatóság megtagadta a nyomtatott okirat kiadását 22 frt 93 kr. hátralékos kamat be nem fizetése 
miatt, holott a bemellékelt hiteles nyugta szerint még az 1873-iki év oct. 2-án egész gyámoldai 
tartozását a volt gyámoldai alpénztárnok Petrik Jánosnál lefizette; — ezen kérvénynyel kapcsolatban 
felolvastatott, a kér. számvevő véleménye, mely szerint igaz, hogy Kund Mihály tanító a fen tit idő
ben lefizette gyámoldai tartozását a gyámoldai alpénztárnoknál, azonban ezen az alpéuztárnoknál lefi
zetett járulék az 1873-ik év végéig a főpénztárba nem folyt be, csak is az 1874-ik év nyarán lett 
beküldve ; — fenálló gyakorlat és hatályban levő szabályok szerint, ezen tagsági járulék — akkor 
már mint hátralék — után a költségvetésben mulasztási kamat volt felveendő; — az egyetemes 
nyugtául szolgáló oklevél kiadása pedig — szinte a szabályok értelmében — e kamatok lefizetésétől 
tétetett függővé, — véleménye tehát odairányul, hogy ezen baj, egyedül az illető gyámoldai volt 
alpénztárnok által orvosolható ;

a kér. számvevő által előadottak nyomán, eddig Kund Mihály soproni tanítótól 
követelt 22 frt 93 kr. gyámoldai járulék hátralék kamatnak a kér. gyámoldai főpénz
tárba befizetése Petrik János volt gyámoldai alpénztárnokot illetvén, a további eljá
rásra főt. Superintendens ur kéretett fel.

7 6 .  A soproni felső egyházmegye részéről inditványoztatik, miszerint idegen gyülekezetek
ben csak akkor bocsáttassanak a gyermekek confirmatiohoz, ha keresztelő levelet és iskolai bizonyít
ványt felmutatni képesek ; — a végrehajtott szent cselekvény pedig esetről esetre az illetékes lelkészi 
hivatalnak tudtul adassák;

az indítvány helyeslőleg elfogadtatott, s határozattá emeltetvén, a lelkészek alkal
mazására s megtartására utasítatnak.

7 7 .  A tolna-somogy-baranyai egyházmegye indítványozza, hogy az évenkint adott állam
segély ne osztassák fel, hanem az egyházkerület javára tőkésittessék ; —• ha pedig az egyházkerület 
magára nézve kívánatosnak nem tartaná, legalább a nevezett egyházmegyét — kiadván neki a reá 
eső összeget — a jelzett tervnek saját kebelében leendő kivitelében és foganatosításában ne akadályozza ;

az egyházkerület az 1871-ik évi kér. gyűlés jkönyvi 37. sz. pontja alatt hozott 
határozata mellett jövőre is megmaradván, — az indítvány nem fogadtatott el.

7 8 . A vasi közép egyházmegye által indítványba hozatik, hogy miután az utóbbi időben 
a kormányi és egyházi rendeletek oly mértékben felszaporodtak, miszerint az ezek lemásolásával fog
lalkozó tanítóktól rendkívül sok idő vonatik el, tétessék intézkedés az egyházkerület vagy egyetem 
részéről, hogy ezen közrendeletek — annyi példányban, a mennyi egyháznak azok megküldendők — 
nyomtatásban jelenjenek meg ;

az indítvány csak a részben fogadtatott el, a mennyiben az egyházkerület egye
temes gyűlésre küldöttei oda utasítatnak, miszerint az egyetemes gyűlésen tegyenek 
indítványt az iránt, hogy a fontosabb kormányrendeletek öt évről öt évre a gyüleke
zetek számára rövid kivonatban kinyomattassanak.
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elhalálozásának bejelentése.
A postai küldemények csomagolási szabályzata.
A hadkötelezettek nősülketése.
Deák Ferencz emlékszobrára gyűjtés.
Hadköteles egyének névjegyzékének felterjesztése.
A szalonaki gyülekezetnek anyakönyvi vezetéséről 

intézkedés.
Az ajkai gyülekezetnek legfelsőbb kegyadomá

nyozása.
A középiskolai rendtartás és fegyelem szabályzata.
Az 1876. évi egyetemes gyűlési képviselők.
Theologia! akadémia.
A néptanítóknak a hadgyakorlatoktól való fel nem 

mentése.
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53,

54,
55,
56,
57, 
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59,
60, 
61. 
62. 
63, 
64 
66, 
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75

Superintendens évi jelentése.
A soproni főtanoda igazgatójának jelentése. 
Főiskolai nagybizottmány jegyzőkönyve.
Kis Sándor egyli. kerületi főjegyző lemondása. 
Egyházmegyei és kerületi jegyzők választása.
Egy a tolna-baranyai megyéből felebbezett ügy 

elbírálása.
Kerületi népiskolai bizottmány jelentése. 
Jelentések a győri, pécsi és fehérvári gymná- 

siumok és reáltanodákba járó evang. ifjak val- 
lástanitásáról.

Kerületi biztosítási ügynök jelentése.
Tápintézeti gondnok jelentése, 
és 48. Pénzügyi választmány és gyámoldai 

gatóság jkönyvei.
Kerületi gyámintézeti bizottmány jkönyve. 
Kerületi törvényszéki Ítélet beterjesztése.
A soproni főtanodai rajziskola felszerelésére ada

kozás.
Bizottsági jelentés a néptanítók nyugdíjazásáról. 
A tanítók nyugdíj alapjának az országos nyug

díj intézetbe beolvasztása.
Beliczay Jónás végrendeletéről jelentés.
Gyimóthi evang. és reform, hívek ügye. 
Királyföldy Péter hagyományáról jelentés.
A felső-lövői iskolai bizottság kiegészítése. 
Biztosítási szerződés megújítása.
Jugovics Lázár-féle alapítvány.
Glosius-Artner-féle alapítvány.
Ecséuy és Döröcske hátraléka.
A bonyhádi algymnasium ügye.
Rácz-hidas anyásitása. 
és 65. Slavoniai missió.
Kerületi törvényszék kiegészítése.
Kis János emlék.
Nagy-Geresdi egyezség kiterjesztése a tolna-ba

ranyai reform, esperességre.
Az egyetemes felügyelői hivatal betöltése.
A soproni állami főreáltanodában vallásoktatás.
A kerületi iskolai nagybizottmány kiegészítése. 
Krizsán József volt tabi lelkész hátralékos fizetése. 
Doma Eszter siketnéma leányának ajánltatása. 
Eszti Gusztáv bollahidai ideiglenes tanító elmoz

dítása.
Kund Mihály soproni tanító gyámoldai okiratának 

kiadatása.
Vidéki gyermekek eonfirmáltatása.
Indítvány az államsegély felosztása iránt. 
Fontosabb kormányrendeletek kinyomatása.
Jövő évi kerületi gyűlés helye.
Kerületi jegyzőkönyv hitelesítése.

Nyomatott Czéli Sándornál Győrött 1876.



egyházkerület az 1 877-ik  évi aug. 14-én 
Sopron sz. kir. városában főtiszt. Karsay 
és mélt. báré Pl’ÓIiay Dezső kér. felügyelő 
?s évi közgyűlést tartott; —  jelen voltak: 
házi fő- és Káldy Gyula, világi aljegyzők; 
y ék, és sz. kir. városi gyülekezetek képvi- 

egyházi és világi elnökök, és küldöttek,

legyéből: Fleischhacker Károly esperes, Pósch 
József, Schrödl József lkk., Petrik  Gyula és
gy-
“'gyéből: Zongor Endre helyettes esperes, Hol- 
is Endre lkk., Rupprecht József, Rupprecht 
)th Ignácz, Mesterházy Gyula és Takács Soma. 
réből: Renner Endre esperes, Stettner Gyula, 
Jérnyi Adám lkk., Záborszky Gyula flgy., Ga- 
lső-lövői igazgató, Esztel Rezső tanár, 
yéből : Kund Samu esperes, Turcsányi Andor

gyéből: Csapli István esperes, Hetyési István, 
klós, Vidos Kálmán, és Radó Dénes Ügy. 
éből: Tatay Sámuel esperes, Gyurátz Ferencz, 
lkk., Ajkay Imre flgy. és Lazányi Béla.

>1: Mészáros István esperes, Horváth Sámuel, 
kács Ferencz, Ihász László lkk., Eöry Sándor

zmegyéből: Smid Mihály esperes.
; Lágler György esperes, Perlaky Gábor flgy. 
bői: Andorka János esperes, Németh Pál, Ren- 
sey Sándor flgy. és Véssey László, 
miegyéből: Schleining Károly esperes, Ritter 
oly, Támer János lkk., Marhauszer Imre bony-

ház részéről: Kolbenheyer Mór, Freitag Viktor 
n és Dr. Hauer Mór.
láz részéről: Id. Peregi Mihály, Nagy Endre,

ház részéről: Schneller Vilmos lk., Binder János, 
áz részéről: Sax Benő lk., Zehetner János flgy. 
egyház részéről: Boor József, 
íről: Müllner Mátyás igazgató, Király József 
Sándor és Keszler Károly tanárok, — és szá-

í



A  dunántúli ág. liitv. evang. egyházkerület az 187 7 -ik  évi aug. 14-én 
és következő napjain Sopron sz. kir. városában főtiszt. Ilarsay 
Sándor superintendens és mélt. báré PrÓDfty Dezső kér. felügyelő 
urak elnökletével rendes évi közgyűlést tartott; —  jelen voltak: 
Ritter István, kér. egyházi fő- és Káldy Gyula, világi aljegyzők; 
továbbá az egyházmegyék, és sz. kir. városi gyülekezetek képvi
seletében a következő egyházi és világi elnökök, és küldöttek, 
névszérint :

A soproni felső egyházmegyéből: Fleischhacker Károly esperes, Pósch 
Frigyes, Nitsch Károly, Ludig József, Sehrödl József lkk., Petrik Gyula és 
Ihász Rezső, Schreiner Károly ügy.

A soproni alsó egyházmegyéből: Zongor Endre helyettes esperes, Hol- 
bok József, Bejek György, Hajas Endre lkk., Rupprecht József, Rupprecht 
Lajos, Baranyai László flgy., Guoth Ignácz, Mesterházy Gyula és Takács Soma.

A vasi felső egyházmegyéből: Renner Endre esperes, S tettner Gyula, 
Schneider Vilmos, Nagy Lajos, Mérnyi Adám lkk., Záborszky Gyula flgy., Ga- 
mauf Vilmos, Neubauer János felső-lövői igazgató, Esztel Rezső tanár.

A vasi közép egyházmegyéből : Kund Samu esperes, Turcsányi Andor 
és Berke János lkk.

A kemenesalji egyházmegyéből: Csapli István esperes, Hetyési István, 
Dubovay Béla lkk., Berzsenyi Miklós, Vidos Kálmán, és Radó Dénes flgy.

A veszprémi egyházmegyéből : T atay Sámuel esperes, Gyurátz Ferencz, 
Szarvasi Sámuel, Szalay Sándor lkk., Ajkay Imre flgy. és Lazányi Béla.

A győri egyházmegyéből: Mészáros István esperes, Horváth Sámuel, 
Bognár Endre, Molnár Lajos, Takács Ferencz, Ihász László lkk., Eöry Sándor 
és Kiss Károly.

A fehér-komáromi egyházmegyéből: Smid Mihály esperes.
A zalai egyházmegyéből : Lágler György esperes, Perlaky Gábor flgy.
A somogyi egyházmegyéből: Andorka János esperes, Németh Pál, Ren

ner Endre, Teke Lajos lkk., Véssey Sándor flgy. és Véssey László.
A tolna-baranyai egyházmegyéből : Schiebung Károly esperes, Ritter 

István, Bauer Adolf, Szutter Károly, Támer János lkk., Marhauszer Imre bony
hádi tanár.

Sopron sz. kir. városi egyház részéről: Kolbenlieyer Mór, Freitag Viktor 
lkk., Ulber Mátyás, Rátz Ágoston és Dr. Hauer Mór.

Győr sz. kir. városi egyház részéről: Id. Peregi Mihály, Nagy Endre, 
Kis Sándor, Fadgyas Pál tanár.

Kőszeg sz. kir. városi egyház részéről: Schneller Vilmos lk., Binder János.
Ruszt sz. kir. városi egyház részéről: Sax Benő lk., Zehetner János flgy.
Komárom sz. kir. városi egyház részéről: Boor József.
A soproni főtanoda részéről: Müllner Mátyás igazgató, Király József 

Pál képezdei igazgató, Poszvék Sándor és Keszler Károly tanárok, — és szá
mos hívek közelből és távolból.

i
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Mely alkalommal:

1 . Az ünnepélyes karének elhangzása után főt. Superintendens ur buzgó imával emeli fel 
az egybesereglett hivek lelkét az Istenhez, mint az örök jók kiforrásához, a minden áldás és kegyelem 
urához, áldást, segedelmet és oltalmat kérve királyunkra, hazánkra, nemzetünkre és ev. egyházunkra; 
mely buzgó alkalmi ima után mélt. báró Prónay Dezső kér. felügyelő ur örömmel üdvözli az egyház- 
kerület egybegyült képviselőit és tagjait, és kifejezést adván azon meggyőződésének, miszerint egyhá
zunk is — mint a fa, csak akkor virul fel, és csak úgy fejt ki életeleven és egészséges lombokat, 
és áldásos gyümölcsöket, ha azt a neki megfelelő talajba, és életviszonyok közé helyezzük, miután 
továbbá emlékezetbe hozná egyházunk, és hazánk százados történetében eléggé igazolt azon igaz
ságot, melyszerint hazánk alkotmányos élete és a Protestantismus mint egy és ugyanazon gyökér haj
tásai egymással mindenkor szoros viszouyban, és egymásra ható elválaszthatlan összefüggésben állottak 
és állnak, és ennek folyamán oda mutatván a jelen láthatárán borongó komoly politikai constellátiókra, 
melyek hazánkra, és ebben egyházunkra is komoly tettre hivó válságos és nehéz helyzetet fejthetnek 
ki magukból; — egyházkerületünk jelen tanácskozásra egybegyült tagjait felhívja, hogy a békesség 
műveit annál hivebben gyakoroljuk, és az egyháznak vallás-erkölcsi czéljait előmozdítani annál buz
góbban igyekezzünk, és ezzel a gyűlést megnyitottnak jelentette.

3 .  Főtisztelendő Superintendens ur az általános részvét megható jelei közt emlékezésbe 
hozza azon nevet, melyet ez esztendő gyászszal vezetett bele egyházkerületünk emlékkönyveibe és néhai 
Radó Ignácz urnák volt egyházkerületi felügyelőnek emlékét következő beszéddel ünnepli:

Tisztelt egyházkerületi gyűlés!
Mielőtt közügyeink tárgyalását megkezdenénk, engedjék meg tisztelt atyámfiai, 

hogy egy, múlt évi együttlétünk óta történt gyászeseménjre vonjam néhány pillanatig ke
gyetek résztvevő figyelmét és tisztes szokásunk szerint, a kegyeletnek adóját rójam le egy 
elhunyt vezérférfiu iránt, ki már életében egyházkerületünk osztatlan szeretetének és tisztele
tének tárgya volt és aki most halála után is, oly tisztes alakként áll lelki szemeink előtt 
emlékezetünkben, hogy reá csak az elismerés, a hála és tisztelet érzelmeivel gondolhatunk vissza.

Badó Ignácz, egyházkerületünknek 1868. visszalépett felügyelője, meghalt f. évi 
márczius hó 16-án ; ámbár visszalépésének éve és halálának napja közt ekként majdnem egy 
évtized folyt ugyan le : felemlithetem-e mégis ezt a nevet, anélkül, hogy felemlitése rezgésbe 
ne hozza szivünknek húrjait; anélkül, hogy fájó érzésben ne nyilatkozzék mindnyájunknál 
az a tisztelet, az a szeretet, melylyel iránta viseltettünk ! — Emlékezetbe hozhatom-e Radó 
Ignáczot, e jeles vezér atyánkfiát, anélkül, hogy fel ne merüljön lelkűnkben a kötelesség
érzet, megadni az érdemnek azt, amivel tartozunk.

Nekem jutott ugyan a szomorú kötelesség a nemes hamvak felett is a gyász
szónoklatot tartani és kerületünk részéről soproni főtanodánk és tanitóképezdénk igazgatóival 
együtt, nagy számú közönség előtt nem késtünk már gyászravatalára letenni az elismerés és 
hála koszorúját: de kötelességemnek tartom ezen elhunyt jeles atyánkfiának emlékezetét 
itt kerületi gyűlésünk szine előtt is megújítani. — Mert hiszen évtizedeken át itt láttuk őt 
soraink között megjelenni ; egy ember nemzedéken keresztül alig múlt el kerületi gyűlés, 
melyben ő részt nem vett volna; itt hallottuk bölcs beszédeit, melyekkel egyházi és tanodái 
ügyeinkhez kellő avatottsággal, higgadtsággal, de mindenkor nyílt, egyenes lélekkel hozzá 
szólott ; midőn egyházunk egére borús fellegek, önkormányzati jogainkat vészszel fenyegetők, 
vonultak, itt láttuk őt soraink között, hazánk törvényei által biztosított jogainkért lelki bá
torsággal küzdeni. — A polgári pálya mellett, melyen szintén diszes hivatalokat viselt s a 
hazának békés úgy mint vészterhes napjaiban honfiúi hű szolgálatokat teljesített; az egyházi 
téren is korán kitüntette már nemes tulajdonait és a Radó családnak hagyományos buzgalmát. 
— Elébb a hőgyészi gyülekezetnek, később és huzamosb ideig a kemenesalji egyházmegyének 
volt felügyelője s alig történt a kerületben valamely nevezetesebb mozzanat, melynél közre 
ne működött volna. — Midőn kerületünk, a hatvanas években, önkormányzati jogának vissza
nyerése után, egyházi rendszerének kidolgozásával egy választmányt bizott meg, őt állította 
annak élére; mely fontos megbízatásában nem csak hiven és buzgón, egész odaengedéssel 
járt el; hanem a választmányt minden összejövetelekor néha több napokon át vendégszerető 
házában fogadta és látta el. —  Ily vezéri szereplés után a közbizalom által felkarolva végre 
1866. egyházkerületünk felügyelői hivatalával tiszteltetett meg, mely kitüntetés csak fokozta 
a közügyekben való részvétét és hajlott kora mellett is tevékenységét úgy mint áldozatkész
ségét. — Ritka érdeméül kell felemlítenem, hogy mint vezérférfiu varázserővel tudta magához
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vonni a közügyek iránt érdeklő atyafiakat, különösen pedig a fiatalabb nemzedéket nem szűnt 
meg szóval és tettel az egyház ügyei iránt való buzgó részvétre serkenteni, lelkesíteni. — 
S kinek is ha nem ily népszerű vezérférfiunak példája adhat egyházunk életereibe uj lüktetést; 
kinek, ha nem az ily tevékeny embernek munkássága élesztheti fel az ifjabb nemzedékben 
ama meggyőződést, nemcsak magunknak születtünk, hanem az egyház is számot tart tevé
kenységünkre és áldozatkészségünkre!

Felette rövid ideig vihette ugyan, mint kerületi felügyelő, a közügyek kormányzatát, 
mert egy, rohamosan közbejött betegség csakhamar, hivatalának második évében, megbénította 
testének erejét és saját lelkének úgy, mint a kerületnek mély fájdalmára, a közügyek teréről 
házának falai közé zárta el őt szemeink elől : de a meddig a vezéri szerepet viselte, szilárdság, 
finom tapintat, mély bölcsesség és igazságszeretet jellemezte kormányzatát. Most is él lel
kemben emlékezete azon nemes igyekezetnek és buzgó elhatározásoknak, melyekkel ezelőtt 
tizenegy évvel velem együtt egy időben a kerület kormányzatát átvette és megkezdette; 
él lelkemben emlékezete azon nemes iránynak, melyet, — hogy saját székfoglaló beszédének 
szavaival éljek, „a vallásosság és erkölcsiség emelésében, a tudományos míveltség fejleszté
sében és a közoktatás minél szélesebb értelemben való terjesztésében“ — maga elé tűzött 
és ha súlyos betegség abban meg nem gátolja, bizonyára követett is volna, — lelkében 
mélyen meg lévén győződve a felől, hogy csak az ifjabb nemzedék czélszerü oktatása és 
nevelése lehet egyedül az a varázsvessző, melynek csapásaira emelkedik uj föld és derül uj 
ég hazánkra, egyházunkra. — És mennyire lelkének mélyéből fakadt eme meggyőződés, fé
nyes tanúbizonyságát adta az által, hogy majdnem egy évtizedig tartó kinos szenvedései meg
béníthatták és megtörhették ugyan testének erejét ; de melegen érző szivéből a vallás és egy
ház iránti szeretetnek szent tiizét kioltani nem valának képesek. — Ott a kínok között is 
folytonosan és melegen érdeklődött, kérdezősködött egyházi és tanodái ügyeink iránt nem csak* 

hanem egy, már elébb tett szép főtanodai alapítványát súlyos betegsége alatt újra tete
mesen gyarapitá. — À nemesen szenvedő lélek leszorítva a cselekvés teréről, ily áldozatban 
keresett és bizonyára talált is lelkének megnyugvást ; igy adott nemes, buzdító példát azoknak, 
kiket az isteni gondviselés mások felett anyagiakban megáldott, mikép nemesebb czélokra 
nem áldozhatnak, mintha a tudománynak és erénynek oltárára századokra kiható áldozatokat 
tesznek le.

így futotta meg, igy végzte be Radó Ignácz életpályáját, mint a magánéletnek 
jeles embere, mint a közéletnek nemes bajnoka, mint a hazának hű fia és mint egyház- 
kerületünknek bölcs kormányzója.

Tisztelt gyűlés, szeretett atyámfiai ! buzduljunk fel mindnyájan nemes példáján. 
Hiszen az emberi szívnek, hogy nemes érzésekre és buzgó elhatározásokra gyuladjon az egyház, 
a haza s az emberiség szent érdekei iránt nem kell egyéb, mint egy ily nemes példa, melynek 
tiszteletben tartása, legbiztosabban szítja fel és táplálja a belénk oltott szent tűznek lángjait. 
— Ki táplálhatná ezt mibennünk inkább, mint egy Iiadó Ignácznak emlékezete, azé ki áldása 
volt házának, áldása gyülekezetének, áldása kemenesaljának, áldása kerületünknek. Maradjon 
tehát közöttünk továbbra is, nemzedéktől nemzedékre emlékezete áldásban!

Főt. Superintendens urnák ezen emlékbeszéde, mely úgy az elhunythoz, mint az ő 
emlékezetét kegyelő főpásztorhoz méltóan oly híven ecsetelte az egyházkerületnek néhai 
Radó Ignácz ur iránti érzelmeit, egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vétetett, néhai Radó 
Ignácz ur neve pedig halhatatlan érdemei iránt hálaadó érzelmekkel jegyzőkönyvbe ik- 
tattatni katároztatott.

3 .  A tavali kér. gyűlés j. k. 40-ik potnja alatt Kis Sándor urnák leköszönésével üresedésbe 
jött kér. világi főjegyzői hivatal betöltése ezen kér. gyűlésre lévén kitűzve;

Káldy Gyula egyh. kér. világi aljegyző az egyházkerület osztatlan bizalmával, köz- 
felkiáltás utján egyh. kér. világi főjegyzővé választatott, ki is, — engedve a közbizalom 
ezen felhívásának, midőn erejét a nála megszokott buzgósággal az egyháznak szolgálatára 
ajánlaná, főjegyzői hivatalát azonnal elfoglalta; Kis Sándor leköszönt főjegyzőnek pedig 
az egyházkerület közügyei körül oly huzamos ideig szerzett érdemeinek elismerését jegy
zőkönyvileg megörökíteni határozta.

4 .  A megelőző j. k. pont szerénti választással a kér. világi aljegyzői hivatal üresedésbe jö tt ; 
melynek rendes és szabályszerű betöltése a jövő évi kér. gyűlésre tűzetvén ki, ez alkalomra világi al
jegyzőnek első napon Záborszky Gyula, másod napon Petrik Gyula; — Trsztyénszky Gyula egyh. al
jegyző betegség miatt meg nem jelenhetvén egyh. aljegyzőnek Horváth Samu téthi lelkész helyet
tesítettek.
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£>. Felvétetett a nràlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztériumnak mult évi aug. 15-én 
18,401. sz. alatt kelt intézvénye, melyszerint az egy éves önkénytesi szolgálatra lépni óhajtó ifjak érde
kében a középtanodákban alkalmazni szokott előmeneteli jelzések lehető egyformásitása, és illetőleg fele
kezeti tanodáinkra nézve az állami intézetekben használatba vett előmeneteli jegyek elfogadása sürgettetik ;

miután az egyetemes tanügyi bizottság az egyetemes felügyelő által közlött véle- 
ményes jelentése szerint előmeneteli jegyekre nézve középtanodáink és tanuló ifjaink jól 
felfogott érdekében ugyanazon osztályzási jegyeket fogadta el, melyek a ministeriális 
„középiskolai rendtartás“ 45-ik pontjában szabályozva vannak, a felvett ministeri intéz- 
vény a kerület hatósága alatti középtanodákkal közölve lévén — e helyen tudomásul vétetik.

G . Olvastatott a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministeriumnak m. évi szept. 2-án 20,311. 
sz. a. kelt intézvénye, mely a népnevelési tanfelügyelők számára kiadott miniszteri utasítás melléklésével 
a népiskolai közoktatást rendező 1868. 38. és az 1876. 38-ik törvényczikkek végrehajtása tárgyában, 
és illetőleg ezen törvényeknek a kerület hatósága alatt álló hitfelekezeti iskolákban leendő mikép al
kalmazása, és pontos megtartása iránt intézkedik;

a hivatkozott népiskolai törvényekre vonatkozó utasítás az espereseknek megkül
detvén, a tanterv és tanítási órarendre nézve pedig egyházhatósági utón elég tétetvén, 
a magas ministeri intézvény egyéb pontjaiban e helyen tudomásul vétetik.

7 .  Felvétetett a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministeriumnak múlt évi szept. 5-én 20,031. 
sz. alatt kelt intézvénye, melyszerint egyh. kerületünk felhivatik, hogy a soproni állami főreáltanodában 
a hitfelekezetéhez tartozó tanulóknak a törvényben foglalt szabályszerű hitoktatása iránt intézkedjék ;

a soproni conventeluök jelentése szerint a soproni állami főreáltanodában a szük
séges hitoktatás végett Freytag Yiktor és Brunner János soproni lelkészek megbízatá
suknál fogva hitoktató hivatásukat már el is kezdették, miről a superintendensi hivatal 
utján a nmlt. ministeriumnál már jelentés tétetvén, tudomásul vétetik.

8 .  Felvétetett a nmlt. vallás- és közoktatási ministeriumnak m. ó. szept. ll-én  21,315. sz. 
alatt kelt intézvénye, melylyel a kinevezett megyei tanfelügyelők, segéd felügyelők és tollnokok névjegyzéke 
tudomás végett közöltetik ;

tudomásul vétetik.
9 .  Olvastatott a nmlt. m. kir. vallás.- és közoktatási ministeriumnak m. é. szept. 15-én 20,213. 

sz. alatt a lelkészek által a katonaság körül teljesítendő kisegítő papi szolgálatok tárgyában leirt intéz
vénye, melynek ajánlatához képest a katonaság átmeneténél, vagy rövid tartózkodásánál a csak eset
legesen előforduló kisegítő lelkészi szolgálatok dijnélkül volnának teljesiteudők, a katonaság állandó vagy 
huzamosb egy helyen tartózkodása esetében pedig a lelkészek az általuk teljesített ily kisegítő szolgá
latokról bemutatott, és félévenkint felterjesztett jegyzék mellett lennének a méltányos tiszteletdijban 
részesitendők ;

főt. Superintendens ur e pont alatt jelenti, miszerint az ez ügyben leirt megoldási 
módozatot elfogadván, a nmlt. ministeriumnak ez értelemben válaszolt, mely jelentés 
helyeslőleg tudomásul vétetvén, a kér. gyűlés azon várakozással van, miszerint az ev. 
papság a katonaság körül a nem rendszeresített, és csak átmenetileg előforduló lelkészi 
szolgálatokat hivatala szentségének és fontosságának tudatából merített vallásos buzgó- 
sággal, és hazafias odaadással dijnélkül teljesitendi, hanem az állandó, huzamosb időre 
rendszeresített lelkészi szolgálatokat az állandó katonaságnál meghatározott szabványok 
szerinti tiszteletdijakban akarja részesittetni.

Í O .  Felvétetett a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium m. é. okt. 10-én kelt 
1344. számú intézvénye, melyszerint ő cs. és apóst, királyi Felsége azon év szept. 29-én kelt legfelsőbb 
elhatározásával Kolbenheyer Mór soproni ev. lelkésznek e pályán 40 évi működése alatt kifejtett sikeres 
tevékenysége elismeréséül a Ferencz József-rend lovag keresztjét a legkegyelmesebben adomán}rozni 
méltóztatott ;

a kegyelmesen adományozott rendjel Kolbenheyer Mór lelkész urnák megfelelő mó
don kézbesittetvén, a kér. gyűlés hálás köszönettel fogadja az apostoli királynak az ev. 
egyházunk terén szerzett érdemet elismerő kitüntető kegyelmes fejedelmi fényét.

1 1 . Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minister m. é. nov. 7-én 25,661. sz. a. 
kelt leiratával Dr. Henszlmann Imre a magyarországi műemlékek ideiglenes bizottságának előadója által 
„Magyarország ó keresztyén, román- és átmenetstylü műemlékeinek ismertetése“ czim alatt irt művét küldi;

köszönettel vétetvén tudomásul a minister urnák ezen becses ajándéka, a soproni 
főtanoda könyvtárának átadatni határoztatok.

I S .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium a közoktatás állapotáról szóló
5-ik ministeri jelentését 6, és a budapesti egyetem állapotáról szóló jelentését 2 példányban megküldi ;



köszönettel fogadtatván, amannak egy-egy példánya az illető tanodái igazgató
ságokhoz, és a népiskolai bizottság elnökéhez el küldetett, emennek egy példánya pedig 
a soproni főtanoda igazgatóságának küldetett meg, és a másik a levéltárba letétetvén, 
tudomásul vétetik.

1 3 .  Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási ministerium m. é. decz. 17-én 29,906. sz. alatt 
kelt intézvényével értesíti Superintendens urat, hogy a Vasmegyébe kebelezett jobbágyi ág. hitv. eV. 
egyházközségnek a belügyminister 55,859. számú átirata szerint hat havi időtartamra könyöradomá- 
nyok gyűjtése engedélyeztetett;

tudomásul szolgál.
1 4 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium m. é. decz. 26-án 1430. elu. 

sz. alatt kelt leiratával a budapesti egyetemi ifjúság körében előfordult politikai irányú mozgalmak és 
tüntetések esetéből, kiterjeszti figyelmét a kerület hatósága alatti felsőbb- és középtanodák ifjúsága 
körében is netalán előfordulható hasonló irányú mozgalmakra és tüntetésekre; és midőn értesítene 
minister ur a közvetlen felügyelete alatt levő jogakademiák és közóptanodák ifjúsága körében netán még 
felmerülhető ily, és bármely irányú politikai tüntetések megelőzésére vagy megakadályozására tett intéz
kedéseiről és utasításairól, Superintendens urat a hatósága alatti főtanoda és középtanodák körében ha
sonló eshetőségekre legjobb belátása szerinti hasonló eljárásra és intézkedésre hívja fel;

a soproni főtanoda igazgatóságával annak idején közölve lévén, e helyen tudo
másul vétetik.

1 5 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium m. é. decz. 31-én 29,722. sz. 
alatt kelt intézvényével közli a m. kir. pénzügyminister ur f. évi decz. 1-ről 31,846 sz. alatt kelt rende
letét, mely szerint a pénzügyi igazgatóságok oda utasittattak, hogy az 1875. decz. 24-én 50,711. sz. 
alatt kibocsátott hirdetmény közzététele előtt kiállított családi értesítők után a még be nem fizetett 
felemelt illetéket ne szedjék be, hanem az e czimen kibocsátott felemelt illetékeket hivatalból töröltessék; 
az egyszeres bélyegilletékeket pedig a kiállító anyakönyvvezetők jótállása kötelezettségének fentartása 
mellett első sorban a felektől követeljék, sőt az esetekben is, midőn a családi értesítők a hivatkozott 
hirdetmény után állíttattak ki, de a kiállító lelkészek igazolványuk szerint a fentirt hirdetményről ille
tékes egyházi hatóságok utján értesítve még nem voltak, a felemelt illetékeket, a beadandó folyamodások 
alkalmából töröltessék ;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
1 6 .  Ugyan a nmlt m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi jan. 3-áu 28,769. sz. 

alatt tudomás, vagy tanintézeteink igazgatóságainak netaláni értesittetése végett küldi, általa valamennyi 
tankerületi főigazgatóihoz menesztett azon rendeletének másolatát, melyet az izraelita tanulók, ha szüleik 
abbeli óhajukat Írásban fejezik ki, vallásuk sarkalatos ünnepein, névszerint újév mindkét napján, a 
kiengesztelési ünnepen, a sátoros ünnep első, második, hetedik és nyolczadik napjának délelőttjén az elő
adásokon való megjelenéstől felmentendők;

az iskolák igazgatóságával közölve lévén, tudomásul vétetik.
1 7 .  Ugyan a nmlt. m. k. vallás- és közoktatási ministerium f. 1877. évi jan. 7-én 31,431. 

sz. alatt kelt intézvényével a Bézsán József-féle alapitványbeli középtanodai és tanitóképezdei tanulók
nak szánt ösztöndij állomások betöltése ügyében kihirdetett pályázatoknak egy példányát tudomás, és 
további megfelelő intézkedés végett küldi;

az illető középtanodák és képezdék igazgatóságaival közölve lévén, tudomásul vétetik.
1 8 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi jan. 16-án ~ ~  sz. alatt 

Superintendens úrtól a hazai könyvtárak története és állapota ismertetésére Fraknói Vilmos az országos 
nemzeti múzeum könyvtárnoka számára a kerületben létező könyvtárak történetéről és állapotáról, 
ismertető jelentést kér;

a soproni lyceum és tanitóképezde igazgatóságainak e tárgybani adatai a nemzeti 
muzeum igazgatóságához felterjesztetvén, tudomásul vétetik.

1 9 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi jan. 17-én 1238. sz. 
alatt kelt intézvényével felkéri Superintendens urat, hogy a kormányzata alatt álló kerületben a nép, 
és illetőleg iskolai könyvtárak létrehozását és gyarapítását befolyásával támogassa;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
2 0 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi jan. 27-én 31,504. sz. 

alatt kelt intézvényével közli a in. kir. honvédelmi ministernek a törvényhatóságokhoz küldött rendeletét, 
melylyel ez a harmadik korosztályt még túl nem haladt, de a harmadik korosztályban vagy ideiglen fel
mentett, vagy alkalmatlannak nyilvánított egyének nősülése végett szükséges igazolványok iránt intézkedik;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
2 1 . Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi febr. 7-én 1570. sz. 

alatt kelt intézvényével tudatja, miszerint Reyger György, vieszfleckeni ág. h. ev. tanító, ki az igaz-
2
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ságügyi ministeriumnak átirata szerint a kir. Curia, mint legfőbb itélőszéknek ítéletével csalás miatt 
két havi börtönre Ítéltetett, a tanítói pályától végleg eltiltandónak találtatott, miről Superintendens ur 
tudomás és szabályszerű köröztetés végett értesittetik ;

köröztetve lévén, sajnos tudomásul szolgál.
2 2 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi febr. 12-én 2505. és 

3529. sz. alatt kelt intézvényeivel a Sasinek által szerkesztett „Dejiny Pociatkov-terajsicho Uhorska“ 
(Skalici 1868) és „Dejiuv Driavnyek Narodov na üzemi terajsicho Uhorska sertavil“ (Skalici 1867) 
czimü tankönyvek, úgy a Zaymur Gábor által szláv nyelven szerkesztett „Alkotmánytan“ téves nemzet- 
és alkotmányellenes tanaik miatt a hazai összes iskolák használatából kitiltatnak ; 

köröztetve lévén, tudomásul vétetik.
3 3 .  Ugyan a nmlt. in. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi febr. 15-röl 2752. sz. 

alatt kelt iratával tudomás végett a középiskolai módszeres tanácskozásokra és jegyzőkönyveikre nézve 
követendő eljárás iránt ministeri rendelettel megállapított „utasítási szabályzatokat“ három példány
ban küldi ;

a soproni, felső-lövői és bonyhádi tanodák igazgatóságához 1 — 1 példányban elkül
detve lévén, tudomásul vétetik.

2 4 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi márcz. 20-án 5131. 
sz. alatt kelt intézményével közli a honvédelmi m. kir. ministeriumnak f. évi febr. 1-én 1442. sz. alatt 
kelt azon intézkedését, melyszerint a honvédségre nézve megengedte, hogy az esketési bizonyítványnak 
az eddigi módszerint kiadása helyett, a honvédek nősülési esetei az esketés ténye alkalmával a lelkészek 
által az illető honvéd igazolványi könyvébe az esketésre vonatkozó szabályszerű adatok pontos feljegy
zésével iktattassék be ;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
S £ 5 . Ugyan a nmlt. in. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi márcz. 22-én 6540. 

sz. alatt kelt intézvénye szerint utasittatnak az anyakönyvvezető lelkészek, hogy az egyházuk keblében 
elhunyt, és segélyezésben részesült 1848/9-iki honvédek haláleseteit azon adóhivatalnál, mely az illetőnek 
nyugzsoldját fizette, 30 nap alat.t jelentessék be;

köröztetve lévén, tudomásul vétetik.

2 6 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi márcz. 31-én 2062. 
sz. alatt kelt intézményével értesít azon intézkedése felől, melyszerint az állami tanitóképezdékben tar
tandó tanitóképesitési vizsgálatok ezután a vallás- és erkölcstanra is kiterjesztetnek, mely vizsgálatokon 
az illető egyházi főhatóság egy biztos által képviseltetheti magát;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
S T .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi ápril 14-én 5100. sz. 

alatt Steinacker Ödön orsz. képviselőnek az 1871. évi londoni világkiállításról irt, és hazai tanintézeteink 
könyvtárai részére felajánlt művéből 2 példányt küld ;

egy-egy példány a soproni és f.-lövői tanintézetek könyvtárába elküldetvén, tudó-. 
másul szolgál.

3 8 .  Felvétetett a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium főt. Superintendes urnák 
a kér. gyámolda és soproni egyházközség nyugdijszabályzatai iránt tett felterjesztésére leirt f. évi ápril 
17-én 5283 sz. alatt kelt válasza, melynek a törvényben és a gyámolda alapszabályaiban indokolt elő
adása szerint kiderül, hogy az 1875. 32. t. ez. 31-ik §-ban foglalt azon kedvezmény, melyszerint az 
említett t. ez. szentesítése előtt már létezett, és ezen törvény kívánalmainak teljesen megfelelő nyug
díjintézetek, ezután is fenállhatnak, a mi k e r ü l e t i  gy á m o I d á n k r a  nem alkalmazható, és az 
abban felvett tanítók az orsz. közös tanítói nyugdjintézetbe leendő belépés kötelezettsége alól fel nem 
oldhatók ; a s o p r o n i  e v. h i t k ö z é g i  l e l k é s z e k  és t a n i ó k s z á m á r a  fenálló nyugdíjintézet 
iránt pedig kimondatik, hogy az az orsz. nyugdíjtörvény 31-ik §-ban foglalt kedvezményben részesíthető 
azon esetben, ha a beterjesztett alapszabályzat 16. §-a az orsz. nyugdíjtörvény 31. §-nak e pontja alatti 
követelményeinek megfelelőleg módosittatik ;

minthogy egyházkerületi gyáinoldáuknak az orsz. tanítói nyugdíjtörvénybe ütköző 
pontjaiból kifejlett nehézségek, a tavali kér. gyűlés j. k. 52. pontja alatti végzéssel 
megvannak oldva; a soproni nyugdíjintézet alapszabályainak kifogásolt 16-ik §-a pedig 
a kívánathoz képest módosíttatott, ezen ügy el intézettnek tekintetvén, tudomásul vétetik.

3 0 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi ápril 24-én 10,473. 
sz. alatt kelt intézvényével tudatja, hogy a lelkészek által a cs. kir. katonaságnál teljesített kisegítő 
lelkészi szolgálatokról minden év végével az illető katonai helyparancsnokságok által hitelesített kimu
tatások felterjesztendők ;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
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3 0 .  Ugyan a ninlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi május 1-én 10,185. sz. 
alatt a magyar nemzeti múzeum Széchenyi országos könyvtárban találtató többes példányok jegyzékének 
második füzetét küldi ;

a soproni fptanoda igazgatóságával közöltetvén, tudomásul szolgál.
3 1 .  Ugyan a limit. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi május 12-én 11,688. 

sz. a. iratával Schunda Y. József budapesti hangszerésznek az énektanításhoz czélszerüen használható 
és olcsó harmonium™ ajánlja;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
3 3 .  Ugyan a ninlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi május 15-én 10,098, 

sz. alatt kelt intézvényével Michael Antal „Geographisches Hand- und Hilfsbüchlein“ (Besztercze 1872-ben, 
III-ik kiadás) czimii könyve, mely hazánk úgy közjogi mint tényleges állapotával merően ellenkezik, 
a magyaroszági népiskolák használatából kitiltatik;

köröztetve lévén, tudomásul vétetik.
3 3 .  Ugyan a ninlt. in. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi május 17-én 17,708. 

sz. alatt kelt intézvényével a Kisfaludy társaság kiadványait a felső- és középtanodák igazgatóságainak 
pártoló figyelmébe ajánlja ;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
3 4 .  Ugyan a ninlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi jun. 29-én 15,261. sz. 

alatt tudatja, hogy a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület részére az 1876. évre engedélyezett 5000 frtnyi 
államsegélyről a múlt évi nov. 10-én 892. sz. a. felterjesztett számadások helyeseknek találtattak;

tudomásul szolgál.
3 5 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi május 26-ról 26,977. sz. a. 

az 1877-ik évre az egyházkerület részére 4750 frt államsegélyt a győri m. kir. adóhivatalnál utalványoz;
a magyarhoni protestáns egyház századok óta a hitelveiben fekvő erkölcsi erők által 

önerejéből fentartott vallásos cultura, úgy a nevelés terén tanintézeteiben a „minden 
ország támaszát és talpkövét“ képező polgári erkölcsöknek, és tudományos miveltségnek 
hazafias irányban való buzgó és hűséges ápolása által a magyar államnak hazánk mivé- 
lődési történetében eléggé méltányolt nevezetes szolgálatokat te tt oly időben is, amidőn 
nem csak hogy más hitfelekezetekhez képest arányban az államsegélyben nem részesittetett 
hanem a többi felekezetek között mint az államnak minden kedvezéseiből kitagadott 
mostoha gyermeke egyedül állt; azért az egyházkerületi gyűlés amily hálás örmmel fogadta, 
amidőn az állam ezen százados mulasztása némi pótlásául az 1848-ik XX. t. ez. szel
lemében is az országgyűlés által megszavazott államsegélyben figyelmét a protestáns 
egyházra is kiterjesztette, ép úgy nem fojthatja el aggodalmas érzeteit, midőn most a 
más felekezetek javadalmaztatásához képest eltűnő csekélységül államsegélynek annak egy 
huszadrészbeni megcsonkításában azon szándékot látja kifejezve, hogy a prot. egyház 
apránként ezen államsegélytől is elejtessék ; mire nézve küldendő képviselői által azon 
indítványát terjeszti az egyetemes gyűlés elé, melyszerint egyetemes evang. egyházunk 
az országgyűléshez felterjesztendő folyamodásában kifejezést adván az államsegély panasz- 
lőtt megcsonkítása miatti aggodalmas és fájdalmas érzelmeinek legalább is az eddigi 
csekély, és csak morzsányi államsegély csonkitatlan megtartását kérelmezné, az átvett 
4750 frt államsegély kiosztásával a gyakorlat szerint megbízott gyámintézeti bizottmányt 
pedig olykép utasítja, hogy az eddigi rendes segélyezések rovatán kívül eső segélyezések 
és adományok ezután tőkésittesenek és a folyamodó gyülekezeteknek, vagy intézeteknek 
részletes törlesztésre a kezelési költség czime alatt kötelezett legfelebb 2%-ra kölcsönkép 
osztassanak ki.

3 G .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. évi jul. 3-án 741. ein. 
sz. alatt a honvédelmi m. kir. minister urnák f. é. jun. 19-én 3050. sz. alatt kelt átirata szerint tudatja, 
hogy a 'honvédtiszti rangban levő polgári egyének az őszi gyakorlatoktól felmenthetők nem lévén, azok 
ha az egyház fenhatósága alatt alkalmazva volnának, a hadgyakorlatok idejére helyettesitendők ;

köröztetvén, tudomásul vétetik.
3 7 5  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási ministerium f. é. jul. 12-én 15,905. sz. 

alatt kelt intézvényével tudatja, hogy a tiroli származású egyének, ha azok a cselédek, napszámosok, 
vagy úgynevezett lakosok osztályához tartoznak, és még le nem telepedett személyek, csak hazájuk, 
illetőleg közigazgatási hatósága által kiállított házassági engedély mellett esketendők;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
3 8 .  Ö nmltga Zsedényi Ede egyetemes felügyelő ur f. é. jun. 15-én kelt iratával a négy 

egyházkerület ez évi egyetemes közgyűlését f. é. okt. 11. és következő napjaira tűzte ki, és az egy
házkerületet képviseltetése iránt felhíván, a kitűzött egyetemes gyűlésre meghívja;



tudomásul vétetvén, a kerületnek az egyetemes gyűlésen leendő képviselésére meg
választatnak, egyházi részről : Tatay Sámuel, Schleining Károly, Andorka János, Fleisch
hacker Károly, Mészáros István, Smid Mihály, Csapli István, Schneller Vilmos esperesek ; 
Ritter István, Gyurácz Ferencz, Szutter Károly, Horváth Sándor paksi és Horváth Samu 
lkk., — a világi részről : Takács Lajos, Matkovich János, Baranyai László, Rupprecht 
Lajos, Boda József, Ostffy Pál, Ostfty István, Fügh Károly, Peregi Mihály, Bognár Géza, 
Radó Kálmán, Eöry Sándor, Kis Sándor, Radó Dénes, Marton Pál, Dobrovszky János, 
Fördős Vilmos, Záborszky Gyula, Ajkay Imre, Káldy Gyula és Véssey Sándor, a tanári
kar részéről: Müllner Mátyás és Király József Pál igazgatók.

Jegyzetté: Ritter István e. k. egyh. főjegyző.

3 9 .  Olvastatott főt. Török Pál dunamelléki helv. hitv. egyházkerületi Superintendens urnák 
átirata; — s az ehhez csatolt b. Baldácsy Antal ur ő méltóságával kötött örökalapitványi-ajándéko- 
zási szerződés következő hiteles másolata :

Örökalapitványi-ajándékozási szerződés ;
mely egyrészről báró Baldácsy Antal ur mint ajándékozó; másrészről a magyar korona területén lévő 
protestáns egyetemes egyház képviseletében, ennek alulirt meghatalmazottjai között következőképen köttetett:

I.
Én báró Baldácsy Antal látva a magyar korona területén lévő protestáns hitfelekezeteknek 

nyomasztó anyagi körülményeit, főpapjaiknak magasztos hivatásuk és előkelő állásukhoz aránytalanul 
csekély dijaztatásukat, valamint a lelkészi özvegyek és árvák ínséges állapotát, mindezeknek segélyezése 
és némi enyhítése tekintetéből, mint családom utolsó sarjadéka, indíttatva érzem magamat vagyonom 
nagyobb részéből egy alapítványt tenni, mely „Baldácsy alapítvány“ nevezete alatt az egyetemes pro
testáns egyházban osztatlanul és összegében elidegenithetlenül, örök időkre fenmaradjon és fenálljon.

E czélból a magyar korona területén lévő protestáns, jelesen : a helvét és ágostai hitvallású, 
valamint az unitárius egyetemes egyházra örökalapitványképeu ajándékozási jogczimen tulajdonjoggal 
és megmásithatlanul átruházom s a telekkönyvi tuladonjog bekeblezése folytán birtokba adom a követ
kező birtokaimat:

1. A karczagi kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság területén:
a) a fegyverneki 197. sz. tjkvben A. I. 1 — 11. rend. sz. alatt,
b) a fegyverneki 223. sz. tjkvben A. f  1. r. sz. alatt,
c) a köteleki 194. sz. tjkvben A. f  1— 3. sorszám alatt,
d) a köteleki 268. sz. tjkvben A. I. 1— 4. sorszám alatt,
e) a tisza-roff-gyendai 356. sz. tjkvben A. I. 1 — 12. rend. sz. alatt.

2. A szolnoki kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság területén :
f) a nagy-kürüi 83. sz. tjkvben A. I. 1—7. sorszám a., és A. f  1. sorszám a.,
g) a nagy-kürüi 84. sz. tjkvben A. I. 1—03. rend. szám,
h) a szent-iványi 3. sz. tjkvben A. f  1—2. rend. sz. alatt.

3. A mezőtúri kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság területén:
a déva-ványai 63. sz. telekjkvben A. I. 2, 3, 5, 6 és 7 sorszám alatt foglalt és engem 

tulajdonjoggal illető összes birtokaimat, azok után járó kisebb királyi haszonvételekkel, halászati, vadá
szati, mészárszéki, vásári, vám, rév és malomjogokkal, épületekkel, dohány tel epekkel és az összes gazdasági 
felszerelésekkel, ezen birtokokat tárgyazó minden aktiv és passiv perekkel, minden a perekre és birto
kokra vonatkozó okmányokkal és iratokkal, azoknak folytatása vagy beszüntetése iránti, szóval a tulaj
donjogtól elválaszthatlan mindazon jogokkal, hátrányokkal és terhekkel, melyekkel én ezeket jelenleg 
biroin, de a következő feltételek, és kikötések mellett:

II.
Mindezen birtokokra nézve halálom órájáig fentartom magamnak a kizárólagos használati 

jogot, de különös gondot és figyelmet fordítandók arra, hogy az épületek, gazdasági felszerelések halálom 
esetére jó karban és illő arányban jussanak az egyetemes egyház birtokába és használatába.

III.
Jelenleg az összes birtokaimra bekeblezett igények, zálogjogok, valamint az általam protestáns 

czélokra, jelesen:
a) a pesti ref. Theologiai Collegium részére 10,000 azaz tízezer ezüst forint ;
b) a dunamelléki helv. hitv. ref. egyházkerületbeli lelkészek özvegyei és árvái részére 1000 

frt azaz egyezer osztr. ért. forint; és
c) a dunántúli helv. hitv. ref. egyházkerület részére 1000 frt azaz egyezer osztr. ért. forint 

tőkében eddig tett alapítványok amennyiben eddig lefizetve nem volnának, vagy általam még ezentúl
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halálomig ld nem fizettethetnének, egészen és kizárólag az alapítványi javakat fogják terhelni, magában 
értetődvén, hogy ezen alapítványok kamata addig, mig haszonélvezetem tart, tehát halálomig, általam 
lesznek félévenkint kifizetendők.

Egyszersmind beleegyezem, miszerint a pesti ref. helvét hitv. Theologiai Collegium javára 10,000 
frt azaz tízezer ezüst forint alapítványi tőke, ennek 6°/o hatszáztóli kamatai, a dunamélléki helv. hitv. 
ref. egyházkerületbeli ref. lelkészek özvegyei és árvái javára 1000 frt azaz egyezer osztr. ért. forint 
alapítványi tőke, ennek 6% hatszázalékos kamatai, valamint a dunántúli helv. hitv. ref. egyházkerület 
javára 1000 frt azaz egyezer osztr. ért. forint alapítványi tőke, ennek 5°/o ötszázalékos kamatai erejéig a 
zálogjog az I. pontban említett birtokok tulajdonjogainak behelyezésével egyidejűleg az ugyanazon pont
ban említett birtokokra, minden további megkérdeztetésem nélkül bekebelezhessék, és ezeket a tulajdonos 
egyházkerületek megengedni tartoznak.

IV.
Nőm részére megítélt, vagy megítélendő tőke vagy életjáradék kétharmadrészben az alapít

ványi birtokokat az alapítványi vagyon állaga erejéig, egyliarmadrészben pedig még magam vagy egyéb 
örökösök részére ez alkalommal fen tartott birtokaimat fogják terhelni akképen, hogy amennyiben én 
élvezem az alapítványi birtokok jövedelmeit, a netaláui megítélt évi járadékot ezen jövedelmekből fo
gom fizetni.

V.
Az úrbéri és szőlőváltsági papírokat, valamint a maradékváltsági követelésekkel az alapít

ványi birtokok után magamnak fentartom, épen úgy mint minden letéteményekhezi jogot, melynek eddig 
peres ügyekben, vagy részemre letéteménybe helyeztettek.

Az ezután befizetendő és az alapítványi birtokokra vonatkozó zálogos sommák, befektetések 
és javítások megváltásaiból befolyandó tőkeösszegek azonban a kedvezményezett egyetemes egyházat 
illetendik, mely tőkék kamatai azonban halálomig engem fognak illetni.

VI.
Miután az alapítványi birtok haszonélvezetét halálomig magamnak fentartottam, az aktiv és 

passiv perlekedési jog és kötelezettség a tulajdoni joggal a kedvezményezett egyetemes egyházra már 
az aláírás által átruháztatok, a perlekedés szükséges költségeit, mint különben is a jövedelemre vonat
kozókat halálomig én fogom fedezni.

Magára a perre egyéb befolyást nem igényiek, mint annak kikötését, hogy egyezség esetére 
annak kedvezményei aránylag oszoljanak meg az alapítványi s megmaradt nádudvari, saári, markazi 
és domoszlói birtokokra.

VII.
Ezek folytán beleegyezem abba, és megengedem, hogy az I. pont alatt előszámlált fekvőségek 

a rajtok lévő terhek és feljegyzésekkel egyetemben megkérdeztetésem nélkül, mint „Baldácsy alapítvány“ 
a dunamélléki, dunántúli, tiszáninneni és tiszántúli s erdélyi helv. hitv. ref. egyházkerületek, úgy szintén 
a magyarhoni egyetemes evangelica ágostai egyház, az erdélyi evangelica egyház, és magyarország- 
erdélyi unitária egyház mint tulajdonosok nevére tulajdonjogilag a II. pontban foglalt haszonélvezeti 
jognak feljegyzése mellett bekebeleztessék, feloszthatlanság és elidegenithetlenség kiemelése mellett.

VIII.
Czélja az alapítványnak :
a) Pusztuló egyházak megmentése, Ínséges egyházak segélyezése, és az építkező egyházak 

gyámolitása.
b) Superintendens urak illő díjazása, a csekélyebb fizetésű lelkészek javadalmazása.
c) A lelkészek özvegyei és árvái Ínséges sorsának némi euyhitése.

IX.
Fentartom magamnak, hogy az alapítvány czéljakép III. pont alatti javadalmazások egymáshozi 

aránya meghatározásában az egyetemes egyházak e czélbóli kiküldötteivel egyetértőleg befolyhassak, a 
mikor az is megállapitható lesz, hogy magam vagy halálom esetére családom tagjai a c) pont szerint 
javadalmazandók egy tizedrésze bírjon ajánlási jogosultsággal.

X.
Végül világosan kifejeztetik, hogy az ezen szerződésben ajándékozott tulajdonos egyetemes 

magyarországi protestáns egyház név alatt, a helv. hitv. reformált tiszáninneni, tiszántúli, dunamélléki 
és dunántúli s erdélyi egyházkerületek, továbbá a dunáninneni, dunántúli, bányai és tiszai, és erdélyi 
evangelicus ágostai egyházkerületek, és a magyarhoni unitárius egyház értetik, és ezekre ekkép lesz a 
telekkönyvi átiratás is eszközlendő.

Miután az alapítványi birtokok haszonélvezetét az adományozó Báró ur magának haláláig 
szerződésileg fentartja, ebből önként következik, hogy az adományozott és a szerződés első pontjában

3
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felsorolt birtokokat terhelő mindennemű állami vagy községi adókat és pótlékokat, nemkülönben tisza- 
szabályozási évi költségeket és egyéb közterheket a haszonélvezet tartamáig az adományozó Báró viseli.

XI.
Másrészről az I. pont alatt megnevezett protestáns egyházkerületek alulírott meghatalmazottjai 

az ekként körülirt ajándékozást és adományozásokat hálás szívvel fogadván, és ezen magasztos eszmé
nek s intézkedésnek s illetőleg a kitűzött czélnak minden erőnkből megfelelni kívánván, az ezen szer
ződésben kitett s körülirt feltételeket teljesíteni Ígérjük és azokat mindenben elfogadjuk.

Mely ekként kelt szerződést a szerződő felek megolvasván és megértvén, az abban foglalt 
feltételeket elfogadják, és a szerződést sajátkezüleg tett aláírásukkal megerősítették. Kelt Budapesten 
1876. október 19-én. Véghvezekényi b. Baldácsy Antal s. k., Török Pál s. k., id. gróf Lónyay Meny
hért s. k., Szilágyi Sándor s. k., Tisza Kálmán s. k., Pap Gábor s. k., Kun Bertalan s. k., gróf 
Degenfeld Imre s. k., Révész Bálint s. k., b. Kemény Gábor s. k., Nagy Péter s. k., Szentiványi 
Márton s. k., Karsay Sándor s. k., Radó Kálmán s. k., Dr. Szeberényi Gusztáv s. k., báró Kochmeister 
Frigyes s. k., Czékus István s. k., Péchy Tamás s. k., Szontágh Bertalan s. k., Lassel Ágoston s. k., 
Dániel Gábor s. k., Ferencz József s. k. Előttünk : Dr. Kiss Áron s. k., Besze Antal s. k., Tokaji Nagy 
Lajos s. k., kir. közjegyző.

(P. H.)
Ezzel kapcsolatban felvétetett gr. Degenfeld Imre urnák mint a b. Baldácsy-féle alapítványi 

ügy lebonyolítására s elintézésére teljhatalommal felruházott bizottság elnökének — az ügy állását ki
merítően feltüntető jelentése, melyszerint az örökalapitványi-ajándékozási szerződés megkötése és kiál
lítása után az ajándékozott birtokokra nézve a tulajdonjog az illető telekjegyzőkönyvekben bejegyeztetett, 
s ennek alapján az alapítványul adott birtokoknak s az azokon levő fundus instructusnak biróilag leendő 
átadás foganatosítása végett Szilágyi Sándor alapítványi ügyész meghatalmaztatok, a kinek közbe
jöttével az 1876. évi nov. 21—25-ig terjedő napjain — az átadásról szóló s felolvasott terjedelmes 
jegyzőkönyvek szerint — az ajándékozott birtokok s ezek tartozékát képező jogok és ingóságok a hely
színén a magyarhoni protestáns egyházkerületek birtokában biróilag tettleg átadattak, s ezek azoknak 
valóságos birtokába tényleg behelyeztettek.

Megküldi továbbá a bizottság b. Baldácsy Antal ur ő méltóságával f. évi márczius 20-án 
kötött s a fentebbi örökalapitványi-ajándékozási szerződéssel úgy szövegezésben mint feltéleleiben min
denekben megegyező pótszerződés hiteles másolatát, melyszerint az alapítványhoz még Dévaványán 1027 
cat. hold fog csatoltatok

Végre a bizottság 1876. évi okt. 20-án, s f. évi febr. 11-én tartott üléseinek jegyzőkönyvi 
kivonataiban, az egyh. kerületet — az alapítványi vagyon átvételénél már egyéb, s a pótszerződés létre
jötte után újabban felmerült költségek fedezésére — 200 frt beküldésére felhívja azon kijelentéssel, 
hogy ezen összeg mihelyt lehetséges 6°/0-val együtt az alapítvány által meg fog téríttetni;

a felolvasott szerződésekben kifejezett nemes eszmék által vezetve tett alapítványát 
b. Baldácsy Antal ur ő méltóságának az egyházkerület hálás köszönettel fogadja, s a 
nagylelkű ajándékozónak mély köszönetét jegyzőkönyvbe iktatni, — egyházunk s az 
emberszeretet oltárára hozott áldozatáért a hálás elismerésnek lelvélben is kifejezését 
határozta, — egyetemes gyűlési küldötteink pedig az egyetemeu indítványozására uta- 
sittatnak, hogy az egyetemes ág. evang. egyház küldöttség által tolmácsolja, nemes- 
keblü jótevője iránt, a hála érzelmeit.

Az alapítványi teljhatalmú bizottság jelentésében foglaltak örvendetes tudomásul 
szolgálnak, — az alapítványi vagyon átvételénél felmerült kiadások fedezésére az egy
házkerület részéről beküldetni kívánt 200 frt a közpénztárból utalványoztadk, — miről 
a kerületi pénztárnok és számvevő e helyen értesittetnek.

4 0 .  Batizfalvi István az egyetemes tanügyi bizottság jegyzője, az 1876. évi egyetemes 
gyűlés jkönyvi 12. pontja szerint a népiskolai statistical táblázatok betöltésére kidolgozott „Utasítás“ 
60 példányát megküldi;

főt. Superintendens ur által Hering János kér. népiskolai bizottság elnökéhez 59 
példány elküldetvén, tudomásul szolgál.

4 1 .  Nmlt. Zsedényi Ede egyetemes felügyelő ur az egyetemes gyűlés által a vallás- és 
közoktatási törvényjavaslatok tárgyában kiküldött bizottságnak a gymnasiumi és reáliskolai oktatásról 
szóló törvényjavaslatra tett észrevételeit közli ;

miután a felolvasott munkálat álláspontunkat kimerítően kifejti s határozottan 
körvonalozza, úgy az annak alapul szolgáló elvek, a mi elveinkkel azonosak s meg
egyezők, helyeslőleg tudomásul vétetik.

4 2 .  Főt. Révész Bálint ur a tiszántúli helv. h. egyházkerület superintendense, úgy főt. 
Pap Gábor ur a dunántúli helv. h. egyházkerület superintendense ez évi kerületi gyűléseiken a zsinat
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tartásra vonatkozó határozatokat megküldik, — az utóbbi kifejezést adva azon óhajnak, hogy részünkről 
is a zsinat — az egymássali könnyebb ériutkezhetés s közös érdekeinknek együttes fellépés által hatá
lyosabb védelmezése végett — velük együtt egy időben s egy helyen tartatnék meg;

testvéri üdvözletünk s rokonszenviink kijelentése mellett, örvendve veszünk arról 
tudomást, hogy helv. hitvallású atyánkfiáinál is, a zsinat tartása iránti mozgalom meg
indult, s nem fogjuk elmulasztani, hogy annak idején velük együtt élvezzük a hazai 
törvények védő oltalmát, a kikkel a szenvedésekben együtt voltunk részesek, s kikkel 
az elnyomatásban osztoztunk.

4 3 .  Felvétetett Jacobey József egyetemes pénztárnok 1876. évi számadása, mely számadás 
Poszvék Sándor kér. számvevővel közöltetvén, jelenti, miszerint az egyetemes egyházi pénztár 1876. 
évi bevétele 13,777 frt 53 krt, — kiadása pedig 13,719 frt 47 krt tett, — pénztármaradvány 58 írt 06 kr.

Az egyetemes egyház tőkéi a következők: u. m.
a) egyetemes e g y h á z i..........................................................  27,383 frt 65 kr.
b) gr. Teleky Róth Johanna alap........................................ 47,785 * 01 „
c) Zelenay Gedeon alap.........................................................  10,000 „ —  „
d) nyugdíjalap szláv papözvegyek részére .......................  370 „ — „
e) protest, theol. intézeti  ...............................  33,531 „ 92 „_____

Összesen 119,070 frt 58 kr.
ezen tőkék kamathátraléka 4183 frt 95 kr. ;

tudomásul szolgál.
4 4 .  A bányakerületi ág. evang. egyházkerület megbízásából a zólyomi esperesség az egy

házkerületet — néhai főt. Dr. Székács József emlékére — adakozások gyűjtésére felhíván ;
azon megyőződéstől áthatva, miszerint egyházkerületünkben is számosak az elhunyt

nak tisztelői s egyházunk körül szerzett felejthetlen érdemeinek méltánylói, főt. Supe
rintendens ur a gyűjtés kezdeményezésével s vezetésével megbizatik.

4 5». Főt. Superintendens ur beterjeszti hivatalköréhez tartozó ügyekről szóló s egyéb az 
egyházkerület területén felmerült közérdekű mozzanatokat tárgy azó hivatalos évi jelentését; melynek:
A) 1-ső pontja szeriut a múlt évben, tekintettel lévén a felette mostoha időviszonyokra, egyházláto

gatást nem tartott. A jövő évben a kemenesalji esperességre kerül az egyházlátogatás.
B) 2-dik pontja szerint az egyházmegyékből az esperesek által, az egyházak és iskolák körül történt 

következő mozzanatok jelentettek be, melyek az egyházi buzgóság és áldozatkészség annál örven- 
detesebb bizonyságaiul szolgálhatnak, minthogy azok mostoha anyagi viszonyok között történtek :

a) A s o p r o n i  f e l s ő  e g y h á z m e g y é b e n :  néhai idősb Rottermann Vilmos a petőfalvi gyüleke
zetnek 100 frtot hagyott; Ágfalva anya- és Lépesfalva leánygyülekezet faiskolának kellő tágasságu 
tért jelelt ki és engedett á t ;  Balfon az iskolaház és tanitólak építése befejeztetett; Csáva torony- 
épitési alapját önkéntes adakozásokból 550 írttal gyarapította ; Locsmánd iskolát épít ; Medgyes 
temetőjét kőfallal kerítette be és díszes vasrostélyu kapuval látta el, melyhez a vasat 80 frt ér
tékben Lang Frigyes soproni vaskereskedő ajándékozta.

b) A s o p r o n i  a l só  e g y h á z  megy é be n  : Farád igen díszes lelkészlakot épített; Mihályi leány
gyülekezet pedig uj tanitólakot; Ajkay Dániel a potyoudi tanulóknak 8 frto t; a soproni jótékony 
nőegylet a zsebeházi iskolának egy harmoniumot ajándékozott; Kovács Antal szolgabiró a zsebe- 
házi tanulók között 4, a belediek közt 6 db ezüst húszast osztott ki; a Farádi iskolában Ostffy 
Pál, Szilyásy László, Szedenics János, a szili-sárkányibau Szalay János, a jobbaháziban Borsodi 
Péter, ösztöndíjakat osztottak ki ; a büki iskolát Berzsenyi Gyula torna-eszközökkel ajándékozta 
meg ; Rupprecht János a szakonyi tanulók közt 40 frtot, a nemes-ládonyiak közt 10 frtot, Rupp- 
recht Tasziló a pór-ládonyi tanulók közt 10 frtot osztottak ki ösztöndíjul.

c) A va s i  f e l s ő  e g y h á z m e g y é b e n :  Német-Szt-Mihályon és Bödönön másodtanitói állomások ál
líttattak fel ; a Jobbágyi leánygyülekezet toronynyal ellátott uj iskolát épitett. Ezen egyházme
gyéből örvendetes tudomásul jelenti, melyszerint az ahhoz tartozó gyülekezetek mindegyike — 
egyházi rendszerünkhöz alkalmazkodva — helybeli felügyelőt választott.

d) A va s i  k ö z é p  e g y h á z m e g y é b e n :  Felső-Petrócz uj orgonát szerzett; Répcze-Lak néhai Pet- 
rik János soproni igazgatótanár sírkövére 11 frtot és 2 db aranyat gyűjtött; Radó Kálmán a ta
nítói egylet könyvtárára 20 frtot ajándékozott; a sárvári iskolának a sárvári első takarékpénztár 
50 frtot, a sárvárvidéki pedig az iskolai könyvtár gyarapítására 25 frtot adott; a puczinczi egy
háznak Koczén Istvá.n 200 frtot hagyományozott ; az uray-uj falui iskola teljesen elkészült; a kör
mendi gyülekezet a hegyhát-hodászi leányegyesületet iskolaszervezésében gabouasegélylyel gyámolí
totta ; Nádasdon a tagosítás által a tanító jövedelme a törvényszerű földilletékkel javult ; a rába- 
bogyoszlói iskola a soproni jótékony nóegylettöl tanszerekre 20 frtot kapott ; Mihályi Bakó János 
a csánigi iskolát tanszerekkel ajándékozta meg.
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e) A k em enes.a lji e g y h á z me g y é b e n :  M.-Gencsen és Yönöczkön két tan termő iskola épül; Ns- 
Magasi a lelkészlakot cserép alá vette és czélszerübben alakította át.

f ) A ves zpr émi  egyházmegyében :  Szergény leánygyt templomát tetemes költséggel megújította; 
B.-Tamási templomát palakővel újra fedette ; B.-Szombathely tetemes költséggel templomát cserép-, 
tornyát bádog-fedél alá vette, s belsejét is teljesen és czélszerüen átidomitotta.

g) A győr i  e g y h á z me g y  ében : Lébeny lelkészlakhoz 90,000 darab téglát vett és hordott meg;  
Kis-Baboth uj iskolát épit ; Bezi-Enese lelkészlakának kijavítását befejezte.

h) A f e h é r - k o má r o mi  egy ház megy ében : Tordasou Sucsány István a templomra 400 frtot 
hagyott ; Hoffmann Ágoston a szákinak orgonára 50 frtot, Székesfehérvárnak 100 frtot adomá
nyozott ; Kethelyen Gerhard Andrásné a templomra 20 frtot ajándékozott ; Bököd templomát és 
tornyát kijavíttatta; Oroszlány értékes urvacsorai kelyhet szerzett; Pusztavám uj paplakot épit; 
Gyúró uj iskola-épitéshez fogott.

i) A s omogy i  e g y h á z me g y é b e n :  Ns.-Pátró a lelkészlak-, Surd az iskola- és tanitólak épitését 
befejezte ; Yése emeletes, két osztályú iskolát épit ; Barcs Yésének távol eső leánygyülekezete, az 
anyaegyház beleegyezésével s az egyházmegye jóváhagyásával, Porrog-Szt-Királyhoz csatoltatott.

k) A t o l n a - b a r a n y a i  egy há z me gyé be n  : Kácsfalu díszes orgonát szerzett, melyre Lippe her- 
czeg ő fensége 1000 frtot kegyeskedett ajáudékozni ; ugyanezen egyháznak Elvers Nándor fel
ügyelő templomépitésre 2450 frtot kölcsönzött kamat nélkül, a tőkét is négy év alatt mezei mun
kával szolgálhatja le ; Iván Így. templomtornyát újra fedette ; Borjád Így. a templom belső tel
kének kikerekitése czéljából 1070 frton egy házat vett, mely tanítói lakul fog szolgálni ; Pécsett 
Nádossy Kálmán felügyelő a papiak kutjára 200 frtot adott ; Apáti iskoláját bővitette, mely czélra 
mélt. gróf Appouyi Károly 1000 db cserépzsindelyt ajándékozott ; Alsó-Nána 7* telket vett s azon 
a volt régi és az uj, de már megtelt temető közt fekvő földet cserélte be, temetőül használandót ; 
Német-Hidas temetőnek 1000 frton földet vett ; Paks szinte temetőhasználatra 750 frton földet 
szerzett ; Gerényes Így. uj iskolát és tanitólakot épített ; Bonyhádon Beck József népiskolai könyv
tárra 30 frtot adott ; Kétyen Bischof Katalin díszes oltárteritővel áldozott ; ugyanott többen a 
legelőváltságdiját népiskolai czélokra ajánlották fel, mely az egyház pénztárából 250 Írtra egé- 
szittetett ki ; Hidegkuton a lelkészi földek váltságdíját 119 frt 94 krt nagyméltóságu gróf Ap- 
ponyi György ur kegyesen elengedte ; Vámos imaházához tornyot épített, melyhez Kund Béla 300 
frttal, többen 34 frt 40 krral járultak, méltóságos gróf Széchenyi Dénes pedig 1200 db téglát 
szíveskedett adni négy évi törlesztésre kamat nélkül ; Döröcske két tantermü még uj iskoláját a 
földcsuszás következtében kénytelen lévén lebontani, miután a régi telek teljesen haszonvehetet- 
lenné vált, egy más helyen két tantermü iskolaépítéshez kezdett s az épület már tető alatt áll ; 
Balogh Imre nagy-szokolyi lelkész hivataloskodásáuak félszázados örömünnepe alkalmából a bony
hádi algymnasium javára ösztöndíjul 100 frtot, iskolai tanszerekre helyben szinte 100 frtot ala
pított ; felemlitésre méltó még, hogy a tolnai egyházmegyében Bikácson, Gyönkön és Szt-Lőrinczeu 
takarék magtár van.

I) A soproni gyülekezet Kolbenbeyer Mór lelkészének előrehaladott kora tekintetéből 150 frtot sza
vazott meg, hogy téli időben a szükséges kisegítés költségeit fedezhesse ; a női kézimunka-iskolá
ban alkalmazott segédtanitónő számára szinte 150 frtot ajánlott fel ;

mindezeket a kerület megnyugtató s örvendetes tudomásul veszi s a kegyes ada
kozóknak s jóltevőknek a hálás köszönetét jegyzőkönyvileg fejezi ki.

C) 3-dik pontja szerint az 1876. évi egyetemes gyűlésen mélt. kér. felügyelő úrral s többekkel, — 
valamint a b. Baldácsy Antal-féle nevezetes alapítványnál, a múlt évi okt. 9-én Győrött tartott 
rendkívüli kér. gyűlésből lett kiküldetés folytán Radó Kálmáu kiküldött tagtársával a tanácskozá
sokban miudvégig a kerületet képviselték, és az alapitványozó okiratot a kerület nevében aláírták ; 
— később pedig annak hiteles másolatát az egyházmegyéknek és szab. kir. városi gyülekezeteknek 
megküldötte.

D) 4-dik pontja szerint a soproni főtanodát és tanitóképezdét január hóban meglátogatta; a nyári 
vizsgákon pedig mindvégig jelen volt. — Az érettségi vizsgákon, közbejött akadály miatt jelen 
nem lehetvén, helyetteséül Kolbenheyer Mór soproni lelkészt nevezte ki.

E) 5-dik pontja szerint tanodái ügyekben háromszor hivott össze iskolai nagybizottmányi gyűlést, u. m. 
jan. 17., jun. 20. és aug. 13-án, — melyeken mélt. kér. felügyelő ur is jelen volt;

tudomásul szolgál.
F) 6-dik pontja alatt részvéttel tesz jelentést halottainkról; — a lelkészi s tanári karból elhunytak: 

Hartmann Sámuel kétyi lk., Németh István sz.-andrási lk., — Kis Sándor nyugalmazott bobai lk., 
Rahner Máté kiérdemült esperes és koltai l k . — Petrik János soproni főtanodáuk igazgató tanára
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és soproni magyar lk. kinek sírjánál, hogy kiérdemelt tiszteletünk adóját lerója az egyházkerületet 
képviselte; — Weber Hugó a f.-lői tanitóképezde vezetője, s végre Boszszág János soproni fő- 
tanodai tanár.

Felemlíti itt is Radó Ignácznak 1868. évben visszalépett és érdemekben kitűnő kerületi fel
ügyelő halálát, kinek hamvainál soproni főtanodánk és tanitóképezdénk igazgatóival az egyház- 
kerületet kegyeletes tiszteletünk jeléül képviselte;

részvéttel tudomásul vétetik.
G) 7-dik pontja szerint az esperesi hivatalról lemondtak, a soproni felső egyházmegyében Fleischhacker 

Károly; —  a vasi közép egyházmegyében a soproni theologiai intézetbe rendes tanárrá történt 
megválasztása következtében Poszvék Sándor.

H) 8-dik pontja szerint az egyházmegyei felügyelői hivatalról lemondott, a soproni felső egyházmegyé
ben Kurcz Endre kir. tanácsos.

I) 9-dik pontja szerint esperesül választatott: a soproni felső egyházmegyében Fleischhacker Károly 
ujonán, — a zalai egyházmegyében Lágler György, — a vasi közép egyházmegyében Kund Sá
muel, — a soproni alsó egyházmegye Trsztyőnszky Gyula esperesnek betegsége idejére, helyettesül 
Zongor Endre büki lelkészt bízta meg.

K) 10-dik pontja szerint egyházmegyei felügyelőkké választattak: a győri egyházmegyében Matkovich 
János ; — a soproni felső egyházmegyében Schreiner Károly.

L) 11-dik pontja szerint lelkészekül választattak: Hofbauer Pál kapi lk., Pusztavámra: — Stettner 
Gyula f.-lői igazgató ugyanoda; — Seregély Dávid eöri-szigeti lk., Szalonokra; — Takács Gyula 
velegi helyettes Kapira ; — Nagy Lajos dömölki segéd Eöri-Szigetre ; — Hammel Lajos kétyi segéd 
ugyanoda; — Horváth Sándor vései lk. Kővágó-Eörsre ; — Érmei Gyula apáti segéd ugyanoda; — 
Polgár János superintendensi.segéd Meszlenbe; — Maninger György szombathelyi segéd Kácsfalura;
— Hajas Endre győr-szemerei lk. Sz.-Andrásra; — Németh Pál pápai segéd Véssére; — Veres 
József soproni főtanodai tanár ugyanoda magyarlelkészuek; — Káldy Mihály koltai segéd ugyanoda;
— Ebner Gusztáv kácsfalui lk. a dunáninnenni kerületben Járfalvára.

M) 12-dik pontja szerint helyettesül rendeltettek: Berta Dávid pécsi segéd Velegre; — Horváth Károly 
volt budapesti segéd Palotára; — Fáith Antal a tési lk. betegsége idejére ugyanoda. — Segéd
lelkészekül hivattak: Junkuucz Sándor Ns-Pátróba; — Nagy Sándor Ns-Dömölkre; — Gáncs Jenő 
N-Geresdre; — Ludig Emánuel Győrbe Superintendens mellé; — Mór Lénárd Simonyiba; — Zábrák 
Dénes Szombathelyre; — Kalmár Pál Pápára; Schleining Vilmos Izménybe ;

a fentebbi pontokban foglaltak, tudomásul szolgálnak.
N) 13-dik pontja szerint üresedésben van a lelkészi hivatal Győr-Szemerén és Palotán. Ez utóbbi helyen 

már egy évnél tovább azon okból, mivel a gyülekezet lelkészi hiványát csonkítani akarja. Miután ezt 
„egyházi rendszerünk“ tiltja, ugyanannak 338. §-a értelmében a lelkészi hivatalt ideiglenesen helyet
tesítés által töltötte be, s az ügyet további intézkedés végett a kerület elé terjeszti.

Ezen ügyhöz tartozólag felolvastatott a palotai gyülekezetnek folyamodása, melyben elszegé
nyedésükről való meggyőződés végett — a régi hiványban megállapított kötelezettségek leszállit- 
hatása iránt — vizsgálat elrendelése kérelmeztetik ; — továbbá a veszprémi egyházmegye ez évi 
közgyűlésének jkönyvi kivonatában foglalt azon határozata, melyszerint a nevezett egyházmegye 
nem érzi' magát illetékesnek, már ez ügyben két felsőbb bíróság jogerőre emelkedett Ítéletének 
bírálatába avatkozni, s igy a hiványnak ismét szándékba vett leszállításának tárgyalásába sem 
bocsátkozhat k :

noha a veszprémi egyházmegye határozata teljesen indokolt s nem kifogásolható, 
— mégis tekintve a palotai gyülekezet lélekszámúban fogyatkozásának s vagyoni elsze- 
gényülésének lehetőségét ; a nevezett egyházmegye — összehasonlítván a jelenlegi lélek- 
számot és vagyonállapotot a hét évvel előbbivel, a kérelem jogosultságának megvizsgá
lásával — jelentésének bevárása mellett — megbizatik ; — egyébiránt a helyettes 
lelkésznek az ügy végleges elintézéséig a csoukitatlan hiványban foglalt egész javadal
mazás kiszolgáltatása elrendeltetett.

O) Ugyanezen pont alatt azon sérelmes körülményt emliti fel, hogy segédlelkészeink, sőt rendes lel
késznél is volt már eset, egy évi önkéntesi szolgálat után, négyheti fegyvergyakorlatra behivatnak, 
miáltal a gyülekezetnek lelki gondozása nagy hiányt szenved. Az illetőknek ezredparancsnokságaik- 
hoz intézett ebbeli kérelme, hogy a hadsereg lelkészeti lajstromába iktattassanak, vagy mint a 
többi segéd 1 el készekkel rendesen történik, másodrendű tábori lelkészszé neveztessenek ki, azon indok
ból, hogy hadkötéíézettségök idejekor papnövendékek még nem voltak — elutasittattak ;

miután az 1868. XL-ik t. ez. 25. §-ának világos inteutiója az, hogy felszentelt 
lelkészek tényleges katonai szolgálatra ne szorittassanak ; — egyetemes gyűlési küldöt
teink utasittatnak, miszerint oda hassanak, hogy az egyetemes gyűlés részéről, az ország-

4
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gyűléshez felirat intéztessék az iránt, hogy a hivatkozott törvény kedvezménye azon segéd 
vagy rendes lelkészekre nézve is kiterjesztessék, akik egy évi önkéntesi kötelezettsé
güknek elébb teltek vagy tesznek eleget, mielőtt hittanhalgatók vagy papjelöltek 
lettek volna.

P) 14-dik pontja szerint a múlt őszszel lelkészi vizsgát tettek: Zábrák Dénes, Rózsa Sándor, Duuaj- 
csik János, Kalmár Pál és Ludig Emánuel. — Ugyanekkor segédlelkészekül felavattattak Zábrák 
Dénes superintendens rendelkezésére, Dunajcsik János Kalaznóra, Kalmár Pál Felpéczre, Ludig 
Emánuel Locsmándra és Yeres József Sopronba.

Q) 15-dik pontja szerint, még ez évben tartandó lelkészi vizsgára jelentkeztek; Bécsből : Becht Henrik, 
Hörényi János és Szabó János, ez utóbbi időközben mint egyéves önkéntes elhalálozott ; Haliéból : 
Kis János, Berke József, Pulyai Gábor; Jenából: Farkas Mihály és Madár Mátyás ezek a második 
félévre Heidelbergába költöztek át.

R) 16-dik pontja alatt a tiltott fokú rokon házasságok felmentvényi diját 600 frtot a kerület rendel
kezése alá bocsátja;

ezen összegből 310 frt a közpénztárnak, 100 frt a bonyhádi algymnasiumnak, 
100 frt a felső-lói tanintézeteknek, 90 frt a soproni főtanodai tanári nyugdíjalap pénz
tárának kiadatni határoztatott.

S) 17-dik pontja szerint az áldásosán működő Gusztáv-Adolf egylet tavaly hazánkban mintegy 12,000 
frtot osztott ki,^melyből egyházkerületünkben segélyt nyertek : Antonovácz 243 frt 15 krt, Adolfs
dorf 60 frt 25 krt, Eszék 181 frt 80 krt, Borjád 60 frt 25 krt, Düna-Földvár 60 frt 25 krt, 
Kácsfalu 537 frt 10 krt, Komárom 48 frt 20 krt, Rohoncz 30 frt 12 krt, Schiuiedraith 165 frt 
65 krt, Szombathely 574 frt 45 krt, Székesfehérvár 273 frt 25 krt, Felső-Lői képezde 2500 frtot, 
összesen 4734 frt 47 krt.

T) 18-dik pontja szerint az e. e. e. gyámintézettől segélyt kaptak: Pápa 400 frtot, Galsa 50 frtot, 
Rába-Bogyoszló 50 frtot, Székesfehérvár 35 frtot, Pécs 25 frtot, Domonkosfa 25 frtot, Duna- 
Földvár 25 frtot, Hodos 25 frtot, Kölesd 25 frtot, Sikátor 25 frtot, Szedres 25 frtot, Szombat
hely 25 frtot, a bonyhádi algymnasium 94 frtot, a slavoniai missió 50 frtot; összesen 879 frtot.

U) 19-dik pontja szerint az Artuer-Glosius alapból nyugdíjban részesültek Turcsányi Adolf nyugalm. 
tanár 100 írttal, Krausz Theophilné 60 írttal, Szalay Józsefné 60 írttal összesen 220 írttal.

V) 20-dik pontja szerint a múlt évi egyetemes gyűlés jkönyvi I. pont alatt nmlt. Zsedényi Ede egye
temes felügyelő ur kerületenként 8 szegény néptanító számára a superintendenseknek 400 frtot 
adván át, ezen nagylelkű adományból az esperesek ajánlata folytán 50 írtjával a következők része
sültek : Bruckner János szalonoki, Nagy Elek tokorcsi, Balassa Sándor tapolczafői, Cser János szendi, 
Pál István vászolyi, Pataki Géza sz.-péteri, Srikkel György szabovi, Barabás Pál ménfői tanítók.

W) 21-dik pontja alatt közli, hogy ámbár a köztartozások pontos beszolgáltatására az egyházmegyei 
elnökségeket ismételve és komolyan felhívta, mégis azok a mostoha időviszonyok miatt oly gyéren 
folytak be, hogy a kerületi pénztárnok és számvevő előterjesztésére — nehogy a folyó kiadások 
fedezetlenül maradjanak — a kér. felügyelő ur ő méltóságával egyetértőleg kénytelen volt a pénz
tárnokot és számvevőt 3000 frtnyi kölcsön felvételére felhatalmazni ;

tudomásul szolgál.
X) 22-dik pontjában tudatja, miszerint Trefort Ágoston vallás- és közoktatási minister ur ő nmltsága 

a folyó évben soproni főtanodánkat és tanitóképezdénket kegyes volt meglátogatni ;
mi a kerület részéről örvendetes tudomásul vétetett.

Y) 23-dik pontja szerint kér. gyűlési jkönyveinket a testvér evang. és rét. egyházkerületekhez elkül- 
dötte s azoktól cserepéldányokat vett.

Z) 24-dik pontja szerint, miután a Beliczay Jónás-féle „Halotti énekeskönyv“ egyházkerületünk több 
gyülekezeténél használatban van, szükségesnek tartja köztudomásra hozni, hogy ezen jeles énekes- 
könyv kiadási jogát — az utolsó kiadás példányai teljesen elfogyván — eddigi tulajdonosa Nagy 
József özvegye szül. Beliczay Rozina, Hornyáuszky Victor budapesti könyvnyomdász és kiadónak örök 
áron eladta. Az örök adás-vevési szerződés főt. Superintendens ur közbenjárásával köttetvén, a szei- 
ződésben kiköttetett, hogy ezen könyv minden ujabbi kiadása a dunántúli evang. superintendens 
ellenőrzése mellett eszközöltessék, — amint az az utolsó 4-dik kiadásnál főt. Superintendens ui 
által foganatosíttatott is;

megnyugtató tudomásul szolgál. Ezen hivatalos jelentés általában helyeslőleg tu
domásul vétetvén, főt. Superintendens urnák hivatalos gondozása alá tartozó ügyekben 
tanúsított lankadatlan buzgalmáért és lelkiismeretes működéséért az egyházkerület elis
merését és köszönetét jegyzőkönyvileg jelenti ki.



4 6 .  Turcsányi Endre és Ilka boldogult, nagynénjük, Berzsenyi Anna férj. László Ádárané, 
fenkölt gondolkozásának és nemesen érző szivének legméltóbb emlékéül, az egyházkerületnél — az 
alapítólevélben foglalt feltételek alatt — 120 forintnyi alapítványt tesznek ;

az alapítólevél Scheffer Károly kerületi pénztárnoknak megőrzés végett kiadatik.
4 7 .  A tolnai egyházmegyéből felterjesztett két anyásitási ügyben ; úgy a kemenesi egy

házmegyének Nagy Bálint hegyhát-hodászi tanító szerződésszegés ügyébeni felterjesztése — véleménye
zés végett — egy bizottságnak kiadatni határoztatván ;

ezen bizottságba Tatay Sámuel esperes és Véssey Sándor esperesi felügyelő elnök
lete alatt egyházi részről : Fleischhacker Károly, Mészáros István, Schneller Vilmos, Zon- 
gor Endre, Rajcsányi János és Bognár Endre ; világi részről : Kis Sándor, Ajkay Imre, 
Rupprecht Lajos, Lazányi Béla és Záborszky Gyula — jelentésüknek a gyűlés folyamá
ban bevárása mellett — kiküldettek.

4 8 .  A vasi f. egyházmegyéből, a hamvaséi leánygyülekezetnek a pinkafői auyaegyháztól 
elválasztása ügyében egyházmegyei törvényszék által hozott Ítélet felebbeztetvén ;

az előbbi pontban megválasztott bizottságnak az —  egyházkerületi törvényszékké 
alakulván — elbírálás végett, a jelen gyűlés folyamában jelentésének bevárása mellett, 
kiadatik.

4 9 .  Felvétetett a kér. főiskolai nagybizottmány 1877. évi január 17-én Sopronban tar
tott gyűlésének jegyzőkönye, melynek

II. pontjában a múlt évi nov. 12-én hosszas szenvedés után elhalt Petrík Jánosnak, a soproni fő
tanoda 23 éven tanárának s az utolsó 7 éven keresztül egyszersmind igazgatójának — főtano
dánk körül szerzett számos érdemeit méltányolva — elvesztése felett fájdalmát tolmácsolja ;

elismerve fáradhatlan buzgalommal párosult tudományos képzettség által a neve
lés és közművelődés terén szerzett kitűnő érdemeit az elhunyt igazgatótanárnak, az egy
házkerület elhalálozását sajnálattal veszi tudomásul s emlékét jegyzőkönyvében örökíti meg.

IV. pontja alatt beterjeszti, miszerint Petrik János halála által soproni főtanodánkban a megürese
dett theologiai tanszékre 5 pályázó közül Poszvék Sándor mész leni lelkész s a vasi közép egy
házmegye esperese 15 szavazattal 3 ellen választatott meg;

alapos készültség, egyházi közéletünkben tanúsított lelkiismeretes pontosság s fér
fias kötelességérzet jellemezvén a megválasztottat, a választás örvendetes tudomásul 
vétetett.

VII. pontja alatt, miután az „Egyházi rendszer“ 390-dik §-a a kér. főiskolai nagybizottmány tagjai 
között a soproni főtanoda és a képezde igazgatóit különösen nem nevezi meg ; indítványozza, 
hogy ezen hiány a kerületi gyűlés által utólagosan pótoltassák ;

az igazgatói állás követelménye lévén, hogy az igazgatóknak, az igazgatásukra bí
zott tanintézeteket érdeklő ügyekben az őket jogosan megillető befolyás megadassák és 
biztosíttassák, határozatilag kimondatott, miszerint a soproni főtanoda és képezde igaz
gatói hivatalból tagjai a kér. főiskolai nagybizottmánynak.

VIII. pontja szerint a múlt évi kér. gyűlés jkönyvi 20-dik pontjában a Láhne-féle magán tan- és 
nevelőintézet keletkezésének, felekezeti jellegének és jelen állásának megvizsgálásával megbízott 
küldöttség jelentését tárgyalván, az egyházkerületnek elfogadásra ajánlja a küldöttségi jelentés
ben foglalt azon véleményét, miszerint a vizsgálat által beigazoltatván, hogy a Láhne-féle ma
gán tanintézet prot. jelleggel alakult; továbbá az intézettül aj d o n o s határozottan nyilvánitá s 
s tudósitványában is hangsúlyozza, hogy az intézet evang. protestáns jellegét — mindaddig, mig 
hazánkban prot. jellegű iskola létezik — fenn akarja tartani ; végre a kerület megbízottjai 
által a múltban is gyakorlá a felügyeletet s azok hivatalos jelentése a kér. gyűlés elé évenkint 
be is terjesztetett, — nem érezheti magát az egyházkerület iudittatva, hogy a Láhne-féle ma
gán tanintézettől a protestáns jelleget megtagadja s azt felügyeleti hatósága alól elutasítsa.

Azonban a kerületnek kötelessége lévén odahatni, hogy a felügyelete alatt levő tanodák
ban a valláserkölcsi gondozás a kívánalomnak megfelelő legyen; az ifjúság tudományos képzése 
a kor jogosult követelésének színvonalán álljon s végül, hogy a tanodák hazafias szellemben 
működjenek, mely czélok elérhetése végett a Láhne-féle magán tanintézetre nézve a felügyelet 
gyakorlati kivitele tekintetéből, a küldöttség által formulázott következő feltételeket ajánlja el
fogadásra, u. m. :

1. hogy a Láhne-féle magán tanintézet tanárainak megerősítési jogát az egyházkerület a 
kér. főiskolai nagybizottmány által gyakorolja ;

2. az intézet az egyházkerület által a soproni főtanodára nézve elfogadott, tanrendszerhez 
alkalmazkodva végezze osztályaival a tanfolyamokat ;
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3. a kér. főiskolai nagybizottraány, tagjai által az intézetet évenkint többször meglátogat
ó j á n ,  hiteles tudomást szerezzen annak szelleméről s működéséről ; rendes félévi vizsgáit figye
lemmel kisérje s mindezekről hivatalos jelentést terjeszszen a kerületi gyűlés elé.

Végre ugyanezen pont alatt jelenti, hogy a felügyeleti jog gyakorlását az „Egyházi rend
szer“ 389. §-a értelmében hivatásának tekintvén, a felügyelettel ez évre a kerületi iskolai kis- 
bizottmányt bízta meg ;

a küldöttség} jelentésben foglalt s a kér. főiskolai nagybizottmány által elfoga
dásra ajánlott vélemény s a felügyeleti jog gyakorolhatására nélkülözhetlen feltételek, 
a kerület részéről egész terjedelmükben helyeslőleg elfogadtattak és ezen feltételeknek 
az intézettulajdonos részéröli elfogadásához és teljesítéséhez köti az egyházkerület védő 
oltalmát s az állam irányában a felelősség viselését. Miről Lahne Frigyes magán tan- 
és nevelőintézettulajdonos — főt. Superintendens ur által hiteles jegyzőkönyvi kivonat
ban tudomás és a feltételek elfogadása esetében alkalmazkodás végett — értesittetni 
rendeltetett. A kér. főiskolai nagybizottmánynak ez évre a felügyelet gyakorlása iránti 
intézkedése tudomásul vétetett.

XI. pontja alatt előterjeszti, miszerint a tanév alatt elhalt Petrik János tanárnak tantárgyait fél 
éven keresztül Rajcsányi János, Mülluer Mátyás és Grombótz Miklós tanárok tanították, miután 
hasonló esetekben korábbi eljárás szerint az adott órák száma arányában dijazaudók, ezen rend
kívüli kiadás utalványozására az egyházkerület felhivatik ;

a megfelelő összeg a tanodái pénztárból utalványoztatok, miről a kerületi pénz- 
tárnok és számvevő értesittetnek.

5 0 .  Olvastatott a kér. főiskolai nagybizottmány f. évi junius 20-án Sopronban tartott gyű
lésének jegyzőkönyve, melynek

6-dik pontja szerint Király József Pál, Kolbenheyer Mór és Braun Nándor a kér. főiskolai 
kisbizottmány tagjai — mint a Láhne-féle magán tanintézet felügyeletével ez évre megbízottak — 
jelentik, miszerint a nevezett intézetben nagyrészt kielégítő tanerők működnek, s az intézet szelleme 
hazafias, miről a magyar-nyelv tanítására fordított gond s a magyar nyelvnek az intézet felsőbb osz
tályaiban néhány tantárgyban tannyelvül való folytonos használata is bizonyságot tesz ; 

megnyugtató tudomásul szolgál.
12-dik pontja alatt felvétetett Mülluer Mátyás a soproni főtanoda igazgatójának a főtanoda 

szellemi beléletéről hű képet adó évi jelentése, melyszerint a gymnasiuinban 308 tanuló, a theologiá- 
ban 18 hittauhallgató Íratott be, összesen 326 ; az év végén jelen volt 300 gymnasiumi tanuló és 
16 hittanhallgató, összesen 316-an. A főtanodai ifjúság között — ide nem értve a képezdei növen
dékeket — 2203 írt és 5 db arany ; theologiai, illetőleg tanári pályára készülő, a főtanodában vég
zett academicusok között 1260 frt ; más pályára készülők között 896 frt, összesen 2156 írt osztatott 
ki az iskolai évben ösztöndíjul. — Hálásan felemlítendő, hogy a nmlt. vallás- és közoktatási minisz
térium ez évben a főtanoda egy növendékét a Balassa Zsuzsánna-alapitványból 120 frtuyi ösztöndíjban 
részesité.

Az ifjúság erkölcsi viselete s tudományos törekvése — kevés kivétellel — általában ki
elégítő volt; erkölcsi nagyobb vétségért az elutasítás egy ifjú ellen alkalmaztatott; a tanulóifjúság ön
érzetét és erkölcsi jó közszellemét jellemzi, hogy a botrányt elkövető ifjúnak elutasítását — az ifjú
ság becsületén ejtett sérelem orvoslásául —  saját tanulótársai kérelmezték.

A tudományos művelődés, önszorgalom és munkásság általi fejlesztésének a gymnasium fel
sőbb osztálybeli ifjai s a hittanhallgatók között szép jelei s eredményei jelezhetők ; a theologiai egy
let, valamint az összes ifjúság által kitüzetni szokott pályakérdésekre beérkezett s az illető szaktaná
rok által megbírált pályamunkák nemcsak jóakaratról, de sikeres törekvésről tesznek bizonyságot. A 
főtanoda kebelében létező magyar önképző-egylet a munkásságnak és nemes versenynek hasznos te
réül mutatkozott, s az ez évben életbe lépett néhai báró Radó Gedeon „Radó Lajcsi“-féle alapítványa 
ez irányban üdvös ösztönül és serkentőül fog szolgálni.

Az ezelőtt két évvel tanári felügyelet alatt létrehozott ifjúsági olvasókör az ifjúság szellemi 
s erkölcsi emelésére hatását nem tévesztő, mert a napilapok s folyóiratokból mentett szellemi táplá
lék, társalgás és eszmecsere megóvja az érettebb ifjúságot oly közhelyek látogatásától, hol az idő és 
pénz pazarlásán kívül még erkölcseit is veszélyeztetheti.

Azonban az igazi vallásosság az erkölcsiségnek legbiztosabb s legszilárdabb alapja, melynek 
ébresztésére s ápolására az igazgató és tanári kar buzgón törekedett, de mégis az egyháziatlanság s 
a köz isteni tiszteletek elhanyagolása a felsőbb osztályok hallgatói között — a hittanhallgatókat sem 
véve ki —  mindinkább elharapódzik ; s az igazgatóságnak rendelkezésére álló szokott eszközök alkal
mazásával ezen ugylátszik korunk szellemében gyökeredző bajnak orvoslása nem sikerült ;



1 7
Mallner Mátyás fötanodai igazgatónak a gondjaira bízott intézetek odaadó buzgó- 

sággal és szakértelemmeli vezetéséért a kerület elismerését jelenti ki s a jelentésben 
foglaltakat örvendetes tudomásul veszi; mégis a köz isteni tiszteletek iránt az ifjúság- 
részéről tapasztalt közönbösség orvoslását, az igazgatónak s tanári karnak — az ifjú
ságra gyakorlandó erkölcsi befolyásának alkalmazásával s érvényesítésével — beható 
figyelmébe ajánlja.

13- dik pontja alatt tárgyalta Király József soproni képezdei igazgatónak a tanitóképezdérőli 
évi jelentését, melyszerint ez évben 49 növendék vétetett fel s végezte is a tanfolyamokat; ösztön
díjul 789 frt 83 kr. osztatott ki; s különösen kiemeli, hogy a nmlt. vallás- és közoktatási ministerium 
az intézet egy növendékének a Bésán-féle ösztöndíjat adományozta.

Az előadások, reggeli könyörgések s köz isteni tiszteletek szigorú pontossággal lettek láto
gatva s a szaktudományok elsajátítása s az ifjúság erkölcsi viselete általában kielégítő volt s csak 
egy esetben alkalmaztatott bizonyítványban is kiteendő erkölcsi megrovás ; kertészet, selymészet s kosár
fonás gyakorlati eredményeket mutatnak fel; a gyakorló iskola a jelenlegi eljárás mellett nagyobb 
mérvben felel meg czéljának, mint néhány évvel ezelőtt.

Hálásan említi fel a tanitóképezde ez évi jóltevőit, u. m. : Sólymosy László, bánya-kerületi 
gyámintézet, Hoffman Ágoston, zurányi evang. gyülekezet, gr. Hegenfeld Imre, Radó Lajos, Radó Dániel, 
Radó Kálmán, Radó Dénes, Hartig és Rottermann, Jenny Fridolin, Yéssey Sándor, Bárdossy József, 
Borsitzky, Radó Ignácz, Kisfaludy Béla, Fördős Lajos, pozsonyi evang. gyülekezet, b. Rothschild Albert, 
Zsivora György, Sréter Aglája, Szakonyi István, Zsigmondy Vilmos, az evang. egyház egyetemes gyű
lése, b. Schey Fülöp, Nagy Pál és társai, a győri, rusti és soproni ev. gyülekezetek, a magas kormány, 
Hunfalvy Pál, Berzsenyi Miklós, Benczurné, Töpler Károly, Karsay Sándor superintendens, Dr. Emresz 
Károly, Haubner Rudolf, Filiczky, Bergmann, Maninger helybeli orvos és Baumann György és Blaschek 
kertész urakat ;

a jelentésben foglaltak a képezde virágzásáról tevén tanúságot, örvendetes tudo
másul szolgálnak ; a kegyes jóltevőknek a hálás köszönet jegyzőkönyvileg fejeztetik ki.

14- dik pontja alatt felvétetett Neubauer János a f.-lői tanintézetek igazgatójának évi jelentése, 
melyszerint Stettner Gyula f.-lői lelkészszé választatván, igazgatói hivataláról múlt évi okt. 3-án le
mondott s helyébe jelentésttevő választatott meg ; továbbá áldásos működése által a képezdének fe- 
lejthetlen emlékű főnöke Weber Hugo mult évi okt. 14-éu elhalálozván, helyébe, eddig kizárólag német- 
országi tanerők által betöltött állásra Ebenspauger János, hazánk és a megye fia választatott meg, 
mi által lehetővé tétetett, hogy a tanitóképezdében a növendékek ezután magyar- és német-nyelven 
nyerhetnek gyakorlati kiképeztetést. A tanintézetekben felvétetett: a reálgymnasiumban 131, a képez- 
débe“’45, az elemi iskolára 1, összesen 177 növendék, kik közül némelyek a Wimmer, vasi felső es- 
peresség által kezelt s Toperezer-féle alapítványokból ösztöndíjakban részesittettek. Felemlíti, hogy We- 
ber-alapitvány gyüjtetett, melynek czélja egyelőre az elhunytnak családját segélyezni, később tanitóknak 
a helybeli képezdét látogató fiait ösztöndijjal ellátni ; egyébiránt a tanári testület a tanév kezdetétől 
végéig a boldogultnak tanóráit dij nélkül helyettesitette, hogy a gyámol nélkül maradt özvegy és árva 
a teljes fizetést élvezhette.

A tanulás — az osztályzati kimutatás szerint — általában kielégítő eredményűnek tekint
hető ; nevelészeti szaklapok járatása s a könyvtár gyarapítására 500 frt fordittatott, továbbá a méhé
szet gyakorlati tanítása végett 42 kas elhelyezésére szolgáló méhes építtetett, s az idevágó tanszerek 
beszereztettek.

Örömmel győződött meg a kér. főiskolai nagybizottmány, hogy a f.-lői tanintézetek életerős 
tanintézetekül bizonyulnak, mit azon méltánylandó törekvés is elősegít, miszerint ezen tanintézetekben 
a hazafias szellemet mind nagyobb gonddal ápolják, melyet a magyar nyelvnek buzgó felkarolása és a 
képezdében taunyelvül is alkalmazása hathatósan bizonyít,

mi a kerület részéről is örvendetes tudomásul vétetett.

Ez alkalommal felemlittetett, hogy a f.-lői tanitóképezdében nem az egyházkerület által ki
adott chorál-könyv használtaik,

mely eljárás pénzügyileg, mint gyakorlatilag káros hatású lévén, a f.-lői intézetek 
igazgatója utasittatik, hogy a képezdébe a kerület által kiadott chorál-könyvet vegye 
használatba.

Kapcsolatban felvétetett a kerületi főiskolai nagybizottmánynak f. évi auguszt. 13-án tartott 
gyűlésének jegyzőkönyve, melynek

2-dik pontja alatt előterjeszti, miszerint Bosszág János tanár egy végzetteljes pillanatban 
véget vetvén életének, a megüresedett phisica — mathematikai tanszékre az „Egyházi rendszer“ 395. 
§-a alapján kihirdetett pályázat folytán 9 pályázó jelentkezett ; ezek közül 20 szavazattal 1 ellen

5
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Renner János, budapesti József-müegyetemi tanársegéd, rendes tanárnak megválasztatott, s az intéz
kedés megtétetett, hogy a megválasztott működését a jövő tanév elején megkezdhesse ;

tudomásul szolgál.
3- dik pontja alatt jelenti, hogy Kleeblatt Hermann, a soproni főiskola 1840. év óta buzgó 

és hiv tanára súlyos betegség miatt hivataláról lemondván, azon kérelmének, miszerint az 1853/4-dik 
tanévet megelőzőleg a gymnasiumban töltött 13 évet egy évül neki betudva, nyugdija megállapításánál 
25 szolgálati év vétessék alapul, helyt véleményez adatni. Az igy megüresedett tanszék 800 frt évi 
fizetéssel segéd tanári minőségben Hanifel Sándor tanárjelölttel töltetett be ; részére a rendes tanári czim 
és fizetés az esetre biztosittatott, ha a próbaév leteltével a benne helyzett bizalmat tényleg igazolta, 
s a tanári vizsgát sikerrel letette ;

Kleeblatt Hermann tanár lemondása sajnos tudomásul vétetett ; kérelmének, hogy 
25 szolgálati év vétessék nyugdíjázásánál alapul, hosszas és hasznos szolgálata elisme
réséül s méltánylásául hely adatott oly megjegyzéssel, hogy ezen kedvezmény élvezete 
kizárólag személyéhez vau kötve ; s amennyiben a tanári nyugdijszabályok értelmében 
csak 20 szolgálati év volna tekintetbe veendő — miután a tanszék segédtanár által 
töltetvén be — a tanodái pénztárban egy rendes tanár fizetéséből 140 frt áll rendel
kezésre — az 5 szolgálati évre járó nyugdijrészlet a tanodái pénztárból fedeztetni ha- 
tároztatott. A tanszék betöltése iránti intézkedés tudomásul szolgál.

4- ik pontja alatt előadja, hogy a in. évi kerületi gyűlés 62-dik jkönyvi pontja szerint az 
egyházkerület s a bonyhádi algymnasium közti viszony rendezése végett készült — s véleményadás 
végett ezen bizottsághoz, ettől pedig a kér. főiskolai kisbizottsághoz áttett — jelentés, az utóbbi által 
tagjainak távolléte miatt nem tárgyaltathatott ;

ebbeli megbízatása továbbra is kiterjesztetik.
6-dik pontja szerint Kis János hitjelöltnek főt. Superintendens úrhoz intézett folyamodásából 

tudomására jutott, hogy a Hallei egyetemen 1724-dik évben magyar ifjak számára alapított Kassay- 
Kubinyi-Temlin-féle ösztöndíjban a lefolyt 187ü/7-dik tanévben egy erdélyi szász theologus is részel
tetett, daczára annak, hogy a másolatban bemellékelt alapítólevél szerint az alapitó kizárólag a szoros 
értelemben vett magyarországi ifjakról akart gondoskodni és az alapítólevél keltekor az erdélylyeli unió 
még fenn nem állott s ennek megtörténte után is az erdélyi evaug. egyház a magyarországi egyház
egyetem kötelékén kivül állva, önálló egészet képez ; ezért a kerület ezen hazai egyházunk közérdekébe 
ütköző sérelem megszüntetése végett az illető helyen a szükséges erélyes lépések megtételére felhívja ;

melyre nézve az egyetemes gyűlési küldöttek utasittatuak, hogy ez ügylet az egye
temen előterjesztvén, oda hassanak, hogy a többi kerületekkel egyetértőig — úgy ezen, 
mint más külföldi egyetemeken magyarországi tanulók javára fenálló alapítványoknak 
az alapitó nemes akarata s czélzatának megfelelő módoni kezelése iránt — a kellő 
intézkedés megtétessék.

Jegyzetté: Káldy (xyula, kér. vil. főjegyző.

5 1 .  Tatay Sámuel esperes és Yéssey Sándor flgy. mint kér. törvényszéki elnökök benyújtják 
a vasi felső egyházmegyéből — a pinkafői anya- és hamvasdi leánygyülekezet közt, ez utóbbinak — 
amattól elválása tárgyában a kerületi törvényszékre felebbezett — s ez által hozott Ítéletet s an
nak mellékleteit;

az ítélet s az elbírált per további eljárás végett a vasi felső esperesi elnökség
hez tétetnek át.

Ez alkalommal Tatay Sámuel esperes és Yéssey Sándor flgy. mint kér. biz. elnökök beterjesztik 
a tolna-baranyai egyházmegyéből a kerületi gyűlésre felebbezett s a Csikós-Tőttős Kapos-Szekcső leány
gyülekezeteknek a rácz-kozári anyagyülekezettől külön-külöu elválása és anyásitása ügyében a kerületi 
bizottságnak oda irányzott véleményét, miszerint a nevezett leánygyülekezetek külön-külön oly feltétel 
alatt volnának anyásitandók, hogy tekintettel azoknak anyagi helyzetére, a lelkészi javadalmazást, a 
tolna-baranyai egyházmegyének f. é. aug. 1-én felvett jegyzőkönyve értelmében felemeljék; ugyszinte 
egyik bizottsági tagnak külön véleményét, melyszerint mindkét ügy az egyházmegyei törvényszékre 
utasittatni inditványoztatik ;

tekintettel arra, hogy az érdekelt anya- és leánygyülekezetek közt semmi vitás
kérdés fen nem forog — a külön vélemény mellőzésével határoztatott — miszerint az egy
házmegye javadalmazási javaslata Csikós-Tőttőst illetőleg annak vagyoni viszonyaihoz 
mértnek mutatkozván, — az ügy az egyházmegyéhez azzal utasittatik vissza, hogy 
mihelyt a leánygyülekezet az önként felajánlott 72 telket megszerzi s a lelkészi fize
tést az egyházmegye határozata értelmében felemeli s a természetben kiszolgáltatandó 
gabonamennyiséget a törvényes sulymérték szerint is állapítja meg — anyásitása azonnal 
megengedtetik — annak további végrehajtásával főt. Superintendens ur bízatván meg.
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Kapos-Szekcsőt illetőleg pedig határoztatok, hogy miután ezen gyülekezetnek anyagi 
körülményei a Csikós-Tőttősénél még kedvezőbbek ; mégis lelkészjavadalmazási ajánlata 
nincs azokhoz arányosítva; miután lelkészlakot sem épített még: anyásitási ügye azzal 
utasittatik vissza az egyházmegyéhez, hogy ez a lelkészi hiványt a Csikós-Töttosi vei 
arányosittassa, a lelkészlak felépítését eszközölje, mégis a természetben kiszolgáltatandó 
gabonamennyiséget a törvényes sulymérték szerint is tétesse ki, mely feltételek teljesí
tésének esetére a kapos-szekcsői leánygyülekezetnek anyásitása megengedtetik, annak 
további végrehajtásával Superintendens ur bízatván meg.

5 3 .  Ezen jkönyv 47. száma alatt kiküldött kér. bizottság beadta, a kemenesalji egyház
megyének azon felterjesztésére, melyszerint közte és a vasi közép egyházmegye között, a tokorcsi gyü
lekezetnek Nagy Bálint hegyhát-hodászi tanító ellen az egyházi rendszer 132. §-a értelmében indított 
keresete iránt, az eljárás alaki tekintetéből nézettkütönbség forog fenn — véleményes jelentését, mely
szerint a tokorcsi gyülekezet miután keresetében az alaki kellékeknek nem felelt meg, odautasitandó, 
hogy kellőleg felszerelt keresetét a kemenesalji egyházmegye utján további törvényszerű intézkedés 
végett, a vasi közép egyházmegye elnökségéhez újból tegye á t;

a kerületi bizottság véleménye indokánál fogva, azon óhaj és remény kifejezése 
mellett, hogy az ügy a rendszer 72. §-a alapján egyességileg fog elintéztetni, elfogadtatott.

5 3 . Királyföldy Péter hagyatékának rendezésére az 1876. évi kerületi közgyűlés 56. pontja 
szerint kiküldött Marton Pál, Nagy Endre és Lazányi Béla tagokból álló bizottság beterjeszti jelentését 
megbízatása tárgyában követett eljárásáról, s bemutatja a nevezett hagyaték tárgyában az egyház- 
kerület jóváhagyásának fentartása mellett Pápán 1877. évi ápril 18-án kötött egyezséget, melyszerint 
Ajkay Istvánné és Ajkay Miklós a Királyföldy Péter hagyatékához tartozó görzsönyi határban levő 
ingatlanokat megvévén, az egyházkerületnek ennek vételára fejében 17000 frtot o. ó. és pedig 1881. 
évi ápril 18-ig 7000 frtot, 1882. évi ápril 18-ig a hátralékot 7% kamattal együtt, továbbá az el 
nem árverezett ingók fejében f. 1877. évi Szt-György napkor 100 frtot o. é. fizetnek, ugyszinte Kör- 
mendy Pál végrendeleti végrehajtónak a hagyatéki tömegről készített számadását ;

Királyföldy Péter görzsönyi ingatlan hagyatékára vonatkozó egyezség egész terje
delmében helyben hagyatik, s egyutttal az előterjesztett végrendeleti végrehajtói szám
adások megvizsgálására a jelentésttevő bizottság mint számvevőszék azon utasitással kül
detik ki, hogy a számadásokat pontosan, s minden részletökben, valamint az abban 
jelzett és minden az alapítványhoz tartozó adósleveleket szigorúan megvizsgálja, váljon 
azok teljesen rendben vannak-e s az általuk képviselt összegek tökéletesen biztositottak-e ? 
s mindezekről kimerítő jelentést tegyen. Tekintve pedig, hogy a jelen alapítvány köz
hasznú egyházi és iskolai jótékony czélokra tétetett, sőt az iskolai nagybizottmány f. 
évi jun. 20-án tartott 15. jkönyvi pont alatti javaslata folytán a soproni tanárikar fize

tésének javítására és egyrésze tanodái szükségletekre fordittatni véleményeztetik, s igy 
annak sértetlen megtartása általános és közérdekű, határoztatok, hogy az örökösödési 
kincstári illeték elengedése iránt a nmlt. m. kir. pénzügyministeriumhoz felirat intéz- 
tessék, melynek támogatására az egyházkerületi és egyetemes felügyelő urak tisztelettel 
felkéretnek.

Jegyzetté: Petiik Gyula.

5 4 .  Olvastatott a kerületi népiskolai bizottmány évi jelentése, mely jelentés szerint az 
187B/7-iki iskolai évben tanköteles gyermek volt 6 — 12 évesig 25,835, 13 — 15 évesig 8870 s igy 
összesen 34,708. Ezek közül elemi iskolába járt 24,797, ismétlőbe 5443, magánintézetbe 73, felső vagy 
polgári iskolába 96, középtanodába 201, s igy összesen 30,610, iskolába nem járt 4098, legnagyobb 
részt ismétlő köteles. Tankönyve volt 24,134-nek, nem volt 633-nak. Mulasztott 8991, közülök meg- 
büntettetett 370, felmentetett 8991. Az iskolából kilépettek közül olvasni megtanult 2201, Írni és 
olvasni pedig 22,596. Az összes iskolában működött 354 képesített, és 16 nem képesített s igy összesen 
370 tanitó. Az iskolák jövedelme tett készpénzben 78,202 frt 15 krt, terményekben 88,512 frt 89 krt, 
összesen 166,715 frt 04 krt. A kiadások tettek 165,908 frt 35 krt, megmaradt 806 frt 69 kr, s igy 
egy gyermek taníttatása 5 frt 97 krba került.

Végre miután tudomásul szolgáltatja, hogy a Wangemann-féle „Biblische Geschichten“ cziniii 
könyv fordítását Turcsányi Endre körmendi lelkész vállalta magára s részben teljesítette is már, nevezett 
bizottság az eddig benne helyezett bizalmat megköszönve s visszalépése elfogadását kérve, működését 
a következő indítvány-tételekkel fejezi be;

a) Pap Feroncz ns-magasi tanitó s népiskolai bizottsági tagnak „Tankönyv“ czimü sajtó alá 
bocsátandó munkáját, miután azt a tagtársak beható tanulmányozás után nevelés ügyünkre nézve nyere
ségnek tartják, fogadja el az egyházkerület iskolai tankönyvül.
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b) A népiskolai statistikai táblázatok az egyes iskoláknak a jövő tanév elején küldessenek 
meg, s az elöljárók és tanítók által az iskola-vizsgálatot megelőzőleg évröl-évre pontosan töltessenek 
be, hogy ezekről a körlelkészek biztos és a valóságnak mindenben megfelelő adatokat szerezhessenek.

c) A tanítóknak szántóföld és terményekbőli jövedelmei lelkiesmeretes pontossággal számít
tassanak pénzértékre át, hadd lássa az ország mennyiben kerül népünk nevelése.

d) Az ismétlő-iskolák ha másképen lehetséges nem volna, a világi hatóság közbejöttével is 
mindenütt felállittassanak.

e) Mondassék ki, hogy aki decz. végéig eléri 6-ik évét, az már szept. elején — a mikor az 
iskolai év kezdődik — tanköteles; viszont ki deczeraber vége előtt tölti be élte 12-dik évét, az már 
szept. elején nem tanköteles. — Ugyanezen szabály alkalmaztassék az ismétlő tankötelesekre is.

f) Jövő évben tartandó egyházkerületi gyűlésünkre, a tanitó-értekezletek adják be főbb voná
sokban történeti ismertetésöket ;

az egyházkerületi gyűlés, midőn a fentebbi adatokat, mint amelyek népnevelésünk 
haladását jelezik, örvendetes tudomásul veszi, a tett indítványokat határozatiig elfo
gadja s a felmerült költségeket 33 frt 20 krban közpénztárából utalványozza ; midőn 
továbbá a visszalépő bizottságot több éven át tanúsított ügybuzgóságáért jegyzőkönyvileg 
a legmelegebb elismerésben részesíti, s mint utolsó teendőre Pap Ferencz „Tankönyvének“ 
sajtó alá bocsáttatása előtti átnézésére, illetőleg az egyes kitételek némi csiuosbitására, 
tisztelettel felkéri ; egyszersmind a jövőt illetőleg népiskolai bizotmányát Bognár Endre 
és Radó Dénes ikerelnöklete alatt a következő tagokból alakítja meg : egyházi részről : 
Hering János, Csapli István, Gyurátz Ferencz, Matisz Károly ; világi részről : Horváth 
Károly, Yidos Kálmán, Ajkay Imre, Kiss Károly; tanítók részéről: Pap Ferencz, László 
János ; a képezde részéről : Kapy Gyula, Bakó Sámuel.

5 5 .  Benyujtatott a győri, pécsi, székesfehérvári lelkészek, nemkülönben a szombathelyi és 
nagy-kanizsai segédlelkészeknek, a róni. kathol. gymnasiumokba és állami főreáliskolákba járt evang. 
ifjak vallásos oktatásáról szóló 187ü/7-iki évi jelentése;

tudomásul szolgál.
5 G .  Dr. Keszler Károly az egyházkerület biztosítási ügynökének 1875/G-dik évi jelentése 

olvastatván fel, kitűnt, hogy a nagy számmal hátralékban maradt gyülekezetek tartozásaikat csaknem 
mind lerótták, s csakis 19 frt 58 kr. szerepel elmaradásképen, melyből Sár-Szent-Miklóst 12 frt 22 
kr., Nagy-Kanizsát pedig 7 frt 36 kr. terheli.

Az 1875/tí-iki biztosítási évben a gyülekezetek részéről 1677 frt 72 kr. biztosítási dij fizet
tetett be, mely összeg után a kerületet illető 169 frt 25 krnyi százalékból 147 frt 58 kr. az alapít
ványi pénztárba tétetett le, 19 frt 58 kr. pedig a fentebb említett két gyülekezetnél van hátralékban.

Uj biztosítás ez évben 9 eszközöltetett 10,679 frt értékkel s igy az összes biztosított vagyon 
573,234 frt 39 kr. értéket képvisel. Tüzkáreset — a múlt évi jegyzőkönyvben már megemlített ns- 
kérin kívül — csak egy fordult elő Ostfi-Asszonyfán 1876-dik szeptember 20-án 112 frt 21 krnyi 
kártérítéssel ;

a közgyűlés a hátralékok legnagyobb részbeni törlesztését, nemkülönben a bizto
sítások szaporodását örvendetes tudomásul vévén, a biztosítási ügynöknek pontos ügy
viteléért köszönetét, szavaz ; az egyházmegyei elnökségeket pedig szigorúan utasítja a 
még hátralékban maradt összegek mielőbbi behajtására.

5 7 .  Felvétetett Scheffer Károly tápintézeti gondnok évi jelentése, melyszerint a tápintézet 
jótéteményét a lefolyt tanévben 16 theologus, 125 gymnazista, 48 képezdei növendék, s igy összesen 
189 ifjú élvezte. — Hálás köszönettel említi fel a hozzá terményekben és készpénzben befolyt kegy
adományokat, mely utóbbiak — ide számítva a supplicátió 865 frt 97 krnyi eredményét is — ösz- 
szesen 901 frt 72 krt tesznek. A tápintézet pénzügyi ügyeit rajzolván, azon szomorú tényt constatálja, 
hogy a múlt évi 1797 frt 45 kr. pénztári maradék ez év folytán 708 frt 39 krra olvadt le, miután 
a kiadás a bevételt 1089 frt 6 krral meghaladta. Ennek megfejtését azonban azon örvendetes körül
ményben találja, hogy az ifjak ez év folytán sokkal jobb minőségű kenyeret és nagyobb husrészletet 
kaptak, mint a megelőző években, s mig a múlt esztendőben egy tanulónak élelmezése csak 43 frt 
27 krba, addig ez idén 49 frt 63 krba került. Végre a hátralékban levő gabonatartozásokat sorolja 
fel, melyek pénzértékben — ide nem számítva a tolnai esperesség 596 mérőnyi régebbi hátralékát 
1007 frt 40 krt tesznek ;

a gyűlés Scheffer Károly ritka ügyszeretetéért és fáradhatlanságáért elismerést, a 
kegyes adakozók áldozatkészségéért pedig hálás köszönetét szavazván, midőn a terjedelmes 
jelentést tudomásul veszi, egyszersmind azon megyőződésének ad kifejezést, hogy a jó 
élelmezést nyújtó tápintézetet tartja főtanodánk népessége s felvirágzása egyik leghat- 
hatósabb előmozditójának, s épen ezen meggyőződéstől indíttatva, ismételve meghagyja
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az egyházmegyék elnökségeinek, hogy ügyészeik közbejöttével, vagy szükség esetén azok 
mellőzésével is, a tápintézeti hátralékokat legkésőbb folyó évi decz. végéig behajtatni 
szent kötelességüknek imerjék.

5 8 .  Felvétetett az egyházkerület pénzügyi választmánya, illetőleg gyámolclai igazgatóságának 
1877. évi aug. 1-én Sopronban tartott ülésének jegyzőkönyve, melynek

6-dik pontja A) betűje alatt jelentetik, hogy a 13,205 frt 20 krnyi összesitett tanodái, 
képezdei s közpénztári járulékok czimén 1 frt 9 kr. több fizetéssel együtt 8665 frt 90 kr. folyván be, 
4540 frt 39 kr. hátralékban maradt. Számbavéve a befolyt 1876-dik év előtti hátralékokat is 4150 
frtnyi összegben, kiderül, hogy az egy évi kivetési összegnél 389 frt 75 krral folyt be kevesebb s igy 
nemcsak a régi hátralékok kamatai nem fizettettek, de maga a hátralék összeg is majdnem 400 írttal 
szaporodott ;

a kerületi gyűlés e szomorú tényt sajnosán vevén tudomásul, az egyházmegyei 
elnökségeket itt is szigorúan utasítja a hátralékok folyó évi deczember végéig eszköz- 
lendő behajtására.

Ugyanazon jkvi pont B) betűje alatt előterjesztetik, hogy a közpénztár bevétele 2724 frt 
3072 kr., kiadása 2409 frt 65 kr., pénztári maradéka 314 frt 65 krt teszen, daczára annak, hogy 
a magasabb superintendensi fizetés mellett a b. Baldácsy-féle alapítványi ügy is 100 frt rendkívüli 
kiadást tett szükségessé ;

örvendetes tudomásul szolgál.
Ugyanazon jkvi pont C) betűje szerint a főtauodai pénztár összes bevétele 22,313 frt 22 kr, 

összes kiadása 22,230 frt 46 kr, tehát látszólag 1877-re fedezetül marad 82 frt 81 kr, de a való
ságban — miután a pénztárnok 1877. február haváig befolyt járulékokat is 1876. évi naplójába vette 
fel — nemcsak hogy többletet nem mutat, de magát a pénztárt is szomorú helyzetben állítja elejbénk. 
E baj és ellenmondás megszüntetése végett nevezett bizottság indítványom :

a) hogy a pénztárnok fizetésének felét a képezdei pénztár, a számvevő fizetésének felét pedig a 
közpénztár fedezze.

b) hogy jövőre deczemberhó végén mindennemű pénztári napló bezárassék, oly megjegyzéssel azonban, 
hogy a következő év január végéig befizetett járulékok után a pénztárnokok mulasztási kamatot ne 
vegyenek ;

midőn a közgyűlés a rajzolt helyzetet szomorodott szívvel veszi tudomásul, a tett 
indítványokat határozatilag elfogadja, s határozatának a gyülekezetek keli közlésére szám
vevőjét utasítja.

Ugyanazon jkvi pont D) betűje szerint a képezdei pénztár jövedelme 7408 frt 15 72 kr., 
kiadása 5550 frt 46 kr., pénztári maradéka 1857 frt 6972 kr. E pénztár 1000 frtnyi adóssága — 
daczára, hogy a múlt évinél kevesebb kegyadomány folyt be — 900 írtra apadt le ;

örvendetes tudomásul szolgál. Az egyházkerületi számvevő ur utasittatik, hogy jövő 
évben tartandó kerületi gyűlésünkre — könnyebb kezelés czéljából — a háztartási 
költségek átlagát illetőleg, tervjavaslatot készítsen és nyújtson be. Ezzel kapcsolatosan 
a képezdei igazgató — miután felvilágosításaira gyakran szükség van — a pénzügyi 
bizottság tagjai közé hivatalból beválasztatni határoztatott.

Ugyanazon jkvi pont J) betűje alatt jelentetik, hogy a természettani múzeumi pénztár be
vétele az 1875/7-dik években 184 frt 45 kr., kiadása ellenben 150 frt 75 kr., feleslege 33 frt 70 kr. 
Megjegyeztetik azonban, hogy az ide vonatkozó számadások néhai Bosszágh János tanár ur naplója, 

‘számadási okmányok és az iskolai anyakönyv nyomán vannak összeállítva, s hogy nevezett tanár ur 
59 frt 77 krt sajátjából előlegezett ;

tudomásul szolgál, s az 59 frt 77 kr. Bosszág János ur örököseinek megtéríttetni 
határoztatik.

Ugyanazon jegyzőkönyv 2. számmal jelzett pontja alatt jelentetik, hogy a gyámoldai pénztár 
főtisztelendő Superintendens ur s Poszvék Sándor egyházkerületi számvevő által megvizsgáltatott, mely 
alkalommal a gyámoldai ügyész személyesen meg nem jelenhetvén, Írásban jelentette, hogy az 1875-dik 
évben megvizsgálás végett neki kiadott 15 darab kötvény közül :

a) a 84-dik s 161-dik számú kötvények intézkedést nem igényelnek ;
b) a 198-dik, 237-dik s 387-dik számú kötvények időközben rend behozattak ;
c) a 238-dik számú kötvényre vonatkozólag megbízást kérvén, annak végleges bekeblezéséro, 

esetleg a tőke felmondása rendeltetett el ;
d) a 277-dik számú kötvény jelzálogilag biztosítva van ugyan, de a tőke részben második helyen 

levéli bekeblezve, az ügyész ur felhivatott, hogy erre nézve határozott jogi véleményét terjeszsze be ;
e) elintézetlen, de folyamatban az eljárás az ügyész urnái levő 166., 121., 21., 55., 173., 221., 

402. s 465-dik számú kötvényeket illetőleg, melyekre nézve felkéretett, hogy ezeket is minél előbb 
rendbehozza.

6
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f)  a kötvények teljes rendben és számban találtattak, a fentemlitettek ügyész urnái lévén, a 398. 
s 346-dik számuak pedig időközben lefizettettek ;

g) a 202., 226., 272. s 373-dik számú tőkék felmondása elrendeltetett, s pénztárnok ur felhi
vatott, hogy a sági, sitkei, téthi gyülekezetektől a közgyűlési felhatalmazást utólag szerezze meg ;

li) a folyó pénztár teljes rendben találtatott, a vizsgálat napjáig az összes bevétel 6098 frt 62 
kr., a kiadás 5975 frt 28 kr., pénztári készlet 123 frt 34 kr. ;

mindezek tudomásul szolgálnak.
Ugyanazon jkönyv 11-dik pontja szerint Wertsch György tauchai és Hudy István hántai 

tanítók a „Kiss János-féle alapitványosok“ közé vétettek fel, ez utóbbi oly kikötéssel, hogy 88 frt 
66 krnyi gyámoldai hátralékát az 1880-dik év végéig mulhatlanul törleszsze ;

tudomásul szolgál.
Ugyanazon jkönyv 14-dik pontjában számvevő ur az iránt emel panaszt, hogy.a gyámoldai 

tagsági járulékok igen rendetlenül folynak be, sőt oly eset is gyakran adja magát elő, amilyen Garab 
József r.-szemerei tanítóé, ki hivataláról lemondván, anélkül távozott, hogy gyámoldai kötelezettségének 
eleget tett volna;

a közgyűlés számvevő ur méltó panaszát szomorú tudomásul vevén, határozza, hogy 
a szőnyegen forgó ügyre nézve az illető egyházmegye elnöksége haladéktalanul meg
kerestessék, a többi hátralékosokra nézve pedig — téritvényeik értelmében — fizetéseik 
visszatartása egyszer s mindenkorra kimondatik.

Mégis' ugyanazon jkönyv 16-dik pontjában Müllner Mátyás elnök tudatja, hogy a bizottság 
megbízatási ideje lejárt, s a tagok megköszönve a bennük helyezett bizalmat, az elnök és pénztárnokkal 
együtt benyújtják lemondásukat ;

a kerületi közgyűlés a visszalépők több éven át tanúsított fáradhatlan buzgóságáért 
jegyzőkönyvileg köszönetét szavaz, s pénzügyi bizottságát Schreiner Károly, gyámoldai 
igazgatóságát pedig Kolbenheyer Mór elnölete alatt a következő tagokból alakítja össze : 
egyházi részről : Fleischhacker Károly, Posch Frigyes, Brunner János, Müllner Mátyás ; 
világi részről : Hauer Mór, Petrik Gyula, Ulber Mátyás, Purt Lajos ; a képezde részéről : 
Király József Pál. Mégis kerületi pénztárnokká : Scheffer Károlyt, gyámoldai pénztár
nokká : Horváth Sándort, számvevővé : Poszvék Sándort választotta továbbra is.

Jegyzetté : Horváth Sámuel, ez alkalomra választott helyettes egyházi aljegyző.

Felvétetett a kerületi gyámintézet bizottsága f. évi aug. 14-én Sopronban tartott 
gyűlésének jegyzőkönyve, melynek :

a) 1-ső pontja szerint az 1875/6-ik évi pénztárnoki számadás felülvizsgáltatván, az teljesen 
rendben levőnek találtatott, és a pénztárnok a további felelősség alól feloldatott;

tudomásul jegyzőkönyvbe vétetik.
b) 4-dik és 5-dik pontja szerint a gyámintézeti gyűjtések ez évben a következő eredményt 

mutatják : mit. b. Prónay Dezső világi elnök ur által szabadrendelkezésre adott 100 frt beszámitásával 
tett az évi gyűjtés szabadrendelkezésére: 1219 frt 55 krt; határozott czélokra: 146 frt 94 krt, 
összesen 1366 frt 49 krt. A szabadrendelkezésre befolyt 1219 frt 55 krból lerovatván a kér. gyámint. 
egyházi elnök számára utazási költségül 30 frt, irodai költségre 5 frt 55 k r .; maradt 1184 frt; 
melynek fele szabályszerüleg a központhoz lévén beküldendő, a másik fele 592 írtból segélyeztettek : 
Sikátor, Galsa, Hegyháthodász, Rába-Bogyoszló, Gyúró, Székesfehérvár és Kis-Babot 60—60 írttal;- 
Magyar-Óvár, Kölese, Pochó 44—44 írttal, és F.-Péterfalva 38 írttal;

tudomásul szolgál.
c) 6-dik pontja alatt beterjeszti az államsegély felosztása iránti javaslatát, melyszerint a 

befolyt 4750 frt államsegélyből az ezen gyűlés jkönyve 35. pontja alatt vett utasitásához képest 
az államsegélyzés állandó rovatába felvett soproni theologiai intézet 1000 frt; a kér. gyámolda 1200 
frt; Turcsányi Adolf nyugalm. tanár 200 frt, központi pénztár 250 frt; a n.-vázsonyi lk. 20 frt; 
a sz.-fehérvári lk. 30 frt; antalfai lk. 30 frt; ménfői tanító 20 frt, összesen 2750 írttal volnának 
segélyezendők; a megmaradt 2000 frt pedig kellő biztosítás mellett 5 évi részletekben való vissza
fizetésre, és 2% kamatra a következőkép osztatnék ki: Székesfehérvárnak 500 frt; Pécsnek 500 frt; 
Kukmérnek 500 frt; a bonyhádi algymnasium részére a tolnai egyházmegyének 300 frt, Galsának 
200 frt, összesen tőkésítve 2000 frt;

a kér. gyámint. bizottmánynak az államsegélyzési pénzek kiosztása és elhelyezése 
iránt beterjesztett ezen javaslata elfogadtatván, a kölcsönkép kiadott tőkék „államsegélyi 
pénztár“ czime alatt a közpénztár által fognak kezeltetni.

H O . Főt. Superintendens urnák a tavali kér. gyűlés j. k. 29-dik pontja alatt bemutatott 
jelentése szerint Deák Ferencz szobrára az eddig adakoztak: mit. b. Prónay Dezső ur 100 frt, Paks
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1 írt, Horváth Sándor paksi Ik. 1 frt, Szeniczey Ferencz 5 frt, Györköny 1 frt, Bergmann Frigyes 
lk. 1 frt, Schleining Károly esperes 1 frt, Szil-Sárkány 1 frt, Radó Dániel 1 frtot, Tót-Keresztur 
50 krt, összesen 112 frt 50 krt, mely összeg a győri takarékpénztárba van letéve; 

tudomásul szolgál.
0 1 .  A tavali kér. gyűlés j. k. 39-dik pontja ffi) betűje mellett Superintendens ur jelentést 

tevén, a soproni főiskolai rajztanoda felszerelésére adakoztak: Kolta 2 frt, Szil-Sárkány 70 krt, Sopron 
79 frt, Ns-Csoó 1 frt 35 krt, Tót-Keresztur 50 krt, Gryörköny 1 frt, Bergmann Frigyes lk. 1 frt, 
D.-Földvár 20 krt, isk. tanulók 10 krt, isk. alap 10 krt, Bohus János 10 krt, Gál József 10 krt, 
Keller Károly 20 krt, N. B. 20 krt, Aisenstein testvérek 20 krt, N.-Geresd 4 frt 45 krt, Bük 3 frt 
30 krt, Győr 10 frt, Doroszló-Csák 4 frt 3 krt, B.-Lak 5 frt, Rácz ur 3 frt; összesen 117 frt 13 krt, 
mihez hozzá adatván a tavali kér. gyűlés 51-dik j. k. pontja alatt beszámolt 80 frtot és 2 db aranyat, 
az egész gyüjtelék 197 frt 13 kr., és 2 db arany;

miután a gyűjtés örvendetes eredménye az e czimen szükségelt összeget nem csak 
hogy megüti, de meg is haladja, a gyűjtés eredménye az illető rajztanitónak beszá
molás köteleztetése mellett kiadatván, a gyűjtés az adakozók iránti köszönettel beszüri- 
tetettnek jelentetik.

6 2 .  A tavali kér. gyűlés j. k. 43-dik pontjának 3-dik alpontja alatt Andorka János esperes 
ur jelenti, hogy a somogyi egyházmegyében a tanítói értekezleti kör megalakult; 

tudomásul szolgál.
0 3 .  U. a. j. k. pont 4-dik alpontja mellett a soproni felső egyházmegye f. évi jul. 19-én 

tartott gyűlése határozatával jelenti, hogy a ruszti ev. iskola a ruszti ev. gyülekezet nélkül, és attól 
elszakasztva, mi az egyházi rendszer 28-dik §-ával, melyszerint csak gyülekezetek képezhetik az egy
házmegyét — merőben ellenkeznék, a soproni egyházmegyébe be nem olvasztható; 

helyeslőleg tudomásul vétetik.
G 4 .  A tavali kér. gyűlés j. k. 46-dik pontja alatt a soproni tanári karnak a tápintézet 

kormányzása iránt támasztott indítványára hozott végzéshez képest a soproni Couvent beadja jelentését, 
melyet az 1853-dik évi kér. gyűlés jegyzőkönyvében kiemelt irányadó elveket továbbra is teljes épség
ben fin tartja és a tápintézet iránt létrejött egyezkedések eredeti szövegének melléklésével párhuzamosan 
az illető szakaszoknak újabb, bővebb és a jelen gyakorlati viszonyokhoz képest szabatosabb szövegezését 
hozza javaslatba;

a kér. gyűlés a soproni Convent által javaslatba hozott szövegezést egész terjedel
mében elfogadja, csupán a 74-dik §-ban tett ezen módosítónak: „a presbyterium a 
már felülvizsgált számadást eredetiben összes mellékleteivel együtt tudomás végett a 
kér. számvevőnek beküldi“.

0 5» . U. u. gyűlés j. k. 47-dik pontjának utolsó kikezdésénél Altdörfer Keresztély folyamodik, 
miszerint sok időt, fáradságot és zeneirodalmi tanulmányozást igénybevett Choral-könyvéért amúgy sem 
lóvén a kerülettől megfelelőiem díjazva, az egyházkerület annak megmutatásául, hogy műve figyelemre 
érdemesittetett és méltánylást talált, a kérdésben levő müvek visszadása iránt hozott határozatától 
álljon el ;

a kér. gyűlés nem lévén azon helyzetben, hogy a képezde tulajdonát képező mü
veket átengedjen, Altdörfer müvének méltánylása mellett mégis előbbi határozatánál 
megmarad és folyamodót újólag a művek vagy azok értékének visszaszolgáltatására 
kötelezi.

0 0 .  U. a. gyűlés j. k. 49-dik p. 3-dik alpontjánál Tót-Kereszturra vonatkozólag Superin
tendens ur szóval jelenti, hogy a névcsere folytán felmerült tévedés el van intézve ; 

tudomásul szolgál.
0 7 .  U. a. gyűlés j. k. 53-dik p. alatt Superintendens ur jelenti, hogy vett megbízatásához 

képest a gyámoldának az orsz. nyugdíjalapba be nem olvaszthatása iránti kerületi végzést a nmltgu 
minisztériumnak felterjesztette ;

tudomásul szolgál.
0 8 .  U. a. j. k. 54-dik pontjánál dr. Beliczay Elek, mint a néhai Beliczay Jónás végren

deleti végrehajtója jelenti, hogy a Soproni Lyceum javára tett 3000 frt hagyományból 1500 frtot 
behajtott, és azt az illetékes pénztárba beszolgáltatta, kilátásba helyezvén azt is, hogy a még hátra
levő 1500 frtot kamataival együtt, melyek egyébkint jelzálogilag is teljesen biztosítva vannak, rövid 
idő alatt behajtja, és számadását még ez évben beterjeszti ;

tudomásul vétetik.
0 9  U. a. gyűlés j. k. 55-dik pontjánál felvétetett a dunántúli helvét és ugyancsak a 

dunántúli á. h. ev. egyházkerületek által a Veszprémmegyébe kebelezett Gyimóth községben a helv. 
és ágostai hitv. hívek közt fenforgó vitás kérdések békés megoldása végett kiküldött vegyes-bizottságnak
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két rendbeli jkönyve, melyek szerint a vegyes-bizottság a reformált kerület részéről nt. Stettner Ig- 
nácz esperes, Szekeres Mihály egyházmegyei jegyző, t. Vághó Ferencz, mint helyettesitett bizottmányi 
tag és Baráth Ferencz urak; az evang. kerület részéről: nt. Tatay Sámuel esperes, Ajkay Imre espe- 
rességi flgy., Gyurátz Ferencz és Lazányi Béla bizottm. tagok jelenlétében f. évi ápr. 30-án Pápán 
gyűlést, május 1-jén pedig Gyimóthon a mindkét hitv. hívekkel közösen értekezletet tartván, a vegyes
bizottmány a n.-geresdi egyezség szövegében nem talál ugyan oly pontot, mely a gyimóthi két felekezet 
tagjai közt meglazult testvéries egyetértés újra megszilárdításához elfogadható módot nyújthatna, mégis 
tekintve a mindkét felekezetű hívek közös múltját, melyszerint különösen 1848 óta teljesen egyesült 
erővel és egyenlő áldozatokkal közösen épített templomukat és iskolájukat fentartották, tekintetbe véve 
azt is, hogy mindkét fél számarányban is körül-belül egyenlő ; a mindkét félre nézve szebb jövendőt 
Ígérő békés egyetértés érdekében és a méltányosság alapján a vitás ügy főbb kérdéseiben, u. m: a 
közös tanítói állomás betöltése, a közösen építendő templom belfelszerelése, az esperesi látogatások, 
a presbyterium mikép alakítása iránt az eltérő nézeteket összeegyeztető megoldási pontokban megál
lapodik; de ezen pontok a gyimóthi mindkét felekezetű hívek elé terjesztetvén, a tanító választására 
nézve javaslott kiegyezkedési pont, melyszerint felváltva egyszer helvét, egyszer ág. hitv. egyénnel 
töltetnék be a megürült tanítói állomás, az ág. h. ev. fél részéről ugyan egyértelemmel, de a helv. 
hitv. hivek részéről egyátaljában el nem fogadtatott, minél fogva a küldöttség kiegyeztetési kísérletét 
ez úttal meghiúsultnak tekinti ;

a bizottmány eljárása teljesen inéltányoltatván, a vitás ügy békés megoldását czélzó 
kísérlet meghiúsulta sajnos tudomásul vétetik.

7 0 .  U. a. gyűlés j. k. 58-dik pontja alatt Poszvék Sándor kér. számvevő az ezen pont 
alapján kiküldött bizottság nevében tárgyalás végett ajánlólag beterjeszti az első magyar általános 
biztosító társasággal létrejött szerződésjavaslatot, egyúttal jelentvén, hogy a befolyó járulékok 71/20/0-a 
az egyházkerület megbízottjának fáradozása jutalmául a társulat részéről külön engedélyeztetett;

a szerződési javaslat az egyházmegyékkel már közölve lévén és ezeknek szabály- 
szerű meghallgatása mellett elfogadtatván, Poszvék Sándor számvevő és Keszler Károly 
megbízott a szerződés formaszerü megkötésére megkatalmaztatnak ; az egyházkerület 
megbízottjának külön dijaztatása iránti jelentés pedig tudomásul vétetik.

7 1 .  U. a. kér. gyűlés j. k. 59-dik pontjára a kér. pénztáritok jelenti, hogy a Jugovics 
Lázár-féle alapítványi tőke be van hajtva ;

tudomásul szolgál.

í

7 2 .  U. a. kér. gyűlés j. k. 60-dik p. alatt vett megbízatások szerint Superintendens ur és 
kér. számvevő a soproni convent elnökének ide csatolt nyilatkozata mellett jelentést tesznek, mely 
szerint Gf l o s i u s - Ar t n e r  S a r o l t a  alapítványra nézve, meggyőződvén arról, hogy a kamatok kama
tainak iskolai czélra leendő fordítását úgy az alapítólevél, mint a pénztár állása megengedi, a soproni 
convent engedve felhívásuknak, határozatilag biztositotta a soproni főtanodai pénztárnok számára a 
nevezett alapítványból azon 120 frt évi járuléknak élvezetét, melynek befizetését a múlt években meg
tagadta ; úgyszintén a főtanodai, névszerint a J e s z e n á k  és T o r k o s  Sámuel - féle alapítványokra 
nézve is — megszüntetvén ezek kezelésében az eddig gyakorlatban volt tartalék-rendszert, melynek 
czélja volt a folyó jövedelem rovására a tőke szaporítása, ezen alapok jövedelme, csupán a kezelési 
költségek lerovásával, csorbítatlanul a főtanodai pénztárba fog befolyni; végre a Gf losius  Dá n i e l -  
féle alapítványokra nézve, melyet a soproni convent az 1876-dik évi kér. gyűlés 39-dik pontja alatti 
végzéssel elintézettnek tekint, a jelentésttevő superiutendens és számvevő urak előadása szerint időközben 
kitűnvén, hogy 1853-ban az egyházkerület és a soproni convent közt létrejött szerződés mellékletéül 
szolgáló azon jegyzékben, melyben a soproni convent kezelése alatti és a főtanodai pénztár jövedelmének 
szaporítására szánt alapítványok soroltatnak elő, nevezett alapítvány is emlittetik, felhívják az egyház- 
kerületet, miszerint ezen említett körülményre utalva, saját kebeléből kiküldendő két tag hozzáadásával 
a soproni presbyteriumot ezen ügy bővebb tanulmányozása és tisztába hozatala iránt utasítsa ;

a jelentésnek a Glosius-Artner Sarolta-féle alapítványra vonatkozó, úgy a főtanodai 
alapítványok jövedelmének hova fordítása iránti része tudomásul vétetvén, a Glosius 
Dániel-féle alapítványra nézve az egyházkerület a maga kebeléből kiküldvén Poszvék 
Sándort és Takács Dénest, a soproni presbyteriumot felhívja ezen ügynek az említett 
1853-diki szerződés figyelembevételével leendő megvizsgálására, ez iránti jelentése ide 
beváratván.

7 3 .  U. a. kér. gyűlés j. k. 61-dik pontjára Schleining Károly, a tolna-baranya-somogyi 
egyházmegye esperese jelenti, miszerint az esperesség azon részében, melyben az egyházi tartozások és 
pénztári hátramaradások leginkább megtorlódtak, az esperességi felügyelő kíséretében egyházlátogatást 
tartván, a gyülekezetek hátralékos egyházi tartozásaiknak vagy törlesztésre adott kötvényekben, vagy
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készpénz fizetéssel leendő törlesztésére késznek nyilatkoztak, mire nézve tartozásaiknak pontos kimuta
tását kívánják ;

a tartozások kimutatása iránt a tolna-baranya-somogyi egyházmegye pénztárnoki 
hivatala a kerület pénztárnokával és számvevőjével együttesen utasittatván ; a jelentés 
tudomásul vétetik.

7 4 .  U. a. kér. gyűlés j. k. 63-dik p. alatt Schleining Károly tolna-baranyai esperes szóval 
jelentést tesz, miszerint az egyházmegyébe keblezett Német-Hidas a vele kapcsolatban volt Rácz-Hidas 
törvényes utón történt különválásával és illetőleg ennak anyásitásával minden anyagyülekezeti kö
telékből kivált és miután ezen német-hidasi gyülekezet ezen — az egyházi rendszer 9-dik §-ába 
ütköző és már huzamosb ideig tartó állapotából i kibontakozására nézve sem anyásitása, sem más anya
gyülekezethez leendő törvényes bekebleztetése iránt mindekkorig nemcsak hogy lépéseket nem tett, 
hanem még az ez iránt tett ideiglenes intézkedéseket is hatálytalanná tette, — jelentésttevő esperes 
az egyházkerületet Német-Hidasra nézve — már csak az anyakönyvek rendes és törvényes kezelése 
iránt fennlévő felelőssége tekintetéből is — mielőbbi intézkedésre hivja fel ;

az ügy az egyházmegyéhez visszahelyeztetvén, az esperes utasittatik, hogy Német- 
Hidast egyházmegyei hatósági intézkedés u tján , a törvényesen megállapított és már 
gyakorlatban volt lelkészi fizetések és illetékek fentartása és köteleztetése mellett, az 
egyházi rendszer 10-dik §-a figyelemben tartásával valamely anyagyülekezethez kapcsolja, 
ezen eljárásáról jelentése beváratván.

Jegyzettel Ritter István, e. k. egyh. főjegyző.

7 5 .  Olvastatott Andorka János somogyi esperesnek a hrasztováczi, antonováczi s daruvári 
slavoniai missiókról beadott évi jelentése, melyszerint Renner Endre porrog-szt-királyi lelkészszel f. 
évi jun. 9-én Hrasztováczon megjelenvén, azon napon Haas János jeles tanító vezetése alatt levő 64 
tanulóval s 22 confirmándussal szép eredményű vizsga tartatott; — az anyakönyvek, — számadások 
megvizsgáltatván, rendben levőknek találtattak, s ez alkalommal a gondnokok megválasztattak ; más 
napon ugyanott Renner Endre lelkész isteni tiszteletet tartott, az úri szent vacsorát kiszolgáltatá, 
esketett s temetett.

Jelentő esperes junius 10-én Antonováezon a helybeli s nagyszámban összesereglett vidéki 
hívekkel megtartá az isteni tiszteletet s az ur szent vacsoráját az evangelicus és református híveknek 
külön kiszolgáltatá ; az anyakönyveket, számadásokat átvizsgálta s mindent rendben talált ; gondnokokat 
választatott és a hivek között felmerült viszályokat békés utón elintéző.

Junius 10-én lelkész társával Daruvárra érvén, saját tapasztalásuk s Lotz János gondnok 
előadása szerint ezen missiót legszomorubb állapotban találták ; — az ajándékozott beltelkeu az előző 
években felhalmozott építőanyagok részben elromolva vannak, részint a gondnok által — a végpusz
tulástól megóvandók — kölcsönbe adattak, s ekként az ügy iránti érdeklődés nyomát sem találták.

A missiónak a múlt évi kér. gyűlés 64-dik jegyzőkönyvi pontja szerint tőkéje 965 frt volt, 
— ennek egy évi kamatja 57 frt 90 kr. ; ehez járul a Gusztáv-Adolf egylet segélye 243 frt 15 kr., 
az egyetemes gyámegylet küldeménye 26 frt 31 kr., — összesen 1292 frt 36 kr ; ebből levonandó 
Hrasztovácznak építésre küldött 42 frt 31 kr., Tanács József helyettestanitónak 25 frt, utazási költsége
62 frt, levél és postadijakra 3 frt 6 kr., — összesen 132 frt 36 kr., marad tehát a missió tőkéje
1160 frt ;  ebből 1014 frt 79 kr. a nagy-kanizsai takarékpénztárban, 145 frt 21 kr. pedig szabály- 
szerüleg kiállított magán-kötelezvényekben van elhelyezve.

Végre megújítja tavali abbeli javaslatát, melyszerint noha Hrasztovácz Haas János buzgó 
tanítójának vezetése alatt szép előhaladást képes felmutatni, mégis ezen több ezer lelket számláló 
missió fenállhatására s virágzására elkerülhetleniil szükséges, egy a magyar, német és tót nyelvet 
egyaránt értő és beszélő lelkésznek Antonováczra küldése, aki a szétszórt hitrokonok között az erkölcsi 
központot és kapcsot képezze ;

a jelentésben foglaltak — a jelentő esperes és lelkész lankadatlan buzgalmának 
elismerésével — tudomásul vétetvén, 62 frt utazási költségeik a missió tőkéjéből utal-
ványoztatnak, s főt. Superintendens urnák a slavoniai missió továbbra is főpásztori
gondozásába ajánltatott.

7 G .  Ezzel kapcsolatban felolvastatott a somogyi esperesség által beterjesztett jelentése 
Renner Endre porrog-szt-királyi lelkésznek, melyszerint f. évi július 9-én Barcson isteni tiszteletet 
tartván, az e vidéken szórványban levő hivek — több eseteket felsorolva — más hitfelekezet részéről 
követelt s hazai törvényeinkkel ellenkező szolgálmányok teljesítése iránt panaszt emeltek ; továbbá a 
vidéken szétszórt hivek — állítólag 100 házaspár — öszzeirását, gyülekezet alakithatása végett, 
kérelmezték ;

7
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a Barcs vidéki szórványban levő hitrokonok szomorú viszonyai sajnos tudomásul 
vétetvén, az összeírás teljesítésével Renner Endre lelkész megbizatik, s az eredményről 
e helyre teendő jelentésében az ottani viszonyok alapos és tárgyilagos tanulmányozása 
és vizsgálata után azok ismertetésére felhivatván, a megbizó levélnek nevezett lelkész 
részére leendő kiadására főt. Superintendens ur felhatalmaztatok.

7 7 . Schleining Károly tolna-somogy-baranyai esperes beterjeszti az adolfsdorfi missióról évi 
jelentését, melyszerint Royko Károly m.-bólyi lelkész Adolfsdorfot ez évben az árvizek és járhatatlan 
utak miatt meg nem látogathatván, Blitzer J. segédlelkész személyesen bemutatá nála az egyházi és 
építési számadásokat, melyeket rendben talált. A fentirt segédlelkész azon szomoritó jelentést tévé, 
hogy a helyről több hitrokon családok házaikat elhagyva, tova vándorolnak ; továbbá minthogy a prot. 
hívek Slavouiában falvak és pusztákon szétszórva laknak, ezek lelki gondozására egész Slavoniára egy 
vándor-lelkész kineveztefését tartaná szükségesnek; ezen szolgálatra magát felajánlja s vándor-lelkészszé 
kineveztetését kéri ;

ezen missió anyagi és lélek számban hanyatlása sajnos tudomásul vétetett; a vándor
lelkész kinevezése iránti intézkedésre nézve jelenleg a kerület nem tartja az időt el
érkezettnek.

7 8 . A múlt évi kér. gyűlés jkönyvi 64-dik pontja szerint főt. Superintendens ur Kis János 
superintendens és magyar iró emlékszobrára az országos sanyarú pénzviszonyok között, a gyűjtés ered
ménytelenségét koczkáztatni nem akarván, — ebbeli megbízatásának ez évben felelt meg, s jelenti, 
hogy a folyton tartó nyomasztó anyagi viszonyok miatt a gyűjtés csak 76 frt 9 krt eredményezett ;

főt. Superintendens urnák a gyűjtés körüli fáradozásáért köszönet szavaztatott.
7 9 . Ezzel kapcsolatban olvastatott Poszvék Sándor kér. számvevőnek ezen emlékszobor létre

hozása tárgyában beadott indítványa, melyszerint az emlékszobor csak akkor fog az egyházi s nemzeti 
közérzületnek megfelelőleg valósulni, ha ezen eszme minél tágabb körben nyer pártolást és a kezde
ményező egyház a nemzeti s irodalmi közélet tényezőinek közreműködését is igénybe veszi, s azért 
indítványozza : „hogy a kerület által választassák egy hat tagból álló bizottság, mely az egyházkerület 
nevében a szükséges intézkedéseket megtegye ; nevezetesen :

1- ször az egyházkerületben s amennyiben szükségesnek látja, az egyházkerületen kivül is a 
hívek között gyűjtést rendez ;

2- szor felhívja Sopron megyét és városát, mint jelesünk születése és működése helyének tör
vényhatóságait, úgy az irodalom érdekeit képviselő soproni irodalmi és művészeti kört, hogy tekintve 
a dicsőültnek nemzeti s irodalmi érdemeit, saját hatáskörükben gyűjtést eszközölni méltóztassanak ; e 
végett Sopron megye és Sopron városa, úgy a nevezett irodalmi kör hat-hat megbízottat választván, 
akik az egyházkerület által választottakkal a 24 tagból álló „Kis János emlékszobor-bizottságot“ 
képeznék, mely a megalakulás után működését azonnal megkezdené ;“

ezen indítvány köz helyesléssel egész terjedelmében elfogadtatván, a kerület részéről 
Poszvék Sándor elnöklete alatt Vörös József, Gombótz Miklós, Bognár Géza, Takács 
Dénes, Schreiner Károly a bizottság tagjaiul megválasztattak s az indítvány tovább 
terjesztésével megbizattak ; s a főt. Superintendens ur által eddig gyűjtött összeg a 
bizottságnak átadatni rendeltetett.

8 0 .  Ugyanannak jkönyvi 68-dik pontja alatt főt. Superintendens ur abbeli megbízatása, 
hogy a dunamelléki helv. hitv. egyházkerületnél tolna-somogy-baranyai egyházmegyénk irányában a 
N.-Geresdi egyezség elfogadását kieszközölné — továbbra is kiterjesztetvén, jelenti miszerint a fent
irt helv. hitv. egyházkerülettől a válasz hozzá mai napig be nem érkezett;

minélfogva ebbel! megbízatása ismét továbbra is kiterjesztetik.
8 1 .  Ugyanannak jkönyvi 75-dik pontjában Kund Mihály soproni tanítótól követelt 22 frt 

29 kr. gyámoldai járulék hátralék kamatjának Petrik János volt gyámoldai alpénztárnok általi befize
tése elrendeltetvén főt. Superintendens ur szóval jelenti, hogy a befizetés az illető által teljesittetett ;

tudomásul szolgál.
8 3 .  Az egyházkerület délkeletvidéki törvényszéke kiegészítendő lévén, főt. Superintendens 

ur felhívja a kér. gyűlést a hiányzó világi elnök és törvényszéki bírák megválasztására;
minekfolytán ezeu egyházkerületi törvényszék világi elnökének Ajkay Imre egyház- 

megyei felügyelő; — biráinak egyházi részről Bognár Endre, Zatkalik Károly lelkészek; 
— világi részről Lazányi Béla, Unger Manó és ifj. Bélák István választattak.

8 3 .  Főt. Török Pál a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület superintendense megküldi a 
Pesten felállítandó közös prot. theologia aeademiára kerületünkben gyülekezetek adakozásait, mely ka
matokkal együtt 319 frt 31 krt tesz és csatolja az adakozó egyházak névjegyzékét;

miután a múlt évi egyetemes gyűlés jkönyvi 7-dik pontja szerint ezen alapítványt 
tevő egyházaink oda nyilatkoztak, hogy a visszatérítendő összeget a felállittatni szándó-
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költ ág. hitv. evaiig. theologia academiára átengedik, főt. Superintendens ur a 319 frt 
31 krnak az egyetemes központi pénztárba befizetésére felkéretett; azonban a közlött 
névjegyzékben több adakozók benn nem foglaltatván, utasittatuak egyetemes gyűlési kül
dötteink, miszerint az egyetemnél sürgessék, hogy a duuamelléki helv. hitv. egyház- 
kerület — mely ezen alapítványokat ez ideig kezelte — az adakozásokra vonatkozó 
eredeti jegyzékeket át, illetőleg kiadja.

8 4 . Az egyetemes tanárvizsgáló bizottság tagjainak a kerület részéről : a theologiát ille
tőleg Müllner Mátyás, Rajcsányi János és Poszvék Sándor, a bölcsészeiben Gombótz Miklós, a történe
lemben Fehér Samu, latin és német nyelvben Király József, görögben Thirring Károly, a természet
rajzban Poszvék Gusztáv választattak;

mely névsornak az egyetemen bejelentésével az egyetemes küldöttek megbizatnak.
8 5 .  A múlt évi egyetemes jkönyv 28-dik pontja szerint a Zelenay-alapitványból osztandó 

segély — a szabályos 3 évi időszak lejárván — az ez évben tartandó egyetemes gyűlésen lesz megállapítva ;
egyetemes gyűlési küldötteink, a soproni képezde részére újra segély kieszközlésére 

felhivatnak.
86. Andorka János somogyi esperes mint a csurgói állami tanitóképezde tanképesitő vizsgáin 

a múlt évi egyetemes gyűlés jkönyvi 31-dik pontjának határozata szerint, kerületünk részéről kiküldött 
biztos beadja jelentését, melyszerint a csurgói állami tanitóképezde tanképesitési vizsgáin f. évi junius 
21. és 22-ik napjain jelen volt, s ez évben ezen intézetben a tanfolyamot végzett két ág. hitv. evang. 
ifjú, u. m. Takács József és Sas Lajos a vallás- és erkölcstanból igen jó sikerrel tették le a vizsgát ;

tudomásul szolgál.
Felvétetett a Lajos-Komáromi gyülekezetnek folyamodása, melyben ezelőtt 5 évvel 

vasár- és ünnepnapokon 3 nyelven tartatni szokott délelőtt három és délután három, összesen hat isteni 
szolgálatot — lelkészük betegeskedése miatt — háromra szállították le, de miután ezen határozatokat 
a gyülekezet erkölcsére károsnak s a hívek közötti egyenetlenségek okozójának tapasztalták, a régi 
gyakorlat életbeléptetése iránti gyülekezeti határozatokat helyben hagyatni kérik;

ámbár a kerület megvan győződve, hogy a vasár- és ünnepnapokon a három nyel
ven tartott hat isteni tisztelet a lelkészre nézve majd emberi erőt meghaladó munka 
és kötelezettség, mely a hívek lelki épülésére is csak hátrányos lehet ; — mégis a gyüle
kezet önkormányzati jogát korlátozni nem kívánván, s tekintetbe véve Szarvassy Sámuel 
helybeli lelkésznek közhelyesléssel és elismeréssel fogadott s egy valódi lelki pásztort 
szépen jellemző nyilatkozatát — melyszerint saját feláldozásával is hívei között a békés 
egyetértést fentartani kiváuja — a folyamodásban foglalt kérelemnek hely adatott.

88. A vasi közép egyházmegye részéről — miután a f.-lői reálgymnasiumot látogató tanulók, 
ha onnan más vagy különösen állami reáltanodába kívánnak lépni, tölök felvételi vizsga követeltetik, s 
ha ezt ki nem állanák, azon osztályt melyet a nevezett tanintézetben végeztek, ismételni kénytelenek 
— inditványoztatik, hogy a kerület részéről vizsgálat rendeltessék el aziránt, váljon a f.-lői alreál- 
gymnasi'um berendezés, felszerelés és tanítás tekintetében megfelel-e az állami alreáltanodák szerveze
tének ; — ha e tekintetben hiányok tapasztaltatnának, úgy hasson oda a kerület, miszerint a hiányokon 
mielébb segítve legyen, — ha pedig az intézet a törvény minden kellékeinek megfelel, úgy a f.-lői 
alreálgymnasium nyilvánossági jogát tekintetbe nem vevő viszás eljárás megszüntetésére a nmlt. vallás- 
és közoktatási ministeriumnál a megkivántató lépések megtétessenek;

az indítvány a f.-lői tanintézetek igazgatójának jelentésében adandó felvilágosítás 
végett kiadatni rendeltetett; addig is utasittatik — hogy az intézet érdekében — az 
állam által alreálgymnasiumaiban behozott tantervhez alkalmazkodni igyekezzék.

8 9 . A vasi közép egyházmegye a Nemes- és Rempe-Hollósi híveknek a koltai gyülekezettől 
elválását tárgyazó egyházmegyei gyűlési jkönyvi határozatot s ebben foglalt véleményét beterjeszti ;

az egyházmegyéhez törvényszékén leendő tárgyalás végett visszaküldetik.
9 0 .  Felvétetett a Iiodosi gyülekezetnek folyamodása, melyszerint uoha az 1874-dik évben 

több fiókgyülekezetei a domonkosfai anyagyülekezethez csatoltalak, mégis ezekért a kerületi tartozások 
két éven át általa fizettettek ; — kéri tehát ezen fiókgyiilekezetekre kivetett kerületi tartozásokat a 
domonkosfai gyülekezet tartozásaihoz átíratni s Domonkosfii által a helyette két éven át fizetett összeg 
visszatérítését elrendelni ;

a vasi közép egyházmegyének — a kér. számvevőjéhez az eljárás eredményének 
bejelentése mellett — saját hatáskörében elintézés végett kiadatik.

9 1 .  A szőke-dencsi leánygyülekezet az iránt folyamodik, hogy tanítójának a keresztelési 
engedély megadassák ;

a somogyi egyházmegyének azon utasítással adatik ki, hogy ezen folyamodásban 
foglalt kérelemre nézve véleményét főt. Superintendens úrhoz fel térj eszsze, a ki jelentésének 
bevárása mellett — a további intézkedésre felhatalmazhatott.
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0 3 . A kemenesi egyházmegye részéről beterjesztetik a szt-gróti leánygyülekezetnek a nmlt. 
belügyministeriumhoz intézett ima- és iskolaház felépithetésére országos könyöradomány gyűjtési engedély 
megadása iránti folyamodása, s az erre vonatkozó egyházmegyei vélemény, melyszerint a nevezett leány
gyülekezet lélekszáma s vagyoni állapotát tekintve alig remélhető, hogy az eddigi tetemes segélylyel 
és a szándékolt gyűjtés eredményével a bemellékelt ima- és iskolaház terve kivihető lenne; — de népe
sebb s vagyonosabb leáuygyülekezetek is a buzgóság hátránya nélkül használják iskolatermeiket imaházak- 
uak, s igy a szt-gróti híveknek elébb a törvény kívánalmainak megfelelő iskoláról gondoskodás ajánl- 
tatik, mielőtt ugyan hitbuzgalmukról tanúskodó de anyagi erejüket messze túlhaladó ima- és iskolaház 
építéséhez kezdenének ;

az egyházmegyei vélemény helyeslésével a folyamodás az egyházmegye utján a 
nevezett leánygyülekezetnek visszaküldetik, s az egyházmegyei vélemény az ottani hívek 
beható figyelmébe ajánltatott.

0 3 . A zalai egyházmegye beadja az eöcsi leánygyülekezetnek a nmlt. belügyministeriumhoz 
intézett folyamodását, melyben roskadt templomuk felépithetése végett könyöradományok gyűjtésére enge
délyt kérnek, s mellékeli az egyházmegye pártoló véleményét;

minek alapján a folyamodás főt. Superintendens urnák felterjesztés végett kiadatott.
Jegyzetté: Káldy Gyula, kér. vil. főjegyző.

0 4 .  A f.-péterfalvi leánygyülekezet iskolája felállításához szükséges költségek fedezésére 
a m. k. belügyministeriumhoz a dunántúli egyházkerület körén belül eszközlendő sególygyüjtés enge
délyezése iránt folyamodik, az illető esperesség ajánlata mellett ;

folyamodása főt. Superintendens ur ajánlásával a belügyministeriumhoz felterjesztetik.
0 5 .  A soproni felső egyházmegye f. évi gyűlése végzésével az egyházunkban divatozó, de 

a gyülekezetekre nézve nagy terhekkel járó, az illető ifjakra nézve pedig erkölcsi tekintetben károsan 
ható supplicatiót végkép beszüntetni óhajtja ; a tolna-baranya-somogyi egyházmegye pedig f. évi köz
gyűlésében emelt indítványával épen a supplicatió jól felfogott érdekében, nehogy az inkább csak helyi 
érdekű és kisebb körű intézetek országszerte eszközlött supplicálásukkal, az egyetemes érdekű és nagy 
vidékü főtanodák rovására és ezeknek leszorításával úgy a gyülekezetek, mint magánosok adakozási 
buzgóságát továbbra is igénybe vegyék és kimentsék ; a supplicatiónak szabályozását sürgeti oly ér
telemben, hogy az országos supplikálás joga csak kisebb számú főtanodákra szorittassék és az igy jo
gosított főtanodák száma és neve kerületenkint szabatosan meghatároztassék ;

az egyházkerületi gyűlés elismeri a supplicatió ügye rendezésének sürgős voltát és 
az ez iránt tett indítvány felterjesztésével kéri az egyházegyetemet, hogy legalább is e 
tárgyban hozott előbbi határozatát foganatosítani méltóztassék.

0 6 .  A tolna-baranya-somogyi egyházmegye f. évi aug. 1-én tartott gyűléséből felterjesztett 
jegyzőkönyvével felhívja az egyházkerület figyelmét a lelkészi hivatalok betöltése körül újabban fel
merülni szokott oly visszaélési esetekre, melyek nemcsak hogy az Apostolnak azon intésével, hogy : 
„mindenek ékesen és jó renddel legyenek közöttünk“, merőben ellenkeznek, hanem mig egy részről a 
választó-gyülekezetekben az egyház és a vallás iránti kegyeletes érzelmeknek szomorú hanyatlását jelzik, 
másrészről a lelkészi hivatalnak erkölcsi súlyát és befolyását csökkentik és azt az egyházban méltán 
megillető azon állásában, melyszerint a valláserkölcsi élet vezérletére van hivatva, veszélyesen meg
ingatják ; mire nézve, miután ennek orvoslására az egyházi rendszerben feuálló hivatal-betöltési és 
választási szabályzatok nem volnának elégségesek, sőt a baj fészke némileg épen a szabályozott vá
lasztási módozatban volna található ; a felszólaló egyházmegye indítványt tesz : nevezne ki az egyház- 
kerület oly bizottmányt, mely tekintettel a választási törvények hiányaira és fogyatkozásaira, ezeknek 
módosítása és pótlása iránt véleményes javaslatát ide beterjeszsze ;

az egyházkerületi gyűlés szomorúan értesült azon választási visszaélésekről, melyek 
az egyházmegyét ily komoly feloszlatásra készteték és ezen iuegszomorodott érzetét 
jegyzőkönyvében is kifejezi ; de mégis — miután veszélyesnek és egy erkölcsi testület 
consolidált állapotával épen meg nem férőnek látná, ha alig érvényre emelt „egyházi 
rendszeriét már is bolygatná — az egyházmegyét netán újólag felmerülhető vissza
élési esetekre nézve a rendszernek megfelelő eljárásra utasítván, a választási törvények 
revisióját sürgető indítványt ezúttal mellőzi.

0 7 .  Ugyan a tolna-baranya-somogyi egyházmegye f. évi aug. 1-én tartott közgyűléséből 
felemlítvén, hogy a siket-némák képzésére hazánkban csak a váczi intézet áll fenn és ez is oly szűk 
határok közt, hogy statistikai kimutatás szerint a szerencsétleneknek csak egy eltűnő csekély részét 
képes befogadni, ennek tekintetbe vételével indítványozza, hogy egyetemes egyházunk szabad gyűjtés 
utján a váczi siket-néma intézetben egy protestáns növendék számára egy alapítványi hely létesítését 
kezdeményezze;

az indítvány pártolólag az egyetemes gyűléshez terjesztetik.
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9 S . A felső-lövői isk. nagybizottmány nevében és végzésében Neubauer János isk. igazgató 
Poszvék Sándor helyébe, ki Sopronba történt áthelyezésével a felső-lövői isk. bizottmányból kilépett, 
Blochmann Ernő, pinkafői lelkészt hozza javaslatba; 

elfogadtatik.
9 9 . Tulinszky Dániel, aki a gymnasium 3 osztályát végezte, tekintettel arra, hogy iga

zolása szerint már 2 évig segédtanítói minőségben sikerrel működött, a 4-dik gymn. osztály elenge
désével a soproni képezdébe való felavatását kéri;

felvételi vizsga köteleztetése mellett kérelme megadatik.
Í O O .  A jövő évi kér. gyűlés helyéül sorrend szerint Tolna következvén — Bonyhád mező

város tűzetett ki.
Í O I .  A jelen gyűlés jkönyvének hitelesítésével a kerületi elnökség, és jegyzői karon kívül 

megbizatnak : Tatay Sámuel, Peregi Mihály, Fadgyas Pál és G-yurátz Ferencz.

Jegyzettet Ritter István, e. k. egyházi főjegyző.

K a r sa y  S án d or ,
s u p e r i n t e n d e n s .

T a ta y  S á m u el,
e s p e r e s .

G y u rá tz  F er en cz ,
e v . l e lk é s z .

Hitelesítették :
Id . P e r e g i  M ih á ly ,

felügyelő.

F a d g y a s  P á l ,
e v .  t a n á r .
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A  dunántúli ág. liitv. evang. egyházkerület, az 1878. évi aug. 14-én és 
következő napjain Bonyhád mezővárosában, főtiszt. Kai'say Sándor 
superintendens és mélt. báró Pl’ónay Dezső kei*, felügyelő urak 
ikerelnökletével rendes évi közgyűlést tartott; —  jelenvoltak: 
Ritter István egyházi, és Káldy Gyula világi egyházkerületi 
főjegyzők, Poszvék Sándor kér. számvevő, Scheffer Károly 
kér, pénz tárnok, — mégis az egyházmegyék és sz. kir. városi 
gyülekezetek részéről a következő egyházi és világi elnökök és 
képviselők :

A soproni felső egyházmegyéből : Fleischhacker Károly esperes, Posch 
Frigyes lk.

A soproni alsó egyházmegyéből : Zongor Endre helyettes esperes.
A vasi felső egyházmegyéből : Renner Endre esperes, Neubauer János 

a f.-lői tanintézetek igazgatója, Fürst János lk.
A vasi közép egyházmegyéből : Kund Sámuel esperes, Hafenscher 

Károly lk.
A kemenesaljai egyházmegyéből: Csapli István esperes, Hering János 

lk., — Radó Dienes egyházmegyei Agy., Radó Zoltán.
A veszprémi egyházmegyéből : Tatay Sámuel esperes, Gyurácz Ferenez, 

Szarvasi Sámuel lkk.
A győri egyházmegyéből : Mészáros István esperes, Bognár Endre lk. 
A fehér-komáromi egyházmegyéből: Smid Mihály esperes.
A zalai egyházmegyéből : Lágler György esperes.
A somogyi egyházmegyéből : Andorka János esperes, Németh Pál lk. 
A tolna-baranyai egyházmegyéből: Schiebung Károly esperes, Dobrowszky 

János egyházmegyei Agy., — Bauer Adolf, Szutter Károly, Bergmann Lajos, 
Balogh Imre, Knarr Sámuel, Straner György, Kring Miklós, W ágner Samu, Péter 
Lajos, Lágler Lajos, Érmei Gyula, Borbély Lajos, W ágner János, Jeskó Lajos, 
Sántha Károly, Nagy Sándor, Hammel Alajos, Guggenberger János, G raf József 
lkk., W iesner Boldizsár a bonyhádi algymnasium e. e. igazgatója, Dunajcsik 
János, Kirchner Elek segédlkk., — Grosch György, Péter Endre, Lang Sándor, 
Mühl János tanitók; — Nádossy Kálmán, Kurcz József, Tóth István, K irch- 
knopf Ágoston, Fördős Vilmos, Fördős Géza, Tóth Ödön, K narr Albert, Fur- 
mann Károly, Franck Jakab, Rock Alajos, Scriba György.

Sopron sz. kir. városi egyház részéről: Boór Károly Agy., Bognár Géza. 
Győr sz. kir. városi gyülekezet részéről: Fadgyas Pál tanár.
Kőszeg sz. kir. városi gyülekezet részéről: Michaelis Izidor lk.
A soproni főtanoda részéről: Müllner Mátyás igazgató, Király József 

képezdei igazgató, Fehér Samu tanár; — és számos liivek.

Mely alkalommal:
Buzgó egyházi ének és Ritter István kér. egyh. főjegyző által elmondott és Isten szent lel

két segélyül kérő ima után háró Prónay Dezső kér. felügyelő ur négy év előtt e helyen tötént meg
választásának s hivatalába iktatásának kedves emléke által meghatva üdvözli az egyházkerület össze-

í
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gyűlt tagjait. Hivatalos állásának elfoglalása alkalmával azon meggyőződésének adott kifejezést, hogy 
evang. hitvallásunk a szeretet és szabadságon alapszik, de nem elég ez érzést és eszmét a hivatalos 
hatáskörben fejleszteni s terjeszteni, a társadalmi működés ád ezeknek nagyobb lendületet, a melyhez 
részéről a kellő erő és erélylyel — messze lakva a kerületen kivül — fájdalmára közvetlen hozzá 
nem járulhat. Visszapillantást vetve eddigi működésére, fontos és nagy horderejű jelenségekre hívja fel 
a figyelmet ; — ilyen az e hazában fenálló protestáns egyházak szervezkedési törekvése ; — helvét hitv. 
atyánkfiái zsinatilag akarják ezt megoldani, mig az ág. hitv. egyházkerületek megalkotott és életbe
léptetett „Rendszerek" által hiszik, ezen a magyar Protestantismus erkölcsi erejét fokozó kérdést meg
érlelni; — az egyházkerület tanodáinak a kor színvonalára emelése, s egyéb közművelődési hazai tan
intézetekkel! versenyképesség előmozdítása iránt sem maradt tétlenül, tanúsítják a soproni tanári nyug
díjalap megteremtése s annak örvendetes gyarapodása, a kiválóbb tanerőknek intézeteinknél megtartá
sára irányzott felemelése a soproni és bonyhádi tanárok fizetésének; — itt emliti fel egy átalánosan 
érzett szükség és hiánynak — a pozsonyi theologiai akadémia felállítása által — remélhető megszün
tetését; — szomoritó jelenség azonban egy habár visszavont törvénytelen kormányrendelet, mely éber
ségre int, hogy autonómiánk raegvédethessék ; — de ellensúlyozzák az ebből származó aggodalmat, a 
rokonszenv és jóakarat fényes jelei, melyek más vallásfelekezetüek részéről a Protestantismus iránt 
mutatkoznak, ilyen a cultura és nemzeti szellem emelésének fényes emléke, gróf Pálfy Jánosnak a po
zsonyi theol. akadémiára tett alapítványa, ilyen néhai báró Baldácsy Antal adománya, melylyel nevének 
ércznél szilárdabb emléket állított, s elhunyta felett már e helyen is sajnálatának és fájdalmas érze
tének kifejezést adva, az ülést megnyitottnak kijelenté.

1 . Mielőtt a tanácskozás megkezdetnék, a múlt évi kér. gyűlés j. k. 4. pontja értelmében 
a kerületi világi aljegyzői hely betöltendő lévéu, az „egyházi rendszer" 39. 40. §-ai szerint a szava
zatra jogosítottak szavazataik beadására felhivattak, mi megtörténvén, báró Prónay Dezső kér. felügyelő 
elnöklete alatt Andorka János esperes és Káldy Gyula kér. vil. főjegyző a szavazatok felbontására ki
küldettek ; akik ebbeli megbízatásukban eljárván, jelentik, hogy a beadott 41 szavazat közül 31 sza
vazat Rupprecht Tassilóra esett, a többi szavazat többek között megoszlott ;

minél fogva Rupprecht Tassiló a kerület megválasztott világi alegyzőjének kijelen
tetett, aki azonban jelen nem lévén, megválasztásáról jegyzőkönyvi kivonatban értesittetni 
határoztatott, ezen gyűlésen pedig helyettesítésére Fehér Samu tanár kéretett fel.

3 . Felolvastatott nt. Trsztyénszky Gyula kér. egyh. aljegyzőnek hosszan tartó betegeskedése 
miatt a kér. egyh. aljegyzői hivatalról lemondása;

eddigi működésének méltánylásával s a közrészvétnek kijelentésével lemondása el
fogadtatott; a kér. egyh. aljegyzői hivatal rendes és szabályszerű betöltése a jövő ke
rületi gyűlésre kitüzetvén, ezen alkalomra egyh. aljegyzőnek Gyurácz Ferencz pápai 
lelkész helyettesített.

3 . Felvétetett a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium múlt évi okt. 28-án 27785. sz. 
alatt kelt intézvénye, melyben főt. Superintendens ur felhivatik, hogy à hatósága alatt lévő iskola
székeket s egyéb iskolai hatóságokat utasítsa, miszerint a tanítók részére kiállított szolgálati bizonyít
ványokat mindenkor hivatalos pecsétjükkel is ellássák;

alkalmazkodás végett köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
4 .  Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium múlt évi nov. 14-én 25547. sz. alatt 

kelt intézvénye mellett Puscarin János „Stereometer" czimü mértani eszköze leírásának 5 példányát 
megküldi ;

tanintézeteinknek 4 példány főt. Superintendens ur által elküldetvén, intézkedése 
tudomásul vétetett.

£». Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium múlt évi nov. 22-én 24818. sz. alatt 
kelt intézvényében dr. Netoliczka Eugén „lettjeiben beim erften Unterricht in bér ©eografie" czimü tan
könyvének az összes magyarországi iskolákból kitiltását közli;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
0 .  Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium múlt évi nov. 27-én 1080. ein. sz. 

alatt kelt intézményével főt. Superintendens urat a Deák Ferencz emlékszobrára gyűjtött összeg és alá
írási iveknek a győri m. kir. adóhivatalhoz beadására felkéri ;

az aláírási ivek és a 120 frtnyi gyűjtés főt. Superintendens ur által — a be
mellékelt nyugta szerint — múlt évi decz. 10-én a győri m. kir. adóhivatalhoz be
adatván, eljárása tudomásul vétetett.

T .  Olvastatott a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium múlt évi decz. 2-án 26270. sz. 
alatt kelt intézvénye, mely mellett a soproni gyülekezet presbyteriumának hozzá intézett és a soproni 
állami reáltanodába járó ág. evang. hitv. tanulók hitoktatása iránti előterjesztését azon kijelentéssel 
küldi vissza, hogy elébbi az országos képviselőház 1871. évi febr. 20-iki ülésének határozatával indo
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költ határozatát —  melyszerint az államilag segélyzett reáltanodákban a hitoktatók fizetéséről a község, 
illetőleg a felekezet tartozik gondoskodni — továbbra is fentartja; ehhez tartozólag felolvastatott a 
soproni gyülekezet presbyteriumának a nmlt. vallás- és közoktatási minisztériumtól visszaküldött e 
tárgybani felirata ;

a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium kijelentése tudomásul vétetvén, az egy
házkerület bizalmát fejezi ki, hogy a soproni gyülekezet a vallásoktatás nagy fontos
ságú ügyét továbbra sem fogja elejteni, annál is inkább, mert a többi ily terhet viselő 
gyülekezetek, ezt panasz nélkül — vallásunk iránti buzgóságból —  teljesitik. Ez al
kalommal miután a kerület alappal nem rendelkezik, melyből az állami középiskolák 
hitoktatóit díjazhatná — a protestáns lelkészi hivatást felfogó s híven teljesítő lelké
szek iránti elismerésük jeléül — báró Prónay Dezső kér. felügyelő ur 10 darab, — 
Káldy Gyula kér. vil. főjegyző 5 darab aranyat ajánlanak fel évenként, mig a kerü
letben hivatalt viselnek; — hogy fele az állami középtanodákban egy a hitoktatást 
buzgón teljesítő lelkésznek kiadassék, fele pedig ezen czélra alapul tőkésittessék.

8. Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium múlt évi decz. 16-án 1222. ein. sz. 
alatt kelt intézvényével, főt. Superintendens urat azon hadkötelezettek névjegyzékének, kik mozgósítás 
esetén felmentendők, f. évi jan. 15-ig felterjesztésére felhívja;

a kívánt névjegyzék főt. Superintendens ur által f. évi jan. 14-én felterjesztetvén, 
eljárása tudomásul vétetett.

9 . Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium múlt évi decz. 18-án 30535. sz. alatt 
kelt intéz vény ében, az iskolai és népkönyvtárak létesítését sürgeti s a kivitel módozatait közli;

tudomásul szolgál.
Í O .  Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi jan. 8-án 298. sz. alatt kelt 

intézvényében tudatja, hogy Eöcs leáuygyülekezetnek temploma, — továbbá f. évi jan. 8-án 297. sz. alatt 
kelt intézvényében pedig, hogy Felső-Péterfalva leánygyül. iskolája felépítése czéljából a nmlt. belügy
minisztérium 4 hónapig 6 könyvvel könyöradományok gyűjtését megengedte;

az érdekelt leánygyülekezetekkel annak idején közöltetvén, tudomásul szolgál.
11. Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi jan. 18-án 30187. sz. alatt 

kelt intézvényével az anyakönyvvezetőket utasittatni rendeli, hogy az 1878. évi 20. t. ez. 230. §-a 
értelmében a kiskorú örökösök születésére vonatkozó bizonyítványok, az illetékes körjegyzők felszólí
tására díjmentesen kiszolgáltassanak ;

köröztetve lévén, tudomásul vétetett.
1 3 . Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi jan. 22-én 684. sz. alatt 

kelt intézvénye mellett az 187ö/6. évről a közoktatás állapotáról szóló 6. jelentését megküldi; 
a kerületi levéltárba tétetni rendeltetett.

1 3 . Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási miniszerium f. évi jan. 29-én 717. sz. alatt kelt 
intézvényében főt. Superintendens urat felhívja, hogy a tanodái értesítők a tanév végén az országos 
statistikai' hivatalnak pontosan beküldessenek ;

a tanodák igazgatóival közöltetvén, tudomásul vétetett.
1 4 . Mégis a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi febr. 5-én 2989. sz. alatt 

kelt intézvényével főt. Superintendens urat — a Magyar- és Stayerország határszéli lelkészi hivatalok 
közt, az egyházi ténykedések teljesítése miatt támadt vitás kérdések elintéztetése végett —  véle
ményadásra felkéri;

főt. Superintendens ur szóval jelenti, miszerint f. évi márcz. 19-én kelt felter
jesztésében értesité a nmlt. vallás- és közoktatási minisztériumot az alhói, körtvélyesi, 
hidegkúti és dobrai lelkészek azon nyilatkozatáról, hogy jövőre is anyagyülekezeteiktől 
nagy távolságban lévő stayerországi hitrokonink megkeresésére teljesitni fogják az egy
házi ténykedéseket, és esetről-esetre az illetékes lelkészeknek az azokról szóló okmá
nyokat hivatalosan megküldeni fogják; — mely nyilatkozatát a fentirt lelkészeknek a 
kerület, méltányló elismeréssel jegyzőkönyvébe iktatja.

l i> .  Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi febr. 6-án 923. sz. alatt kelt 
intézvényében utasittatni kivánja a lelkészeket, miszerint ellátás élvezetében részesülő katona-özvegyek 
és árvák életbenléte, — vagy az utóbbiak elláttatlan állapotának igazolásánál, felelősség terhe alatt 
szigorú pontossággal és lelkiismeretességgel járjanak el;

köröztetve lévén, tudomásul vétetett.
1 6 . Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi febr. 22-én 33022. sz. alatt 

kelt intézvényével értesít, hogy Traux Miksa „ífteitefte (Seneraí 3̂oft= unb ©traffenfavte öom oefterretdjiídjen 
Sttonavdjte" czimü térképe az összes hazai iskolákból kitiltatott;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
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1 T . Felvétetett a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi febr. 8-án 203. ein. sz. 
alatt kelt intézvénye, melyben közli a nmlt. belügyminisztérium f. évi jan. 15-én 3969. sz. alatt kelt 
rendeletét, melyszeriut Szt.-István napja reánk magyarokra nézve, az egyházi ünnepen felül még ki
válóan nemzeti ünnep is lévén, — hivatkozva az 1831. és 1842. évi legfelsőbb rendeletekre — Szt.- 
István napján ott is, hol eddig szokásban nem volt, ha a lakosság vagy hatóság kívánja, az illető lel
kész által isteni tisztelet tartása elrendeltetik.

Ezután olvastatott ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi máj. 4-én 539. 
ein. sz. alatt kelt intézvénye, melyben tudatja, hogy a fentebbi intézvényben foglalt — Szt.-István 
király napjának megünneplésére vonatkozó — rendelet visszavonatott s hatályon kívül helyeztetett; — 
fentartva, hogy ezen nap megünneplésére a magyar államiság szempontjából, esetleg a törvényhozás 
közbejöttével fog a szükséges intézkedés megtétetni.

Yégül idetartozólag felolvastattak a tiszáninneni és dunántúli helv. hitv. egyházkerületeknek 
főt. Kun Bertalan és Pap Gábor superintendens urak által megküldött — ezen törvénytelen rendeletre 
hozott —  felirata és határozata;

a kerület általános és méltó megdöbbenéssel értesül arról, hogy Magyarország al
kotmányos kormánya az 1790/91. évi 26. t. ez. 4. §-a ellenére, soha kötelező erővel 
reánk nézve nem bírt és azoknak is elcsavart értelmezést adott kormányszéki rendele
tekre hivatkozva — az 1868. évi 53. t. ez. 19. §-a önkényü hatályon kívül helyezé
sével, rendeleti utón —  tehát törvénytelen módon — hitelveinkkel ellenkező ünnep 
megtartására bennünket kényszeríteni szándékolt ; s megnyugtató tudomásul veszszük a 
törvény és jog szentsége és sérthetetlenségibeni hitet és bizalmat alapjában megrendítő 
rendelet visszavonását s hatályon kívül helyezését.

A tiszáninneni és dunántúli helv. hitv. egyházkerületek velünk közlött ez ügy- 
beni határozatát s feliratát egész terjedelmükben elfogadjuk s magunkévá teszszük s ki
jelentjük, hogy szentesitett törvények által biztosított jogaink védelmében mint a múlt
ban, úgy a jövőben is, azon törheti en szívósság s lelkesedéssel és ha kell önfeláldozással 
velük s minden hitbuzgó s hitvallása iránti kötelességéről meg nem feledkezett igaz 
magyar protestáns testvéreinkkel együtt akarunk és fogunk egy sorban harczolni, bár
kitől vagy bárhonnét jőjön a támadás, mely vallási és lelkiismereti szabadságunkat akár 
alattomos utón aláásni, akár erőszakkal megsemmisíteni akarja.

1 8 . Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi febr. 15-én 3753. sz. alatt 
kelt intézvényében főt. Superintendens urat — minden törvényesen bevett egyház vagy vallásfelekezet 
papjelöltjeinek hadkötelezettségét szabályozó 1868. évi 40. t. ez. 25. §-ának végrehajtásáról szóló 
utasítás 42. §-a 6. pontjának a nmlt. honvédelmi minisztériummal egyetértőleg megváltoztatása végett 
— véleményadásra felhívja; — ezzel kapcsolatban felolvastatott főt. Superintendens ur felterjesztése, 
melyszeriut a fentebbi törvényezikk és utasítás kedvezménye kiterjesztendő lenne úgy azon theologiai 
4 évi tanfolyamot végzett s lelkészi képesítési vizsgát kellő sikerrel letett papjelöltekre, kik egyelőre 
segédlelkészi vagy lelkészi állomást nem nyerhetvén, kénytelenek tanári, tanitó- vagy nevelői állást 
elfoglalni, anélkül, hogy lelkészi hivatásukról lemondtak volna, ami az illető Superintendens bizonyít
ványa által igazolandó lenne; — valamint oly papjelöltek, segédlelkészek és lelkészekre, akik egy évi 
önkénytesi kötelezettségüknek elébb tesznek vagy tettek eleget, mielőtt hittanhallgatók vagy papjelöltek 
lettek volna ;

ezen az állam és egyházra egyaránt káros és sérelmes ügy mielőbb kedvező elinté
zésének reményében, az intézvényben foglaltak örvendetes tudomásul vétettek, főt. Supe
rintendens urnák teljesen kimerítő véleményes jelentését a kerület helyeslőleg elfogadja.

1 9 . Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi febr. 16-án 32096. sz. alatt 
kelt intézvényével közli, miszerint Moldován János „Geographia Ardealului pentru scolele poporali“ 
czimü könyve az összes hazai román iskolák használatából szigorúan kitiltatik ;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.SO. Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi márcz. 17-én 375. ein. sz. 
alatt kelt intézvényében tudatja, hogy ő császári és apostoli kir. Felségének, legkegyelmesebb urunk 
és királyunknak édes atyja Ferencz Károly cs. kir. főherczeg ur ő fensége f. évi márcz. 8-án déli 
12 órakor jobblétre szenderült;

a szeretett uralkodónak bánata nem hagyja érintetlenül népének szivét, őszinte, 
mesterkéletlen ragaszkodásának jeléül híven osztozik abban; — legkegyelmesebb urunk 
és királyunk gyermeki szivét ért súlyos csapást együtt érzik vele hű protestáns alatt
valói, kik vallási szabadságuk legbiztosabb támaszának, védő paizsának tekintjük s is
merjük felséges személyét s fájdalmunknak, kegyeletes érzületünknek jegyzőkönyvünkben 
adunk kifejezést.
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3 1 . Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi márcz. 1-én 270. ein. sz. 
alatt kelt intézvényében főt. Superintendens urat felhívja, hogy a lelkészek utasittassanak, miszerint 
a magyar kisbirtokosok országos földhitel-egyesületének létrejöttét a néppel tudassák, annak czéljairól, 
hasznáról felvilágosítsák és részvételre ösztönözzék;

főt. Superintendens ur a kívánatnak eleget tevén, tudomásul szolgál.
3 3 . Mégis a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi márcz. 7-én 341. ein. sz. alatt 

kelt iutézvénye mellett néhai Lostorfer Pál volt borostyánkői lelkész koronás arany érdemkeresztjének 
illetékes helyre visszajuttatásáról a vétbizonyitványt megküldi ;

az örökösöknek a vétbizonyitvány főt. Superintendens ur által kézbesittetvén, tudo
másul vétetett.

3 3 . Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi márcz. 31-én 8384. sz. alatt 
kelt intézvényével Kolbay Jánosnak mosonmegyei tanfelügyelővé kineveztetését közli ;

tudomásul szolgál.
2 4 .  Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi márcz. 31-én 7280. sz. alatt 

kelt intézvényével az iskolai tankötelezettség idejének meghatározására nézve, arról értesít, miszerint 
a tankötelezettség meghatározásánál az iskolai és nem a polgári év tartatván szem előtt, tankötele
seknek csak azok tekinthetők, kik az összeírás alkalmával a polgári év szeptember haváig 6. illetőleg 
14. évüket betöltik ; — továbbá a tankötelezettség első éve az, amidőn a gyermek 7. évébe lép, utolsó, 
midőn 15. évét betölti; — végre kik a tanév folyama alatt 12. évüket betöltik, az ismétlő iskolába 
át nem léphetnek, — a 15. évüket betöltötték pedig, a téli hónapokon át az ismétlő iskolát láto
gatni kötelesek ;

helyeselve a törvény ily magyarázatát, a múlt évi kerületi gyűlés j. k. 54. §-a e. 
pontjában foglalt határozat feloldásával, a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium 
értelmezése határozattá emeltetett.

2 5 .  Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi máj. 11-én 10924. sz. alatt 
kelt iutézvénye mellett a soproni gyülekezet nyugdij-intézetónek helybenhagyott szabályait visszaküldi ;

a soproni gyülekezettel közöltetvén, tudomásul szolgál.
3 6 . Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi máj. 31-én 10096. sz. alatt 

kelt intézvényében, főt. Superintendens urat felhívja, hogy a lelkészek utasittassanak, melyszerint a 
horvát-slavon-dalmátországi egyének halotti bizonyítványai, az illetékes lelkészeknek megküldessenek;

köröztetve lévén, tudomásul vétetett.
2 7 .  Mégis a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi jun. 25-én 13923. sz. alatt 

iutézvénye mellett, — a magyar tud. akadémiának, a nemzeti nyelv művelésére és figyelemre méltó 
jelenségeinek gyűjtése iránti felhívását — megküldi ; s főt. Superintendens urat felkéri, hogy ezen fel
hívás a lelkészek körében terjesztessék s azok figyelmébe ajánlfcassék;

köröztetett, tudomásul szolgál.
3 8 .  Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi febr. 14-én 18114. sz. alatt 

intézvényében tudatja, az alapítványokhoz tartozó földtehermentesitési kötvények kisorsolása és azok ki
fizetése iránti szabályokat ;

a kér. pénztárnokával s a soproni gyülekezettel közöltetvén, tudomásul vétetett.
3 9 .  Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi jun. 29-én 14658. sz. alatt 

kelt intézvényével arról értesít, hogy a szabadságos- és tartalékos katonák nősülésüket az ellenőrzési 
szemle alkalmával igazolni nem tartozván, azért számukra az esketési bizonyitvány hivatalból kiállítása 
nem szükséges;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
3 0 . Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi jul. 8-án 16840. sz. alatt 

kelt intézvényében az 1878. évi 4750 frt államsegélyt a győri m. kir. adóhivatalnál utalványozza;
ezen összeg főt. Superintendens ur által a győri első takarékpénztárba letétetvón, 

a múlt évben megkezdett s évenként fokozatosan szándékolt 20% levonás nem folyta
tása örvendetes tudomásul vétetett; egyébiránt a kér. gyámintézeti bizottság ezen ösz- 
szegnek mikénti elosztása iránt — a jelen gyűlés folyamában, javaslata beadására 
utasittatott.

3 1 . Olvastatott nmlt. Zsedényi Ede egyetemes felügyelő urnák levele, melyszerint az ez évi 
egyetemes gyűlést f. évi okt. 2-ára Budapestre tűzte ki ; — az egyházkerületet — képviseltetésére fel- 
hiván, — az egyetemes gyűlésre meghívja;

tudomásul vétetvén, a kerületnek az egyetemes gyűlésen leendő képviselésére, egy
házi részről: Tatay Sámuel, Schleining Károly, Andorka János, Fleischhacker Károly, 
Mészáros István, Smid Mihály, Csapli István esperesek ; Schneller Vilmos, Ritter István, 
Gyurácz Ferencz, Szutter Károly, Horváth Sándor paksi, Horváth Samu, Bognár Endre lkk ;

2



6

— világi részről : Takács Lajos, Matkovich János, Baranyay László, Rupprecht Lajos, 
Boda József, Ostffy Pál, Ostffy István, Peregi Mihály id., Bognár Géza, Nádossy Kálmán, 
Radó Kálmán, Eöry Sándor, Kis Sándor, Radó Dienes, Marton Pál, Dobrowszky János, 
Fördős Yilmos, Záborszky Gyula, Ajkay Imre, Yéssey Sándor, Káldy Gyula, Rupprecht 
Tassiló, Radó Zoltán ; a tanári kar részéről : Müllner Mátyás és Király József igazgatók 
választattak meg; miről az illetők j. k. kivonatban értesittetni rendeltettek.

3 3 . Felvétetett ugyan nmlt. Zsedényi Ede egyetemes felügyelő ur levele, mely mellett a 
theologiai akadémia egyetemes bizottsága jegyzőkönyvének 25 példányát megküldi, hogy azok az es- 
perességekhez megküldetvén, az abban javasolt hely és szervezet, nemkülönben az egyházkerületre eső 
250 frt évenkénti járulék iránt, a kerület egyetemes küldötteit utasíthassa;

az esperességektől beérkezett vélemények összeállitása végett — a gyűlés folya
mában jelentésük bevárása mellett — mélt. báró Prónay Dezső kér. felügyelő ur és 
Tatay Sámuel esperes elnöklete alatt Müllner Mátyás, Poszvék Sándor, Ritter István, 
Bognár Géza, Radó Dienes és Fördős Yilmos kiküldettek.

3 3 . Olvastatott főt. Superintendens urnák nevezetesebb s közfigyelmet érdeklő ügyekről, 
valamint hivatalos eljárásáról szóló évi jelentése, melynek :

1- ső pontja szerint a f. évben a kemenesi egyházmegyében a hivatalos egyházlátogatást tel- 
jesité, a melyről a jegyzőkönyvek s az egyházi rendszer által megszabott okiratok három példányban 
szerkesztettek, ugyanis a kerületi, egyházmegyei s helybeli egyházközség levéltára számára. Ezen egy
házlátogatást illetőleg felemlíti, hogy híveinknél mindenütt a vallásos buzgósággal találkozott, mely 
több helyen örvendetes áldozatkészségben nyilvánult, különösen az iskolák körül czélszerü tantermek 
épittésében s lelkészlakok emelésében. — Megjegyzi azon örvendetes jelenséget, hogy a kemenesi 
egyházmegyében az utolsó évtizedben a lelkek száma 1381-el szaporodott s végre jelenti, hogy ezen 
egyházlátogatással összes egyházmegyéink látogatásának sorreudje, melyet főt. elődje 1847-ben meg
kezdett — de félbenhagyni kénytelenittetett — befejeztetett.

2- ik pontja szerint az egyházmegyékből az esperesi hivatalok által az egyházak és iskolák 
körül történt következő mozzanatok jelentettek be, melyek az egyházi buzgóságnak annál örvendetesebb 
bizonyságaiul tekinthetők, mivel a gyülekezeteknek kisebb-nagyobb áldozatába kerültek :
a) A s o p r o n i  f e l s ő  e g y h á z m e g y é b e n  : dr. Schreiner Károly egyházmegyei felügyelő beiktatása 

alkalmával az esperességi gyámolda javára 100 o. é. frtot ajándékozott; — Locsmánd uj isko
láját teljesen felépittette; — Petőfalva iskoláját czélszerüen átalakította; —  Csáva toronyépitési 
alapját 250 írttal, egyházi tőkéjét 44 írttal gyarapitotta ; — Medgyes templomának, paplakának 
és iskolaházának belsején díszes javításokat tett, melyhez Holczkorn Ferencz bécsújhelyi kereskedő 
16 o. é. írttal járult, özv. Fischl Mária pedig értékes oltár és szószékteritővel áldozott.

b) A s o p r o n i  a l s ó  e g y h á z m e g y é b e n :  Bükk templomát uj tetőzet alá vette, Ték Sámuel egy
háztag a gyülekezetnek végrendeletileg 400 frtot hagyott; — Yadosfa a papiak kijavítására 1200 
frtot áldozott, Bakó Ferencz négy oltári gyertyatartót — 80 frt értékkel — vett; — Kovács Antal 
tettes Sopronmegye szolgabirája a mihályi vizsga alkalmával négy ezüst forintot, a kisfaludi tanu
lók vizsgáján két ezüst forintot és három ezüst húszast osztatott ki ; Ajkay Dániel felügyelő a kis
faludi tanulóknak 10 frtot adott ösztöndíjul ; — a sárkányi gyülekezetnek özv. Fichtner Istvánné 
végrendeletileg 50 frtot hagyott ; — Rupprecht János szakonyi felügyelő a szakonyi tanulók között 
ösztöndíjul 40 frtot osztott ki, — a gyülekezet részére pedig 10 frtot ajándékozott, — ugyan 
Rupprecht János a répcze-szemerei és ns.-ládonyi tanulóknak ösztöndíjul 10 — 10 frtot küldött; — 
a répcze-vidéki takarékpénztár 30 frt 60 krt adott a szegényebb népiskolák segélyezésére, mely összeg 
fele részben az alsó-szopori, fele részben pedig a répcze-szemerei iskoláknak adatott ki.

c) A v a s i  f e l s ő  e g y h á z m e g y é b e n :  a pinkafői anyagyülekezet legnagyobb áldozatokkal, igen 
diszes uj orgonával és szent edényekkel ellátott csinos templomot épitett, hol a hála-ünnep meg
tartásával az illető esperes bízatott meg. — Méltánylólag emlittetik fel, hogy azon gyülekezetek 
is, melyekben eddig helyi felügyelő nem volt, egyházi rendszerünkhöz alkalmazkodva felügyelőket 
választattak.

d) A v a s i  k ö z é p  e g y h á z m e g y é b e n :  a bodonczi gyülekezet egy altanitói állomást szervezett; 
— Hodos teljesen elkészült papiakra és iskolaépületre, három év alatt 3500 frtot áldozott; — 
Kolta az elébbi lelkész által az egyház belsőségén tett javításokért az örökösöknek 100 frtot, az 
uj lelkész pedig 50 frtot fizetett ki ; — Meszlenben takarékmagtár létesült ; — Puczincz egy 704 
és egy 402 font súlyú uj harangot szerzett ; — Répcze-Lakon és Csánigon dalárda alakult s 45 
kötettel népkönyvtár alapittatott, mélt. Radó Kálmán cs. kir. kamarás a laki és csánigi iskola 
felszerelésére, mégis a közös templomra 7— 7 frtot, összesen 21 frt, —  Ajkay Dániel pedig a laki 
iskolára 10 frtot ajándékoztak ; — a sárvári iskola a sárvári első takarékpénztártól iskolai czé- 
lokra 50 frtot, a sárvár-vidéki takarékpénztártól pedig iskolai könyvtárra 2o frtot kapott ;
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Egerszegen a takarék magtár szépen gyarapodik, ugyanitt Kiss Gyula könyvekre 10 frtot, az is
métlő iskolások oktatásáért 6 frtot adott; — a bodonczi, strukóczi és répcze-laki tanítók a fate
nyésztés körül dicséretes eredményt mutattak fel. Az esperesség két felső-lői s három soproni ta- 
nitóképezdei növendék között ösztöndíjul 164 frt 76 krt osztott ki.

e) A k e m e n e s a l j i  e g y h á z m e g y é b e n :  a magyar-genesi leány- és vönöczki anyagyülekezetben 
a múlt évben megkezdett építkezések két-két tanteremmel befejeztettek és az épületek rendelteté
süknek ünnepétyesen átadattak ; — Duka leánygyülekezet uj iskolai állomást szervezett és díszes 
iskolaépületet állított fel; — asz.-gróti leánygyülekezetben ima- és iskolaház épitése folyamatban van.

f ) A v e s z p r é m i  e g y h á z m e g y é b e n :  a hanyi kis leánygyülekezet elismerésre méltó buzgóságot 
és áldozatkészséget fejtett ki uj, csinos toronynyal ellátott templomának felépítésében, melyet a 
múlt 1877. évi szept. 23-án az illető esperes közreműködésével személyesen szentelt fel; — a tési 
és bakony-tamási gyülekezetek templomukat kívül és belül tetemes költséggel kitisztogattatták ;
— a tési gyülekezet oltárát és orgonáját újból megfestette és csinosan megaranyoztatta ; — a 
sikátori gyülekezet a lelkész- és tanitólakot gazdasági épületekkel ellátta ; — az ászári leánygyüle
kezet iskolatermét rendezte; —  a bakony-szombathelyi gyülekezet a kir. tanfelügyelői hivatal erélyes 
fellépése következtében elvégre megígérte, hogy a jövő év tavaszán második tantermet fog építeni 
és azt altanitóval ellátni.

g) A g y ő r i  e g y h á z m e g y é b e n :  a bőnyi építendő uj iskolához a vallás- és közoktatási miniszter 
ur Bábolnán 12000 drb. téglát fele áron utalványozott; — Kis-Baboth czélszerü iskolát épített;
— Rétiben Takács Mihály egyházi czélokra 500 frtot adományozott, — Bezin Gősi György a tem
plom és iskola javára 100 frtot adott.

h) A f e h é r - k o m á r o m i  e g y h á z  m e g y é b e n  : Bököd másodtanitói állomást szervezett, ugyanott 
özv. Yida Jánosné a gyülekezetnek 53 frtot hagyott ; Gyúró befejezte a múlt évben megkezdett uj 
iskolájának, — Ondód díszes paplakának építését; —  Székesfehérvárott Horuyánszky Ágoston a 
gyülekezetnek 40 frtot ajándékozott; — Tordas iskoláját berendezte s azonfelül temploma javítására 
3000 frtot szavazott meg; — Yelegen a nők szép áldozatokat tettek az Ur oltárára, ugyanott a 
hivek egy iskolai tökének vetették meg alapját 27 frt 90 krral, azonfelül szegény gyermekek 
felruházására 33 frt 50 krt, tankönyvekkel való ellátásra pedig 22 frt 69 krt fordítottak.

i) A za  1 a i e g y h á z m e g y é b e n :  Öcs leánygyülekezet a soproni kegyes nőegylettől harmoniumra 
50 frtot nyert, melyhez a gyülekezet ugyanannyival járult; — Leányfalu leánygyülekezet 700 
írtért hat cat. hold és 700 □  öl földet szerzett.

Je) A s o m o g y i  e g y h á z m e g y é b e n :  Yése a népiskolai törvény követelményeinek teljesen megfe
lelő két tantermü iskolát épített; — Szepetnek 400 írtért temetői helyiséget vásárolt. — Mélt. 
gr. Somsich Imre orsz. képviselő a csurgói választó-kerületben létező minden vallásfelekezeti nép
iskolák számára 10000 frtnyi tőkét alapított, mely összeg kamataiból már a jelen évben Berény, 
Iliáros, Sz.-Király, Gyékényes, Surd, Ns.-Pátró, Liszó, Szt.-Péter és Sand egyenként 13 frt 98 
krban részesült iskolai czélokra; — ugyan a fentnevezett gr. ur a nagy-atádi választó-kerület 
részére hasonló alapítványt tett, melynek kamataiból a barcsi evang. iskola 5 frt 30 krt nyert. — 
Ngys. Inkey József ur a herényi iskola kijavításához 100 frttal járult. Légrád és Surd orgonát 
szereztek; — Szepetnek és Pogány-Sz.-Péter uj iskola épitéséhez készületeket tettek.

I) A t o l n a - b a r a n y a i  e g y h á z m e g y é b e n :  Apáti altanitói állomást szervezett, eddigelé ugyan
csakbérelt házban, ugyanott önkénytes adományokból iskolai könyvtár alapittatott ; — Alsó-Nána 
második tantermet épit s abban a tanítónak illő lakáson kivül 400 frt évi fizetést biztosított; — 
a magyarbóli iskolának Nádossy Kálmán számoló-gépre 5 frtot adott ; —  ugyanaz Dárda-Iványon, 
Elvers Nándor Kácsfaluban a tanulók közt pénzbeli jutalmakat osztattak ki ; — Mucsfa értékes 
ezüst kelyhet szerzett, ugyanott Sturm János és Krámer Konrád hivek az oltárt és szószéket 
díszítették fel; — Rácz-Kozár a villám által megrongált templomát kijavíttatta, az iskola udvarán 
kutat ásatott, mi összesen 130 írtba került; — Gerényes 1200 forinton uj iskolát és tanitólakot 
épített; — Tófő Schleining János nyugalomba lépett tanítójának, érdemei hálás elismeréséül holta 
napjáig évenként 100 frt nyugdijat biztositott; — Csikós-Töttös lelkésze javadalmazására félteiket 
szerzett és lelkészlakot 2700 frt költséggel épített; Kapos-Szekcső egy szervezendő lelkészi állomás 
számára az uraságtól a legelő elkülönzésekor nyert földet egyházmegyei engedélylyel házhelyekre 
osztván fel, nyolcz házhelyért 2429 frt 25 krt vett be, két hely még eladatlan ; — Kölesd tem- 
plomépitési anyagul egy malomépületet vett meg, melyet több ezer napszámra menő munkával na
gyobbrészt már szét bontván, vau 95000 kész — a még álló falakban mintegy 25000 téglája ;
— Kéty második tantermet épített s altanitói állomást szervezett ; —  Udvari szinte második tan
termet épített s abba altanitót hivott; Sz.-Lőrincz lelkészétől a papi földek megmunkálását — 
személyéhez kötve — 190 írton váltotta meg; — Pakson özv. Keck Jakabné és fia 200 frt ala
pítványt tettek, melynek kamatai eleinte tanszerekre, könyvekre, utóbb pedig tőkésítve a tanítói



8

fizetés javítására lesznek fordítandók, — ugyanott Mészáros Mihály a 66. honvéd-zászlóalj főhad
nagya a szegényebb tanulók részére 30 drb. Gönczy-féle a-b-c és 10 drb. olvasókönyvet ajándé
kozott, ugyan a paksi gyülekezetnek Czobel János 400 frtot hagyományozott ; — Döröcske a föld- 
csuszás által megrongált templomát kijavíttatta s temetőjének nagyobbitására félhold földet vett; 
— Szili imaháza s tanitólaka közelében egy nagy házat vett meg 3300 frton, s mivel abban a 
czélnak megfelelő tantermet nyitott, a régi iskolaházat — egyházmegyei engedélylyel — eladta ; 
az újonnan vett ház után járó fundualis tartozást mélt. gr. Hunyady Ferencz a gyülekezetnek 
1878-ra elengedni kegyeskedett; —  a vámosi leánygyülekezetnek Kund Béla 20 frtot ajándékozott, 
melylyel egy már 32 kötetet számláló iskolai könyvtár létesittetett ; Nádossy Kálmán a bonyhádi al- 
gymuasium tanári lakának építési költségeihez 50 frttal járult, egy magát megneveztetni nem akaró 
egyházmegyei lelkész pedig egy algymnasiumi tanulószámára ösztöndijul 10 frtot adományozottja 
kácsfalui újonnan épült templomot superintendensi megbízással Schleining Károly esperes felszentelte.

m) A g y ő r i  g y ü l e k e z e t b e n :  elhalt Gayer Sámuel igazgató-tanárnak értékes könyvtárát rokonai 
a gyülekezetnek ajándékozták, — a gyülekezet pedig a boldogult sírjára kegyelete jeléül sirkövet 
emelt; ugyanott Horváth János gyülekezeti tag 1000 frtot, Fischer József pedig 28 rnérős földet 
végrendeletileg a gyülekezetnek hagyományoztak.

n) K ő s z e g e n :  a latin-magyar iskola beszüntetett s annak egyedüli tauára Beyer János az újonnan 
szervezett felekezetnélküli polgári iskolában nyert alkalmazást;

mindezek örvendetes tudomásul vétettek, s a kegyes jóltevők s adakozóknak hálás 
elismerését a kerület jegyzőkönyvében jelenti ki.

3- ik pontja szerint az 1877. évi egyetemes gyűlésen egyházkerületünket mélt. kerületi fel
ügyelő úrral képviselte, — méltánylólag felemlíti, hogy ezen képviseletben kerületünk részéről ezúttal 
számosán osztoztak, ugyanis a lelkészi és tanári karból 14-eu, világiak 9-en.

Főt. Superintendens ur felemlíti ezután, hogy az összes prot. egyház superintendensi karának 
első Ízben Miskolczon 1877. év szept. hó második felében tartott értekezletében részt vett, mely érte
kezlet évenkénti megtartása kívánatosnak jelentetvén ki, ez évben Kolozsvárra hivatott össze, azon óhaj
tással, hogy arra a kér. felügyelők is meghivassanak.

4- ik pontja szerint a soproni főtanodát — tanitóképezdét s a Láhne-féle magántanintézetet 
a téli vizsgák alkalmával, a tanitóképezdét a tanév elején is meglátogatta ; — junius hónap végén 
pedig a theologiai képezdei és érettségi vizsgákon jelen volt.

5- ik pontja szerint az iskolai nagybizottmány junius 26-ára összehivatott, mely alkalommal 
mélt. kér. felügyelő ur a theologusok vizsgáján is megjelent ;

a fentebbiek helyeslő s örvendetes tudomásul szolgálnak.
6- ik pontjában kegyelettel emlékezik meg hálóztainkról : a lelkészi és tanári karból elhunytak 

Gayer Sámuel a győri algymnasium igazgató-tanára, hivataloskodásának 51. évében; — Hetyesy István 
simonyi lelkész; — Fadgyas József tési lelkész; — Lostorfer Pál borostyánkői lelkész; Weisz József 
kaboldi lelkész és Bitter Sámuel német-sz.-mihályi lelkész ;

részvéttel vétetett tudomásul.
7- ik pontja szerint esperesi hivataláról lemondott: a soproni alsó egyházmegyében Trsztyén- 

szky Gyula; — a kemenesalji egyházmegyében Csapli István; — a veszprémi egyházmegyében Ta- 
tay Sámuel.

8- ik pontja szerint felügyelői hivataláról lemondott: a vasi felső egyházmegyében Záborszky 
Gyula; — .a  kemenesalji egyházmegyében Radó Dienes; — a veszprémi egyházmegyében Ajkay Imre ;
— Sopronban dr. Töpler Károly ; — Győrött Peregi Mihály ; — Kőszegen Szovják Hugó ; — Ruszton 
Zehetuer János.

9- ik pontja szerint felügyelőül választatott: Sopronban dr. Boór Károly; — Győrött újólag 
Peregi Mihály; — Kőszegen Turcsányi Lajos.

10- ik pontja szerint lelkészi hivataláról lemondott: Simon József puszta-sz.-lászlói lelkész;
— tanári hivataláról Scherer Konrád bonyhádi algymnasiumi tanár.

11- ik pontja szerint lelkészekül választattak: Mód Lénárd simonyi sglk. Győr-Szemerébe, onnét 
Simonyiba; — Németh Károly székesfehérvári lelkész Budapestre vallásoktatónak; — Gáncs Jenő 
nagy-geresdi sglk. Székes-Fehérvárra; — Tamaska Lajos nagy-geresdi sglk. Győr-Szemerébe; — Piehler 
Mátyás kaboldi sglk. ugyanoda ; — Manninger György kácsfalui lk. Borostyánkőre; Frtihwirth Sándor 
elébb puczinczi sglk. utóbb tési helyettes ugyanoda; — Wallandt Károly györkönyi sglk. Csikós- 
Töttösre ; — Hesz Mihály majosi sglk. Kácsfalura; — Sebestyén Dádvid pedig bonyhádi algymnasiumi 
tanárrá választatott.

12- ik pontja szerint a múlt őszszel lelkészi vizsgát tettek: Becht Henrik, Berke József, 
Farkas Mihály, Hörényi Lajos, Kiss János, Madár Mátyás és Pulay Gábor; — segédlelkészekül fel
szenteltettek: Becht Henrik, Farkas Mihály és Kiss János a Superintendens rendelkezésére, az első
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később Biikkre segédlelkésznek hivatott, jelenleg pedig mint volt önkény tes, mozgósított ezredéhez be
hivatott, — Berke József Tót-Kereszturra, — Hörényi Lajos Téthre, — Pulay Gábor Gergelyibe, — 
Madár Mátyás Bőnyre, — Horváth Dezső Zala-Istvándra, később Paksra hivatott; — Rózsa Sándor Pécsre.

13- ik pontja szerint még e f. évben tartandó lelkészi vizsgára jelentkeztek, Haliéból: Éder 
József, Nagy Zsigmond, Tomka Gusztáv és Szabó Samu, a két első a második félévre Heidelbergába ment.

14- ik pontjában főt. Superintendens ur a tiltottfoku rokon-házasságok felmentvényi dijaiból 
380 frtot a kerület rendelkezésére bocsát;

mely összegből kerületi határozat értelmében 315 frt a kér. közpénztárnak; — 
65 frt a bonyhádi algymnasium épitési költségeinek fedezésére kiadatni rendeltetett.

15- ik pontja szerint az áldásos Gusztáv-Adolf-egylet jótékonyságában kerületünk következő 
egyházai részesültek : Antonovácz 89 frt 25 krral, — Adolfsdorf 59 frt 50 krral, — Eszék 303 frt 
50 krral, — Borjád 148 frt 75 krral, —  Duna-Földvár 178 frt 50 krral, — Pécs 271 frt 35 krral, 
— Kácsfalu 226 frt 12 krral, — Komárom 47 frt 60 krral, — Rohoncz 17 frt 55 krral, — 
Schmiedraith 44 frt 63 krral, — Szombathely 357 írttal, — Székes-Fehérvár 238 frt 2 krral, — 
Felső-Lő 4287 márkával.

16- ik pontja szerint az e. e. e. gyámintézettől egyházkerületünkben következő gyülekezetek 
kaptak segélyt: Székes-Fehérvár 400 frt, — Kis-Babot, Hodos, Sikátor, Hány, Döröcske egyenként 
50 frt ; — R.-Bogyoszló, Szedres és Adolfsdorf egyenként 25 frtot.

17- ik pontja szerint a Glosius-Artner Karolina-féle alapból nyugdíjban részesültek : Turcsányi 
Adolf nyug. tanár 100 írttal, — özv. Krausz Theoíilné 60 írttal, — özv. Szalay Józsefné 60 frttal.

18- ik pontjában előterjeszti, miszerint a múlt évi egyet, gyűlés jegyzőkönyvi 1-ső pontja 
szerint nmlt. Zsedényi Ede egyetemes felügyelő ur szegény felekezeti néptanítók jutalmazására minden 
kerület részére újonnan 400 frtot uagylelküleg adományozván, ezen összeg az illető esperesek ajánlata 
szerint 50 írtjával, Fiiszár János bodonczi, Szili Pál vönöczki, Csányi Lajos bakony-tamási, Hetvényi 
István enesei, Bertalan István bokodi, Kövessy Sándor nagy-vásonyi, Pataki Béla iharosi és Beeilt Konrád 
bonyhádi tanítóknak osztatott ki ; — továbbá a hittanhallgatók serkentésére egyetemes felügyelő ur ő 
nagyméltósága a Superintendenseknek egyenként 25 drb. aranyat adván át, ezen nagylelkű adományt 
az adományozó utasítása szerint a soproni hittani intézetnél Hering Lajos másodéves hittanhallgató nyerte el ;

az egyetemes felügyelő ur ő nagyméltóságának nagylelkű adományaiért az egyház- 
kerület jegyzőkönyvében is hálás köszönetét fejezi ki.

19- ik pontjában tudatja, hogy dr. Szedenics János budapesti ügyvéd, mint néhai Czobel János 
és Lang Anna hitestársak és várpalotai lakosok végrendeleti végrehajtójának jelentése szerint, a neve
zett végrendelkezők hagyatékából Horváth Károly várpalotai helyetteslelkész kezeihez f. évi junius 22-én 
következő hagyományok lettek kifizetve:

a) A palotai evang. templom részére 400 frt.
b) A palotai evang. árvaháznak 200 frt.
c) A palotai evang. házi szegényeknek alapítványul — kamatkiosztással — 300 frt.
d) A palotai fi- és leánytanitóknak alapítványul — kamatkiosztással — 100 frt.
e) A palotai evang. lelkész részére a fentemlitett alapítványok kezeléséért alapítvány — ka

matkiosztással — 100 frt; továbbá ugyanazon hagyatékból a paksi evang. templom részére alapítványul 
Horváth Sándor paksi lelkésznek 400 frt kézbesittetett.

20- ik pontjában tudatja, miszerint a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium felhívása foly
tán a csurgói állami tanitóképezdének f. évi jun. 24-től 28-ig tartott vizsgáira a vallástanitás tekin
tetéből Andorka János somogyi esperest küldötte ki, kinek jelentése szerint, a nevezett képezdében hat 
evang. növendék volt, akik közül Döring Frigyes III-ad éves növendék a tanképesitési vizsgán kitűnő 
osztályzatot nyert.

Ugyan a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium felhívására a győri tanitónőképezdének 
vizsgáira a vallástanitás tekintetéből Horváth Sándor győri lelkészt küldötte ki.

21- ik pontja szerint a kerületi jegyzőkönyvek a magyarhoni és erdélyi testvér evang. és ref. 
egyházkerületeknek megküldettek s azoktól cserepéldányok vétettek;

a fentebbi pontokban foglaltak tudomásul szolgálnak.
22- ik pontjában főt. Superintendens ur felhívja az egyházkerületet, hogy az 1874. évben 

kiadott egyházi névtár példányai végkép elfogyván, annak újra kiadása iránt rendelkezzék;
az egyházi névtár elfogyása s az időközben történt tetemes változások miatt annak 

újból szerkesztése és kiadása elodázhatlanul szükségesnek elismertetett, azonban egye
temes gyűlési küldötteink —  az egyetemes névtár kiadása iránti indítvány megújítá
sára — utasittatnak, s ha az egyetemes gyűlés ezen indítványt ismételve sem fogadná 
el, úgy kerületünk névtárának újbóli kiadása elhatároztatott s annak szerkesztésére Posz- 
vék Sándor kér. számvevő kéretett fel; — főtisztelendö Superintendens ur pedig meg-

3



10

bízatott, miszerint az egyházmegyei elnökségeket az adatok beszolgáltatására azon uta
sítással hívja fel, hogy az adatokkal az egyházmegyéikben szükségelt példányok árát 
is egyúttal beküldjék.

Ezen terjedelmes és részletes jelentés helyeslő tudomásul vétetvén, főt. Superiutendens urnák 
a közérdekben tett fáradozásáért s főpásztori buzgóságáért elismerő köszönetét a kerület jegyzőkönyvi
leg fejezi ki.

Jegyzetté: Káldy Gyula, kér. világi főjegyző.

3 4 .  Felvétetett a magyar nemz. muzeum igazgatóságának 2178. sz. levele, melylyel a 
dunántűli ev. egyházkerület 1877. évi közgyűlése jegyzőkönyvének a muzeum gyarapítására történt 
beküldéséért köszönetét mond ;

tudomásul szolgál.
3 5 .  Beterjesztettek a miskolczi és hódmező-vásárhelyi ref. gymnasiumok segélygyüjtő bizott

ságainak átiratai, melyek szerint a nevezett tanodákban a szükségessé vált átalakítások, és újabb szer
vezések czéljából az országos segélygyüjtés megindittatván, egyházkerületünk is testvéri bizalommal ily 
segélygyüjtésre felhivatik ;

a testvéri felhívás a protestáns nevelési és oktatási ügy minden barátainak és párt
fogóinak figyelmébe és pártfogásába ajánltatván, főt. Superintendens ur megbizatik, hogy 
az egyházmegyéket segélygyüjtésre szólítsa fel.

3 6 .  Olvastatott a dunántúli h. h. ev. egyházkerület f. évi junius 16 — 22. napjain tartott 
közgyűlése jegyzőkönyvének 47-ik átiratilag ideterjesztett pontja, melynek folyamán előadatik, mikép 
az átiró egyházkerület a vallás- és közoktatási minisztériumnak a kir. tanfelügyelőség részére „minisz
teri utasítások“ a 6 4 —66. §§-ai ellen, mint amelyek autonómiánkat sértőleg a kir. tanfelügyelőknek a 
felekezeti tanítók választására és elmozdítására, valamint a hitfelekezeti iskolai alapvagyon kezelése és 
felhasználása körül felügyeleti jogot és befolyást szabályoznak és rendszeresítenek, — ezen sérelmek 
iránt a m. kir. minisztériumhoz 1877-iki két rendbeli gyűléseiből feliratot intézett; a minisztérium pedig 
válaszleiratában, — inig egyrészről állítja, hogy nevezett §§-ok által a prot. autonómiát sérteni tá
volról sem volt szándékában, és hogy ezen pontokban letett intézkedések egyedül a kir. legfőbb fel
ügyeleti jogon és positiv törvényekre alapitvák, másrészről egyszersmind közli a kir. tanfelügyelőkhöz 
intézett azon körrendeletét, melyszerint a kir. tanfelügyelők a 64. és 66-ik §§-ok alapján teljesítendő 
felügyelet eseteiben a rendelkezési, vagy hozzászólási jogtól nemcsak hogy eltiltatnak, hanem mint 
kormányközegek, csak annak ellenőrzésére utasittatnak, hogy a nevezett §§-okban érintett eljárások az 
országos törvény és a hitfelekezetek saját törvényei értelmében történtek-e; az átiró duuántüli ref. egy
házkerület mégis ezen miniszteri válasz és leirat által nemcsak hogy aggodalmait eloszlatva és sérel
meit orvosolva nem látja, sőt méginkább megerősödött a minisztériumnak országos törvényeken és két
oldalú szerződéseken alapuló jogainkat csorbitani és megsemmisiteni czélzó szándékai felől, amire nézve 
a minisztériumnak ezen intézkedései ellen óvását egy feliratban újólag kijelenteni, és egyszersmind a 
testvérfelekezeteket együttes tiltakozásra felhívni elhatározta ;

egyházkerületi gyűlésünk féltve őrzi ugyan hitfelekezetünk szellemében gyökerező 
és országos törvényekre alapított autonom tan- és iskolai jogait, amely érzelmeinek ez 
alkalommal is kifejzést ád, és teszi ezt annál is inkább, mivel úgy van meggyőződve, 
hogy az autonom jogkörök csorbításából aminélfogva ugyanis az állam folyton és rend
szeresen gyakorlott ellenőrzési intézkedésével és aggatódzó befolyásával az önmüködési 
erőket csak lelohasztaná és elernyesztené, — sem a tan- és nevelésügyre, sem általá
ban az államra nézve kedvezőbb eredmények nem volnának várhatók : mégis, miután a 
miniszteri leiratban azon biztosítást nyeri egyházkerületünk, miszerint a kir. tanfelügye
lőknek a panaszlott §§-okban érintett felügyeleti joga csak azon visszaélési egyes ese
tekre terjed ki, melyek a törvénytől és szabályoktól való eltérést mutatnak és melyek 
mint ilyenek, további intézkedés végett a minisztériumhoz felterjesztendők, ez értelemben 
a gyűlés ezen leiratot és intézkedést, mint a kir. felügyeleti jogon alapulót sérelmes
nek nem látja, és a dunántúli ref. egyházkerület felhívását csak tudomásul veszi.

A u g u s z t u s  15-én a g y ű l é s  f o l y t a t t a t v á n :
3 7 .  A tolna-somogy-baranyai egyházmegyéből felebbezett peres ügyek elbírálására;

Csapli István esperes és Tóth Ödön elnöklete mellett birákul Kund Sámuel, — 
Zongor Endre, — Bognár Endre, — Hering János és Fadgyas Pál; — mégis dr. 
Boór Károly, — Radó Zoltán, — dr. Sass István, — Király József és Knarr Albert 
kineveztettek, eljárásukról jelentésük a jelen gyűlés folyamában beváratván.

3 8 .  Felvétetett a kér. főiskolai nagybizottmány 1878. junius hava 26-án Sopronban tartott 
gyűlésének jegyzőkönyve, melynek
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a) II. pontja szerint a vasi közép egyházmegye elnöksége annak kitudására hivatván fel, hogy a 
vend gyülekezetek dijpénz alapítványi tőkéjét illetőleg, melynek kamatai különben néhai Forster 
József ur által rendesen fizettettek, a kötelezvény hol van letéve ? Kund Sámuel esperes Írás
beli előterjesztés utján jelenti, hogy az ügynek megbízatása szerint utána járván, nem sikerült 
ugyan a kérdéses kötelezvények nyomára jönni, mégis kitudta, hogy a tőke évi kamatja egy 
1855. év ápril 30-ról kelt nyugta szerint utólagosan, még pedig mindig ápril 30-ig terjedő 
évre szokott évről-évre fizettetni, hogy a tőke 1120 frtot tesz váltóban, vagyis 470 frt 40 
krt o. é., mely tőke után 1872. év óta 37 frt o. é. szokott rendes évi kamatul fizettetni, 
mi 100 frt után 7 frt 86 kr. kamatot tevén, az egyházkerület által felvett 8% lábat meg
közelíti ; mely esperesi jelentés Radó Kálmán ő méltósága azon szóbeli nyilatkozatával, mi
szerint ő mint néhai Forster József ur örököse, kész a tőkét lefizetni, amikorra óhajtása
szerint a néhai Forster József ur által kiállított eredeti kötlevél, ha valamikor előkerülne is,
feltéve, hogy a benne kitett adóssági összeg a felvett tőkeösszegnek megfelel, semmisnek
és érvénytelennek nyilváníttatnék; az iskolai nagybizottmány részéről megnyugtató tudomá
sul -vétetett ;

helyeslőleg tudomásul vétetik.
I) III. pontja szerint a tavali kér. gyűlés 50-ik jegyzőkönyvi pontja által a bonyhádi algymuasiumnak az 

egyházkerülethez való viszonyát illetőleg, ezen viszony szabályozása iránti javaslattételre a 
kér. iskolai kisbizottmány lévén megbízva, ezen kisbizottmány az 1877. év szept. 18-án tar
tott gyűlése jegyzőkönyvének 3. pontjával a nagybizottmányhoz beterjeszti javaslatát, mely
hez képest „a Sz.-Lőrinczről Bony hidra áttett algyranasium ezentúl egyházkerületi intézetté 
tétetnék, oly for mán, hogy annak fentartásához a kerület az eddigi 630 frtnyi segélyen felül 
még 300 írttal járulna, az ezen tanoda feletti felügyeletet egy — félben az egyházkerület, 
félben pedig a tölna-barany-somogyi egyházmegye által választott iskolai bizottmány gyako
rolná, a tolna-baranya-somogyi egyházmegye a soproni tápintézethez, az ajánlott 42 frt he
lyett évenként 100 írttal járulna, minek elfogadása esetén az egyházmegyének eddigi táp
intézeti tartozásai és hátralékai is el engedtetnének“ amely ezekben összefoglalt javaslat a 
kér. iskolai nagybizottmány részéről behatóan tárgyaltatván, ez azon véleményben van, misze
rint a tolna-baranya-somogyi egyházmegye ezentúl is tartsa fenn bonyhádi algymnasiumát es- 
perességi intézetül, melynek fentartásához az egyházkerület ezentúl is 630 írttal járulna, 
az esperesség pedig a soproni tápintézethez a felajánlott 42 frt helyett 100 frt járulék fize
tésére köteleztetnék, azon kikötéssel mégis, hogy ezen mérsékelt évi járulékot csak addig fizet
hetné, mig a főtanodai tápintézet mostani kulcs szerinti kivetésből és az alapítványok kama
taiból eső jövedelmeiből fentartható leend; az esperességnek a múlt évekből való soproni 
tápintézeti tartozásai pedig az egyházkerület által a bonyhádi algymnasium javára utalvá
ny oztatnának ;

a kér. bizottmánynak ezen véleményes javaslata meghallgattatván, a tolna-baranya- 
somogyi esperességnek további megfontolás és hozzászólás végett kiadatik, és annak 
nyilatkozata a jövő kér. gyűléshez beváratik.

c) IV. pontja szerint a tavali nagybizottmányi gyűlés 12. pontja alatt a főtanoda igazgatója a ta 
nári karral együtt a tanuló ifjúság közt a vallásosságnak hatályosb ápolása végett véleményes 
javaslat beterjesztése iránt bízatván meg, a tanári kar által kiküldött albizottság, valamint a 
tanári kar értekezletéből benyújtja véleményét, melyszerint a tanuló ifjúság ezután is egyik 
vasárnapon a templomban tartatni szokott magyar-, a másik vasárnapon ugyanott a német 
isteni tiszteletben, minden harmadik vasárnapon pedig a főtanodai nagyteremben tartandó 
exhortati óban venne részt, mihez még különösen megjegyeztetik, hogy ezen exhortatiót egy
részt a theologiai tanárok és a magyar lelkész végeznék, kik erre bár köteleztetni nem en
gedik magukat, önként vállalkoznak; másfelől a theologiai növendékek jelesbjei is, kiknek 
azonban az ily alkalommal oda fellépés csak kitüntetésül engedtetnék meg; a tanári karnak 
ezen véleményes javaslata az iskolai nagybizottraány által helyesléssel fogadtatott és a kér. 
gyűléshez ajánlólag beterjesztetik;

a kér. gyűlés — a midőn ez alkalommal is az ifjúság közt a tudományos képzés 
mellett egyszersmind a vallásos érzelmeknek buzgó ápolását továbbra is a tanári kar 
legbuzgóbb figyelmébe ajánlaná, az ez iránt tervezett javaslatot is — mint a tanári 
kar ez órdekbeni buzgólkodásának újabb jelét megnyugvással fogadja, és annak életbe
léptetését határozatilag is kimondja.

d) V. pontja szerint a kisbizottmány emlékezésbe hozván a múlt év aug. 13-án saját kérelmére
nyugdíjba helyezett Kleeblatt Herman tanárnak már szept. 13-án történt halálát, egyszer
smind méltatja az elhunytnak 37 évi hű és lelkiismeretes szolgálatait, kiemelvén különösen,
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mikép az halálos ágyán is kimutatta a főtanodához és tiszttársaihoz való szeretetét, mely 
érdemeinek méltánylásából az iskolai nagybizottmány is egy lapot szentel emlékezetének ;

a kér. gyűlés meleg érzéssel fogadja ezen hű munkásáról való kegyeletes meg
emlékezést és ennek úgy 37 évi lelkiismeretes és hű szolgálata, mint a főtanoda érde
keiben tett alapítványai által szerzett érdemeit jegyzőkönyvbe iktatja.

e) YI. pontja szerint a kisbizottmány jelentvén, miszerint a Láhne-féle intézet felett való felügye
letet Kolbenheyer Mór lelkész és Fehér Samu tanárra bizta oly formán, hogy Kolbenheyer 
Mór az intézet tanári értekezleteiben vesz részt és az intézetben követett tanrendszerre, tan
órákra, és az egyes tanárokra általában és különösen felügyel ; mig Fehér Samu főkép az 
intézet hazafiul' magyar szelleme, valamint a magyarnyelvi előadások felett őrködik azon kö
telezettséggel, hogy a nevezett intézetről a kér. iskolai nagybizottmányhoz évi jelentésüket 
beterjesztik; a nagybizottmány ezen intézkedést helyeslőleg tudomásul vette; 

jóváhagyásul tudomásul szolgál.
f ) VII. pontja szerint:

1. A kisbizottmány azon jelentésével, miszerint Müllner Mátyás tanári nyugdijintézeti pénz
tárnoknak 1877. évi számadása Takács Dienes számvevő, úgy Ihász Rezső kisbizottmányi elnök 
által rendszeresen felülvizsgáltatván, teljesen pontosnak ős hibanélkülinek találtatott, — 
Müllner Mátyás pénztárnoknak ezen számadására nézve a felmentvény megadását, Takács Die
nes számvevőnek köszönet nyilvánítását indítványozza, mihezképest a nagybizottmány nevezett 
pénztárnoknak 1877. évi számadására a felmentvény kiadását kimondotta, Takács Dienes szám
vevőnek pedig jegyzőkönyve utján fejezte ki hűséges számvevői szolgálataiért köszönetét;

tudomásul szolgál.
2. Ugyanazon pont alatt jelentetvén, mikép a tanári nyugdijtőke, mely 1876. évi decz. 

31-én 21,327 frt 50 krt tett, 1877. évi decz. 31-én 24,477 frt 50 krnyi tőke állásáig 
emelkedett, és e szerint a tőkeszaporulat egy év alatt 3150 frtot tesz;

a kerületi gyűlés részéről is örvendetes tudomásul vétetik.
g) VIII. pontja szerint az iskolai kisbizottmánynak azon előterjesztett indítványára, miszerint a rajz

oktatásnál szükséges rajzolatok Hauser Károly mű- és szakértő reáltanodái rajztanárnak fel
mutatott terve szerint a nyári szünidő alatt megszereztetnének, és rajztermül a 8-ik osztály 
tanterme, mint arra legalkalmasabb rendezgetnék be, az iskolai nagybizottmány a kér. gyű
lés utólagos jóváhagyása reményében Müllner Mátyás igazgatót az iránt felhatalmazza; az 
erre szükséges költség tekintetéből pedig úgy intézkedik, hogy amennyiben az asztalok be- 
szereztetése költségeit nem födöznó azon pénz, mely a főtanodai rajzoktatás ügyében eszköz- 
lött gyűjtésből rendelkezésül áll, a főtanodai pénztár fogja azokat viselni; 

jóváhagyólag tudomásul vétetik.
lí) IX. pontja alatt a Királyföldy Péter hagyatékának rendezésére kiküldött Marton Pál, Nagy Endre 

és Lazányi Béla a tavali kér. gyűlés jegyzőkönyve 53. pontjában foglalt újabb megbízatá
sukhoz képest beterjesztik eljárásukról szóló jelentésüket és jegyzőkönyvüket, mely szerint 
Körmendy Pál végrendeleti végrehajtó számadásainak beható átvizsgálása, az észrevételeknek 
vele való közlése, és azok megoldása után sikerült f. 1878. évi május 11-én Pápán Supe
rintendens ur jelenlétében tartott ülésben a hagyatéknak tisztázása és megállapítása, úgy en
nek következtében átvétele is, mire nézve a bizottság örömmel tudatja, mikép a hagyomány 
a várakozásnak teljesen megfelelő; mely jegyzőkönyvi jelentés mellett, néhai Királyföldy Péter 
hagyatékára vonatkozó következő iratokat szolgáltatják át, névszerint :

I. Néhai Királyföldy Péter hagyatékának leltárát.
II. A hagyatéki adósokkal történt számadási jegyzéket.
III. Körmendy Pálnak néhai Királyföldy Péter hagyatékáról vezetett számadását, okira

tokkal, és két választmányi ülés jegyzőkönyvét, végrendeleti végrehajtónak az észrevételekre 
adott válaszával.

IV. Az átadási és átvételi okiratot.
Y. Az egész tömegről vezetett számadás eredményét, illetőleg a hagyomány összegét és 

mivoltát kimutató jegyzéket.
YI. Királyföldy Péter végrendeletét hiteles másolatban, — végre
YII. Pethő Lídia, Királyföldy Péterné örököseivel kötött, és az egyházkerületi gyűlés 

által helyben hagyott egyezség egyik eredeti példányát.
A jelentéstevő bizottság továbbá a hagyatékot következő összegezésben mutatja ki, u. m. :
1-ször Néhai Királyföldy Péterné — Pethő Lidia örököseivel történt kiegyezés után a 

YII. szám alatti egyezség szerint 17,000 frt 00 kr. s ennek 1877. évi April 18-tól számí
tandó kamatai.
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2- szor a IY. számú átvételi okirat szerint, I —IX. számig feljegyzett arany és ezüst, úgy 
rézpénzek, melyek természetben szállíttattak főt. Superintendens úrhoz, ez által pedig a kerü
leti pénztárnokhoz és melyek értéke a börze változatai miatt meg nem határozható.

3- szor Készpénzkötvények és takarékpénztári könyvekben, úgy időközi kamatok és bérlet
összegekben . . . . . . .  22,453 frt 67 kr.

4- szer A pápai ház becsára . . . .  .______4,000 „ — „
összesen 43,453 frt 67 kr.

Végül megemlíti a bizottság :
a) Hogy a kötvények közül dr. Schuck József 1000 frtos kötvénye a végrendeleti végrehajtó 

által át nem adatott, mert ennek tömege csőd alatt lévén, állítólag bekeblezés tekintetéből beadatott, 
amire nézve a bizottság fentartotta az egyházkerület jogát mindezen, mind a többi átadott kötvényekre 
nézve is a kártérítés tekintetében, ha a végrendeleti végrehajtó mulasztása miatt kellene a hagyaték
nak kárt szenvednie.

b) Hogy az Y. számú kimutatásban és a választmányi jegyzőkönyvben kitüntetett készpénzek 
Sopronba már átszállittattak, a kötvények pedig átalakítás, biztosítás, vagy a szükséghez képest be
hajtás végett Lazányi Béla meghatalmazott ügyvédnek kiadattak, ki e részbeni jelentését időszakonkint 
beterjesztendi.

c) Hogy a hagyatékhoz tartozó pápai házat könyebb kezelhetés tekintetéből eladni volna ta
nácsos, mi a végrendeletben is az ingatlanokra nézve elrendeltetik.

d) Hogy az örökösödési illeték érdekében még nem érkezvén meg a kiszabás, a bizottság 
ezek elengedése tekintetéből még nem kérvényezett, végül

e) A hagyaték tartozván az örökhagyó emlékéhez illő síremlékről gondoskodni, e részben a 
bizottság a főt. Superintendens úrral egyetértve Fellner Jakab pápai lakos kőfaragóval oly egyezséget 
kötött, melyszerint tervszerinti magasságú és szélességű sziléziai szürke márványból készítendő gúla 
vaskerítéssel ellátva, úgy — hogy néhai Királyföldy Péter nejének sírját is befoglalja, képezi majd a 
síremléket, melynek ára szerződés szerint 540 frt, felállitási ideje f. év szeptember hava.

A Királyföldy-féle hagyaték ügyében kiküldött bizottságnak ezen egész terjedelmében felvett 
beterjesztéséből az iskolai nagybizottmány örömmel vevén tudomást ezen egyházkerületünkre nézve oly 
nagyfontosságu alapítvány állásáról és átvételéről, mindenek előtt főt. Superintendens urnák fejezte ki 
köszönetét azon buzgalmáért, melylyel időt és fáradságot nem kiméivé, ezen alapítvány ügyének mi
előbbi szerencsés lebonyolítását és elrendezését elősegítette, nemkülönben az eljáró bizottság tagjainak 
és ezek közt különösen Lazányi Bélának, mint ki az ügy tisztába hozatala és átvétele iránt első sor
ban érdemesítették magukat ; és azután áttérvén a részletekre :

a) Dr. Schuck-féle 1000 frtos kötvényre nézve oly véleményt terjeszt be az egyházkerület
hez, hogy az azon esetre, ha a kötvények jelzálogi biztosítása jó idején végrendeleti végrehajtó mu
lasztásából maradt volna el, ragaszkodnék viszkereseti jogához.

b) Lazányi Béla megbízott ügyvéd megbízatását pedig, úgy az említett 1000 frtos kötvény
ügyben, mint általában, mig az összes kötvények tökéletes biztonsága, átalakítása és szükség esetében 
behajtása befejezve nincs, továbbra is fentartsa és kiterjeszsze.

c) a. c. és d. pontok alatti javaslatok tudomásul vétetvén, az e pontra nézve síremlékre a
következő feliratot ajánlja : Itt nyugszik Királyföldy Péter szül..................................meghalt . . .
az egyház és a tanügy jóltevője.

Az egyházkerületi gyűlés iskolai nagybizottmányának ezen előadásából a boldog 
emlékű Királyföldy Péter hagyatékára és alapítványára nézve kielégítő és megnyugtató 
tudomást merítvén, ezen előadást a nevezetes alapítványnak már csak történeti érdeké
ben is, de meg Királyföldy emlékezete iránt tartozó kegyelete érzetéből is, egész terje
delmében jegyzőkönyvébe felveszi, azon meggyőződéssel, hogy ezen a lapon állít az örök
hagyó szellemének megfelelő legszebb és legmaradandóbb emléket; különben pedig úgy 
Superintendens urnák, mint az eljáró bizottságnak, és ebben különösen Lazányi Bélának 
ez ügyben tett odaadó és önzetlenül buzgó fáradozásaik által szerzett maradandó érde
meikért jegyzőkönyvileg is köszönetét és elismerést szavaz. Nemkülönben az iskolai nagy
bizottmánynak a Schuck-féle kötvényre, úgy általában az ügy lebonyolítására nézve kifej
tett javaslatát határozat erejére emelve, a Lazányi Béla megbízott ügyvédnek adott meg
hatalmazását továbbra is fentartja, — a hagyatékhoz tartozó pápai házra nézve, ha 
annak rögtöni eladása, az ez időszerinti nyomott árak miatt czélszerü nem lenne, főt. Su
perintendens ur és Lazányi Béla bízatnak meg, hogy ezek egyetértőleg legjobb belátásuk 
szerint intézkedjenek ; az örökösödési illetékre nézve javaslott eljárás helyesléssel fogad- 
tatik, a mi pedig a síremléket és annak felállítását illeti, az iskolai bizottmánynak ez 
iránti eljárása a kézirat fogalmazására nézve is jóváhagyólag tudomásul vétetik.

4
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i) Ugyan a nagybizottmányi gyűlés jegyzőkönyv XI. pontja alatt Poszvék Sándor egyházkerületi szám
vevő benyújtja Superintendens ur megbízásából kidolgozott tervjavaslatát a Királyföldy-féle alapít
vány folyóvá lett jövedelmeiből a soproni tanárok fizetésének javítása iránt, mely tervezetnek ösz- 
szeállitott számösszegei szerint, az alapítvány nem számítván az időközi kamatokat,

t e s z ..............................................................................................  43,453 frt 67 krt
melyből, leszámítván a pápai ház becsértéke, továbbá az illeték,

síremlék, ügyvédi dij, és más felmerülhető kisebb költségek összesen 9,000 „ — „
maradna 34,453 frt 67 kr.

mely összeg a már ideig befolyt, és f. év végéig befolyó jövede
lemmel s z a p o r o d i k ................................................  2,542 „ 95 „
lesz az alapítványi tőkeösszeg folyó év végén . . 36,996 frt 62 kr.

mely tőkének 17,000 frtja után 7%-al 1190 frt —  kr. \ _  9 7R0 f . „„ u 
19,990 „ „ 8%-al 1599 frt 72 kr. / *

Ezen 2789 frt 73 kr. biztos jövedelem a következő arány szerint volna felosztandó:
1. A főtanodai pénztár 5/10 tőke tehát 18,498 frt 31 kr.

k a m a t j á t ..........................................................  1,394 frt 87 kr.
2. A képezde 4/io tőke, tehát 14,798 frt 68 kr. kamatját =  1,115 „ 89 „
3. A gyámintézet V,0 tőke, tehát 3699 frt 66 kr. kamatját =  278 „ 97 „

összesen 36,996 frt 62 kr, kamatját 2,789 frt 73 kr.
Ezek után a tervjavaslat kiemelvén, hogy a képezdei tanárok a hollandiai alapítvány jöve

delmére, mely fizetésök javítására fordittatott, ennek utána nem számíthatnak, e felesleg tesz 260 
frtot ; a képezde most már két tanári fizetést egészen födözhetne : sőt miután a Gflozms Dániel-féle 
alapítványi jövedelem a bölcsészet tanárának amúgy is fizetési pótlékot biztosit, csak 12 rendes 
lyceumi tanár fizetése volna javítandó; ezek szerint, ha a 12 rendes tanár fizetése 940 írtról 
1100 írtra emeltetnék; a számítás következő lenne:

A) Lyceum.
1. Szükséglet: 12 tanár fizetés javítása 160 írttal =  1,920 frt — kr.

II. Fedezet 1-ső a Királyföldy alapítványból 1,394 frt 87 kr.
2. Egy tanári fizetés, mely a képez-

déből megmaradt . . . 940 „ —  „ =  összesen 2,334 „ 87 „
Tehát felesleg 414 frt 87 kr.

B) Képezde.
1. Szükséglet: 1 Kapi tanár fizetés javítására 160 frt
2. Egy a képezde által fedezendő tanári fizetés 1100 „ =  összesen 1,260 „ — „

II. Fedezet. A Királyföldy-féle alapítvány
jövedelme . . . . . 1,115 frt 89 kr.
2. A hollandiai alapítvány . . 260 „ — „ =  összesen 1,375 * 89 „
Fölösleg 115 frt. 89 kr.
Az iskolai nagybizottmány e számadatok alapján kidolgozott tervjavaslatot a magáévá tevén, 

az egyházkerületi gyűléshez ezen ajánlattal terjeszti be:
1) Hogy a főtanodai tanárok rendes évi fizetése emeltetnék 1100 írtra, mely fizetés javítás 

1879. évi január 1-ével lépne életbe.
2) Hogy addig is, mig az ötöd évi fizetés pótlékot lehetne rendszeresíteni, négy, szolgálati 

évre legidősb tanár azonnal élvezné e czim alatt a kimutatott 530 frt 76 kr. fölöslegből a 100 frt- 
nyi pótlékot, a fölöslegnek maradéka pedig tőkésittetnék mindaddig, mig belőle egy 5-ik és 6-ik tanár 
is élvezhetné a kedvezményt.

3) Hogy a rendes tanári fizetés 1100 frtban megállapittatván, a tanári nyugdíj is ez ösz- 
szegnek megfelelőleg határoztatik meg, mely esetre a tanárok a nyugdijösszegnek megfelelő pótszáza
lékok fizetésére az alapszabályok értelmében köteleztetnének ;

az egyházkerületi gyűlés az előterjesztett tervjavaslatban kimutatott számítást elég 
biztosnak találván, azt nem csak, hogy általában és minden részleteiben a Királyföldy- 
féle alapítvány jövedelmének felosztását illetőleg is elfogadta, hanem az iskolai nagy
bizottság ajánlatához képest a tanárok rendes évi fizetését 1100 írtra emelte, úgy, 
hogy ezen fizetés javítás 1879. év január 1-ével lép életbe, a javaslatok 2. pontjára 
nézve, a tauárok ötöd évi fizetés pótlékai iránt beterjesztett tervet el nem fogadván, 
Poszvék Sándor számvevőt úgy utasította, mikép dolgozna ki egy tervjavaslatot, mely- 
szerint a Királyföldy alapítvány jövedelmeiből kimutatott 530 frt fölösleg pótfizetéskép 
úgy osztatnék meg a tanárok közt, hogy ezen összeg felosztásában minden 5 évi szol
gálati cyclus a felosztandó összeg egy osztóját képezné, megjegyeztetvén, hogy az 1853.
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előtti a soproni főtanoda szolgálatában töltött évek is beszámitandók ; végül az iskolai 
nagybizottmány 3. pontba foglalt javaslata a tanári nyugdíjnak a felemelt fizetéshez 
való irányositása iránt amennyiben a nyugdíjalap azt megbirja, a kerületi gyűlés ré
széről elfogadtatott.

Jc) Az előbbeui pont kapcsán felvétetett Lazányi Béla megbízott ügyvédnek főt. Superintendens úrhoz 
intézett f. év aug. 2-án kelt levele, melyben az értesittetik, hogy Királyföldy hagyatéki összes 
iratok a veszprémi közjegyzőséghez lévén áttéve, a tárgyalás f. aug. 22-re van kitűzve, továbbá 
ennek folytán a Királyföldy-féle hagyatéki tömeget képező készpénzek, ingatlanok és kötvények 
mibenlétét munkálatba vett biztosítását tárgyazván, e tárgyban készítendő tüzetes jelentése beter
jesztését közel kilátásba helyezi; úgyszintén jelenti, hogy az acsádi gyülekezet néhai Királyföldy 
Pétertől iskolai czélokra kölcsönkép felvett 600 frtot, mely két — csupán Doktorics Menyhért ál
tal aláirt kötlevéllel van biztosítva, uj adós-levelet még most sem adóit, azt állítván, hogy az a 
boldogult által oly feltétel mellett adatott, mikép halála után az az acsádi iskoláé maradjon;

ezen jelentés folytán az egyházkerületi gyűlés a kerületnek a Királyföldy hagya
téki ügyben fennlevő érdekei és jogai képviselésére Lazányi Béla ügyvédet továbbra is 
megbízza és felhatalmazza; a tőkék kezelésére nézve kér. számvevőnek az előbbiekben 
elfogadott tervét mondja ki szabályozónak; az acsádi gyülekezeten pedig, a nála kinn- 
levő 600 írtra nézve fen tartja a kerület követelését, mit a gyülekezet egyelőre ren
desen kiállított kötvénynyel biztosítson, mely esetben Doktorics Menyhért kötvényei vissza- 
adandók ; Lazányi Béla megbízott ügyvédnek pedig a Királyföldy ügyben tett költségei, 
sok fáradozásai, hasznos szolgálatai pótlásául és némi díjazásául őszinte köszöneté 
és elismerő hálája mellett, 300 frtot szavaz meg, mely összeg a kerület pénztárából 
utalványoztatik.

l) Ugyau az iskolai nagybizottmány gyűlés 12. pontja szerint felvétetett Müllner Mátyás lyceumi igaz
gatónak hivatalos évi jelentése az igazgatása alatt álló intézetről, melynek általános és részletekbe 
vágó közlései az intézetnek életerős állását jelzik, névszerint megemlékezik mindenek előtt Renner 
János és Haniffel Sándor tanároknak a múlt évi aug. 13-án történt megválasztatásáról, mely vá
lasztás egy évi működésük után már is szerencsésnek mondható ; továbbá szóba hozza, hogy a ta
nári kar a tanuló ifjúsággal együtt meleg részvéttel gyászolta Kleeblatt tanár urnák a tanév elején 
szept. 13-án történt halálát; szintén kiemeli, hogy a tanuló ifjúság létszáma 354-re emelkedvén, 
a múlt évhez képest 28-al szaporodott, és hogy az ifjúságnak erkölcsi magaviseleté több mint ki
elégítőnek mondható, amennyiben ritkább eseteket kivéve, panaszra nem szolgáltatott okot, szintúgy 
kitünteti, hogy a nem kötelezett tantárgyak között különösen a rajzoktatás mutat örvendetes len
dületet és haladást, amennyiben a főtanodai rajziskolát 86 tanuló látogatta igen szép eredménynyel ; 
végre felsorolja a lyceum számos jóltevői közt 1. nagyságos Ostffy Pált, ki a tanári nyugdíjalapot 
újra 100 frtnyi adománynyal gyarapította, úgy, hogy az általa e czélra te tt alapítványa már 600 
írtra megy; 2. egy megneveztetui nem akaró, más kerületbeli jóltevőt, ki a nyugdíjalapra 200, a 
természettani muzeum javára szintén 200 frtot küldött alapítványul; 3. néhai Braun Nándor vég
rendeletig  500 frtnyi alapítványt tett, a soproni gyülekezet kezelése alatt ösztöndíjul egy lyce
umi tanuló javára; 4. Torkos Mária kisasszonyt, ki végrendeletileg 1000 frtnyi alapítványt tett 
Torkos családból való, vagy ilyennek nem létében, bármely más jelesebb tanuló számára dijpénzül. 
A mely igazgatói jelentésből a nagybizottmány örömmel győződött meg a felől, hogy a főtanoda 
az életképes tanintézetek színvonalán áll, mire nézve a szerencsés két uj tauár választáson, a 
tanuló ifjúságnak növekedő számán és ennek erkölcsi jó magaviseletén kívül méltán hozható 
fel bizonyítékul, hogy az intézet nagylelkű pártfogó és jóltevői soha sem halnak ki ; a Torkos
féle alapítvány ügyében pedig a nagybizottmáuy Schreiner Károlyt, a pénzügyi bizottság elnö
két bizta meg, hogy az alapítványi levelet átvevén, az alapítvány biztosítására tegye meg a szük
ségeseket ;

az egyházkerületi gyűlés iskolai nagybizottmányának ezen beterjesztéséből örömmel 
értesül az egyházkerület szeretve ápolt főtanodájának kedvező állapotáról, mire nézve 
az azt feltüntető jelentést jegyzőkönyvébe iktatja; a nagybizottmánynak a Torkos-féle 
alapítványra nézve te tt intézkedését pedig jóváhagyólag tudomásul veszi.

m) Ugyan a nagybizottmányi gyűlés j. k. XIII. pontja szerint az előbbeni pont kapcsán indítvány 
tétetik, hogy a főtanodának meglehetős számú mózes-hitü tanulói — az izraeliták országszerte 
semmivel sem járulván, felsőbb tudományos lanintézetek fentartásához, — a soproni tanoda több 
növendékeinél magasabb tandijt fizetnének, mely indítvány raéltányoltatván, a kerületi gyűléshez 
azon ajánlattal terjesztetik be, hogy a mózes-hitü tanulók tandíj illetéke a tandij egyharmadával 
följebb emeltetnék, és az igazgatónak meg legyen engedve, egyes szegény mózes-hitü tanulókat, 
különösen tekintetbe veendő esetekben, a szab ályozott dij alul felmenteni ;
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az indítvány el nem fogadtatván, a tanulók különbség nélkül az eddigi mód sze
rint ugyanazon tandíj mellett vétetnek fel.

ri) Ugyan a nagybizottmányi gyűlés XIV. pontja szerint Király József Pál, tanító képezdei igazgató 
beterjeszti az igazgatása alatt álló tanodáról hivatalos jelentését, mely általánosan a képezdének jó 
karban állásáról és virágzásáról tanúskodik, részletes pontjaiban pedig névszerinti

A) alatt indítványozza, hogy Schranz Mihály sopr. ev. gyülekezeti tanítónak, ki 12 képezdei növendéket 
a házi ipar egyik ágában sok ideig ingyen és a vizsgálat alkalmával bemutatott kiváló sikerrel volt 
szives oktatni, a nagybizottmány köszönő levél által is kifejezze méltányló elismerését,

B) alatt azt ajánlja, hogy Varga Gyula III. éves theologus, ki 24 képezdei növendéket egész év alatt 
tanított a gyorsirászatra, némi díjazásban részesittetnék, és

F) alatt javaslatba hozza, hogy a képezdei növendékek ezután félévenként vegyék ki 50— 50 kr. fize
tése mellett iskolai bizonyítványaikat, hogy a tanári nyug. alaphoz évenként 1 írttal járuljanak, 
a diploma rendes illetéke legyen 2 frt, végül

G) alatt a képezde következő jóltevői soroltatnak fel, jelesül: Rothermann Dániel, Bayer János, 
Östffy Pál, Braun Nándor, budapesti gyámintézet, zurányi gyülekezet, Radó Dániel, Hoffmann 
Ágost, Zsivora György, Fördős Lajos, Sólymosi László, soproni takarékpénztár, a félszerfalvi czu- 
korgyár, Degenfeld Imre gróf, Kochmeiszter Frigyes báró, Schey Fülöp báró, Jenny Fridolin, a 
bács-szeremi — esperességi Gusztáv-Adolf egylet Karner János tanító közbenjárásával, Hanzély 
László, bold. Radó Ignácz családja, Radó Lajos, Radó Kálmán, Karsay Sándor superintendens, 
Berzsenyi Miklós, Mayer Károly, dr. Schreiner Károly, a győri, soproni és rusti ev. gyülekezetek, 
Takács János, Brausewetter Viktor, a Sopron városi közönség, Lenek Samu, a helybeli evang. orvos 
urak, ugyszinte gróf Teleki-Földváryné.

Mely terjedelmes jelentésről a nagybizottmány örömmel vevén tudomást, Schranz Mihálynak 
jegyzőkönyve utján tolmácsolta a méltán megérdemlett elismerő köszönetét, Varga Gyulának fá
radozásai dijjazására 30 frt jutalmat szavazott meg a képezdei pénztárból ; az F) alatt hozott 
indítványt az iskolai bizonyítványok félévenkénti dijját, a tanári nyugdíj alaphoz fizetendő járulé
kot, és a diploma illetéket is elfogadás végett az egyházkerületi gyűléshez javaslólag beterjeszti, 
a jóltevők neveit pedig ezeknek a soproni tauitóképző-intézet iránti érdemeik kellő méltánylása 
mellett jegyzőkönyvébe felveszi ;

a kerületi gyűlés iskolai nagy bizottmánya által a soproni képezde állásáról be
terjesztett ezen jelentést általában tudomásul vevén, a nagybizottmánynak az A) és B) 
alatti indítványokra hozott határozatait magáévá teszi, és úgy Schranz tanítónak a 
képezde érdekében tett szives és eredményes fáradozásaiért az elismerő köszönetét, mint 
Varga Gyulának is a megérdemlett díjazást e helyen is megadja, az F) pont alatt fog
lalt javaslatot azonban csak oly módosítással emeli határozattá, hogy a félévi bizo
nyítványok 50— 50 kr. dij mellett veendők ki, a diploma illetékét az ajánlott 2 frt 
helyett 1 írtban állapította meg, és a tanári nyugdíj alapra javaslott 1 frt befizetés 
pedig egészen elejtetik ; végül az intézet ez évi jóltevőinek és kegyes pártfogóinak, 
kiknek neveit jegyzőkönyvében is hálás elismeréssel felsorolja, a szent ügy iránti jóté
konyságukért köszönetét mond.

o) Ugyan a nagybizottmányi gyűlés XV. pontja szerint Lahne Frigyes magán tan- és nevelő-intézeti 
tulajdonos a múlt évi október 20-ról kelt levelével az iránt való hálás köszönetének kifejezése 
mellett, hogy a főtiszt, egyházkerület az intézet fölötti felügyeletet továbbra is kész gyakorolni, 
előterjeszti, mikép az 1877-iki kerületi gyűlés 50-ik jegyzőkönyv pontjában VIII. sz. alatt kitett 
három felvételt elfogadja, és kötelezi magát névszerint :

1. hogy az intézet tanárai és tauitói a kerület iskolai nagybizottmánya által lesznek meg
erősítendők

2. hogy az intézet a nevezett iskolai bizottmány felügyelete alatt áll és
3. hogy ezen intézet gymnaziumi osztályainak tanterve a soproni főtanoda tanterve alapján, 

és ennek mintájára lesz készítendő, és iskola rendje azéval egyenlő lesz, mely nyilatkozat a nagy- 
bizottmány által helyeslőleg tudomásul vétetvén és ajánlólag fel terjesztetvén ;

az egyházkerületi gyűlés az ajánlott feltételek mellett Láhne-féle intézet fölött 
a felügyeletet elfogadja és a feltételek pontjait a Láhne-féle magán-intézet iránti vi- 
viszonya szabályozásául jegyzőkönyvbe iktatja, oda utasítván ezen intézet felügyeletével 
megbízott közegeit, hogy jelentéseiket mindenkor ezen feltételek szemmel tartása mel
lett terjeszszék be.

p) Ugyan a nagybizottmányi gyűlés XII. pontja szerint Kolbenheyer Mór és Fehér Samu az iskolai 
bizottmány által a Láhne-féle intézet felügyeletével megbízottak, beterjesztik évi jelentésüket, hogy 
t. i. a nevezett intézetben 10 tanár és tanitó van alkalmazva, kik szakjaikban alapos és avatott
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férfiak, hogy tovább az intézetben alkalmazásba volt tanrend a főtanoda tantervének megfelel, hogy 
az intézet protestáns jellegű, és hazafias szellemű, és minden osztályban néhány tantárgy magyar 
nyelven tanittatik, eltekintve a magyarnyelvnek mint a tárgynak tanításától, melyekről maguknak 
a tanév folytán tett látogatásaik alkalmával, és közvizsgák idején szereztek meggyőződést, mely je
lentések a nagybizottmány által helyeslőleg felterjesztetvén;

tudomásul szolgál.
q) Ugyan a bizottmány! gyűlés XVII. pontja mellett beterjeszti Neubauer János igazgató az igazga

tása alatt álló f.-lövői tanintézetekről évi jelentését, mely szerint a felső-lövői tanintézetek tanuló 
ifjúsága az elmúlt tanévben összesen 185, tehát az előbbinél több, hogy a tanszergyüjtemény is 
örvendetesen gyarapodott ; hogy tanitó-képezdéje szép látogatásnak örvendett és hogy a reál-gymna
sium mellett egy külön előkészitő osztály életbe léptetése is elhatároztatott, és ezen jelentés mel
lékletében átküldi a vasmegyei közigazgatási bizottságnak múlt év szeptember 5-ről jegyzőkönyvét, 
mely a vasmegyei kir. tanfelügyelő azon jelentése alapján, hogy a f.-lövői tanintézetekben a magyar 
szellem és érzelem buzgó ápolásra talál, a közigazgatási bizottság határozatából az egyházkerü
letnek is tudomásvétel végett megküldetett;

mindezeket a kerületi gyűlés megnyugvással és örömmel fogadta, és az iskolai 
nagybizottmány ajánlatához képest, egyszersmind a felső-lövői tanintézeteket hazai és 
külföldi gyámintézetek hathatós támogatásba ajánlja.

r) Az előbbi pont kapcsán felvétetett a tolna-baranya-somogyi egyházmegye bonyhádi algymnasium- 
nak a múlt tanévről beküldött iskolai értesítője ;

mely tudomásul vétetvén, az egyházmegye utasittatik, hogy ezentúl az iskola igaz
gatósága által az algymnasiumról évi jelentését a kerületi iskolai nagybizottmányhoz 
mindenkor beterjeszsze.

3 9 .  A jelen kerületi gyűlés jegyzőkönyv 32-ik pontja alatt a felállítandó theologiai aka
démia kérdésében kiküldött választmány beterjeszti jelentését, mely szerint a beérkezett 14 szavazat 
közül a túlnyomó többség az egyetemes bizottság javaslata értelmében elfogadja Pozsonyt az akadémia 
helyéül, az előirányzott 250 frt költségkivetés utján való viselésére csak két nyilatkozat ajánlkozik, 
és a nagy többség határozottan tiltakozik a gyülekezeteknek újabb megterheltetése ellen, két szavazat 
pedig általában kétségét és aggodalmát fejezi ki az iránt, hogy az előirányzott költség nem is elég 
egy kellőleg szervezett, és tudományos felelősség követelményének megfelelő akadémia mellőzhetlen 
szükségeire; mely eltérő vélemények és nyilatkozatok egybevetésével és mérlegelésével javasolja a vá
lasztmány, mondja ki az egyházkerületi gyűlés, miszerint Pozsonyt elfogadja az akadémia helyéül ezen 
két feltétel alatt:

1. hogy az egyházkerületre esendő 250 frt költség az egyházkerülettől három év leforgása 
előtt nem követeltetik, és három év után is csak az akadémia életbe léptetése esetében,

2. hogy az akadémia életbe léptetése csak akkor lesz eszközölhető, ha a tanárok nyugdíjaz
tatásáról gondoskodva lesz.

Végül az egyházkerület figyelmébe ajánlja a fehér-komáromi esperesség nyilatkozatában ki
fejtett azon óhajtását, hogy a pozsonyi gyülekezettel az akadémia iránt kötendő szerződésben külön 
czikk által tartatnék fenn az egyetemes egyház azon joga, hogy az akadémiát kedvezőbb viszonyok 
közt Budapestre tehesse á t;

a választmány véleménye elfogadtatván, a kerületi gyűlés az egyetemes gyűlésre 
küldendő képviselőit ez értelemben utasítja.

4 0 .  A kerületi népiskolai bizottmány f. év augusztus 1-én Pápán tartott gyűlése jegyzőkönyvének
A. 1-ső pontjával beterjeszti a népiskolák állapotát tárgyazó terjedelmes és kimerítő jelen

tését, mely jelentésével távolról sem akarva elhitetni az egyházkerülettel, mintha a nópnevelés és 
iskolaügyben már nem lenne több kívánni való és ezentúl e téren teendője nem volna, palástolatlanul 
feltakarja főbb sebeit és hiányait névszerint kiemeli, hogy hanyag mulasztások még mindig gyakoriak, 
hogy 33,048 tanköteles gyermek közöl 4178 gyermek még mindig iskolázatlan, mégis átalában véve, 
népnevelésünk terén mutatkozó jelenségekből, mozzanatokból népnevelésünkben haladást és örvendetes 
lendületet jelez, mire nézve hivatkozik azon körülményre, hogy inig 1875-ben az iskolázottak száma 
a népességnek csak 14%-át tette, addig az ma annak 1772%-át képezi, mig a múltban nyári iskolát 
nem is ismertek gyülekezeteink, vagy csak igen kevesen, addig ma 22,709 elemi iskolás közöl 19,200 
gyermek élvezi télen-nyáron az iskola áldásait, mig csak 509 gyermek nélkülözte a szükséges tanköny
veket, addig 22,200 gyermek tankönyvei el volt látva; mig a múltban kilépők közül csak kis rész 
tudott Írni olvasni, ma kimutatás szerint az iskolába járó 21,178 gyermek olvas és ir és 1501 a csak 
olvasni tudó. Az összes iskolákban működött 346 tanitó, ezek közt 336 képesített 10 nem, más hi
vatalt is viselt 4 lelkészséget, 4 segédlelkészi hivatalt és 8 biztosítási ügynökséget. Tanterem van 
ugyan annyi ahány tanitó, és igy egy tanítóra, illetőleg 1 tanteremre esik átlag 65 gyermek, de a
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valóságban 8 és 178 közt változik (legkevesebb P.-Sz.-Lászlón, legtöbb K.-Torraáson). A tanítási nyelv 
191 magyar, 101 német, 4 magyar-német, 3 magyar-vend, 12 német-magyar, 4 vend, 2 szláv, 3 ma- 
gyar-szláv, 1 szláv-magyar, 1 inagyar-szláv-német. Az iskolák közül 319 az egyház tulajdona; 3 bérelt, 
ehez tanitó-lak van 324. Községi iskolába 6 helyen járnak gyermekeink : Györköny, Pécs, Börzsöny, 
Szombathely, Komárom gyülekezetekben és Puczinczhoz tartozó leányegyházakban. Faiskola 167, kert 211, 
testgyakorló 96, fekete iró-tábla 5212, térkép 731, földgömb 283, természetrajzi taneszköz 3054, terraé- 
szettani 527, testgyakorló 100 és mi nagyban elősegíti a népnevelést, iskolakönyvtár van 66 iskolában 2678 
kötetszámmal, és kezdeményezve 37 iskolában. Az iskolák kiadása volt 172,472 frt 99 kr. ebből rendes 
tanítói fizetés 151,833 frt 86 kr., segédeké 5957 frt 40 kr., fűtésre, javításra, tisztogatásra 9496 
frt, tanszerekre 969 frt 55 kr., szegény gyermekek számára ruha, könyv 428 frt 83 kr., egyébre 
3786 frt 85 kr. Ezt fedezte ingatlanok utáni jövedelem 34,038 frt 85 kr. töke (30,468) kamatja 
2028 frt 74 kr., tandíj 17,902 frt 23 kr., államsegély 274 frt 70 kr., községi segély 12,217 frt 
24 kr., egyházi segély 2688 frt 36 kr., egyéb 87,211 frt 19 kr., a tanitók fizetése készpénzben 
77,688 frt 98 kr., terményekben 94,784 frt 01 kr., és igy egy gyermek taníttatása kerül 593/100 fo
rintba, ebből 1 lélekre esik 1-03. A tanitók fizetésének átlaga 456 frt 25 kr. ; kir. tanfelügyelő lá
togatott 64 iskolát. Yégül jelentetik, hogy a vasi felső egyházmegyéből 10 anya- és 22 leányegyház 
részéről rovatos ivek nem érkeztek be, megemlítvén, hogy ezen egyházak névtár szerint 15619 lélekszám 
mellett 2371 tanulót tüntetnek ki;

a gyűlés ezen részletes jelentést tudomásul vevén, a vasi felső esperességet vég
zésiig- utasítja, hogy a népiskolai rovatos iveket betöltve a múlt évről pótlólag beküldje ; 
továbbira pedig iskolaköröket alakítva, az iskolalátogatók által a statisztikai iveket 
pontosan kitöltetve, minden évben idejére a népiskolai bizottság elnökéhez juttassa.

B. Ugyan a jegyzőkönyvi pont a) alpontjával felemlítvén, hogy a rovatos ivek „mulasztók“ 
feliratú rovata az adatok bejegyzésénél zavart okoz, ajánlja, hogy e rovat felirata „mulasztásokra“ 
változtatnék.

C. Ugyan a jegyzőkönyvi pont b) alpontjával indítványozza, hogy az iskolai taneszközöknek 
és berendezéseknek eddig szokott részletezése helyett, ezentúl csak az tétetnék a rovatba, hogy az is
kola fel van-e szerelve vagy nem?

A. B. C. alatti módosítványok az egyetemes tanügyi bizottsághoz beterjesztendők.
D. Ugyan a jegyzőkönyv 2-ik pontja szerint a bizottmány egyházi elnöke egy munkálatot 

nyújtott be az egyházkerület tanítói értekezleteinek történetéről, melyre nézve az iskolai bizottmány azon 
óhajtását fejezi ki, hogy az érdekes munkálat minél szélesebb körben hozassák a tanitók tudomására;

a „Tanitók Lapjához“ beküldendő.
E. Ugyan a jegyzőkönyv 3-ik pontjával Turcsányi Endre Wagemann után készült bibliai 

történetének népiskoláinkba való behozatalát ajánlja ;
tudomásul szolgál.

F. Ugyan a jegyzőkönyv 5-ik pontja alatt a népiskolai bizottság költségvetése felszámlálás 
szerint 82 frt 53 krban állapíttatott meg, melynek fedezésére nézve ajánltatik, hogy a nyomtatvá
nyok után járó költségeket fedezzék a gyülekezetek, minden tanterem után 12— 12 krt számítva, 
a többi kiadást fedezze a közpénztár;

elfogadtatik, az esperesek által beküldendő. Általában pedig a népnevelési bizottság
nak jelentésében tanúsított ügybuzgalma az egyházkerületi gyűlés részéről méltányoltatik.

4 1 . Benyujtatott a győri, pécsi, székesfehérvári lelkészi, a szombathelyi, és nagy-kanizsai segéd- 
lelkészi hivatalok évi jelentése a romai kath. és állami intézetekbe járt ev. növendékek vallásoktatásáról ;

tudomásul szolgál.
4 3 . Olvastatott dr. Keszler Károly tanár mint az egyházkerület biztosítási ügynökének 

jelentése, melynek folyamán előadja, hogy az egyházkerületnek biztosítási ügye a még csak tavai 10 
évre kötött újabb szerződés ezen cyclusában a gyülekezeteknél igen örvendetes részvétre talált, ameny- 
nyiben ugyanis a 10 év tartamára biztosított koczkázatok becsértéke már eddig 799,865 frt 63 kr., 
a jég elleni gabona és takarmány biztosított értéke 10,141 frt, összesen 810,006 frt 63 kr. ; ebből a 
gyülekezetek tűz ellen biztosított koczkázat 701,259 frt 98 kr. ; intézetek értéke 17,690 f rt;  lelké
szek, világi tisztviselők, tanitók és ezek özvegyeié 80,915 frt 65 kr., a jégkár ellen biztosított 10,141 
írttal =  810,006 frt 63 kr. ; amennyiben pedig 10 évi tartamra kötött szerződéseknél szokás két évi 
dijat elengedni, vagy 10% leengedése mellett a 8 évi járandóságot egyszerre lefizetni ; jelen esetbeu 
lenne befizetendő a biztosítási illeték összesen 22,433 frt 34 kr. ; és ezen összegnek 10 évre való 
felosztásánál az első évre bélyegilletékkel együtt befizetendő 3113 frt 90 kr. ; a többi 9 évre éven
ként 2243 frt 53 kr.; ebből az egyházkerületet a 10% engedmény fejében illeti évenként 224 frt 
35 kr. ; hozzá járulván még a jégkár után eső engedmény 101 frt 41 kr., ezen biztosítás a kerület
nek évenként körülbelül 300 frt jövedelmet biztosit;
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a jelentés örvendetes tudomásul vétetvén, a kér. gyűlés dr. Keszler tanárnak ez 
ügyben tett fáradozásaiért és hasznos szolgálataiért, ez alkalommal is köszönetét szavaz, 
a biztosítási ügyet pedig annyival is inkább, mivel a tüzelleni biztosítás a gyülekeze
tekre nézve az egyházi rendszerben szabálylyá lett, ismét és újólag a gyülekezetek figyel
mébe ajánlja.

4 3 .  Poszvék Sándor számvevő a tavali kér. gyűlés jegyzőkönyv 70-ik pontjára beterjeszti 
az egyházkerület és első magyar biztositó társaság közt létre jött, és két példányban kiállított szer
ződés egyik hiteles és eredeti példányát ;

megőrzés végett a levéltárba tétetik.
4 4 .  Olvastatott Scheffer Károly tápintézeti gondnok jelentése, melyszerint a soproni táp 

intézet jótéteményét a lefolyt évben élvezte 200 ifjú és pedig 12 a theologiából, 138 a gymnasiumból 
és 50 a képezdéből, és ezek közt 111 vagy ingyen vagy leszállított, a többi 89 tanuló az egész t. i. 
36 frtnyi illeték befizetése mellett. A kiadás az egész tanévben 8818 frt 92 kr. készpénzben; a be
szolgáltatott terményeket 233 frt 52 krba számítva, az összes költség 9052 frt 44 kr. Átlagosan 
193 ifjút, vevén, egynek tartása 46 frt 90 krba került, egy hónapra 4 frt 69 kr. és igy egy napra 
152/s kr. esik és hogy azt tehette, részben a buzgó áldozatkészségnek köszönhető, mely ezen jó
tékony intézetet még folyvást támogatja. Költségeit fedezte : a) a tápintézeti dijak befizetéséből : 5062 
frt 80 kr. ; b) a tőkék kamataiból 1510 frt 48 kr. ; c) a gyülekezetek kivetés szerinti befizetéseiből 
1136 frt 50 kr. ; d) supplikació és kegyadományokból bejött 780 frt 23 kr. ; e) a tavali pénztári 
készletből 328 frt 90 kr. ; összesen =  8818 frt 92 krral, mely kimutatásból feltünteti a jelentés azon 
eredményt, hogy a tápintézet folyó költségeit folyó jövödelme nem fedezte, és mint több éveken át, 
úgy az idén is a pénztári készletet is igénybe vette.

Végül jelenti, hogy a tavali kerületi határozat alapján a tápintézeti bizottmány újra szer
veztetek, ennek elnökéül dr. Bergmann Keresztély orvos választatván;

a kerületi gyűlés a protestáns tudományos nevelési és művelődési érdekkel oly szoros 
összefüggésben lévő tápiutézeteket mindenkor nagyfontosságuaknak tartván, ezen jelen
tést, különösen azon pontjára nézve is, mely szerint a tápintézet számadása az eddigi 
jövedelmek mellett évek óta hiányt mutat, tavali jegyzőkönyvének 57. pontja alatt ho
zott határozatának megújítása mellett figyelembe vette, azon jelentést pedig, hogy igaz
gató választmánya a kerület határozatához képest újjá alakult és dr. Bergmann Ke
resztéiben buzgó elnököt uyert, örvendetes tudomással vette.

4 5 .  A jelen gyűlés 37-ik jegyzőkönyvi pontja alatt kiküldött törvényszék megbízásában el
járván, elnöksége által benyújtja a tamási és hidegkúti peres ügyekben tett jelentését, illetőleg 
hozott Ítéletét;

az Ítélet s határozat a peres iratokkal együtt további eljárás végett a tolna-bara
nyai egyházmegye elnökségéhez tétetnek át.

Jegyzetté : Ritter István, e. kér. egyházi főjegyző.

4 G . Felvétetett az egyházkerület pénzügyi bizottsága, és illetőleg gyámoldai igazgatósága
f. év aug. 1-én Sopronban tartott gyűlésének jegyzőkönyve, melynek :

I. 8-ik pontja szerint a kér. számvevő az 1877-ik kér. gyűlés 58-ik pontja alatt volt megbízatá
sához képest a képezdei háztartási költségek átlagának megállapítása iránt tervjavaslatát benyújt
ván, a következő átalányt hozza javaslatba, u. m. :

a) tartozás bel- és külfelszerelés czimén
b) taneszközökre, u. m. könyvek, zenészeti müvek, rajz,

házi ipar, természettani és természetrajzi tanszerek

150 frt —  kr.

beszerzésére . .................................................... 120 frt — kr.
c) irodai, és levelezési szükségletekre 50 n »
d) világításra . . . . . . . 80 » »
e) házmesteri átalányra . . . . . 300 n »

Összesen 700 frt — krt,
melybe be nem tudandó a betegtartás- és gyógyszerszükséglet, a fűtés, és biztosítás, mint mely 
költségek átlagának megállapítása iránt semminemű kulcs nem mutatkozik ; mely ezekben elő
adott költségvetési tervezet a számvevő javaslatához képest a pénzügyi bizottság által elfogadtatván, 
azon világos megjegyzéssel terjesztetik fel a kér. gyűléshez, hogy a képezdei igazgató ez iránt 
mindenkor pontos számadást késziteui, az egyes czimek átalányát csak a felsorolt szükségletekre 
fordítani, amennyiben pedig a tényleges szükség nagyobbnak mutatkoznék, annak utalványozását 
az illetékes helyen kieszközölni, és általában a legszigorúbb gazdálkodást követni köteleztessék ;

a tervjavaslat egész terjedelmében elfogadtatván, határozat erejére emeltetett.
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IL 14-ik pontja szerint számvevő jelentésében kiemelt azon sajnosán vett tényhez képest, mely sze
rint a gyülekezetekre kivetett főtanodai, képezdei, és közpénztári járulékok czimén a múlt évben 
csak 10,612 frt 91 kr. illetőleg az előbbi évekről befizetett 695 frt 60 kr. hátralékkal együtt 
összesen =  11,308 frt 87 kr. folyt be, tehát a 13,205 frt 20 kr. évi járandóságnál 1896 
frt 93 krral kevesebb lévén az évi összes jövedelem, a hátralék ennyivel ismét növekedett, — 
a számügyi bizottság a hátralékokra nézve, és az évi járulékok pontos behajtása iránt nagyobb 
szigor alkalmazását hozza javaslatba, nehogy az egyes gyülekezetek a folytonos elnézésnél fogva 
a kötelezettségeik elhanyagolását egészen szokásossá tegyék;

a jelentés e helyen is sajnos tudomásul vétetvén, a kerületi gyűlés a hátralékok
nak, úgy mint az évi járulékoknak is szigorú behajtását ezen végzésével is elrendeli, 
ez iránt megbízott közegeit ez értelemben utasítván.

III. 15-ik első kikezdése alatt számvevőnek a kerületi közpénztárra vouatkozólag beterjesztett azon 
előadására nézve, hogy a hanyag befizetések folytán a kér. közpénztár is kedvezőtlenebb álla
potban találtatott, mint az 1876. évben, hogy névszerint a kér. gyűlés végzésével egyes gyülekeze
tekre kivetett bírságok be nem hajtatván, e czimen a bejött 15 frton kivül még 110 frt van 
kinn, melyet a vasi felső esperesség 15 gyülekezetén kivül Csenge, Győr-Szemere, Légrád, Sand, 
Hidas, Kőty és Köcse vannak hátralékban.

Ugyanazon pont harmadik kikezdése alatt számvevőnek ezen jelentésére, hogy a képezdei 
pénztárnál évek óta több tétel hátralékkép szerepel, melyek behajtása alig valószínű, ilyen téte
lek volnának az 1868/9-ki képezdei pénztári hiány 460 frt 3372 krral; az 1868/9 tűzkár elleni 
biztosítási pénztári hiány 134 frt 9 krral ; és Szilágyi Sándor tartozása 21 írttal melynek czime 
is ismeretlen ;

végre ugyanazon pontnak a gyámoldai pénztárra vonatkozó hatodik kikezdése alatt számvevő 
előadván, hogy a gyámoldai pénztár az 1877-ik évben 2130 frttal gyarapodott ugyan, de ebből 
az egyszermindenkorra befizetett és ennélfogva tőkésítendő járulékokban, úgy kegyadományokban 
és hagyatékokban befolyt jövedelem 2616 frt 50 krt tevén, a szaporodás megtakarítást nem mu
tat, sőt a jövőre nézve — amennyiben a segély- és nyugpénzek az 1877-ik évben már is 
10,511 frt 42 krt vettek igénybe, az ebbeli szükséglet előre számithatólag még növekedni, a 
bevétel pedig az 1846-ban belépett tagok fizetési költségének megszűntével fogyni fog ;

mindezen előadottakra nézve a számügyi bizottság számvevő javaslatához képest a következő 
határozati javaslatot terjeszti fel a kerületi gyűléshez: a .közpénztárt illető birságkövetelések 
teljes szigorral hajtassanak be; az 1868/9-ki képezdei pénztári 460 frt 3372 krt és a jégkár 
biztosítási 134 frt 9 krt tevő hiány, úgy a Szilágyi Sándor-féle 21 frtos követelés a száma
dásból töröltessék; a gyámoldai pénztárnak ez évben az államsegélyből 1200 frt utalványoztassék; 
a gyámoldai hátralékok és illetékek mindenkor a kellő szigorral és pontosan behajtassanak; 
a nyugdijak pedig ezentúl oly formán tétessenek mindenkor julius 31-ig folyóvá, hogy azok ösz- 
szegéből az illető tagok hátralékai lerovásba hozassanak;

az egyházkerületi gyűlés ezen előterjesztésből pénzügyei állásáról] tudomást merít
vén, a pénzügyi bizottságnak, és illetőleg gyámoldai igazgatóságnak a felmutatott hiá
nyok és fogyatkozások iránt hozott javaslatait elfogadja, és ezek foganatba vételére az 
ez iránt megbízott közegeit ezen végzésével utasítja, a gyámoldai hátralékok behajtá
sával különösen győri ügyészét bizván meg.

IY. 16. pontja b) betűje szerint Székely Lajos volt miszlai tanitó évekkel ezelőtt hivataláról lemon
dott, anélkül, hogy a gyámoldai tartozásait törlesztette volna, eltávozott és azóta meg is halt, 
mire nézve gyámoldai hátraléka — mint behajthatatlan — törlendő volna ; 

jóváhagyólag tudomásul vétetik.
Y. Ugyanazon 16. pont d) betűje szerint Német Károly, volt székes-fehérvári lelkész, és Kiss Já

nos alapitványos időközben az egyházkerületből eltávozván, ezen esetből a pénzügyi bizottság ki
mondja, hogy ezen az egyházkerületi lelkészek és tanítók javára tett alapítványt az elköltözött 
tag eddigi jogán nem élvezheti, hanem csak mint kültag, ha felvétetik; 

helyeslőleg fogadtatik.
VI. Ugyanazon 16. pont e) betűje alatt számvevő által felhozott azon kérdésre nézve, ha vájjon 

egyházi hivatalra képtelen egyén, és gyámoldai nyugdíjas, ha nem egyházi hivatalra nyer al
kalmazást, igényt tarthat-e nyugdíjra? a pénzügyi bizottság oly véleményben van, hogy a gyá
moldai alapszabályok 4-ik §-a e kérdésben világosan intézkedik, mihezképest minden concrét 
eset, esetről-esetre a kér. gyűlés által volna eldöntendő; 

helyeslőleg fogadtatik.
VII. Ugyanazon pont f) betűje szerint özvegy Boor Lajosné árváit hűtlenül elhagyta, özv. Eősze 

Zsigmondné pedig a számára meghatározott özvegyi nyugdijat egy harmadik egyénre ruházta át,



21

mely szomorú tényekkel szemben a gyámoldai igazgatóság — tekintve ezen özvegyek botránkoz- 
tató, illetőleg pazar életmódját, és tekintve azt, hogy nyugdiját az özvegy mindenkor árvái ér
dekében is élvezi, — oda utasítja a gyámoldai pénztárnokot, hogy a nyugdijat csak számvevői 
utalványra és csak az igazolt gyám kezéhez fizesse ki; 

helyeslőleg elfogadtatik.
VIII. Ugyanazon pont g) betűje mellett számvevő azon kérdésével, hogy — miután az 1879-ik évtől 

fogva az 1846-ban belépett tagok fizetési kötelezettsége az alapszabályok 7-ik §-a értelmében 
megszűnik, ezek tartozása egyszerűen, vagy külön folyamodásra volna-e a számadásból kiha
gyandó? oda utasittatott, hogy az osztályon kívüli tagok kivételével ezen tartozások, mint az 
alapszabályok szerint fenn nem állók — hivatalból törlendők; 

helyeslőleg tudomásul vétetik.
IX. Ugyanazon pont h) betűje alatt számvevő felhozván, hogy eddig a pénzügyi kimutatás költsé

geit mindenkor és kizárólag csak a gyámoldai pénztár fedezte, indítványozza, hogy ezen költség
ben ezentúl a köz-, a tanodái- és a képezdei pénztárak is évenkint váltakozva, osztoznának, mely 
indítványa méltánylólag a kér. gyűléshez terjesztetik; 

elfogadtatik.
X. 18-ik pontja szerint Patyi Lászlóné leánya, mint annak örököse folyamodván, hogy az anyját 

1878. márczius 28-ig, u. m. halála napjáig megilletett nyugdíj-hátralék neki kiutalváuyoztat- 
nék, ezen köretének hely adatott ;

helybenhagyólag tudomásul vétetik.
XI. 19-ik pontja szerint Kálmán Sándor, volt zsebeházi, és G-arab József, volt r.-szemerei tanítók gyá

moldai hátramaradásaik — mint különben is behajtkatlanok a költségvetésből kihagyatni hatá- 
roztatnak ;

tudomásul szolgál.
XII. Dr. Hauer Mór meghalván;

helyébe a pénzügyi bizottság tagjává Takács Dénes választatott.

Jegyzetté: Kitter István, e. kerületi egyházi főjegyző.

Felvétetett a kér. gyámintézeti bizottság f. évi aug. 14-én Bonyhádon tartott gyűlé
sének jegyzőkönyve, melyben mindenek előtt jelentetik, hogy

A. a kér. gyámintézeti segélyért 17, államsegélyből való kölcsönért szinte 17, az e. e. e. 
gyámintézethez 16, a némethoni Gusztáv-Adolf egylethez 5, — összesen véve tehát 55 folyamodvány 
érkezett be ;

B. kiemeltetik, hogy gyámintézetünk fontos működésén az idők súlya szinte érezhető ugyan 
ez idő szerint, amennyiben az idei gyűjtés összege némi hátrányos különbözetet mutat fel ; mindazon
által reményt nyújt a minden oldalról felölelt ügybuzgalom az intézetnek hova tovább nagyobb föl
karolására. A pénztárnoki kimutatás szerint befolyt a f. évben, ide tudva mélt. Prónay Dezső báró, 
világi elnök urnák szabad rendelkezésre bocsátott 100 frtnyi adományát 1122 frt 72 kr.

ebből levonva a kezelési kiadásokat . . . 35 „ 72 „
marad tehát . 1087 frt — kr.

mely összegnek fele része az alapszabályok értelmében beküldetvén a központi országos
gyámintézethez, t. i........................................................... ..........  . . 543 frt 50 kr. ;
ezennel fölosztás alá jut az összeg másik fele, szinte . . . 543 „ 50 „

Ezen összeg következő módon osztatott fel ; Duna-Földvár : 97 frt ; Hegyhát-Hodász, Rába- 
Bogyoszló, Galsa, Csóth, Jakabfalva (Beszterczebánya fiókja), Pálfa (tolnai), Gyúró, Sikátor : egyenkint 
50 frt. — Magyar-Óvár 46 frt 50 kr. ; tehát összesen 543 frt 50 kr.

Határozott czélokra befolyt 294 frt 91 kr., ide értve egy magát megneveztetni nem akaró 
jóltevőnek a f.-lői tanintézet javára adott 100 írtját.

C. Beterjeszti a bizottság az államsegély — ez évben 4750 frt —  kiosztása iránti javas
latát. E szerint lenne utalványozandó : 1. a soproni theologiai intézetnek 1000 frt ; — 2. a gyá- 
moldának 1200 frt ; — 3. Turcsányi Adolf tanárnak 200 frt ; —  4. központi pénztárnak 250 frt ; 
— 5. a nagyvázsonyi lelkésznek 20 frt ; —  6. a székesfehérvári lelkésznek 30 frt ; — 7. a vá- 
szolyi tanítónak 20 frt ; — 8. az antalfai lelkésznek 30 frt ; — összesen véve 2750 frt.

A fenmaradt 2000 frtnyi összeg pedig kellő biztosíték mellett 2°/o kamatra a következő 
gyülekezetek között javasoltatik kiosztatni : Sárvárnak 300 frt ; — Pécsnek 500 frt ; — Rohoncznak 
500 frt ; — Székes-Fehérvárnak 500 frt ; — Szepetnek-nek 200 frt ; — összesen véve 2000 frt.

D) Az e. e. e. gyámintézethez a következő sorozatban terjesztetnek fel az égető szükségről
6
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tanúskodó folyamodványok. — A szeretetadományra ajánltatik : Pécs ; részleges segélyezésre : Duna- 
Földvár, Rába-Bogyoszló, Hány, Galsa, Sikátor, Yarsány, Csóth, Székes-Fehérvár, Csákvár, Szedres, Kö- 
lesd, Rohoncz, Pálfa (tolnai), Tényő.

E. A némethoni Gusztáv-Adolf egylethez ajánltatnak gyámolitásul : Pécs, Yarsány, N.-Kanizsa, 
Csóth, Szedres, Pálfa (tolnai).

F. Jelentetik, hogy a Leopoldianumra 98 frt 50 kr. folyt he.
G. A Királyföldy-féle alapítványnak a gyám intézetre esendő részét illetőleg, a bizottmány 

azt véleményezi, hogy az mindaddig a kerület pénztárában kezeltessék, mig a teljes összeg rendel
kezésre be nem foly.

H. Jelenti a bizottság, hogy a gyámintézeti pénztárnok számadása megvizsgáltatván, teljesen 
rendben találtatott, miért is neki a fölmentvény, ügybuzgalmát illető köszönet mellett megadatott; végül

J. felolvastatott főt. Czékas István superintendens és e. e. e. gyámintézeti elnök ur meg
hívó levele f. é. okt. 6-án Beszterczebányán tartandó e. e. e. gyámintézeti gyűlésre ;

mind ezen a gyámintézeti bizottság jegyzőkönyvében foglaltak e helyen is tudo
másul vétetvén, az ez évi államsegély kiosztására vonatkozó bizottsági javaslat helyes
lő ig  jóváhagyatott.

4 8 .  Olvastatott a m. é. kér. gyűlés 45. j. k. pontjára N. alatt a veszprémi egyházmegye 
által kinevezett küldöttségnek jelentése a várpalotai gyülekezet ügyében, mely ama gyülekezet lélek- 
számarányára nézve jelenleg és az előbbi évekből határozott adatokat nem hoz azon egyszerű okból, 
minthogy e gyülekezetben lélekösszeirás nem létezik : másrészt a küldöttség meggyőződött ugyan arról, 
hogy a palotai gyülekezet tagjai közt sok a vagyontalan napszámos és oly mesterember, kik Palotán 
kívül s gyakran messze vidékeken keresik kenyerüket, de nem tagadhatja más különben, mi a gyüle
kezet megvizsgált évi jövedelmeiből 1868 óta kitűnik, hogy bevételei egyáltalában nem csökkentek ; 
mind ezekre tekintve a veszprémi egyházmegye beadott véleményes javaslatában most sem pártolhat
ván a palotai lelkészi hiánynak a gyülekezet által kérvényezett leszállítását ;

a kér. gyűlés a hivatott küldöttség hivatalos vizsgálata s erről tett jelentése 
figyelembevételével az egyházmegye véleményes javaslatát helyeslőleg elfogadja.

4 9 .  Schleining Károly, tolna-baranyai esperes ur az u. a. évi kér. gyűlés j. k. 51. pont
jában vett megbízatásának megfelelve, Csikos-Töttös és Kapos-Szekcső leánygyülekezeteknek a rácz- 
kozári anyagyülekezettől való elválása s külön-külön anyásitása ügyében jelenti, hogy

a) a Csikos-Töttösi leánygyülekezet az anyásitási engedélyhez kötött s azon jegyzőkönyvi 
pontban kiemelt feltételeknek eleget téve, a lelkészi hiványban megígért V2 telket megszerezte, miért 
is az anyásitási jognak Csikos-Töttösre nézve való megadását maga részéről is javalja ;

b) a Kapos-Szekcsői leánygyülekezet pedig esperes úrhoz oly nyilatkozatot küldött be, hogy 
az egyházmegye határozata értelmében kitűzött feltételeknek : a lelkészlakot felépíteni, a lelkészi 
hiványt a csikos-töttösivel arányosítani s a természetben kiszolgáltatandó gabonamennyiséget a törvé
nyes sulymértók szerint megállapítani, — magát ezen időre még elég erősnek nem érezi, úgy hogy 
anyásitását későbbi időre óhajtja halasztani ;

miután Csikos-Töttös az anyásitásához kötött feltételeket teljesítette, részére az 
anyásitási engedély megadatván, annak további keresztülvitelével Superintendens ur bi- 
zatik meg, mégis fentartatván az egyházkerületnek joga a ráczkozári hátralékok tör
lesztésére nézve, amennyiben Csikos-Töttöst, mint Rácz-Kozárhoz ez ideig tartozó leány- 
gyülekezetet terhelnék, az arányosság alapján intézkedni.

Kapos-Szekcsőre pedig összhangzatban saját kivánatával az anyásitási engedély 
megadása későbbi időre halasztatott.

5 0 .  Ugyanazon kér. gyűlés j. k. 64. pontjára a soproni főtanodai tápintózet számadásainak 
az egyházkor, számvevőhöz felülvizsgálat végett való beszolgáltatása ügyében a soproni gyülekezet 
presbyteriuma beküldött Írásbeli előterjesztésében kifejezvén, hogy ezen a bevett eddigi gyakorlattól 
elütő eljárást nem véli maga részéről elfogadhatónak ;

ámbár a tápintézeti jövedelem nagyobb részét nem a soproni gyülekezet kezelése 
alatt levő tőkék évi kamatjai, hanem a kerületi összes gyülekezetek évi fizetései s a 
tanulók részéről fizetett dijak képezik, mégis a kér. gyűlés erre nézve oly közvetítő 
határozatot hozott, hogy a számvevő legyen ezután a tápintózeti bizottság tagja, mely 
minőségében a tápintézeti számadás megvizsgálásába is befoly s azonkívül a tápinté
zeti számadás csatolványai nélkül számvevő urnák évenkint szinte beküldetik.

5 1 . Ugyanazon gyűlés j. k. 68. pontjára Dr. Beliczay Elek mint a Beliczay Jónás-féle 
végrendelet végrehajtója jelenti, hogy az ezen alapítványhoz tartozó, még kinnlevő követelések behaj
tása iránti perek folyamatban vannak, és hogy e hagyatéki ügynek lehetőséghez képest mielőbbi be



fejezésére törekszik, mire nézve egyúttal megjegyzi, mikép a hagyományos soproni ev. lyceum sem tőke, 
sem kamatokban veszteséget nem fog szenvedni ;

tudomásul vétetett.
5 3 . Ugyan a gyűlés j. k. 69. pontjára, melyben jelentetett, hogy a két testvéregyház

kerület által kiküldött vegyes bizottságnak nem sikerült, a n.-gyimótki vegyes prot. leánygyülekezet ref. 
és ev. tagjai közt fenforgó vitás ügyet békés utón megoldania, a veszprémi egyházmegye a n.-gyimóthi 
leányegyház ág. ev. tagjainak folyamodását pártolólag terjeszti be az iránt, hogy az egyházkerület fel
karolva a nevezett leányegyház ügyét, vagy eszközölné ki a múlt 1877. évben a kerületi, bizottságok 
által megállapított kiegyezési módozatnak érvényre emelését; vagy ha a n.-gyimóthi ref. testvérek e 
kiegyezést továbbra is végkép, mint múlt évben elvetik és követelt előjogaikról : a leánygyülekezet 
tanítója mindig ref. legyen s az építendő templom is ref. hitfelekezeti templomnak építtessék, — az 
igazság s méltányossággal szemben lemondani épen nem akarnak, pedig a két fél számaránya körül
belül egyenlő s a leánygyülekezetet közös alapból s egyesitett erővel tartották fenn mindeddig ; — 
a vegyes leánygyülekezet belső fundusa s kertje a belsőségen létező összes épületekkel együtt 3000, 
azaz háromezer írtba o. é. lévén megbecsülve, szüntettessék meg erre nézve a birtokközösség oly 
formán, hogy a ref. testvérek megtartván a belső fundust a hozzátartozókkal, az ev. hitsorsosoknak 
űzessék ki a birtok másik fele értékét 1500 frt o. é., vagy pedig átengedvén a nevezett belsőséget 
az evangélikusoknak, ezek a n.-gyimóthi reformátusoknak a birtok másik fele dijában 1500 irtot 
fizetnek ; egyszersmind bemellékli az egyházmegye a gyimóthi evangélikusok által azután külön fel
állítandó tanítói állomás dijlevelét, erre nézve is kérvén a mielőbbi intézkedést ;

a kér. gyűlés sajnálattal értesülvén arról, hogy a gyimóthi leányegyházra nézve 
többször megkisérlett egyezkedés óhajtott békességre nem vezetett, enged a szomorú 
kényszerűségnek s a veszprémi egyházmegyéhez áttevén az ügyet, kiküldi azt majdani 
jelentésének bevárása mellett gyimóthi ev. atyánkfiainak a gyimóthi reformátusoktól 
való elválasztására s az elválasztással járó összes teendők végrehajtására, mely hatá
rozatról a dunántúli helv. hitv. ref. egyházkerület értesítendő.

5 3 . Ugyanazon kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 72. pontjára, mely által az egyházkerület 
a soproni gyülekezet presbyteriumát a Glozius Dániel-féle alapítvány ügyének tanulmányozása s tisz- 
tábahozatalára saját kebeléből kiküldött két tag hozzáadásával utasítván, a presbyteri uniót az említett 
alapítványról való jelentéstételre hivta fel, — a soproni gyülekezet terjedelmes nyilatkozatot terjesztvén 
be, az felolvastatott;

a kér. gyűlés azon tekintetből, hogy Poszvék Sándor és Takács Dénesnek, mint 
az egyházkerület megbízottjainak benyújtott és szinte felolvasott emlékirata a soproni 
presbyterium által még nem tárgyaltatott, a Glozius Dániel-féle alapitványügy tisztába- 
hozatalára beadott mindkét rendbeli iratot a nevezett presbyteriumhoz visszaszármaztatja, 
az iránti jelentését a jövő évi kér. gyűlésre bevárván.

• 5 4 . Ugyan a kér. gyűlés j. k. 74. pontja szerint a tolna-baranyai egyházmegyébe kebe
lezett Német-Hidas ügyének rendbehozására Schleining Károly esperes lévén kiküldve, jelenti, hogy fá
radozásai a minden anyagyülekezeti kötelékből kivált Német-Hidasnak valamely anyagyülekezethez való 
kapcsolása iránt idáig sikeretlenek maradtak ;

a nevezett egyházmegyének utasítása Német-Hidasnak valamely anyagyülekezethez 
való mielőbbi kapcsoltatására nézve a törvényesen megállapított s már gyakorlatban volt 
lelkészi fizetések s illetékek fentartása s köteleztetése mellett, az egyházi rendszer 10. 
§-a alapján továbbra is fentartatik, s erről az esperes jelentése beváratik.

Jegyzetté : Fehér Sámuel, ez alkalomra választott helyettes világi aljegyző.

5 5 . Andorka János somogyi esperes beadja a felügyelete alá tartozó slavoniai missiókról évi 
jelentését, mely szerint Renner Endre porrog-szt.-királyi lelkészszel a múlt évi kér. gyűlés jegyzőkönyvi 
76-ik pontja utasítása szerint a Barcs vidékén szórványban lévő hiveket Borován a f. évi május 15-ére 
összehívták, amidőn ott mintegy 25-en megjelentek, mely alkalommal azon kérelmet nyilvániták, 
hogy amikor Renner Endre lelkész Péter-Pál napján Barcson isteni tiszteletet tart, másnap Borován 
az e vidéken elszórt híveknek isteni tiszteletet tartva, az úri szent vacsorát nekik is kiszolgáltatná ; 
— mely óhajuk a fent irt lelkész által f. évi junius 30-án teljesittetett s a hívők nagy örömére, az 
első isteni tisztelet Borován megtartatott.

Május 16-án Daruváron — noha a daruvári és uljáni hívek iskola és imaházi épitési vitás 
ügyükben irásbelileg jelentő espereshez fordultak, s bár jövetelükről értesítve lettek, senki sem jelent meg.

Hrasztováczon f. évi május 17-én iskolás és confirmálandó gyermekekkel vizsgálat tartatott, 
mely újólag Haas János tanitó fáradhatlan buzgalmának elismerendő eredményét tanusitá; — volt ősz-
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szesen 56 tanuló, ebből 31 fiú és 25 leány ; — confirmáiandó 8, ebből 7 fiú, 1 leány. A vizsga után 
az anyakönyvek megvizsgáltattak s azok rendesen vezetetteknek találtattak; — viszálkodó felek ki
békéltettek; — gondnoki számadás megvizsgáltatott, mely szerint az 1877/8-ik évben a gyülekezet be
vétele 56 frt 38 kr., —  kiadása pedig 90 frt 11 kr. volt, — tehát a kiadástöbblet 33 frt 73 kr, 
melynek fedezésére a missiói pénzből 15 frt fordittatni véleményeztetik. Ez évben ismét 10 család el
költözött, miután a megvett föld árát kifizetni nem tudták.

Renner Endre lelkész május 19-én tartandó isteni tisztelet és egyéb egyházi és vallásos 
cselekvések végzése végett Hrasztováczon maradván, jelentő esperes ugyan e napon Antonováczon a hely
beli vidékről összesereglett kiveknek isteni tiszteletet tartott, az úri szt. vacsorát először az evangéli
kusoknak, utánna a reformátusoknak kiszólgáltatá, esküdtetett s keresztelt. Délután a gyülekezeti gyű
lésen a gondnoki számadások megvizsgáltattak, mely szerint a múlt évről kintlevő adósságokban 
maradt 65 frt 44 kr., — 1877/8-ik évben volt a bevétel 122 frt 40 kr., — összesen 187 frt 84 kr. ; — 
ebből 59 frt 50 kr. kiadást levonva, marad 128 frt 34 kr. ; — ezután uj gondnok választatott s 
felesküdtetett ; —  ez alkalommal az imaházban szószék felállítására a missió tőkéjéből 20 frtot ki- 
utalványoztatni kértek, mely kérelmet jelentő esperes is támogat.

Tanán József helyettes tanitó hivataláról lemondván, időközben Tomasowszky György bingu- 
Jai szerémmegyei tanitó — az ottani evang. iskola tanítójának a községi pénztárból díjazása beszün
tetésével állás nélkül maradván, jelentő espereshez alkalmaztatás végett folyamodott, — ki őt a gymna- 
siumi osztályokat Eperjesen, a tauitóképezdei tanfolyamot Nyíregyházán végzett s a magyar, német és 
tót nyelvben egyaránt jártas egyént az Antonovácziaknak ajánlá, hol az illető megjelenve, a gyüleke
zet vele ideiglenesen megszerződött.

A missió tőkéje a múlt évi kér. gyűlés jegyzőkönyvi 75-ik pontja szerint volt 1160 frt 
ennek egy évi kamatja 69 frt 60 kr., — a Gusztáv-Adolf-egylet kegyadománya 89 frt 25 kr., ösz- 
szesen 1318 frt 85 kr. ; — ebből Hrasztovácznak 15 frt, — Antonovácznak 20 frt, — takarékpénz
tári adó 2 frt, — kezelési és iroda költség 5 frt 25 kr., — utazási költség 62 frt, —  összesen 
104 frt 25 kr. kiadást levonva, marad tőke 1214 frt 60 kr., — melyből 1074 frt 60 kr. a nagy- 
kanizsai takarékpénztárban, 140 frt pedig szabályszerűen kiállított két kötelezvényben van elhelyezve ;

ezen missió állapotát szabatosan ismertető jelentés helyeslőleg tudomásul vétetvén 
jelentő esperes és lelkésznek 62 frt úti költségük s a többi a jelentéshez foglalt ki
adások a missió tőkéjéből utalványozhatván — a tőlük elszakadt s magukra hagyott hit
feleink érdekében tett buzgó fáradozásukért a kerület jegyzőkönyvileg mond köszönetét, 
és ezen mint egyáltalán a missió ügye főt. Superintendens ur főpásztori gondozásába 
ismételve ajánltatott.

5 G .  Schiebung Károly tolna-somogy-barauyai esperes az adolfsdorfi slavouiai missióról évi 
jelentését beterjeszti, mely szerint Royko Károly m.-bólyi lelkész súlyos betegsége miatt ez évben sem 
látogathatta meg az adolfsdorfi híveket s Blazer segédlelkész jelentése szerint az ottani állapota hí
veinknek szomorú és csüggesztő, a hívek között nagy az Ínség s ha egy nap nincs kereset, másnap 
nincs kenyér, ez az oka, hogy fogy a lélekszám s a tanulók száma 24-ről 10-re szállott alá ; — ehhez 
járul még, hogy 370 frt 81 kr. imaház építési adósság által is terheltetnek, melyet külsegély nélkül 
törleszteni képtelenek ;

a missió szomorú állapota s lélekszámbani folytonos hanyatlása sajnos tudomásul 
vétetett, — s főt. Superintendens ur ezeu missió ügyében kiváló gondoskodásra felkéretett.

3 7 .  A múlt évi kér. gyűlés jegyzőkönyvi 78 és 79-ik pontjaiban vett utasítás folytán Posz- 
vék Sándor kér. számvevő jelenti, hogy Kiss János emlékszobra ügyében megválasztatott kér. bizottság 
Sopron megyét, Sopron várossal úgy a soproni művészeti és irodalmi kört a „Kiss János szobor bi
zottság“ együttes megalkotására felhíván, mind a három testület az eszmét melegen felkarolta s leg
közelebbi időben a bizottság működését megkezdendi ; — továbbá előterjeszti, miszerint főt. Superin
tendens úrtól e czélra gyűjtött 76 frt 81 krt átvette s takarékpénztárba helyezte s ez összeg 1 frt kegyado- 
mánynyal és a lyceumi ifjak által rendezett hangverseny tiszta jö vödéi me egy részével 50 írttal szaporodott ; 

örvendetes tudomásul szolgál.
5 S .  Olvastatott főt. Superintendens ur a múlt évi kér. gyűlés jegyzőkönyvi 80-ik pontjában 

a nagy-geresdi egyezségre vonatkozó megbizatásáróli jelentése, mely szerint a dunántúli és dunamel- 
léki helv. hitv. Superintendens úrral egyetértőleg, egy, ezen két kerületi bizalmi férfiaiból és az 
általa megbízatása folytán kerületünk részéről felkértekkel, a múlt évi egyetemes gyűlés ideje alatt 
értekezlet hivatott össze, amely a nagy-geresdi egyességnek módosítását közösen tárgyalá ; — ezen 
értekezleten kerületünket a kér. ikerelnökségen kiviil Tatay Sámuel, Schleining Károly esperesek és 
Horváth Sándor paksi lelkész ; —  világi részről Ostfy Pál kir. táblai biró és Káldy Gyula kér. vil. 
főjegyző képviselték.
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Az értekezlet abban állapodott meg, hogy mind a három egyházkerület bizottsága külön- 
küfön — a nagy-geresdi egyezséget alapul véve — annak módosítása iránt javaslatot készítsen és 
azt eleve a más két kerület Superintendenseivel közölje, az pedig kerülete bizottságával. Ennek meg
történtével hivassék össze a teljes értekezlet egy közösen megállapítandó és az illető kerületek elé 
terjesztendő egyezség elkészítésére.

Egyházkerületünk részéről elkészített javaslat mind a két testvérkerület Superintendensének 
már elküldetett, de eddig hasonló javaslat csak a dunamelléki helv. liitv. kerület részéről érkezett ;

azon reményben, hogy a testvéri kölcsönös jóakarattal megkezdett működés sikeres 
megoldásra fog vezetni, helyeslőleg tudomásul vétetett.

5 9 .  A múlt évi kér. gyűlés jkvi 83-ik pontjában főt. Superintendens ur — a dunamel- 
léki helv. hitv. kerület, kerületünk gyülekezeteinek egy közös prot. hittani akadémiára tett 319 
frt 31 kr. adakozását megküldvén — ezen összegnek a központi egyetemes pénztárba befizetésével 
megbizatván, minek folytán Jacobei József egyetemes pénztárnok 319 írt 31 kr. tőke és 5 frt 19 
kr. takarékpénztári kamat, összesen 324 frt 50 kr. átvételéről szóló nyugtáját bemutatja ;

tudomásul szolgál.
6 0 .  Ugyan a múlt évi kér. gyűlés jkvi 91-ik pontja alatt a szőke-dencsi leánygyülekezet 

tanítójának a keresztelési engedély megadása iránti folyamodása a somogyi esperességuek véleményadás 
végett kiadatván, az illető egyházmegye közgyűlési jkve 32-ik pontjában a kérelem megadását ajánlja:

minek folytán főt. Superintendens ur a szőke-dencsi tanítónak a keresztelhetési 
engedély megadására — az „egyházi rendszer“ 135. §-a e. pontjában foglalt feltételek 
mellett — felhatalmaztatott.

öl. A múlt évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvi 33-ik pontjában felhivatnak a kerületek, 
miszerint az ez évi egyetemes gyűlésen nyilatkozzanak — beadva jelenleg érvényben levő rendszerei
ket — egyházi ügyeink zsinati rendezése előtt, mind a négy egyházkerületre nézve egyöntetű, egye
temes érvényű egyházi rendszer kidolgozása iránt;

melyre nézve főt. Superintendens ur által kerületünk „Rendszere“ már beadva 
lévén, az egyetemes gyűlésre küldöttek utasittatnak, hogy ott — a létező rendszerek 
tekintetbe vételével — egy egyetemes rendszer megalkotására bizottság kiküldését 
indítványozzák.

6 5 3 . Ugyan a múlt évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvi 39-ik pontja alatt, a váczi siket
némák intézetében egy ág. evang. uöveudék számára alapítványi hely létesítése czéljából a kerüle
teknek tőke gyűjtése ajáultatott ;

ezen emberbaráti nemes czél mielébb elérhetése a közóhajnak megfelelvén, főt. 
Superintendens ur a gyűjtés intézésével megbizatott ; — s e  czélra br. Prónay Dezső 
felügyelő ur 50 frt, Káldy Gyula kér. vil. főjegyző 25 írttal az aláírást megkezdették.

6 3 .  Mégis a múlt évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvi 40-ik pontja szerint Krizsán József 
veszprémi, elébb tabi lelkész folyamodása, melyben tabi híveinél elmaradt követelései behajtása iránt 
intézkedést kér, az illető egyházmegyéhez visszautasittatván, a tolna-somogy-baranyai egyházmegye ez 
évi közgyűlése 14-ik pontja alatt az ügyet újra tárgyalá s hivatkozva az egyházmegye 1874-ik évi 
gyűlésének jegyzőkönyve 46-ik és az 1877-ik évi jegyzőkönyve 18-ik pontjai alatt hozott és a folya
modó lelkészszel közlött határozatára, mely szerint Krizsán Józsefnek 1865-ik évig terjedő követelé
seire nézve, a tabi gyülekezet részéről teljesen ki van elégítve, folyamodásában foglalt kérelmének 
hely nem adathatott ;

tudomásul szolgál.
6 4 .  A dunántúli helv. hitv. egyházkerület népiskoláiban elfogadott irka példányokat küld 

s azokat ajánlja ;
a testvér egyházkerület közlése köszönettel fogadtatván a népiskolai bizottságnak 

kiadatni rendeltetett.
6 5 .  A veszprémi egyházmegye részéről inditványoztatott, miszerint a tanítók és egyházi 

tisztviselői hivatalok részére postai bórmentesség az egyetemes gyűlés által a nmlts. földmivelési ipar 
és kereskedelmi ministeriumnál feliratilag kérelmeztessék ;

a felterjesztés sikertelenségéről meggyőződve lévén, az indítvány mellőztetett.
66. A tolna-somogy-baranyai esperesség indítványozza, hogy a legelői illetőségen felüli 

kegyadományos földekről az országos adó a birtokló lelkész vagy tanító által viseltessék ;
mely indítvány elfogadtatván, határozattá emeltetett.

6 7 .  A vasi közép egyházmegye —  a népiskolákban használandó tankönyvek jegyzékét a 
kerület által megállapittatni indítványozza ;

az indítvány elfogadásával — a népiskolai bizottság utasittatott, hogy az aján
landó népiskolai tankönyvek jegyzékét a jövő évi kér. gyűlésre beterjeszsze.

7
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6 8 .  A vasi felső egyházmegyéből Schreibersdorf leánygyülekezet f. évi jun. 1-én leégett 
iskolájának felépithetésére, könyöradomáuyok gyűjtése iránti engedély kieszközlése végett folyamodik ;

főt. Superintendens urnák az egyházmegyei hitelesítés pótlása s további eljárás 
végett kiadatik.

6 9 . A sár-szt-miklósi anyagyülekezet egyházkerületi adójának leszállítása iránt folyamodik ;
a tolna-somogy-baranyai esperességhez visszautasittatott.

7 0 .  Schleining Károly tolna-somogy-baranyai esperes jelenti, miszerint Györköny az uj kér. 
adókulcs érdemében nyilatkozatának Hidas, Kéty és Köcscse a kér. egyh. aljegyzőre szavazatuk be 
nem küldése miatt az 1875-ik évi kér. gyűlés jegyzőkönyvi 43-ik s az 1876-ik évi kér. gyűlés 
jegyzőkönyvi 2-ik pontjai szerint 5— 5 frtra birságoltatván, Györköny és Ecsény birsága a kér. pénz
tárba beszolgáltatott, Kéty és Hidas ezen birság elengedését kérik, az első mert szavazáskor öreg 
lelkésze halálos beteg volt s csakhamar el is halt, az utóbbi pedig mert ez időben nyerve anyásitási 
jogot, lelkészi hivatala betöltve még nem volt; ugyanezt kéri a köcscsei gyülekezet, miután a lelkész 
állítása szerint a szavazat tettleg elküldetett s a postán veszhetett el ;

az egyházmegye részéről is a kérelem pártolólag terjesztetvén be Kéty, Hidas 
és Köcscse a birság alól feloldatnak, miről a kér. számvevője jelen jegyzőkönyvben 
értesittetik.

7 1 . Sax Benő ruszti lelkész gyülekezete zilált állapotának rendezése végett a kerület ré
széről bizottság kiküldetését kéri;

a kerület sajnos tudomásul veszi az egykor békés egyetértésben virágzó ruszti gyü
lekezet jelenlegi viszonyait s Fleischhacker Károly esperes, Schreiner Károly egyházme
gyei felügyelő, Bognár Géza és Poszvék Sándor kér. számvevő az ügynek békés utón 
elintézése végett — jelentésük bevárása mellett — kiküldetnek.

7 3 . Koltai Pál falkóczi vend ifjú, a négy gymnasialis osztály elvégzése alól felmentés s 
felvételi vizsga mellett a soproni képezdében felvétel iránt folyamodik ;

tekintve a vendnyelvet értő tanitókban máig is tapasztalt hiányt, a felvételi vizsga 
sikeres letevése feltétele mellett, a soproni képezdébe próbaévre felvétele megengedtetett.

7 3 . A jövő évben tartandó egyházkerületi gyűlés helyéül, a megállapított sorrend szerint 
Pápa mezővárosa tűzetett ki.

7 4 .  Végre jelen jegyzőkönyv nem hitelesített részére nézve, a hitelesítéssel a kerületi el
nökség s jegyzőkönyvi karon kiviil Mészáros István esperes és Fadgyas Pál igazgató-tanár, bízattak meg.

Jegyzetté: Káldy Gyula, kér. világi főjegyző.

K a r sa y  Sán dor,
s u p e r i n t e n d e n s .

Hitelesítették :

M észáros I s tv á n ,
e s p e r e s .

F a d g y a s  P á l ,
e v .  t a n á r .
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A dunántúli ág. liitv. evang. egyházkerület, az 1879. évi aug. 13. és 14-ik 
napjain Pápa mezővárosában, főtiszt, liarsay Sándor superinten
dens és mélt. báró Prónay Dezső kerületi felügyelő urak iker
elnökletével rendes évi közgyűlést tartott; — jelen voltak: Ritter 
István egyházi és Káldy Gyula világi egyházkerületi főjegyzők, 
úgy Rupprecht Tassiló világi aljegyző, —  Poszvék Sándor 
kér. számvevő, —  Scheffer Károly kér. pénztárnok, — mégis 
az egyházmegyék és szab. kir. városi gyülekezetek részéről a 
következő egyházi és világi elnökök és képviselők :

A soproni felső egyházmegyéből : Fleischhacker Károly esperes, Schrei
ner Károly egyházmegyei felügyelő, Nitsch Károly lelkész.

A soproni alsó egyházmegyéből : Zongor Endre esperes, Baranyai László 
egyházmegyei felügyelő, Trsztyénszky Gyula kiérd, esperes, Hajas Endre lk., 
Ajkay Dániel, Simon István.

A vasi felső egyházmegyéből : Renner Endre esperes, Károlyi Antal 
egyházmegyei felügyelő, S tettner Gyula, Zábrák Dénes 1 kk., Neubauer János 
f.-lői igazgató.

A vasi közép egyházmegyéből : Kund Sámuel esperes, Hafenscher K á
roly, Turcsányi Endre, Kiss Imre, Mendelényi Sámuel lkk., Radó Kálmán cs. 
kir. kamarás, Gayer Antal.

A kemenesaljai egyházmegyéből : Csapii István esperes, Radó Dienes 
egyházmegyei felügyelő, Héring János lk., Nagy Sándor sgdlk., Márton Pál, 
Berzsenyi Elek, Berzsenyi Dezső, Magassy György, Radó Zoltán, Kluge Soma, 
Sass János, Balassa Sándor.

A veszprémi egyházmegyéből : T atay Sámuel esperes, Purgly Sándor 
egyházmegyei felügyelő ; — Bélák János, Szalay Sándor, Borbély Sándor, Gyu- 
rácz Ferencz, Matisz János, Kolbenheyer Albert, Kiss Lajos, Sass Lajos lkk., 
Horváth László sglk., Lazányi Béla, Bélák István, Ihász Lajos, Ihász Sándor, 
Ajkay Miklós, Brader Sámuel, Barcza Bálint, Barcza Márton, Nagy Károly, 
Perlaky Géza, Királyföldy Endre, Matus György, Varga János, Hegyi István, 
Buthy Márton.

A győri egyházmegyéből: Mészáros István esperes, Matkovich János 
egyházmegyei felügyelő; Bognár Endre, Horváth Samu, Molnár Lajos. Pfeifer 
Lajos, Laucsek Jónás, Matisz Károly, Szigethy Dániel lkk., Bozzay János, Kiss 
Károly, Bozzay Miklós, Iliász Dániel, Matkovich Zsigmond. Varga János, Bo- 
ross Károly, Tompa Ferencz.

A fehér-komáromi egyházmegyéből : Smid Mihály esperes, Kemény 
Károly lk., Érmei József.

A zalai egyházmegyéből : Lagler György esperes, Perlaky Gábor egy
házmegyei felügyelő, Pelárgus János, Horváth Sándor lkk., Borsitzky István. 

A somogyi egyházmegyéből : Andorka János esperes, Németh Pál lk. 
A tolna-somogy-baranyai egyházmegyéből : Schiebung Károly esperes, 

Horváth Sándor (paksi), Érmei Gyula lkk., Nádossy Kálmán.
Sopron sz. kir. városi gyülekezet részéről : Bognár Géza felügyelő, Ul- 

ber Mátyás.
i
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Győr sz. kir. városi gyülekezet részéről: Fadgyas Pál tanár.
Kőszeg sz. kir. városi gyülekezet részéről: Schneller Vilmos lk. 
Rév-Komárom sz. kir. városi gyülekezet részéről : Boór József felügyelő. 
A soproni főtanoda részéről: Müllner Mátyás igazgató, Király József 

képezdei igazgató, Rajcsányi János, Fehér Samu trk., — és számos hívek.

Mely alkalommal:
1 . Buzgó egyházi ének és főtiszt. Superintendens ur által elmondott ima után, báró Prónay 

Dezső kerületi felügyelő ur a gyűlést következő beszéddel nyitotta meg :

Fötisztélendö egyházkerületi gyűlés!

A ki ismeri egyházunk történetéit, tudja hogy az a küzdelmek és szenvedések története, 
melyben ritkán és rövid időre sikerült csak súlyos áldozatokkal olyan állapotot kivívni, melyben némi 
megnyugvás volt feltalálható. — A ki ismeri egyházunk történetét, és ismeri egyházunk állapotát az elnyo
matás az üldözés korszakában csak is az értheti ama szívós ragaszkodást, ama szeretetet, melylyel a kiví
vott autonómiát fölkaroljuk, ápoljuk, és ama féltékenységet, melylyel a magyarhoni protestáns egyház önkor
mányzati jogait sértetlenül megőrizni törekszik, mert az emberi természet sajátsága, hogy minél nagyobb 
fáradtsággal jutott valamihez minél nagyobb megerőltetéssel szerzett valamit, annál többre becsüli azt.

Fölriadunk a legcsekélyebb jelenségre, mely sejteni engedi, hogy a nehéz küzdelmek, — 
fáradalmak, — áldozatokkal szerzett mintegy kiérdemelt vívmányok foroghatnának veszélyben.

Ha ezen egyházunk múltjából nem csak megmagyarázható, de abból szükségképen követ
kező jelenségre kellett utalnom, most is midőn szerencsém van üdvözölhetni egyházkerületünk képvise
lőit, kik egybe gyűltek, hogy számot adjanak egy év munkásságáról és megvessék alapját ismét egy 
évre munkálkodásunknak, ez azért történt, mert számot adandó saját eljárásomról kényteleu leszek egy 
oly körülményre utalni s hívni föl a főtisztolendő egyházkerület figyelmét, mely körülménynek meg
figyelése után ismét megújulhatnak aggodalmaink az iránt, hogy talán olyan időknek nézünk újra 
elébe, midőn egyházunknak nem egy lényeges joga foroghat ismét veszélyben.

És sajátságos de szomorú, hogy midőn talán több tekintetben ilyen válságos időknek néz
hetünk elébe, akkor kellett elvesztenie egyházunknak azon vezérét a ki jogainak legállhatatosabb leg
következetesebb, legáldozatkészebb védője volt, sajátságos, hogy azon év, mely nagy emlékű egyetemes 
felügyelőnk Zsedónyi elhunytának gyászos éve, egy uj kísérlet esztendeje protestáus egyházunk több 
főfontosságu jogainak lényeges megszorítására. Alig volt buzgóbb védője egyházunk önkormányzatá
nak iskolai ügyekre vonatkozólag is mint boldog emlékű egyetemes felügyelőnk Zsedényi Ede, és alig 
hogy elnémultak örökre a jogaink védelmét oly hathatósan hangozható ajkak, s már is szemben áll
tunk egy kísérlettel, mely ha sikerülni talál, kétségkívül csorbítja önkormányzati jogainkat.

Ezeket előre bocsájtva álláspontom általános indokolásául a főtisztelendő egyház-kerület 
elé kívánom terjeszteni azon ügyet, mely e gyűlés tagjai előtt ugyan korántsem ismeretlen, melyről 
mindazáltal kimerítő jelentést tenni kötelességemnek tartom.

A nmlt. közoktatás ügyi minister ur főtisztelendő Superintendens elnök társammal együtt 
engem is, —  valamint a testvér egyház kerületek elnökségeit, meghívott volt f. é. junius 5-ére egy 
értekezletre, melynek tárgyát egy a felekezeti közép- és felső-iskolák feletti legfőbb felügyelő jog-gya
korlásának módjáról alkotandó törvényjavaslat képezte volna, mely törvényjavaslat körvonalai előle- 
ges pontiatokban lettek élőnkbe terjesztve.

Az értekezleten megjelentem, azonban épen úgy mint a többi egyházkerületek jelenlevő 
felügyelői és superintendensei közül többen, mindenek előtt hangsúlyoztam, hogy egyházi szervezetünk 
szerint olyan fontos ügyben mint a minő a közép-tanodák felett gyakorlandó állami legfőbb felügyelet 
ügye érdemleges nyilatkozatra egyedül az egyházkerületek lehetnek hivatva, mindazáltal ezt hangsú
lyozva annyit még is ki kellett jelentenem, hogy az élőnkbe terjesztett pontozatok, habár az 1791.
26. trvczikket állítják föl kiindulási alapul, még is oda irányulnak, hogy ez alapot és egyházunknak 
ez alapon a gyakorlat által is megerősített jogait a saját erejéből főn tartott tanodákra nézve lénye
gesen megváltoztassák, és az állami főfelügyelet czime alatt a tanodák kormányzását és a tanodái élet
nek a részletekre is kiterjedő valódi igazgatását czélozzák állami közegek által.

Ez volt az általam az értekezleten elfoglalt álláspont, és ezzel egy értelemben történvén 
több nyilatkozat is a pontozatok a részletes tanácskozás tárgyává sem tétettek.

De ha a miniszter ur által egybehívott értekezleten csak általánosságban nyilatkoztam, itt 
látom helyét, hogy nemcsak eljárásomról számot adjak és a nagymélt. vallás és közoktatás ügyi mi-
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niszter ur által egybehívott értekezleten elfoglalt álláspontomat jelezzem, hanem részletesebben is elő
adjam nézeteimet e pon to tokra  nézve.

Ha azon okokat keresem, melyekre vissza vezethető azon törekvés, hogy iskolai ügyeinkre 
vonatkozólag a fenálló törvények alapján jelenleg élvezett önkormányzatunk megszoritassék, nézetem 
szerint három főok az, melyekből mellékes körülményektől eltekintve e törekvés származik.

Az első és talán a legfőbb ok azon centralisatio, mely közügyeinkre nézve mindinkább ér
vényesül, azon törekvés minél több ügyet vonni a kormány közvetlen gyámkodó befolyása alá. — Mig 
tudniillik régebben nálunk aránylag nagyon is kevés gondja volt a kormánynak a közművelődési kér
désekre most az ellenhatás kezd érvényesülni, s a kormány minél több ügyet igyekszik bele vonni 
közvetlen tevékenységének körébe, mindenre kiakarná terjeszteni figyelmét, és nemcsak fölügyeletké- 
pen, hanem minéltöbb ügyet akarna közvetlenül intézni igazgatni. — Ezen általános központosító 
törekvésnek, mely egész közéletünket sajnos mindinkább áthatja, és szükségképen az önkormányzat 
megszorítására, s ha ollentállásra nem talál teljes elnyomására vezetne, — egyik jelenségét látom én 
a tanodáink felett gyakorlandó állami legfőbb felügyeletre vonatkozó pontozótokban, illetőleg azon 
szándékban, hogy a pontozatok alapján készítendő törvény által korlátoltassanak iskoláink igazgatá
sára vonatkozó önkormányzati jogaink.

Pedig ha vannak ügyek, melyeknek intézésénél a központosítás elvének alkalmazását nem 
tarthatom üdvösnek a közművelődés különösen a közoktatás ügyét tartom ilyennek. — A közoktatási 
ügyek centralisatiója képes talán előidézni a műveltség terjedésének látszatját, azonban alapos és egy
oldalúságtól ment műveltség megalapítására szükséges a szabad verseny a közoktatás terén is.

Második okát a tanodákra vonatkozó önkormányzati jogaink megszorítását czélzó törekvés
nek, nézetem szerint, két protestáns tanoda körében a közelmúltban előfordult bizonyos visszaélések 
képezik. De ez csak ürügynek tekinthető s nem méltó oknak, mert azon két tanoda megszűnt s ezzel 
kétségbevonhatlanul igazoltatott, hogy olyan téves iránynyal szemben mint a minő ama két tanodában 
mutatkozott az egyházi önkormányzat is elég biztosítékot nyújt arra nézve, hogy olyan téves törek
vések teljes ellensúlyozására mindenkor kész és képes is.

Harmadszor elfogultságban a Protestantismus iránt kell keresnem az okot, mely miatt kö
zéptanodáink igazgatására vonatkozó jogainkat tetemesen megszorítani szándékolják. — Mert elfogult
ságnak kell azt tartanom, ha azért mert két tanodánál egyszer előfordulhattak némi visszaélések, 
melyek azonban autonomicus eszközökkel is teljesen megtorolhatók voltak, ez föl használtatik ürügyül 
a középtanodáinkra vonatkozó törvény által biztosított jogaink lényeges megszorításának megkísérlé
sére. — Azon elfogultság újabb jele ez a Protestantismus iránt, a melynek a múltból több példá
ját idézhetném, midőn a fönálló állami rend ellen nyilvánuló bármiféle törekvéseket szerettek a pro- 
testautismussal kapcsolatba hozni és ennek ürügye alatt az evangyélmi egyház jogait korlátozni és 
egyházunk híveit zaklatásoknak kitenni.

A közéletünkben mindinkább terjedő túlságos centralisatio, —  kivételes körülmények között 
előfordult, azonban már megszüntetett, sőt megtorolt bizonyos visszaélések, — s végre a protestan- 
tismussal szemben még uralkodó elfogultság képezi azon három okot, melyből a középtanodáink ön- 
kormányzatának megszorítását czélzó törekvések és ezeknek egyik jelenségekért a többször említett 
pontozatok származnak.

A pontozatok keletkezésének okát nézetem szerint előadván magoknak e pontozatoknak rész
leteire nézve legyen szabad még egynéhány megjegyzést tennem.

Hogy e pontozatok által az állami főfelügyelet szabályozásának czime alatt a középtanodai 
ügyek valódi igazgatása szándékoltatik, kitűnik már abból is, hogy pl. még olyan dolgok is mint a 
magán-tanulás, — egy vagy két osztálynak a rendszeresített időnél rövidebb időben való elvégzése 
miniszteri engedélytől tétetnék függővé.

A tanár-választás is korlátoltatni szándékoltatik, a mennyiben a felekezetektől vagy tanár
képző intézetek felállítása vagy az kívántatik, hogy kizárólag az állam által tanárságra képesített 
egyének köréből történjék a választás; — az egyházunknál már fenálló tanári vizsgák intézménye 
még annyi figyelemre sem lévén méltatva a kormány által, hogy ezen intézmény létezését tudomásul 
venné, — a mi abból tűnik ki, hogy a pontozatokban azon téves állítás foglaltatik, miszerint a hit- 
felekezeteknél a tanárképesités módja megállapítva nincsen. — Holott évenként felterjesztett jegyző
könyveinkből tudhatná a kormány, hogy a tanári vizsgák intézménye evang. egyházunknál már több 
éve fönáll, és ámbár tanár-képző intézettel nem birunk, a rendes tanárrá választás a tanári vizsga 
sikeres letevésétől lévén függővé téve a tanárképesités egyházunknál rendszeresítve s szerezve van.

Ellentétben az 1791. 26. trvczikkben alapuló gyakorlattal és az állami legfőbb felügyeleti 
jognak helyes értelmezésével e pontozatok szerint középtanodáink az állami középtanodákra közvetle
nül felügyelő közegek a tankerületi igazgatók felügyeletének volnának alárendelve, mely alárendeltség 
által elenyészvén a különbség a felügyelő közegre nézve az állami és egyházunk középtanodái között,
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milyen könnyen átváltoznék ezen felügyelet tanintézeteinknek az állami tanintézetekkel azonos igaz
gatására, bizonyításra alig szorulhat.

Továbbá tartalmaznak intézkedéseket e pontozatok azon esetre, ba valamely tanoda tanárai 
általában állam-alkotmány és törvényellenes szellemben működnének. Ezekre nézve egyóbb megjegyzést tenni 
nem kívánok, mint hogy ilyen hazafiatlan államellenes alkotmány- és törvényellenes törekvésekkel szemben 
már a büntető törvénykönyv képezi az alapot az eljárásra és az állam ügyésze s a törvényszék az 
eljárásra hivatott közegek ezek a büntető jog vagy a rendőri közegek körébe vágó dolgok, és ilyen 
esetben felette sajnálhatjuk, ha fönforog az ok az eljárásra, hanem az eljárás jogosultságát kétségbe 
vonni nem lehet.

Tartalmaznak azonban e pontozatok a felekezeti közép- és felső-iskolák feletti legfőbb fel
ügyeleti jog-gyakorlásának módjáról még egy oly intézkedést, mely felette sérelmes volna egyhá
zunkra, és ez az, miszerint eltérőleg az eddigi gyakorlattól az iskolai alapítványokról részletes kimu
tatásokat kívánna a kormány, illetőleg alapítványainkra nézve nemcsak a legfőbb felügyeleti jogot 
gyakorolná, hanem ezen alapítványok kezelésére is befolyna. — Milyen mélyen érintené ezen szándé
kolt ellenőrzése alapítványaink kezelésének egyházunk önkormányzati jogait ennek kitüntetésére legyen 
elég csak azt felemlítenem, miszerint iskolai alapítványaink nagy része oly annyira össze van kap
csolva egyébb szorosan egyházi czélokra, például cultus czélokra rendelt alapítványokkal, hogy gyak
ran el sem különíthetők az iskolai alapítványok a legszorosabb értelemben vett egyházi czélokra 
szánt alapítványoktól, úgy hogy az iskolai alapítványok kezelésének részletes ellenőrzése, vagy a ke
zelésre való közvetlen befolyás mélyen behatna az egyházi élet legbensőbb körébe, úgy hogy ha tör- 
vénynyé válnának ama pontozatok, alapítványainkra vonatkozólag is már nem az állam legfőbb fel
ügyeleti jogának gyakorlásáról, hanem egyházi ügyeinknek állami közegek által való kormányzásáról 
igazgatásáról lehetne szó.

Nézetem szerint nem is lehet kétségbe vonni, hogy nem az 1791. 26. trv. alapján való 
újabb körülírása az állam legfőbb felügyeleti jogának szándékoltatok, — mert erre semmi szükség, 
hanem szándékoltadk a legfőbb felügyeleti jog körülírásának czime alatt olyan mérvű beavatkozás 
iskolai ügyeinkbe, mely már azok igazgatásával azonosítható. — Az 1791. 26. trv.-czikket és az 
abban megállapított legfőbb felügyeleti jog fogalmát magyarázta a hosszas gyakorlat, mely gyakorlat 
olyan időkben keletkezett, midőn a kormány korántsem volt hajlandó az evang. egyház szabadságá
nak kedvezni, midőn az 1791 : 26. trv. a hol lehetett inkább az evang. egyház hátrányára magya
rázták, és például kitudták abból magyarázni az áttérést megelőzőleg a hatheti oktatás szükségét, 
föl nem tehető, hogy akkor egyébb név szerint iskolai ügyekre nézve ne magyarázták volna úgy az 
1791 : 26. trvben biztosított önkormányzati jogát egyházunknak, hogy az a törvényszabta korlátokon 
túl ne terjedjen, s viszont ne érvényesítették volna egész kiterjedésében az állam legfőbb felügyeleti 
jogát annyira a mennyire csak az 1791 : 26. trv. alapján érvényesíthető volt. — A legfőbb felügye
leti jog gyakorlásának módja ennélfogva újabb körülírásra nem szorolván, világos, hogy e pontozatok 
czélja nem lehetett egyébb mint iskolai ügyeinkre annyira kiterjeszteni az állami közegek beavatko
zását, hogy e téren önkormányzatunknak csak látszatja maradna főn. — Azonban lehetnek a kik azt 
állítják, hogy ma midőn az állam felekezeti különbségektől eltekintve az összes közművelődési kérdé
sekre felekezeti szempontok s tekintetek nélkül kiterjeszti figyelmét, az összes közművelődési ügyeket 
hatáskörébe vonja, hogy ekkor az egyes vallás felekezetek merev ragaszkodása külön állásukhoz nem 
helyeselhető. Én mindazáltal ezen állítást tévesnek tartom, az én nézetem ezzel ellenkező, mert e 
tekintetben hazánk állapotát másként Ítélem meg.

Meggyőződésem, hogy önkormányzatunk megszorítására czélzó törekvésekkel szemben véde
kezésünk jogosult, indokolt, sőt szükséges, tehát kötelesség.

Jogosult védekezésünk mert törvényen alapszik, indokolt mert hazánk különleges viszonyai
nak is megfelel, szükséges mert egyházunk java felvirágzása önkormányzati jogaink sértetlensé
gétől függ.

Nem akarok annak vitatásába bocsátkozni, hogy vájjon létezik-e jelenleg hazánkban állami 
vallás és állami egyház? Megengedem, hogy szoros értelemben állami egyházról nem szólhatunk, azon
ban kétségbevonhatlan, hogy a katholikus egyház ma még nagy tulsulylyal bir hazánkban, mely prae- 
ponderantiája a katholikus egyháznak nem csak társadalmi téren nagyobb számában rejlik, hanem az 
állam által is elismertetik, sőt a történeti fejlődés alapján az állami életben is érvényesül, sőt állami 
intézményekben nyer kifejezést állami intézmények által biztosittatik, részben a katholikus egyház túl
súlya a történeti fejlődés szerint állami intézményekben találja okát.

Könnyű ezt bizonyítani, csak nehány kiválóbb jelenségre kell utalnom ennek igazolására.
Első sorban a tanügy köréből is kiemelhetem azon körülményt, hogy a közoktatásügyi mi

nisztérium közvetlen vezetése alatt álló középtanodák „királyi katholikus gymnasiumoknak“ neveztet-
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nek; ez által világosan ki van tüntetve, hogy azok egyrészről állami, másrészről azonban k a t h o l i k u s  
jellegű tanintézeteknek tekintendők.

Ehhez hasonló jelenség az is melyre utalhatok, hogy a fundus studiorum jogi természeté
nek kérdése máig sincs megoldva. — De ezen kívül az ország első és legfőbb tanintézetének a bu
dapesti egyetemnek jellege is legalább kérdésessé tétetett, midőn az állami költségvetés tárgyalása 
alkalmával a főrendiházban az egyetemi alap és ezzel a budapesti egyetem katholikus jellegűnek 
állíttatott a kath. főpapság részéről, mely állításra a kormány nem válaszolt, csak hallgatott és hall
gatásával legalább is kétessé tette, vájjon az egyetem ezen jellegét nem volna-e kész elismerni.

De utalhatok ezen kivül az úgynevezett szentszékek bíráskodására házassági ügyekben, 
mely úgy a mint ma fenáll ellenkezik a felekezetek közötti viszonosság elvével.

Végre utalhatok még egy tényre, mely által a kath. egyháznak állami intézmények által 
is biztosított túlsúlya teljesen be van bizonyítva, ez a kath. főpapságnak mint ilyennek az ország 
törvényhozásában a főrendiházban való részvéte.

Eléggé kitűnik mindezekből, hogy ma is még nagy tulsulylyal bir közéletünkben a katho
likus egyház, melylyel szemben teljesen jogosult, sőt szükséges föltétlenül és szorosan ragaszkodnunk 
evang. egyházunk törvény által biztosított önkormányzatának sértetlen megóvásához.

És ha ezen kivül még tekintetbe veszszük azt a mire már is utaltam, hogy tudniillik a 
túlzott központositás és a kormány gyámkodó hatalma mennyire terjed napjainkban és mennyire meg- 
szorittatik az önkormányzat tere, mennyire hanyatlik a túlzott centralisatio miatt közéletünkben az 
öntevékenység az önkormányzati szellem; evangélikus egyházunk, melyben e szellem még teljes ere
jében nyilatkozik, úgy fog föltűnni előttünk, mint a mely hivatva vau ezen szellemet nem csak saját 
körében föntartani, hanem hivatva van azt megőrizni úgy, hogy ezen szellemet az egész magyar tár
sadalomban is föntartsa, s a terjedő centralisatioval szemben mintegy menhelyet képezzen, melyben 
az önkormányzati szellem folyvást ápoltatván, el ne enyészhessen, sőt megerősödvén ismét terjedhes
sen e hazában.

De ez csak úgy érhető el, ha szorosan és szilárdul ragaszkodva egyhazunk autonómiájához, 
azt minden tekintetben, tehát az iskolai ügyekre vonatkozólag is, valóban sértetlenül megóvni törek
szünk, és képesek is leszünk.

Ezen törekvésünkben buzdítson azon tudat, hogy a valódi önkormányzati szellem föntartása 
által nemcsak egyházunk iránt teljesítjük kötelességünket, hanem hogy ezen törekvésünknek van ha
tása egyházunk körén kivül is, mert a valódi önkormányzati szellem föntartása által szolgálatot te
szünk hazánknak, midőn tehát egyházunk jogait védjük, hazánknak és a magyar társadalomnak is 
teszünk szolgálatot.

Ezeket tartottam szükségesnek ez alkalommal részint jelentésképen eljárásomról, részint an
nak indokolásául mint nézeteimet előterjeszteni.

Még egyszer üdvözölve egyházkerületünk egybegyült képviselőit a gyűlést megnyitottunk 
nyilvánítom;

mely megnyitó beszéd a köztetszés jeleitől kisérve általános lelkesedéssel fogadtatván, 
egész terjedelmében jegyzőkönyvbe vétetni határoztatott ; — s a kerület, felügyelőjének 
a legfőbb felügyeleti jog gyakorlása módja szabályozására egybehívott miniszteri érte
kezleten, egyházunk jogainak védelmében tanúsított erélyes és férfias magatartásáért 
köszönetét és elismerését jegyzőkönyvébe ik tatja; — egyúttal nézetének a protestáns 
egyházi főhatóságokkal a legfőbb felügyeleti jog gyakorlásáról közlött miniszteri „Pon- 
tozatokra“ ezen jkví ponthoz mellékelt külön lenyomatban ád kifejezést; melynek a 
testvér kerületekkel közlése, továbbá az egyetemes gyűlésre felterjesztése elrendelte
tett; — az egyetemes gyűlésre küldöttek pedig utasittatnak; — miszerint egyházunk 
egyeteme, mint legfőbb egyházi hatóságunk ezen intézeteinkre nagy horderejű s a fenn
álló törvények és törvényes gyakorlat által eddig biztosított önkormányzati jog teljes
ségére kiváló fontosságú kérdésben nyilatkozásra fel kéressék.

2 .  Rupprecht Tassiló kér. világi aljegyző főtiszt. Superintendens ur által üdvözöltetvón, 
a kerület bizalmát megköszönve, hivatalos kötelességeinek pontos és lelkiismeretes teljesítését Ígérve 
a hivatalos esküt letette.

3 .  A múlt évi kér. gyűlés jkvi 2. pontjában nt. Trsztyénszky Gyula betegeskedése miatt 
leköszönése folytán a kér. egyházi aljegyzői hivatal betöltése ezen gyűlésre kitttzetvén; újból egyhan
gúlag Trsztyénszky Gyula kiérd, esperes választatott meg; ki is a kerület ismételve tanúsított bizal
mát megköszönve helyét újból elfoglalta.

■4. Olvastatott a nmlt m. kir. vallás- és közokt. minisztérium 1878. aug. 30-áu 517. ein. 
szám alatt kelt leirata, mely szerint az egyház-kerületben alkalmazott hadköteles egyéneknek — ha 
a közszolgálat érdeke mulhatlanul követelné — az időszaki fegyvergyakorlat alól felmentési kér
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vénye — a hadkiegészítési, kerületi vagy katonai csapatparancsuokságokhoz eddig intézett megkeresés 
mellőzésével — esetről esetre az illető egyén katonai igazolvány! könyvének s behívó jegyének mel
lékletével a fegyvergyakorlatok megkezdése előtt legalább 14 nappal a nmlt. m. kir. vallás- és 
közokt. minisztériumhoz főtiszt. Superintendens ur által — a körülmények indokolásával felterjesztessék ;

köröztetve lévén tudomásul szolgál.
5 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közokt. minisztérium 1878. szept. 29. 18,852. sz. 

alatt kelt intézvénye mellett a József műegyetem hallgatói által felvett s a hazai műemlékek ismer
tetése végett országos költségen kiadott „Magyarországi műemlékek“ czimü közlemény első füze
tét megküldi ;

a soproni főtanoda rajziskolája számára elküldetvén, tudomásul vétetett.
0 . A nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium 1878. okt. 9-én 25,973. sz. alatt 

kelt intézvényével az 1877-ik évi államsegélyről felterjesztett számadásokat helyben hagyja azon 
utasítással, hogy a kölcsön adott összegek mind addig mig végleg kiosztatni nem fognak, a jövőre 
beterjesztendő számadásokban, nem mint kiadások, hanem első tételül mint pénzmaradványok legye
nek kitüntetve;

tudomásul vétetett.
7 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium 1878. decz. 12-én 32,417. 

sz. alatt kelt intézvényében főtiszt. Superintendens urat felhívja, hogy az 1879. évben Székesfehér
várott tartandó országos kiállításra, a kerület elemi-, felső-nép- s polgári iskolák, valamint tanitó- 
képezdék részéről kiállítható közművelődési tárgyak, újabb szerkezetű vagy javított taneszközök, tanuló 
munkák stb. beküldése iránt intézkedjék;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
S .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium 1878. decz. 24-én 33,375. 

sz. alatt kelt intézvényével közli az 1875. 32. t. ez. 31. §-ának megfelelő, az országos tanítói nyug
díj alaphoz járulás alól felmentett tanítói nyugdíj-intézetek névjegyzékét, — továbbá az 1875. 32. 
t. ez. 44. §-ára hivatkozással elrendeli, miszerint az országos tanítói nyugdíj-intézethez hozzájárulás 
alól felmentett vagy fel nem mentett minden nyugdij-intózetek kezelői, a tanfelügyelők utján a nmlt. 
vallás- és közoktatási minisztériumhoz, a kezelésükre bízott nyugdíj-intézetek pénztári állapotáról, a 
felvett tagoknak neve, szolgálati ideje és életkora szerinti létszámáról, valamint a nyugdíjazottaknak 
és gyámolítottaknak létszámáról és neveiről szerkesztett kimutatást évenkint felterjeszszék ;

a soproni gyülekezettel közöltetni,1 s a nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium
hoz felterjesztés intéztetni határoztatok, miszerint a kerületi gyámolda a lelkészek és 
tanítókra nézve oly szervi összeköttetésben áll, hogy elválasztani egymástól lehetetlen, 
a miért a tanítókra nézve külön kimutatások felterjesztése nem is teljesíthető.

9 . Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium 1878. decz. 10-ón 1305. 
ein. sz. alatt kelt intézvényében tudatja, miszerint netaláni mozgósítás esetére az 1879. évre leendő 
felmentésre egyedül csak az állami és nyilvánossági joggal biró felsőbb- és közép-tanodák és főelemi 
tanintézetek és képezdék igazgatói, vagy oly egyének, kik szakukban nem helyettesíthetők s nélkülözhetle- 
nek tarthatnak igényt; továbbá főtiszt. Superintendens urat a bemellékelt minta szerint a fent emlí
te tt osztályzatba sorozható egyének névjegyzékének 1879. január 15-ig felterjesztésére felhívja;

a felterjesztés főtiszt. Superintendens ur által a kellő időben teljesittet vén tudo
másul vétetett.

1 0 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi január 12-kén 
32,889. sz. alatt kelt intézvényével elrendeli, miszerint a halálesetek akkor is a halálozás helyén 
bevezetendők az anyakönyvekbe, ha a holttest eltemetés végett más egyházközségbe szállittatik ;

köröztetve lévén tudomásul vétetett.
11. Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi január 13-án 30,625. 

sz. alatt kelt intézvénye mellett megküldi a nmlt. m. kir. pénzügyminisztérium rendeletét, melyben 
szabatosan meghatároztalak az esetek, a midőn az anyakönyvi kivonatok bélyegmentesek;

alkalmazkodás végett köröztetve lévén tudomásul szolgál.
1 3 . Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi január 23-án 2255. 

sz. alatt kelt intézvényével tudatja, miszerint a nmlt. m. kir. belügyminisztérium 2859. számú átirata 
szerint könyöradományok gyűjtésére engedélyeket a mostoha időviszonyok miatt, kedvezőbb idők be
következtéig nem — vagy csak rendkívüli esetekben adhat ;

tudomásul vétetett, azon megjegyzéssel, hogy rendkívüli esetekben, a kerület ezen 
jogát továbbra is fentartja.

1 3 . Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi január 29-én 2785. 
sz. alatt kelt intézvénye mellett a közoktatás állapotáról szóló 7-dik miniszteri jelentés 1 példá
nyát megküldi;

a kerületi levéltárba tétetni rendeltetett.
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1 4 .  Mégis a nralt. vallás- és közoktatási minisztérium folyó évi febr. 9-én 1280. sz. alatt 
kelt intézményével elrendeli, miszerint a tartalékos és szabadságos katonák, úgy a honvédek halotti 
bizonyitványai, — védkötelezettségi minőségük bejegyzésével, — 8 nap alatt az illetékes község elöljá
róságához az anyakönyvvezető lelkészek által hivatalból és díjmentesen átküldessenek ;

köröztetve lévén, tudomásul szolgál.
1 5 .  A nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi február 11-kén 3037. sz. 

alatt kelt intéz vényében, azon kérdést intézi, miszerint egyházkerületünkben a rendes lelkészi felava
tás minő feltételekhez van kötve? Ennek kapcsában felolvastatott főtiszt. Superintendens urnák ezen 
kérdésre válasza, mely szerint a kerület rendszere értelmében, csak azon hitjelölt van képesítve rendes 
lelkészi felavatásra, a ki kellő sikerrel letett érettségi vizsga után a négy éves köteles theologiai 
tanfolyamot, — és pedig hármat a soproni vagy más hazai theologiai academián, egyet pedig külföldi 
egyetemen végezvén, a kerületi vizsgáló bizottság előtt, az irás és szóbeli lelkészi vizsgát jó ered
ménynyel letette. Erről az illetőnek egy felterjesztett mintaszerinti felavatási okmány szolgáltaik ki, 
— melynél fogva minden egyéb theologiai képzettségére vonatkozó bizonyítvány feleslegessé lesz;

főtiszt. Superintendens ur felterjesztésének helyeslésével tudomásul vétetett.
1 6 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi márcz. 14-én 7388. 

sz. alatt kelt intézvényében főtiszt. Superintendens ur felhivatik, hogy a szegedi vizái' által szétszórt 
tanulóknak a kerület tanintézeteiben akadály nélküli felvétele iránt sürgősen intézkedjék;

a közép-tanodák igazgatóival annak idején azonnal közöltetvén, tudomásul véte
te tt; a soproni gyülekezetnek, s a soproni főtanoda tanári karának a szegedi ifjak irá
nyában tanúsított hazafias és emberbaráti maguk tartásáért az elismerés jegyzőköny
vileg kifejeztetik.

1 7 . Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi márcz. 22-én 7218. 
sz. alatt kelt intézvényében a steyerországi helytartóság megkeresésére; a körtvélyesi, dobrai, alhói, 
hidegkúti és piukafői lelkészek megbízhatósága iránt — a steyerországi ág. evang. hitfeleinknél tel
jesítendő lelkészi cselekvényekre nézve — kérdést intéz ; — melyre a kedvező válasz főtiszt. Superin
tendens ur által felterjesztetvén, ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium f. évijun. 
12-én 15,496. sz. alatt kelt intézvényében arról értesít, miszerint a lajtántuli cs. kir. belügyminisz
térium átirata szerint, a feutirt határszéli lelkészeknek a meghatalmazás, melynél fogva lelkészi teen
dőket osztrák alattvalóknál is teljesíthetnek kézbesittetett. — Ezzel kapcsolatban felolvastatott Ben
ner Endre vasi felső esperes által beadott meghatalmazás és a steyerországi evang. híveknek a 
határszéli ev. lelkészek közti beosztás hiteles másolata ;

tudomásul szolgál.
1 8 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi márcz. 30-án 8430. 

sz. és 8721. sz. alatt kelt iutézvénye mellett ő cs. és apostoli királyi Felségének Eöcs leány és a 
keszthelyi fiók-gyülekezetek részére legkegyelmesebben adományozott 100 — 100 frtnyi segélyt megküldi;

főtiszt. Superintendens ur által az illetőknek a vevéuy szerint elküldetett, s a 
nyugták a nmlt. vallás- és közoktatási minisztériumhoz felterjesztetvén; — hálás kö
szönettel tudomásul vétetik.

1 9 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi ápril 7-kén 7226. 
sz. alatt kelt intézvényével elrendeli, miszerint a tanodák járványos betegségek miatti bezárási szán
dékát, az illető tanintézet igazgatósága, az illetékes közigazgatási hatóságnál ideje korán bejelentse;

a tanintézetek igazgatóságaival közöltetvén tudomásul szolgál.SO. Mégis a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi ápril 10-én 9016. 
szám alatt kelt intézvényében arról értesít, hogy zemplénmegyei tanfelügyelővé Nemes Lajos nevez
tetett ki, — továbbá Csaszia József zemplénmegyei segéd-tanfelügyelő rendelkezési állapotba helyez
tetett, s helyére Zágróczky Gyula vasmegyei segéd-tan fe 1 ügy el ö áthelyeztetett, ez utóbbi helyére pedig 
Halász Ferencz ideiglenes minőségben lett kinevezve;

tudomásul vétetett.SÍ. Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi máj. 13-án 11,048. 
sz. alatt kelt intézvényében az 1879. évre járó 4750 frt államsegélyt utalványozza;

mely összeg főtiszt. Superintendens ur által a győri első takarékpénztárba elhe
lyeztetvén, a kerületi gyámintézeti bizottság az elosztás iránti javaslatának a gyűlés 
folyama alatti beadására utasittatik.SS. Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi juu. 11-én 15,229. 

sz. alatt kelt intézvénye mellett megküldi a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter ur f. évi 
jun. hóban kelt körrendeletét a protestáns egyházi hatóságok levelezései portomentessége tárgyában ;

köröztetve lévén tudomásul szolgál.
2*
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S 3 .  Mégis a uralt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi junius 28-án 789. 
ein. sz. alatt kelt intézvényében Grünvald Béla „Törvényhatósági és közigazgatási kézi könyvét“ 
tárgymutatójának közlésével ajánlja ;

tudomásul vétetett.
3 4 .  Ugyan a nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi julius 3-án 17,630. 

sz. alatt kelt intézvénye mellett a közvetlen főhatósága alatt álló gymnasiumok jövő tanévre életbe 
léptetett tantervét tudomás végett 5 példányban megküldi ;

a soproni, bonyhádi, f.-lói és győri gymnasiumok igazgatóságaival a tanterv kö- 
zöltetvén, az egyetemes gyűlési küldöttek az egyetemen indítványozására utasittatnak, 
hogy ezen miniszteri tanterv, véleményadás végett vagy egy ad hoc kiküldendő vagy 
a kerületek szakférfiaival kiegészített egyetemes tanügyi bizottságnak kiadassák.

2 5 .  A nmlt. vallás- és közoktatási minisztérium f. évi aug. 2-án 21,176. szám alatt 
kelt intézvényében az 1878. évi állam-segélyről felterjesztett számadásokat észrevétel nélkül hely
ben hagyja ;

tudomásul vétetett.
2 6 .  Olvastatott Pulszky Ferencz a magyar nemzeti muzeum igazgatójának 1878. nov.

23-án 2018. sz. alatt kelt levele, melyben múlt évi kerületi gyűlésünk jegyzőkönyve megküldéséért 
köszönetét kifejezi ;

tudomásul vétetett.
2 7 .  Felvétetett főtiszt. Geduly Lajos dunáninneni superintendens urnák, mint egyetemes 

egyházi helyettes elnök levele, melyben nraltgu Zsedényi Ede egyetemes felügyelő ur elhunytát tudatja 
és a gyülekezetenként tartandó gyászünnepély napjául f. évi márczius 30-át tűzi ki ;

e helyen is áldott emlékét megörökítvén, főtiszt. Superintendens ur jelenti, mi
szerint a gyászünnepély a fentirt napon, minden a kerülethez tartozó egyházban a 
kellő kegyelettel megtartatott.

2 S .  Az egyetemet helyettesített elnökség, az egyetemes felügyelői hivatalra a választás 
eszközlésére a kerületet felhívja, s a szavazatokat f. évi jun. 24-ig Dr. Győry Elek egyetemes jegy
zőhöz Budapestre beküldeni kéri;

főtisztelendő Superintendens ur a szavazásra a gyülekezeteket felhiván, a beérke
zett szavazatok általa annak idején felterjesztettek.

2 0 .  Jákobéi József egyetemes pénztárnok az egyetemes egyház 1878-diki számadá
sát megküldi ;

tudomásul szolgál.
3 0 .  Olvastatott Szentiványi Márton dunáninneni kerületi felügyelő urnák, mint egyetemes 

helyettes felügyelőnek levele, melyben az 1879-ik évi egyetemes gyűlést Budapestre szept. hó 11-ik 
napjára összehívja s a kerületet képviselők választására felszólítja;

minek folytán, a kerületnek az egyetemes gyűlésen leendő képviselésére egyházi 
részről: Tatay Sámuel, Schleining Károly, Andorka János, Fleischacker Károly, Mé
száros István, Smid Mihály, Csapli István esperesek ; Schneller Vilmos, Ritter István, 
Gyurátz Ferencz, Szutter Károly, Horváth Sándor paksi, Bognár Endre, Horváth Sán
dor kővágó örsi, Érmei Gyula Ikk., világi részről: Takács Lajos, Matkovich János, 
Baranyai László, Rupprecht Lajos, Ostífy Pál, Ostffy István, id. Peregi Mihály, Bognár 
Géza, Nádossy Kálmán, Radó Kálmán, Eöry Sándor, Kis Sándor, Radó Diénes, Mar
ton Pál, Dobrovszky János, Fördős Vilmos, Záborszky Gyula, Ajkay Imre, Vécsey 
Sándor, Káldy Gyula, Rupprecht Tassiló, Radó Zoltán, Purgly Sándor, Berzsenyi Dezső, 
Ihász Lajos, Ajkay Dániel, Ajkay Gyula, Mesterházy Gyula, Károlyi Antal, Boór Jó
zsef, Schreiner Károly; — a tanári kar részéről: Müllner Mátyás, Király József, Neu
bauer János igazgatók ; — Poszvék Sándor, Márhauser Imre tanárok választattak meg, 
miről az illetők a jegyzőség által levélben értesittetni rendeltettek.

3 1 .  A lőcsei m. kir. járásbíróság néhai nmlt. Zsedényi Ede egyetemes felügyelő urnák 
végrendeletét hitelesített másolatban megküldi, melynek kerületünket érdeklő 2-ik poutjának szövege 
következő: „A többi három ágost. hitv. egyházkerületnek, ugyanis a dunáninneni, a dunántúli és bá
nya-kerületnek 20,000 — azaz Húszezer frtot, összesen a háromnak 60,000 frtot hagyományozok a 
végett, hogy a mint éltemben a felekezeti néptauitókat főleg felsegíteni igyekeztem, halálom után is 
mindegyik egyházkerületbeu tiz felekezeti néptanító, az illető esperességek ajánlatára az illető Supe
rintendens által évenkint 100 frtal jutalmaztassák. Azon esetben, ha ezen két pont alatt említett ha
gyományok 5°/o-oál magasabb kamatokat hoznának, — magától értve, hogy ezeket csak is a magyar 
hitelintézeti kötvényekben elhelyezni lehet, — akkor ezen többlet felett az illető egyházkerületi gyűlés
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rendelkezik. — Ehhez tartozóiig olvastatott a lőcsei m. kir. törvényszék végzése, mely szerint a vég- 
rendeleti hagyományok kiutal váuyoztatnak ;

hála érzettel emlékezünk bold, egyetemes felügyelőnknek, egyházunk iránti min
denkor tanúsított áldozatkészségéuek ezen utolsó bizonyítékáról, — továbbá a vég- 
rendeleti intézkedés végrehajtására, a végrendelet értelmében, már a jövő évtől kezdve, 
főtiszt. Superintendens ur, s az esperességek felhivatnak.

3 3 .  Olvastatott főtiszt. Czékus István superintendens urnák, mint bold. nmlt. Zsedényi 
Ede egyetemes felügyelő ur végrendeleti végrehajtójának f. évi jun. 4-én kelt levele, melyben tudatja, 
hogy a kerületünket illető 20,000 frt hagyomány f. évi julius 10-én Bécsben a báró Sina bankház
nál felvehető, minek folytán a kerületi elnökség Scheffer Károly kér. pénztárnoknak a pénz felvételére 
a meghatalmazást kiállította. — Ezzel kapcsolatban felolvastatott Scheffer Károly kér. pénztárnok 
jelentése, mely szerint az irt napon és helyen a 20,000 frtot felvette, Poszvék Sándor kér. számvevő, 
Király József és Keszler Károly ellenőrök jelentése szerint ezen összeg a végrendelet értelmében két 
db. magyar földhitelintézeti 5V>°/o záloglevélben a) 10,000 frt u. m. F. sor 0 2150. és F. sor 0*2151. 
szám összesen 20,000 frtot f. évi november 1-ig szóló szelvényekkel együtt a kerület pénztá
rába letétetett;

tudomásul szolgál.
3 3 .  Felvétetett főtiszt, Pap Gábor urnák a dunántúli h. h. egyházkerület superintenden- 

sének levele, mely mellett egyházkerületének 1878. évi okt. 20-kán tartott közgyűlése jegyzőkönyvi 
260. szám alatti indítványát egy magyar protestáns egyetem felállítása tárgyában, pártolás vé
gett megküldi ;

az indítványt örömmel üdvözli a kerület, s a kér. iskolai nagy bizottságnak, azon 
utasítással kiadatni rendeltetett, hogy ezen közérdeklődést keltett ügy minden mozza
natát figyelemmel kisérvén, annak fejlődéséről ide esetről esetre jelentést tegyen ; miről 
a dunántúli h. hitv. testvér kerület jegyzőkönyvi kivonatban értesittetni határoztatott.

3 4 .  Főtiszt. Nagy Péter erdélyi h. h. superintendens ur, az erdélyi ref. igazgatótanács
nak óvását közli, az erdélyi rom. kath. püspöki szentszéknek Ítélete ellen, egy h. hitv. házastársak 
váló perében az erdélyi h. h. közzsinat által hozott Ítélettel szemben;

tudomásul vétetett.
3 5 .  Főtiszt. Pap Gábor dunántúli h. h. superintendens ur, 2748. sz. alatt kelt átiratá

val kerülete f. évi ápril 28-áu tartott közgyűlése jegyzőkönyvi 5-ik pontja alatti határozatát közli, 
mely szerint a br. Baldácsy alapítványi ideiglenes bizottság hatásköre br. Baldácsy Antal halála után 
nagy részben változott a mennyiben csak is az ideiglenes teendők vezetésére lett felkérve, azért az 
alapítványt kezelő állandó bizottság szervezete jog és kötelezettsége, úgy az egyházkerületekhezi vi
szonyának pontos meghatározása végett egy bizottság alakítását szükségesnek találja, s azért az összes 
érdekelt egyházkerületeket, — a fenti elvet magukévá téve, — a szabályrendeletet elkészítő bizott
ságba négy-négy tagnak megválasztására felhívja ;

a br. Baldácsy alapítvány ügyeinek rendezése még befejezetlen lévén, melynél fogva 
a bizottság megbízatását lejártnak nem tekinthetjük, a testvér egyházkerület indítvá
nyát idő előttinek tekintvén ez úttal el nem fogadhatjuk s hozzá nem járulhatunk, 
miről a testvér h. hitv. egyházkerület jegyzőkönyvi kivonatban értesittetni rendeltetett.

3 G .  Olvastatott a dunáninneni h. h. egyházkerület f. évi nyári közgyűlésének jegyzőköny
véből velünk közlött nézete a legfőbb felügyeleti jogkérdésében ;

helyeslőleg tudomásul vétetett.
3 7 .  Felvétetett főtiszt. Superintendens urnák a nevezetesebb és közfigyelmet érdemlő 

ügyekről, úgy hivatalos eljárásáról szóló évi jelentése, melynek
1-ső pontja szerint az egyházmegyékből az esperesi hivatalok által az egyházak és iskolák 

körül történt következő mozzanatok jelentettek be, mint a gyülekezeteknek vagy egyes híveknek, 
— a mostoha időviszonyok között is — vallás-buzgóságáról és áldozat-készségéről szóló bizo
nyítékok ;
a) A s o p r o n i  f e l s ő  e g y h á z m e g y é b e n :  nmlt. herczeg Eszterházy Pál sopronmegyei főispánul*, 

a felső-péteri leány-gyülekezetnek iskolai czélokra 100 frtot adományozott. Locsmándon és Pető- 
falván uj iskolák épültek. — Ágfalva egy második rendes tanítói állomást 600 frt évi fizetéssel 
szervezett. — Kabold iskoláját és annak udvarát kőfallal kerítette be. — Csáva torony építési 
alapját 270 írttal, az egyház-tőkéjét pedig 25 frt 50 krral gyarapította és dalárdájának 110 frtou 
harmoniumot szerzett.

b) k  s o p r o n i  a l s ó  e g y h á z m e g y é b e n :  Beledben Szabó István egyháztag a gyülekezetnek 
150 frtot adományozott; Farkas Sándor lelkész, a lelkészlak építési költségeihez 50 írttal járult. 
Bükkön Balogh Lajos 600; Hetyésy Ferencz 200, Hetyésy Ferenczné 220 frtot hagyományoztak
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végrendeletig a gyülekezetnek. — Nagy-Geresden Rupprecht Lajosnó és Zäraory Kálmánná ur- 
hölgyek az ur oltárára értékes diszitményeket ajándékoztak; Rupprecht Lajos az iskolának több 
képes olvasókönyvet s iró eszközöket ajándékozott. — Ugyan az a ns.-ládonyi és pórládonyi vizs
gák alkalmával a tanulók közt 10 — 10 frtot osztott ki, mégis a pórládonyi iskolának 20 frtot, 
a tanterem ki pad lózásához pedig 34 frt értékben 42 szál deszkát, végre két répcze-szemerei sze
gény tanulónak ruházatra 5 frtot ajándékozott. — Rupprecht János a pórládonyi tanulók közt 
10 — a répcze-szemereiek közt pedig 5 frtot osztott ki. — Nemes-Kérett a templom tetőzete 
150 frtal kijavíttatott, Pacher János locsmándi lakos a cserép-zsindely árából 50 frtot leengedett ; 
— a lelkészlak bekerittetett. — Az alsó-szopori leány-gyülekezet a tanitólakot kamrával kiépí
tette. — Szakony egyházi épületeinek kijavítására 275 frtot költött, Baráth János és Hetyésy 
Zsuzsánua 20 frtot, Szabó Ferencz pedig 50 frtot hagyományoztak a gyülekezetnek. Az egyház- 
hivek iskolai könyvtárra 31 frtot adakoztak. — Ifjú Rupprecht János a gyülekezeti pénztár szá
mára 10 frtot adott — 40 frtot pedig nyolcz szegény sorsú és szorgalmas tanuló közt osztott 
ki. — Szt.-Andráson az iskola tetőzete kijavíttatott ; Balogh István a gyülekezetnek 10 frtot ha
gyott. — A vadosfai gyülekezet körében Ajkay Dániel ügy. a mihályi és tót-kereszturi leány
egyházak közvizsgáin 10— 10 frtot osztott ki; — Kovács Antal szolgabiró a mihályi tanulók 
jutalmazására 4 frt 50 kr. adományozott.

c) A va s i  f e l s ő  e g y h á z m e g y é b e n :  Schreibersdorf — Schönherrn egyesült s tavai jégeső, árvíz 
és tűzvész által nagyon károsult kisded leány-gyülekezet, leégett iskoláját csak részben építhette 
fel, minthogy a kormánytól könyör-adományok gyűjtésére engedélyt nem nyert. — Ezen egy
házmegye népiskoláiban, úgy a f.-lői tanintézetekben a magyar nyelv tanítása körül örvendetes és 
figyelemre méltó előmenetelek tapasztaltattak. Ennek bizonyságául szolgál az „Ungarische Volks
schule“ czimü folyóirat is, mely havonként 2 számban — szept. 1-től fogva pedig hetenkint 
1 számban jelenik meg F.-Lőön Ebenspanger János tauitó-képezdei igazgató szerkesztése s több 
tanitó-képezdei tanár és más hazai tanférfiak közreműködése mellett s egyúttal a felső-vasi tanitó- 
egylet közlönyéül szolgál.

d) A v a s i  k ö z é p  e g y h á z m e g y é b e n :  a vasmegyei gazdasági-egyesület a néptanítókat a tag
sági dij elengedése mellett, tagokul kebelébe felvette s azoknak a gazdászatban való képzés és 
gyümölcsfa-tenyésztés körül segédkezést Ígért. —  Hálás elismerésre s hazafiui méltánylásra méltó 
tény. — Kolta gyülekezeti tőkéjét 200 frlal gyarapította. — Szt.-Tamáson Ochsenhuber Ede ta
nító az iskolának 8 frtot; — a sárvári első takarékpénztár 50 frtot adott; — Körmend a lel
készlak szomszédságában 750 frton egy belső telekrészt vett meg s alaptőkéjét 1001 frt 20 krral 
nevelte; — Meszlenben a gyülekezeti tőke 120 frt 61 krral gyarapodott, özvegy Róka Sámuelné 
a gyülekezetnek 100 frtot hagyott; — Acsád leány-gyülekezet tőkéjét 209 frt 35 krral gyara
pította. — Nemes-Csoó templomának s környezetének javítását megkezdette; — Doroszló-Czák 
leány-gyülekezet tőkéjét 50 írttal nevelte; — Répcze-Lak iskolaépitési adósságát vógkép törlesz
tette s iskolája körül némi javittásokat is tett és Csániggal egyesülten 200 frtot tőkésített; — 
Csáuig leány-gyülekezet iskolaháza vételárából 1173 frtot törlesztett; — Sárvárott a sárvár-vidéki 
takarékpénztár iskolai könyvtárra 25 frtot adott; —  Tót-Keresztur egy másod-tanitói állomás 
rendszeresítését határozta el ; — Iván-Egerszeg leány-gyülekezet magtárát 50 mérő gabonával — 
tőkéjét 13 frt 63 krral nevelte. Általában megjegyzendő, hogy ezen egyházmegyében a gyüleke
zetek versenyző szorgalmat fejtenek ki anyagi erejük gyarapításában. Ösztöndíjul az egyházmegye 
három tauitó-képezdei növendék közt 132 frtot osztott ki.

e) A k e m e n e s a l j i  e g y h  á z me g y  é be n  : Szt.-Grót leány-gyülekezet iskolája és imaháza építé
sét befejezte ; az egyházmegye pedig éven kint fizetendő 6 írttal az országos protestáns árvaház 
pártolói közé lépett.

d) A v e s z p r é m i  e g y h á z m e g y é b e n :  A bakony-szombathelyi gyülekezet nem váltotta be a múlt 
évi jelentésben foglalt Ígéretét egy második tanterein építése és altauitói állomás szervezése iránt, 
mely miatt az ügy, kormányi intézkedést tett szükségessé. Nagy-Szőllős második tantermet épí
tett s állandó segédtanítói állomást szervezett. — Sur templomát és iskolaépületét tetemes költ
séggel kijavította. — Pápán Németh Mihály egyháztag 50 hold földből álló alapítványt tett, 
oly feltétellel, hogy az egyház, az alapitó halálával a haszonélvezet jogába lépvén, a jövedelem
ből évenkint 20 gyermeket ingyen taníttasson, közülök 10-en egy pár lábbelivel is elláttassanak, 
továbbá a vizsgák alkalmával 4 szorgalmas növendéknek fejenként 3 frt ösztöndíj adassék s végre 
20 szegény egyháztag helyett az évi egyházi terheket az alapítvány viselje; — ugyan a pápai 
gyülekezetnek Horváth János ihászi földbirtokos végrendeletileg 300 frtot hagyományozott; az 
egyház tőkéjének gyarapítására pedig Ráth József 500 frtot hagyott, ugyan e czélra özvegy Kluge 
Ferenczné bold, férjének emlékét 500 frtal örökité meg, — még is e czélra Doctorics Honor ha
jadon 200 frtot — Ajkay Miklós 100 frtot és özv. Gyenge Mihályné acsádi lakos 50 frtot áldoztak.
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e) A g y ő r i  e g y h á z m e g y é b e n :  A kis-babotlii kisded gyülekezet erejét felülmúló áldozat mel
lett díszes iskolájának építését a múlt évi nov. hóban befejezte, de az idén a nagy és tartós 
árviz templomát annyira megrongálta, hogy azt hatósági rendelet folytán kénytelen volt bezárni.
— Móriczhida iskoláját s templomát javította ki 106 frt 64 kr. áldozattal. — Bezi oltárát és 
iskolája tetőzetét javíttatja. —  Téth főtiszt. Superintendens nr közreműködésével templomának szá
zados örömünnepét megtartotta, mely alkalomból a hívek az oltár díszítésére 132 frtot s a tem
plom újonnan kikövezésére 100 frtot áldoztak. — Kis-Pécz iskoláját 200 frt költséggel újra 
zsindelyeztette s tanítói lakát is kijavította. — Lébenyben Kovács István egyházi czélokra 
200 frtot, Kovács János pedig 30 frtot hagyományoztak, — ugyanott br. Sina Simon özvegye 
iskolai czélokra 30 frtot ajándékozott, — Tekusch Károly uradalmi felügyelő, Horváth Mihály 
pénztárnok, Szloboda Zsigmond és Heuffel Sándor uradalmi tisztek családjaikkal értékes szent edé
nyeket, — Rázga Károly tiszttartó és neje Sandtner Aloizia értékes kelyhekkel és tányérral áldoz
tak az ur oltárára. Az egyházmegye az országos prot. árvaházat egy részvénynyel, a lelkészi kar pe
dig 3 részvénynyel igy összesen 24 frttal pártolja.

f)  A f e h é r - k o m á r o m i  e g y h á z m e g y é b e n :  Bököd egyházi és iskolai czélokra 162 frt önkény- 
tes adományt fordított. — Csákvárott Mészáros István minden ingatlan vagyonát mintegy 800 frt 
értékben a gyülekezetnek hagyta, mely az egyházmegye határozata szerint a gyülekezet alaptő
kéjét képezendi. — Gyúrón Ribi János a templom egy részét uj padokkal díszítette fel. — Két- 
helyen Takács György az egyháznak 20 frtot hagyott. — Ondód 50 frt erejéig templomi széke
ket készíttetett. — Szák 70 frtot fordított a tanító kertjének bekerítésére. — Székes-Fehérvár 
templomát és gyülekezeti házát javította, mely czélra Hornyánszky Victor 200 frtnyi kamat nél
küli kölcsönuel járult, 120 frtot pedig ajándékozott, — a temető megnagyobbittatott s háromso
rosán fákkal ül tettetett körül, —  továbbá az egyház felekezeti iskola létrehozásán fáradozik. — 
Tordason Varga György 100 frtot ajándékozott az egyháznak.

g) A z a l a i  e g y h á z m e g y é b e n :  Szt.-Antalfa iskolát épit; — Eöcs leány-gyülekezet iskolája szom
szédságában 130 frton beltelket vett, az iskola építéshez anyagot szerzett s azt az őszre elké
szíti. Az egyházmegye 6 frttal járul évenként az orsz. prot. árvaházhoz.

lî) A s o mo g y i  e g y h á z m e g y é b e n :  Iharos-Berény fuvarok és napszámokon kívül 1600 frtba ke
rült gazdasági épületeket emelt a lelkész számára s a lelkészlakot is kijavította; — ezen épít
kezéshez Inkey József ur 300 frttal volt kegyes járulni; — Lehár József egyháztag szőlő birto
kát 800 frt értékben a gyülekezetnek hagyta, azon kivül 200 frtot kötelezvényekben. — Surd a 
templom, lelkész és tanítói lak kijavítására, melyek földrengés és árvizek által tetemesen meg- 
rongáltattak 270 frtot fordított.

i) A t o l n a - s o m  o g y - b  a r a n y  ai  e g y h á z m e g y é b e n :  Pécsnek Lengyel Károly urodalmi jószág 
kormányzó végrendeletileg 500 frtot hagyományozott, ugyan annak Karczag Béla és Nádossy Ka
talin esküvője alkalmával a nászvendégek oltárképre 400 frtot adományoztak. — Rácz-Hidas az 
altanitói fizetést 300 frtra emelte; — két házaspár pedig az oltárt és szószéket diszittette fel. 
Váralja templomának felszerelésére és díszítésére 700 frtot áldozott, mely összeghez a hivek 
340 frtnyi önkéntes adakozással járultak. — Rácz-Kozár második tantermet épit, az altanitói 
állomást 250 frt fizetéssel és failletékkel szervezte. — Kapocs-Szekcső a legelő elkülöuzése alkalmá
val a földesuraságtól a leendő lelkész számára nyert beltelket az egyházmegye engedélyével ház
helyeknek eladta, az ekként bejött összeg az egyházmegye határozata folytán a szervezendő lel
készi állomás javára tőkésittetett. — Kölesden az egyház nőtagjai keresztelési edényeket szerez
tek. —  Ecsény temetőnek 100 frton egy hold földet vett. — Mocsolád fiók-gyülekezet 130 frton 
120 fontos harangot vett. — Döröcskének Ruppert Jakab és neje házasságuk 50-ik évének em
lékére 30 frtos értékű ezüst gyertya-tartókat ajándékoztak. — Sáy-Szt.-Miklós 700 frton két ha
rangot szerzett, — melyeknek egyike 304, másika 145 kilogramm súlyú, — a vételárhoz a hi
vek 534 frtnyi önkéntes adakozással járultak. — Mekényes a tanítónak jutott 7 hold vizmosásos 
haszonvehetlen legelő földet jobb 7 hold földdel kicserélte. — Magyar-Bóly temploma és lelkész 
laka kijavítására 140 frtot fordított. — A tarrósi leány-gyülekezet templomát vízmosások ösz- 
szeomlással fenyegetik, azt azonban újból felépíteni a maroknyi nép önerejéből képes nem leend.
— A bonyhádi algymnasiumnak Kramolini József bonyhádi gyógyszerész, egy diszes szekrénynyel 
együtt nagy értékű pénz- és ásvány-gyűjteményt ajándékozott. Ugyan a bonyhádi algymnasium 
számára egy a magyar isten-tiszteletnél használandó harmonium megszerzésére az egyházmegyei 
gyűlés alkalmával a közebéduél jelenlevők 25 frtot adtak össze;

mind ezen egyházi és iskolai czélokra tett adományok, különösen pedig az orsz. 
prot. árvaliáz ügyének több egyházmegye részéről felkarolása örvendetes tudomásul 
vétetett; — a kegyes adakozóknak a hálás elismerés jegyzőkönyvileg kifejeztetik, egy-
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úttal a többi egyházmegyék az orsz. prot. árvaház támogatására fel kéretvén, minden ez 
irányban elért eredményről a jelentés ide beváratik.

2- ik pontja szerint az 18 <8. évi egyetemes gyűlésen betegsége által akadályoztatván jelen 
nem lehetett, de a mint annak jegyzőkönyve bizonyítja mélt. kér. felügyelő uron kívül, több kerületi 
küldöttek által kellőleg volt egyházkerületünk képviselve.

3- ik pontja szerint a soproni főtanodát és tanitóképezdét f. évi február hónapban meglá
togatta, a nyári vizsgák alkalmával pedig a theologiai, képezdei és érettségi vizsgákon jelen volt.

4- ik pontja szerint az iskolai nagybizottmány f. évi junius 25-én Sopronba össze hivatott 
s mélt. kér. felügyelő ur is nemcsak a bizottmányi ülésen, hanem a theologiai és érettségi vizsgá
kon is jelen volt. — Tan ügyünk érdekében örömmel jelenti, hogy Renner János tanár a természet- 
tan és mathematicából a felgymuasiumra az állami tanár-vizsgáló ; Veres József tanár a magyar iro
dalomból, a bizottságnál felgyinnasiumra — a latinból az algymuasiumra, — Hanifel Sándor a ter
mészetrajz és német nyelvből az algymnasiumra a tanári vizsgát a lefolyt iskolai év alatt letették, 
az elébb nevezett Pozsonyban az utóbbi Sopronban ;

a fentebbi pontokba foglaltak tudomásul szolgálnak.
5- ik pontjában kegyelettel emlékszik meg halottainkról, köztük különösen első sorban nmlt. 

Zsedényi Ede egyetemes felügyelőnknek elhunytáról, a kiben f. évi febr. 20-án nemcsak a prot. egy
ház fejéről a legékesebb korona hullott a porba, hanem vele a cselekvés teréről egy oly férfiú szál
lott a sirba, a ki hosszú pályafutásán át nemcsak a prot. egyház szabadságáért kitüntetett baj ví
vásáról, hanem egyházunk történetében eddig páratlan nemeslelkü jótékonyságáról is a magyarhoni 
evangelicus hitrokonoknak, — kiknek nálánál jobb barátja nem volt — örökös háláját kiérdemelte, 
— annyival inkább, mert életében gyakorolt jótéteményeit végrendeletében megörökítendő a népneve
lés oltárára letett áldozatával megkétszerezte. — Ez okból ámbár f. évi május hónapban tartott rend
kívüli közgyűlésünk alkalmával jegyzőkönyvünkben emléket emeltünk már ezen nagy halottunknak s 
egyházkerületünk minden gyülekezetei és tanintézetei f. évi márczius 31-én emlékére gyászünnepélye
ket megtartották ; — örökítsük meg a nagy férfiú emlékét jelen rendes közgyűlésünk jegyzőkönyvében 
is, sőt tartsuk meg szivünkben emlékét áldásban. — Hálás kegyelettel méltányolva egyetemes fel
ügyelőnk érdemeit mélt. kér. felügyelő úrral a Budapesten tartott temetési gyászünnepély alkalmával 
az egyházkerületet a nagy halott hamvainál képviselték, mely kegyeletes kötelesség teljesítésében a 
soproni főtanoda és tanitóképezde igazgatói is osztoztak.

Még egy tiszteletre méltó egyházi férfiúnak Tót János ns. dömölki lelkésznek haláláról em
lékezik meg, a ki úgy is mint a kemenesalja egyházmegye esperese, úgy is mint egyházkerületünk 
egyházi al- és később főjegyzője a köztéren sok hasznos szolgálatot tett, az ő tollából folyván leg
nagyobb részt egyházi rendszerünk is, az Isten ezen kedves emberének, kit mindnyájan szerettünk 
hamvai felett tartott gyász-szónoklatában rótta le a kerület tiszteletét.

Elhunytak még soraink közül Kis János kertai lk., — Kis Pál vönöczki nyug. lk., — Royko 
Károly magyar-bólyi lk., —  Sztanó János cseruyei lk., — Pongrácz Ferencz somogyi kiérdemült es
peres és gyékényesi lk., —  Csengéi Yilmos csákvári lk., — Szabó Sándor szendi lk., — Boda József 
a kemenesalji egyházmegye érdeműit felügyelője;

nmlt. Zsedényi Ede egyetemes felügyelő urnák az összes magyarhoni ág. ev. egy
házra kiható halhatatlan érdemeiről e helyen is a hálaérzetével megemlékezvén, — 
Tót Jánosnak kerületünk közügyei körüli hasznos szolgálatai és érdemei közelismerés
sel jegyzőkönyvileg megörökittetnek ; —  egyebekben résztvevőleg tudomásul vétetett.

6- ik pontja szerint az esperesi hivatalról lemondott : a győri egyházmegyében Mé
száros István.

7- ik pontja szerint az egyházmegyei felügyelőségről lemondottak: a vasi közép egyházme
gyében Káldy Gyula; — a tolna-baranyai egyházmegyében Dobrovszky János; — Sopion sz. kir. vá
rosi gyülekezetben dr. Boór Károly; —■ Ruszt sz. kir. városi gyülekezetben Zehetner János.

8- ik pontja szerint esperessé választottak : a veszprémi egyházmegyében Tatay Sámuel újon
nan; — a kemenesalji egyházmegyében Csaply István újonnan; — a soproni alsó egyházmegyében 
Zongor Endre; — a vasi közép egyházmegyében alesperessé Berke József.

9- ik poutja szerint felügyelővé választattak : a kemenesalji egyházmegyében Radó Dénes 
újonnan; —  a veszprémi egyházmegyében Purgly Sándor; — a soproni felső egyházmegyében dr. 
Schreiner Károly; — a vasi felső egyházmegyében Károlyi Antal; — Sopron sz. kir. városi gyüle
kezetben Bognár Géza ; a ruszti sz. kir. városi gyülekezetben Spáh Lajos.

10- ik pontja szerint a lelkész! hivatalról lemondottak: Krizsán József veszprémi, Kováchich 
János velegi lelkészek.

11- ik pontja szerint Fürst János kukméri lk., pozsonyi lelkészszó és Veres József soproni 
főtanodai tanár orosházi lelkészszé választattak.
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12- ik pontja szerint lelkészekül választattak : Ludig Euiáuuel győri sgdlk. Kukmérra; — 

Kalmár Pál pápai sgdlk. Kertára; — Szeiler Frigyes magyar-bólyi sgdlk. ugyanoda; — Zábrák 
Dénes szombathelyi sgdlk. Német-Szt.-Mihályra ; — Pongrácz Antal gyékényesi társ.-lelkész ugyanott 
foglalta el a lelkész! hivatalt. —  Üresedésben vannak a következő gyülekezetek u. m. : Csákvár, Veleg, 
Szend, Csernye, Veszprém, Ns.-Dömölk, P.-Szt.-László és Palota.

Ugyan ezen pont alatt beterjesztetik a veszprémi egyházmegyei küldöttség jelentése, mely 
szerint a palotai lelkészi hiványnak, némely eddig természetben kiszolgáltatott tételének készpénzre 
átváltoztatását elfogadásra ajánlja;

a többi pontok tudomásul vételével, a várpalotai lelkész-hivány ezen változtatás
sal a kerület részéről elfogadtatott és megerősittetett, főtiszt. Superintendens ur pedig 
a megváltozott hiványnak, a hiványkönyvbe ily tartalommal bevezetésére felhivatott.

13- ik pontja szerint segédlelkészekül meghivattak: Kiss János szombathelyre, — Farkas 
Mihály Ns.-Dömölkre, később Pápára, — Becht Henrik Blikkről, Lajos-Koináromba, — Höréuyi La
jos Bû&kre, —  Horváth Dezső Paksra, — Horváth László Ajkára, — Berke József Tót-Kereszturról 
Puczinczra, — Madár Mátyás Győrré.

14- ik pontja szerint a múlt őszszel lelkészi vizsgát tettek : Eder József, — Nagy Zsigmond,
— Tomka Gusztáv és Szabó Samu. Segéd-lelkészekül felszenteltettek: Nagy Zsigmond Győrré, — 
Tomka Gusztáv Györkögybe, — Eder József és Szabó Samu a Superintendens rendelkezésére ; — 
Zsakó János Pozsonyban tanult s ugyanott vizsgázott theol. Csákvárra.

15- ik pontja szerint még ez évben tartandó lelkészi vizsgára jelentkeztek: Bázelból Hütter 
Lajos, —  Hallóból Varga Gyula, — Bécsből Greiffenstein István, — Czuppon Sándor és Rei
chert Gyula.

16- ik pontja alatt a tiltott fokú rokon házasságok legfelsőbb felmentvényi dijjaiból az egy
házkerület rendelkezésére 820 frt bocsáttatik;

mely összegből a kér. pénztárba 320 frt, a bonyhádi tápintózetre 100 frt, — a 
bonyhádi tanár-nyugdij alapra 50 frt, — a f.-lői képezdének 100 frt, — a kér. gyá- 
moldáuak 250 frt utalványoztatik.

17- ik pontja szerint az áldásos „Gusztáv Adolf egylet“ jótékonyságából következő kér. egy
házaink nyertek segélyt: Adolphsdorf 57 frt 50 kr., — Antonovácz 86 frt 25 kr., — Eszék 69 frt,
— Borjád 115 frt, — Danaföldvár 114 frt 65 kr., — Pécs 171 frt 43 kr., — Gyöuk 57 frt 
50 kr., — Kácsfalu 497 frt 25 kr., — R.-Komárom 57 frt 50 kr., — Jobbágyi 28 frt 75 kr.,
— Rohoncz 23 frt, — Schmidrait 43 frt 10 kr., — Szombathely 344 frt 90 kr., — Székes-Fe
hérvár 143 frt 40 kr., — Varsány 43 frt 10 kr., — összesen 1851 frt 33 kr. Közvetlen segély ez- 
tettek a múlt évben Kácsfalu 230 márkát, — Felső-Lő 4347 m. 60 pft — a szalonaki 
tanító 60 mt.

18- ik pontja szerint az e. e. e. gyámintézettől következő egyházak nyertek segélyt; Rába- 
Bogyoszló és Duna-Földvár 5 0 —50 frtot; — Varsány, Székes-Fehérvár, Csákvár, Szedres és Tényő 
4 0 —40 frtot; a szeretet adomány 400 írtjával Pécsnek adatott —  összesen 700 frt.

19- ik pontja szerint a Glosius-Artner Karolinafóle alapból nyugdijat kaptak: Turcsányi 
Adolf nyug. tanár 100 frt, — özv. Krausz Teofilné 60 frtot és özv. Szalay Józsefué 60 frtot.

20- ik pontja szerint nmlt. Zsedónyi Ede egyetemes felügyelő ur, a múlt évi egyetemes-gyű
lés jegyzőkönyvi 1-ső pontja szerint kerületenként 8 szegény néptanító segélyezésére újonnan 400 frt, 
továbbá egy szegény szorgalmas theologus számára ösztöndijjul 25 drb. aranyat adományozván, a fen
tebbi segély összegből 50 írtjával következő néptanítók részesítettek : Gáspári Imre vadosfai, — Rácz 
Mátyás sárvári, — Halász Pál hanyi, — Szalay János kethelyi, — Tóth Sándor szt.-asztalfai, — 
Szucsán József ns.-pátrói, —  Petter Ágost apáti, — Szalay Mihály kis-köcski ; — az utóbbi össze
get tekintettel a nagylelkű adakozó utasítására Hutter Zsigmond soproni másodéves theologus 
nyerte el.

21- ik pontjában jelenti, miszerint a vallás- és közoktatási minisztérium felhívása folytán 
a csurgói állami tanitókópezde vizsgáira a vallás-tanitás tekintetéből Andorka János somogyi esperest, 
a győri állami tanitónő-kópezde vizsgáira pedig Horváth Sándor győri lelkészt nevezte ki.

22- ik pontja szerint kerületi jegyzőkönyveink a magyarhoni és erdélyi testvér evang. és ref. 
egyházkerületeknek megküldettek s azoktól a kér. levéltár részére cserepéldányok vétettek;

a fentebbi pontokban foglaltak tudomásul szolgálnak.
23- ik pontja szerint Kapi Gyula soproni kópezdei tanár ez előtt nehány évvel állami se- 

gélylyel a külföldi kópezdók látogatása s ez által további képzés czóljából külföldön egy évet töltvón 
ott szerzett tapasztalatait egy ily czimü kéziratban „Szászország népiskolai és tanitóképző intézetei“ 
igen érdekesen és hazai viszonyainkra nézve tanulságosan összeállitá, ezen müvét hálás köszönetének 
jeléül és a tanügy érdekében is, főtiszt. Superintendens ur által a nmlt. vallás- és közoktatási minisz-
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ter úrhoz felterjesztetni kérte, mely elismerésre méltó szándék méltánylásával, kivánata teljesítetett. 
Itten tudatja egyúttal, hogy Turcsányi Endre körmendi lelkész a kerület megbízásából „Bibliai tör
ténetek“ czimii művének 1-ső füzetét már kiadta;

úgy Kapi Gyula képezdei tanár, mint Turcsányi Endre lelkésznek a népnevelési 
irodalom terén kifejtett munkásságért elismerés jelentetik ki.

24- ik pontjában főtiszt. Superintendens ur az államsegélyek és házassági felmentvények di
jainak időközi takarékpénztári kamataiból az 1875-ik évtől fogva összegyűjtött 400 frtot a kerület
nek rendelkezésére bocsátja;

mely összeg a soproni főtanodai tanári nyugdíj alaphoz csatoltatni határoztatott.
25- ik pontjában az egyházkerület intézkedésre felhivatik az iránt, hogy miután az 1831-ik 

évben kiadott magyar agenda példányai alig kaphatók, a vallásosság és az egyházi cselekvények épü
letes és szép rendben való érdekében a kerület által egy uj magyar agenda szerkesztessék és kiadas
sák, annyival is inkább, mert a hivatkozott agenda is ezelőtt közel félszázaddal az egyházkerület fel
ügyelete alatt szerkesztetett s adatott ki ;

az indítvány helyeslőleg elfogadtatván, többek közreműködésével a szerkesztési mun
kálatok vezetésével főtiszt. Superintendens ur, jelentésének bevárása mellett megbizatott. 

Ezen jelentés egész terjedelmében helyeslő tudomásul vétetvén, főtiszt. Superintendens urnák 
a kerület ügyei vezetésében tanúsított ernyedetlen buzgalmáért és lelkiismeretes munkálkodásáért a 
kerület elismerését és köszönetét jegyzőkönyvileg fejezi ki.

Jegyzetté : Káldy Gyula, kér. világi főjegyző.

3 8 .  Felvétetett a kér. főiskolai nagybizottmány 1879-ik évi junius hó 23-ikán Sopronban 
tartott gyűlésének jegyzőkönyve, melynek

a) II. pontja szerint a nagybizottmány .kiterjeszti figyelmét a tavali kér. gyűlés jegyzőkönyv 
38-ik pontja b) III. száma alatt foglalt azon határozatára, melynek értelmében a bonyhádi 
algymnasiumnak az egyház-kerülethez való viszonya ügyében beterjesztett javaslat a tolna- 
baranya-somogyi egyházmegyének további megfontolás és hozzá szólás végett kiadatván, ezen 
esperességnek e tárgybani nyilatkozata bevárandónak határoztatott ; a mely a kerületi nagy- 
bizottmány részéről is megnyugvással fogadtatott, határozathoz képest felvétetett most ezen 
kerületi gyűlésen ezen pont alatt a tolna-baranya-somogyi egyházmegye ez évi esperességi 
gyűléséből kelt és jegyzőkönyvileg felhozott nyilatkozata, a mely szerint ugyanis ezen 
egyházmegye mély fájdalommal veszi, hogy a kér. iskolai nagybizottmány a kisbizottmánynak 
e tárgyban már előbb benyújtott engesztelékeny javaslatától eltérőleg, az egyházmegyének 
esperességi czimen, de kerületi érdekben fentartott tanodája érdekében támasztott méltányos 
kivánatait és kérelmeit kizáró javaslatával az esperesség irányában a régi álláspontot fog
lalta el ; az iskolai nagybizottmáiiy e tárgyban adott javaslata egyes pontjait, illetőleg pedig 
az egyházmegye a következőkben nyilatkozik: az esperesség ezentúl is fentartja bonyhádi 
algymnasiurnát esperességi intézetül, de ennek fentartásához a kerülettől az eddigi 630 frt 
helyett 800 frt járulékot, u. m. egy tanár fizetését kéri; a soproni tápintézethez a javas
latba hozott 100 frt helyett tekintettel külön teherviseléssel fentartott iskolájára és tápinté
zetére ezentúl is csak 42 írttal járulna, az iskolai nagybizottmány javaslatában fentartott, 
azon kikötésre nézve pedig, mely szerint azon esetre, ha a soproni tápintézet eddigi java
dalmaiból fentartható nem volna, az ez iránt felmerülhető szükségletek uj adó kivetés 
tárgyát képeznék, az esperesség bizalommal kéri az egyházkerületet, hogy ezen javaslatot 
sem előterjeszteni, sem határozat erejére emelni ne méltóztatnék.

Az egyházkerületi gyűlés az esperességnek az ezekben összefoglalt nyilatkozatát 
jó iudulatulag meghallgatván, újabban is élénk kifejezést ád azon érzelmének, mely 
szerint a nagybizottmáuy javaslatának az esperességhez történt beterjesztésével semmi- 
kép sem volt szándékában a gyászos emlékű vitás kérdés felelevenítésével a régi 
sebeket felszaggatni, sőt inkább az esperességnek külön tanintézete fentartása iránt 
kifejtett buzgóságát és áldozatkészségét, valamint abban felekezetűnk tan- és nevelési 
érdekeinek tett hasznos szolgálatait teljesen elismeri és méltányolja; mégis azért bony
hádi algymnasiuma számára a kért 800 frt évi járulékot, mint egy tanár fizetését — 
nem lévén erre biztos rendelkezési alapja — ez alkalommal meg nem adhatja ugyan, 
és e helyett ezentúlra is csak 630 frt évi járulék fizetésére kötelezi magát, de eseten- 
kint az esetleg rendelkezésére álló pénzekből ős alapokból az esperesség méltányos 
kivánatainak arányában ezen intézetét mindenkor a telhető segélyezésben rószesittetni 
elhatározza; különben pedig miután a nagybizottmány ezen javaslata iránt, melyhez 
képest a múlt évekből való sopronyi tápintézeti tartozás a bonyhádi algymnasium
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javára utalványoztatok, az esperesség épen nem is nyilatkozott, épen e pont lévén a 
vitás ügynek sarkpontja, mint a melyből fejlett, és mely körül forgott a fennforgó 
kérdés, — az esperesség és a kerület közötti különbözetek ekkép kiegyenlítésre nem 
jutottak, és e pont alatti ügy továbbra is nyitva tartatik.

b) III. pontja szerint az iskolai kisbizottmáuy folyó junius 14-éről felvett jegyzőkönyvével, ennek
1-ső pontja alatt Takács Dénes számvevő jelentése nyomán Müllner Mátyásnak, mint a 
soproni főtanodai tanári nyugdij-alap pénztárnokának 1878-ik évi számadásairól kiemeltetvén, 
hogy ezen számadás összes bevételi és kiadási tételeiben, úgy továbbá a kihelyezett tőkék 
kamatjainak, valamint a többi javadalmaknak elszámolásában pontosnak és hibátlannak 
találtatott, kiemeltetvén egyszersmind, hogy magánosoknál minden tőke elhelyezés ingatlan 
jelzáloggal biztosított kölcsöuökben történt, mely fel hozottakra nézve Ihász Rezső főtanodai 
felügyelő, ki e számadásokat felülvizsgálta, hasonló értelemben nyilatkozik, mindezek alapján 
a nagybizottmány Müllner Mátyásnak ezen 1878-ik számadására nézve a felmentvényt megadta.

Jóváhagyólag tudomásul vétetik.
c) IV. pontja szerint a kisbizottmáuy jegyzőkönyvében felhozott azon kimutatása, hogy a tanári nyug

dij-alap tőke állása 1878. év végén tett 26,767 frt 50 krt, mi az 1877-ik tőke álláshoz 
képest 2290 frt tőke szaporulatot mutat, tudomás végett a kerületi gyűlésnek is beterjesztetik.

Örvendetes tudomásul vétetik.
d) V. pont alatt az iskolai kisbizottmáuy jelentése a tanári-kar, egyes kegyes alapítók, a deák

segélyző-egylet és maga az iskolai kisbizottmáuy által kiosztott dijpénzekről, — valamint 
annak abbéli javaslata, mely szerint a kisbizottmányi dijpénzek ezután való kiosztása iránt 
készítendő terv kidolgozására a tanári-kar bízatnék meg, azon irányadás mellett, hogy ezen 
terv készítésében a tőke összegek és ezeknek kamat-jövedelmeik folytán történt növekedése, 
valamint az alapítók alapítványaik iránt tett eredeti határozata mindenkor figyelembe tar
tatnék, — a nagybizottmány részéről is helyeslőleg tudomás végett felterjesztetik.

Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
e) VI. pontja szerint ugyauazou iskolai kisbizottmáuy jelentvén, miszerint Fehér Sámuel lyceumi

tanár, mint a Láhne-féle magán-intézetnek a kerület által megbízott egyik felügyelője, a 
Lyceumban és a tanitó-képezdében kötelezett sok elfoglaltsága indokolásával ezen felügyelői 
tisztéről lemondván, a nagy bizottmány ezen lemondást a felhozott indokok méltánylása 
mellett elfogadta; a mennyiben pedig Lahne intézeti tulajdonos a lefolyt tanévre nézve az 
intézet bel-életéről, névszerinti a tanári-karban történt változásokról, uj meghívásokról, ily 
meghívások megerősítése ügyében, továbbá a tantermek berendezéséről, tantervről, leczke- 
rendről a kerület által megbízott felügyelőkhöz semmiféle jelentést nem adott be, — a 
nagybizottmány nem volt azon helyzetben, hogy ezen intézet felett megbízatásához képest a 
felügyeletet gyakorolhatta volna, miről Lahne jegyzőkönyvi utón értesittetni határoztatok.

Ezen pont kapcsán felvétetett Kolbenheyer Mór, mint a Láhne-féle intézet a kerület 
által megbízott másik felügyelőjének folyó évi julius 21-ikén kelt, utólagosan beterjesztett 
jelentése, melyben a nagybizottmány jelentésében felhozott azon neheztelt körülményt, mely 
szerint a Láhne-féle intézetről mindaddig semmiféle jelentés nem tétetett, az ő szenvedő 
egészségi állapotával, nemkülönben azon felemlitéssel indokolja, miszerint junius 25-ikén, 
mint a nagybizottmány gyűlése napján, a kérdés alatti intézet még nem fejezte be évi 
tanfolyamát, és igy addig arról jelentést nem tehetett; különben pedig, habár a tanárok 
gyakori változásának tényét szintén beismeri, mégis az intézet vizsgáin, úgy conferencziáin 
szerzett közvetlen tapasztalatai nyomán, és legjobb meggyőződéséből merített jelentésével a 
szóban levő intézetet olyannak mondja, mint a mely a kerület úgy a nemzeties és hazafias 
nevelés, mint a tudományos előhaladás iránt való jogos igényeinek teljesen megfelel úgy 
annyira, hogy a Láhne-féle intézetben nemcsak kerületünk, de egész hazánk is a mivelő- 
désnek egyik nagyra becsülendő tényezőjét bírná.

Ennek folytán Fehér Sámuel élő szóval előadja a felügyeletére bizott intézet körül 
való tapasztalatait, melyek szerint, különösen kiemelvén azt, hogy az intézetben kiválólag 
éppen a magyarnyelv, irodalom, történet, úgy a felekezeti vallási tantárgyak iránt működő 
tanerők minduntalan változtak, és ezen változásokról, valamint az alkalmazásba hozott uj 
tanerők tanképesitéséről, felügyelőségéhez hivatalos jelentések nem tétettek, mire nézve az 
intézetben nem talált oly rendszeresített állapotokat, hogy ezek iránt a tudományos és val
lásos nevelés folytonosságára, szellemére és egyöntetűségére nézve a felügyeletet megbízatá
sához képest gyakorolhatta volna.

Ugyanezen tárgyhoz felhozatott Láhne igazgató czime alatt, intézetéről bécsi lapokban 
közzétett hirdetése, melyben tanodájának a kerülethez való állásáról és felekezeti jellegéről
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említés sem tétetvén, az ő intézetéről azt hirdeti : „Der allgemeine Lehrplan stimmt genau 
mit dem der Wiener Obergymnasien, und Oberrealschulen überein,“ holott pedig a kerület 
irányában ennek tavali jegyzőkönyve 38-ik pont 3-ik alpontja alatt arra kötelezte magát, 
hogy „intézete gymnasiumi osztályainak tanterve a soproni főtanoda tanterve alapján és 
ennek mintájára lesz készítendő.“

Végül felolvastatott Lahne igazgató e tárgy iránt beterjesztett nyilatkozata, melylyel 
kijelentvén, hogy Fehér felügyelőnek az ő intézete látogatására elégséges alkalmat nyújtott, 
mégis beismeri, hogy sem az intézete iránt megbízott felügyelőkhöz, sem az iskolai nagy
bizottmányhoz iskolájáról jelentést nem tett, minek pótlása és a kellő tényadatokat tartal
mazó jelentése beterjesztése iránt ezutánra készségesnek nyilatkozik.

Az egyházkerületi gyűlés az előadottakból elég tudomást mentett magának az ügy 
mibenlétéről, nevezetesen pedig a Lahne-féle intézet irányában felvállalt, nagy felelős
séggel járó tiszte felől, egy oly intézettel szemben, melyre, ennek az egyházkerület 
hatósága körén kívül eső állásánál fogva, befolyását és felügyelői tisztét nem érvénye
sítheti; a miért is — miután Lahne igazgató intézetére nézve a tavali kerületi 
gyűlés jegyzőkönyve 38-ik pontja 0. betűje alatt kikötött feltételeknek meg nem 
felelt, és egyáltalában az ő intézetének állása és berendezése ezutánra sem nyújt biz
tosítékot arra nézve, hogy a kerület felügyelői tisztével felvállalt felelősségét továbbra 
is fentarthatná, — az egyházkerületi gyűlés jelen végzésével a Lahne-féle intézet iránt 
való mindennemű viszonyát felbontottnak nyilvánítja, a mely végzését a nmlt. m. kir. 
minisztériumhoz is felterjeszti, ez iránt főtiszt. Superintendens ur bízatván meg.

f) VII. pontja szerint felvétetett Müllner Mátyás lyceumi igazgató urnák az igazgatása alatt álló 
intézet iránt a lefolyt tanérről beadott jelentése, mely a mellett, hogy a főiskola beléletéről 
hű és kimerítő rajzot nyújt, egyszersmind meleg és érdekes visszatekintést hozott a Lyceum 
25 éves múltjára, azon időtől fogva, mikor az, az egyházkerület gondozásába és pártfo
gásába vétetett. Továbbá pedig a jelentés az intézet bel-életében felmerült egyes mozzana
tokra is kiterjeszkedve ennek nyomán a nagybizottmány kiemeli, hogy a tanuló ifjúság 
száma ismét jelentékenyen növekedett, hogy az ifjúság a tanári-karral együtt a szegedi 
árviz károsultak segélyezésére önfilléreiből szép összeget gyűjtött, hogy a szépen felkapott 
gyorsirászat és rajz mint nem kötelezett tantárgyak mellett a franczia- és angol nyelvek
nek rendszeres taníttatása is behozatott, olyképpen, hogy Haniffel tanár a franczia, Thier- 
ring tanár pedig az angol nyelvet tanítja, és a franczia-nyelv tanításához, mely már az 
algymnasiumban legkésőbb a IV-ik osztálybeli tanulókkal kezdetik az angol-nyelv tanitása csat
lakozik oly ifjaknál, kik a franczia-nyelvben már némi gyakorlottságot szereztek. Továbbá 
megemlíti, hogy a rajzterem a múlt évi kér. határozata értelmében a szükséges rajz-aszta
lokkal felszereltetett, és hogy 90 tanuló vett rajzban tanítást, rajzminták beszerzése végett 
a felismert szükséghez képest 25 frt utalványoztatott. Továbbá a főtanoda ez idei jótevői 
sorából különösen kiemelve emliti Özv. Gruber Magdolna asszonyt Sopronban, ki boldog 
emlékű fiának múlt évi deczember 30-kán elhalt Gruber József, soproni tanítónak emlékét 
azon tanodánál, melyben az egykor tanult, ekkép megörökítendő, könyvtárának nagyobb és 
becsesbb részét összesen 244 kötetet, ezek közt Gamauf Theofilnak a soproni ev. gyüleke
zet történetére vonatkozó kéziratban levő munkájának több kötetét a Lyceum könyvtárának 
ajándékozta, a mire nézve az isk. nagy-bizottmány Gruber Magdolna asszonynak ezen be
cses ajándékáért őszinte elismerését külön köszönő iratban is kifejezte. Továbbá sajnálattal 
emlittetik, hogy szorgalom és haladás tekintetében legkedvezőtlenebb volt az arány a gym
nasium Y. és YI-dik osztályában, minek oka némileg ezen osztályok nagyobb látogatottságában 
volna keresendő. Szintúgy kiemelve jelzi az iskolai nagybizottmány, hogy némely felsőbb 
osztálybeliek tudományos haladása nem áll arányban ezeknek tehetségeivel, és pedig felis- 
merhetőleg azon oknál fogva, minthogy ezek iskolai óráikon kívül ügyvédi és más irodákban 
egyéb dolgokkal vannak elfoglalva, mirenézve az igazgatóság megbizatott, hogy iskolai 
rendszabály utján a tanulóknak ezen említett irányban való túlságos elfoglaltatását korlá
tozza. Nem különben felhozván az úgynevezett „Deákkuti vármegye“ czimü tanulói egyletet, 
mely eddigi szervezetében úgy a felső, mint az alsó osztálybeli tanuló ifjúság tudományos 
törekvésére hátrányos befolyásúnak mutatkozik, nehogy ezen egylet továbbra is a tudomá
nyos haladás akadályát képezze, a nagybizottmány az említett tanulói egylet alapszabályainak 
megvizsgálása és a szükséghez képest leendő módosítása iránt a tanári-kart bízta meg, ezen 
átdolgozott alapszabályok érvényre juttatásuk előtt a tanári-kar által az iskolai kisbizott- 
mánynak lévén beterjesztendők. Yégül jelenti, hogy Müllner Mátyás igazgató igazgatósága, 
3 évi folyama letelvén, lelépését jelentette be, a mire az iskolai nagybizottmány az egyházi



17 —

rendszer értelmében u.j választást eszközölvén. Müllner 17 szavazat közül 16-al a következő
1879/80— 1881/82-ik 3 tanévre a soproni főiskola igazgatójának újra megválasztatott.

Az egyliázkerületi gyűlés az iskolai nagy-bizottmánynak ezen a főiskola állapotát 
feltüntető beterjesztését megnyugvással veszi tudomásul, a nagy-bizottmánynak a fő
iskola iránt tett és ezen felvett jelentésében előadott határozatait és intézkedéseit, kü
lönösen a rajz-tauitás érdekében utalványozott költségre nézve is jóváhagyja, — ne
vezetesen pedig a főiskola ügyének tárgyalása közben felemlittetvén, mintha a főiskola 
körében fennálló „magyar társaság“ czimü irodalmi egylet iránt, mint —  a melynek böl
csőjéhez és — majdnem százados fennállásához egyházkerületünk és hazai irodalmunk 
történetében is oly sok nagy név buzgó törekvés drága emlékei fűződnek, ez iránt a 
tanuló ifjúság körében a buzgó érdeklődés csökkenőben volna, mire nézve ezen magyar 
önképző-kör érdekében, különösen pályadijak alapítása iránt lelkes szavak emeltettek, mi
hez képest ezen magyar önképző-kör ezennel is az egyházkerület hazafias közönsége 
buzgó figyelmébe és pártfogásába ajánltatott.

g) VIII. pontja alatt Király József Pál tanitó-képezdei igazgató beterjesztette a lefolyt tanévről való
hivatalos jelentését, melynek
1. a) pontja alatt az intézet anyagi állapota kedvezőnek moudatik, mire nézve özv. Gruber 

Magdolna asszonynak nagyértékü ajándéka különösen kiemelve emlittetik.
Tudomásul szolgál.

2. b) pontja alatt jelentetik, hogy három növendéket, miután ezek a tanári karnak, az 
igazgatónak, sőt Superintendens urnák is ismételt atyai intését semmibe sem vették, botrányos erkölcsi 
maguk-viseletéért a tanév folytán ki kellett zárni az intézetből.

Tudomásul szolgál.
3. c) pontja szerint egy teljesen felszerelt külön minta-, illetőleg gyakorló iskolának felállí

tása szintén égetően szükségesnek mutatkozván, a nagy-bizottmány ilyennek a helyi viszonyok közt 
mely időben és mily módozatok mellett lehető életbe léptetése iránti javaslat készítésére és beterjesz
tésére nézve az iskolai kis-bizottmányt bizta meg.

Jóváhagyólag tudomásul vétetik.
4. d) pontja szerint a képezde pártfogói és jóltevői közt kiválólag megemlittetnek, névsze- 

rint : Lenk Sámuel, Töppler Károly, Dräsche Henrik, Solymosy László, Rottermann Dániel, Falvay 
Antal, Karsay Sándor, Radó Lajos, J . B. Kőszegről, Radó Dániel, Hoffmann Ágost, Hanzely László, 
Zsivora György, Dégenfeld Imre gr., Kochmeister Frigyes br., Berzsenyi Miklós, Fördös Lajos Uzd- 
ról és Schmidt Frigyes urak.

A kerületi gyűlés a tanitóképezde ezen nagylelkű jóltevőinek, neveik hálás fel- 
emlitésével, jegyzőkönyvileg is köszönetét mond.

5. e) pontja mellett azon indítványt hozza fel, hogy a tanitóképezde a kerületben levő 
népiskolákkal, ezeknek többszörös érintkezése végett, különösen az egyházkerületi népiskolai bizottmány 
közvetítése mellett, szorosabb összeköttetésbe hozatnék.

Az indítvány pártoltatván, a népiskolai bizottmány megbizatik, hogy eziránt véle- 
ményes javaslatát a jövő kerületi gyűlésre beterjessze.

6. f) pontja alatt azon indítvány tétetvén, hogy a háziipar, melyben a tanitóképezdének 
növendékei eddig is elismerésre méltó haladást tettek ugyan, a III. tanfolyamra nézve kötelezett 
tantárgynak mondatnék k i , mire nézve egyszersmind jelentetvén, hogy a soproni háziipar-egylet a 
képezde 15— 20 növendékét kész továbbra is hetenkint 4 órában dij nélkül oktatni, kivéve mégis a 
szerszámok használatáért és az anyagfogyasztásért járó 5 frtnyi összeget, melyet különben az egylet 
szegény ifjaknak jövőben is kész elengedni ; a mely ajánlathoz az iskolai nagy-bizottmány is — a 
soproni háziipar-egylet iránt kimondott elismerő köszöneté mellett hozzájárult, és e mód szerint a 
háziipart a III-ad évi növendékekre nézve az 1879/80. tanévtől kezdve kötelezett tantárgynak kimondotta.

Az egyházkerületi gyűlés is a soproni háziipar-egyletnok a soproni képezde iránt 
tanúsított figyelmét hálás elismeréssel fogadja s az iskolai nagy-bizottmánynak ez ügyre 
vonatkozó intézkedéseit helyeslőleg tudomásul veszi.

7. g) pontja alatt a néptanítókat vizsgáló-bizottság az eddigi tagokon kívül még egy 
lelkészi és egy világi tag által leendő kiegészítésének szüksége hozatván fel.

A népiskolai tanítókat vizsgáló-bizottság tagjaiul megválasztattak a lelkészi részről: 
Fleischacker Károly esperes, a világi részről : Schreiner Károly flgy.

8. h) Ugyanazon iskolai nagy-bizottmány jegyzőkönyve IX-ik pontjával jelenti, miszerint 
Király József Pál képezdei igazgató, igazgatói hivataloskodásának 3 éve letelte után, e tisztéről lelépvén,

r>
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a nagy-bizottmány által egyhangúlag a három következő tanévre ismét a képezde igazgatójául meg
választatott.

Tudomásul szolgál.
9. i) Ugyanazon jegyzőkönyv X-ik pontja szerint felvétetett Schleining Károly esperesnek 

kisérő levele mellett Wieszner Boldizsár igazgatónak a tolna-baranya-somogyi esperesség bonyhádi 
algymnasiumáról a múlt tanévről szóló jelentése, melylyel a kerületi iskolai nagy-bizottmányt az igaz
gatása alatt álló tanintézet emelkedő látogatottságáról, a tanuló ifjúság jó erkölcsi magaviseletéről és 
szorgalmáról, a tanári-karnak egy tanári nyugdij-alap és dijpénz alapítványok létrehozása körüli fára
dozásairól, a tápintézethez befolyt segélyezésekről és az intézet egyes nemeslelkü jóltevőiről értesítvén, 
e felterjesztés örvendetes tudomásul vétetett.

Tudomásul szolgál.
10. k) Ugyanazon jegyzőkönyv Xl-ik pontja alatt Neubauer János a felső-lövői tanintézetek 

igazgatója a lefolyt tanévre nézve beterjeszti jelentéseit, melyeknek több irányban kedvező tudósításai 
névszerint: hogy a magyar nyelv tanítása a tanitóképezdében is fokozatosan több-több figyelembe 
részesittetik, hogy az alreáliskolában az állami reáltanodák tanterve már teljesen életbe van léptetve, 
hogy a tanitóképezdei tanári-kar uj választás folytán ismét növekedett, hogy a növendékek száma 
ismét szaporodott, hogy a tanulóknak úgy szorgalmi, mint erkölcsi magatartása általában jónak mond
ható, és hogy az intézetbeli növendékek körében egy segélyegylet alapítása terveztetik, melynek alap
szabályai is beküldettek — mindezek a nagybizottság részéről örvendetes tudomásul vétettek, az igazgató 
jelentésének 8-ik pontjában hozott azon javaslata pedig, mely szerint az intézetben az Y-ik reálosztály 
is életbe léptetnék a nagybizottmány részéről, azon okból, minthogy a reáltanoda ezen kibővítése iránt 
nincs alap kimutatva, el nem fogadtatott; amire nézve a felső-lövői iskola igazgatósága előadásával 
ezen pontot közelebbi világításba hozva, kideríti, hogy az Y-ik reálosztály megállapítása a rendelke
zésre álló tanerőkkel lévén ellátandó, külön és több tanerőt nem igényelvén, csak az intézet jövedelmének 
szaporítása czéljából, épen a tanitóképezde további fen tartása és virágzása érdekében volna óhajtandó. 
Végül annak jelzésére, hogy a felső-lövői tanintézetben a magyar nyelv és a nemzeties szellem is 
mily buzgó jóakarattal és hazafias lelkesedéssel ápoltatik, felhozza az igazgatóság, hogy Ebenspanger 
intézeti tanár, a szünnapokban a magyar nyelv tanítása iránt póttanfolyamot rendezett, melyben 12 
katholikus és evangélikus felekezetű tanító vett részt.

A mely előadásra az egyházkerületi gyűlés a felső-lövői iskola igazgatóságnak az 
Y-ik reálosztály felállítása iránt beterjesztett javaslatát elfogadván, az eziránti jelentés 
a nagyra, minisztériumhoz is felterjesztendő, — az igazgatói jelentést többi, különösen 
pedig Ebenspanger tanárra vonatkozó részeiben, elismerő tudomásul veszi.

11. 1) Ugyanazon jegyzőkönyv XII. pontja alatt Schreiner Károly, a kerül, pénzügyi bi
zottmány elnöke beadja a Torkos Mária-féle alapítvány iránt vett tavali megbízatásához képest jelen
tését, mely szerint az alapítvány különben nem forog ugyan veszélyben, de más részt még ez ideig 
nem hozathatott rendbe, mire nézve megbízatása továbbra is fenntartatik.

Tudomásul szolgál.
3 9 . Felvétetett az iskolai nagy-bizottmány f. 1879. aug. 13-án Pápán tartott gyűlésének 

jegyzőkönyve, melynek
a) 1-ső pontja szerint Veres József, soproni főtanodai tanár az orosházi gyülekezet lelkészévé 

lett megválasztatása folytán soproni tanári hivataláról f. év jul. 18-ról kelt nyilatkozatával lemond
ván, a szakavatott tanárnak rövid idejű áldásos működése után történt lemondása sajnálattal vétetett.

Tudomásul jegyzőkönyvbe vétetik.
b) 2-ik pontja szerint jelentést tett Superintendens ur, a megürült tanári állás újbóli be

töltése iránt az „Egyházi és Iskolai Lap“-ban egyházi rendszerünk értelmében közzétett pályázat ki
írására beérkezett, szám szerint 5 pályázatról, mely jelentés szerint a magyar-nyelv és irodalom 
tanszékére a felgymnasiumban, és a latin-nyelvre az al- és esetleg a felgymnasiumi osztályokban pá
lyáztak névszerint: Eder József, Farkas Mihály, Gerzsóny Antal, Góbi Imre és Wiegand János urak.

Tudomásul vétetik.
c) 3-ik pontja szerint egyházi rendszerünk értelmében beadott 22 szavazat közül 18 sza

vazattal Góbi Imre, pozsonyi lyceumi tanár választatott meg soproni főtanodai rendes tanárnak, mihez 
képest Góbi Imre tanár részére a rendes hiványnak kiállítása elrendeltetett.

Tudomásul jegyzőkönyvbe vétetik.
d) 4-ik pontja szerint Góbi tanár részére útiköltségül 50 frtnyi összeg határoztatok.

Jóváhagyólag tudomásul vétetik.
4 0 .  A kerületi iskolai nagy-bizottmány tagjai közül többen elhalálozván.

A bizottmány kiegészítésére megválasztattak egyházi részről: Csapli István, Zon-
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gor Endre és Renner Endre esperesek, — a világi részről : Radó Kálmán, Káldy Gyula 
és Károlyi Antal, esp. felügyelők.

4 1 .  Az egyetemes tanárvizsgáló-bizottság kiegészítéséül kerületünk részéről megválasztattak :
Renner János és Góbi Imre tanárok, amaz a mathematikai, ez a magyar iro

dalmi osztályba.
4 3 .  Olvastatott a kerületi népiskolai bizottmánynak az 1878/9-ik tanévről beterjesztett 

jelentése, melynek
a) I-ső pontja szerint a népiskolai bizottság Turcsányi Endrének Wangemann nyomán készült 

„Bibliai történetek“ czimü tankönyvét bírálat alá vette, és miután azt, különösen annak ó-testamentomi 
részét oly kitűnő és kedves dolgozatnak ismerte fel, minőt ez ideig a magyar bibliai történetírás 
felmutatni alig képes, a szerzőt a kívánt módosítások eszközlése mellett, ezen munkájának kinyoma- 
tására felkérte.

Tudomásul szolgál.
b) Il-ik pontja szerint Ebenspanger János, felső-lövői képezdei tanárnak „Hazai történelem“ 

czimü tankönyvét, melyet szerző jellemrajzokban a népiskolák felsőbb osztályai számára irt, megvizs
gálta, és habár azt — hiányos nyelvezeténél fogva népiskoláinkban használatul nem ajánlja, de elvi 
szempontból — miután szerző tárgya feldolgozásában helyes utón jár, szerzőnek müve uj átdolgozását 
és nyilvánosságra bocsátását javalja.

Tudomásul vétetik.
c) III-ik pontja szerint a beérkezett rovatos ivek nyomán az adatokat összeállítva, népis

koláink múlt tanévi állapotáról következő képet ad :
1- ör. Tanköteles fiú- és leánygyermek volt egyházkerületünk 161 anya és 157 leánygyüle

kezetében 6— 12 éves: 13,330 fiú, 12,620 leány; 13— 15 éves 4479 fiú, 4543 leány, összesen =  
34,972, (az előző évhez képest kevesebb 117). Az elemi iskolába járt mind a két nemből: 24,880 
( — 488). Ismétlőbe: 6276 ( +  110). Felső népiskolába: 118 (— 12). Magánintézetbe 65 (—20). 
Középtanodába: 211 (—5). Összesen iskoláztatást nyert — 31,550 ( —415). Iskolába nem já r t :  
3422 (— 756). Az iskolába nem járt rovata alatt a legnagyobb szám a vasi-közép (1152). Tolna 
(911) egyházmegyék és Sopron városi gyülekezetre (422) esik, mely utóbbi helyen a tankötelesek 
majd Vs-da nem ismer iskolát. Községi iskola van: Fehérváron, Rév-Komáromban, Szombathelyen, 
Pécsen, Börzsönyben, Györkönyben és Puczinczon, melyekben 930 evangélikus vallásu gyermek iskoláztatik.

Mely adatok tudomásul vétetnek azon megjegyzéssel, hogy az iskolába nem járók 
rovatában felmutatott szám tulnyomólag csak az ismétlő iskolások rovatába esik, és igy 
ezekről nem áll, hogy „iskolát nem ismernek“, különben pedig az ismétlő iskolák 
felállítása, amennyiben azok még nem léteznének — ezennel is szorgalmaztatik.

2- or. A tanév folytán az iskolába feladatott 24,880 gyermek, (— 488). Télen nyáron isko
láztatott 22,247 (+388). Csak télen, 2633 (—876). Tankönyve volt: 24,232 (— 625). Tankönyve 
nem volt: 648 (+137), mely tekintetben a legtöbb a veszprémi egyházmegyére esik: 283. Mulasz
tott 11,419 (+19). Megbüntettetett : 422 (— 411.) Felmentettetett : 10,997 (+430) nagy részben 
a polgári hatóság közönyénél fogva. Olvasni tudott: 1076 (—527); olvasni-irni : 23,804 (+ 39 ). A 
tanitók szolgálati éve 1 — 10-ig =  132; 10—20-ig =  99; 20—30-ig =  7 6 ; 30—40-ig =  45 ; 
40— 50-ig =  27 ; 50—60-ig =  6. Képesített tanító van: 372; nem képesített: 13 ; rendes: 348; 
segéd: 37. Egy tanító és egy tanteremre esik 64.60/100; az iskola tanítási nyelve: 196 magyar, 
134 német, 9 magyar-német; 7 német-magyar; 1 tó t; 3 magyar-tót; 1 magyar-német-tót; 2 ma
gyar-vend; 2 vend-magyar; 5 vend. Az iskola áz egyházi község tulajdona 358, bérelt 2. Az iskola 
jó 324, rósz 36. Tanterem van 385; tanitólak 363. Faiskola 187, kert 240; testgyakorló 109; 
feketetábla 538; fali olvasótábla: 5344; fali térkép 846 ; földgömb 306; természetrajzi eszköz 3463; 
természettani eszközök 766. Iskolai könyvtár van:  54 helyen, a kötetszám megnevezése nélkül; 34 
helyen 3410 kötettel. Ebből legtöbb esik a tolnai egyházmegyére 787; a veszprémire 618; a vasi
középre 587; a győrire 189; Sopronra 504; Kőszegre 231. Az iskolai könyvtár mellett van nép
könyvtár Pápán 500. Lovász-Patonán 210 kötettel. Kemeuesi-Hőgyészen, K.-Somlón és Dukában. 
Iskolai takarékpénztár létezik Pápán 224 frt, Takácsin 23 frt, L.-Patonán 77 frt 77 kr. betéttel. 
A házi-ipart mivelik: L.-Patonán vessző- és szalmafonással.

3- szor. Az i s k o l a  évi  j ö v e d e l m e  k é s z p é n z b e n :  92,183 frt;  terményekben: 
83,192 frt 98 kr., összesen =  175,375.98 (— 12,067.93), Ezen összeg származik 622,948 frt ér
téket képviselő ingatlan vagyon évi jövedelméből, mely 36,799 írtnak felel meg; továbbá 30,822 írtra 
menő tőkepénz kamataiból, mely 2007 frtra megy; tandíjból 18,982 frt, községi segélyből 12,006 frt, 
egyházi segélyből 7771 frt; egyéb forrásokból 97,810.98. A k i a d á s :  175,375.98. Ebből esik: 
tanitófizetésre 149,818 (— 14,428); fűtés-tisztogatás 1287 frt, segédtanítókra 6933; szegény gyer
mekek könyvére 451; egyebekre 4359.90. A tanítóság mellett más hivatalt viselt 18 tanító, 4 lel-

5 *



20

készséget, 14 biztositó ügynökséget. A tanfelügyelő meglátogatott 59 iskolát. A polgári közegek 
törvényes segédletért megkerestettek 17 helyen, 8 helyütt eredménynyel, 9 helyen eredmény nélkül.

Mindezen kimutatások a kerület népnevelési tanügyének nyilvántartása czéljából 
jegyzőkönyvbe vétetnek.

d) Ugyanazon népiskolai bizottmány jelentése IY-ik pontja szerint a múlt évi kerületi 
gyűlésnek bemutatott „a tanítói értekezletek története“ czimü dolgozat folytatásául az értekezletek 
alapszabályai beterjesztetvén, a népiskolai bizottmány ezekből azon meggyőződésre jutott, miszerint 
ezen alapszabályok a tanítói értekezletek czéljának meg nem felelők és egymástól nagyon eltérők, 
mire nézve kívánatos volna, hogy egyöntetű alapszabály tervezet készíttetnék.

Ezen alapszabályok tervezetének kidolgozására a népiskolai bizottmány utasittatván, 
munkálata a jövő évi kerületi gyűlésre ide beváratik.

e) Ugyanazon jelentés Y-ik pontja szerint a múlt évi kerületi gyűlés 64-ik pontja alatt a 
dunántúli h. h. egyházkerület által ajánlott irkapéldányok véleményezés végett a népiskolai bizottsághoz 
lévén kiadatva, ezen irkák, mint a tanítás mai kívánalmának meg nem felelők, népiskoláinkban leendő 
használat végett nem ajánltatnak.

Tudomásul vétetik.
f) Ugyanazon jelentés Yl-ik pontja szerint a népiskolai bizottmány a tavali kerületi gyűlés 

67-ik jegyzőkönyv pontja mellett azon megbízást nyervén, hogy az ajánlandó népiskolai tankönyvek 
jegyzékét a jelen kerületi gyűléshez beterjessze, a népiskolai bizottmány az ez érdekekben bekivánt 
tankönyvek roppant nagy számánál fogva azon meggyőződésre jutott, miszerint az eziránt való felada
tának csak úgy felelhet meg, ha az egyházmegyék neki segédkezet nyújtanak, olyképen, hogy ezek 
a kebelükben alkalmazásba vett tankönyveket bírálat alá vevén, a használhatókul elismert tankönyvek 
közül a legjobbak és legczélszerüebbeket véleményezésük mellett a népiskolai bizottságnak beterjesztenék.

Elfogadtatik.
g) Ugyanazon népiskolai bizottsági jelentés VII-ik pontja szerint a Légrády testvérek által 

ajánlatba hozott tankönyvek közül:
1. Az A. B. C. és olvasókönyv (szerkesztik Lakits, Luttenberger, Péterfy és Sretvitzer), úgy 

béltartalmánál és szerkezeténél fogva, mint árát tekintve (25 kr), nem ajánltatik.
2. A „nyelvtani példatár“ (a népiskola 3-ik osztálya számára, szerkesztik Péterfy és Yajdafy G.), 

azon oknál fogva, mert csupán a 3-ik osztály számára kijelölt tananyaggal foglalkozik és ennek túl
ságos részletezésébe bocsátkozik, a népiskola számára alkalmasnak nem találtatott.

Tudomásul szolgál.
h) Ugyanazon népiskolai bizottság jelentése VlII-ik pontja szerint a kerületi iskolai nagy

bizottmány folyó évi gyűlésének jegyzőkönyv 9-ik b) pontjával hozzá áttett azon indítványát, mely 
szerint a képezde népiskoláinkkal szorosabb összeköttetésbe hozatnék — miután ezen tárgy előleges 
tárgyalását a kerület külön megbízása nélkül a népiskolai bizottmánynak egyházi rendszerünkben 
formulázott hatáskörén kívül esőnek találta, továbbá intézkedés végett a kerületi gyűlés elé terjeszti.

Ezen ügy a jelen kerületi gyűlésnek az iskolai nagybizottmány 38. 5. ez. pontjá
hoz hozott határozatával már el van intézve, különben pedig a népiskolai bizottmánynak 
eziránt követett eljárása helyeslőleg fogadtatott.

i) Ugyanazon népiskolai bizottság jelentése IX-ik pontjával ez évi költségeit 83 frt 53 
krban kimutatván, ennek kiutalását kéri.

» Az egyházkerületi gyűlés az ő népiskolai bizottmányának ezen gondos és kimerítő
jelentése iránt ezennel is teljes elismerését nyilvánítja, és a kimutatott költségeket 
ezen végzésével megszavazza.

4 3 .  Felvétetett az egyházkerület pénzügyi bizottsága, illetőleg gyámoldai igazgatósága, 
folyó év július 29-én Sopronban tartott gyűlésének jegyzőkönyve, melynek

a) 3-ik pontjában előadatván, hogy a bekebelezett magánkötvények biztossága azon körül
ménynél fogva, minthogy a vonatkozó telekkönyvi évek eddig rendszerint be nem követel tettek, több
nyire meg nem Ítélhető, már azért sem, mivel azon követeléseknél, melyek nem első helyre adattak 
ki, nem tudható meg, hogy mily összegek előzik meg ezeket, azoknál pedig, melyek első helyen vannak 
betáblázva, nem ismeretes a birtok, mely jelzálogul szolgál; miután továbbá az előbb magasabb értékű 
birtokok a mostoha nemzetgazdászati viszonyoknál fogva értékükben általában alább szállanak, meg
történhetnék, hogy az előbbi birtokárak szerint jól elhelyezett követelések, ha a biztosításukra szolgáló 
fedezet értéke folyton szem előtt nem tartható, kétesekké válnak, — mire nézve a pénzügyi bizottmány 
határozatba hozza, hogy ezentúl a kölcsönök kiutalványozása csak a bekeblezés eszközlése után, és a 
bekeblezést már tanúsító telekkönyvi kivonat bemutatása mellett történjék; a már kiadott jelzálogos
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kölcsönök birtokosai pedig a pénztárnokság által utasitandók, hogy — amennyiben a pénzeket továbbra 
is megtartani óhajtanák — telekkönyveik hiteles kivonatát bemutassák.

Helyeslőleg tudomásul vétetik.
b) Ugyanazon jegyzőkönyv 6-ik. pontja alatt említett alapítvány biztosítása iránt ho

zott határozat.
Jóváhagyólag tudomásul vétetett.

c) Ugyanazon jegyzőkönyv 8-ik pont b) alpontja mellett a számvevőség által nehézményül 
felhozott azon szabálytalanságra nézve, mely szerint sok nyugdij-nyugta, illetőleg lelkészi igazolvány 
junius 24-ke előttről van kiállítva, a lelkész urak, szigorú ahoz tartás végett felhivatni rendeltettek, 
hogy a nyugdijilletékek utalványozása czéljából megkiváutatott lelkészi igazolványokat junius hó 24-ke 
előtt ki ne adják.

Tudomásul vétetik.
d) Ugyanazon jegyzőkönyv 9-ik pontja alatt felhozatván, hogy a soproni gyámoldai alpénz- 

tárnok a múlt évi kér. gyűlés 46. III. számú határozatnak, mely szerint a nyugdijak jul. 31-ig 
mindenkor kifizettessenek, azon okból, mivel a szükséges összeget a főpénztárból meg nem kaphatja 
— meg nem felelhet, a pénzügyi bizottság e baj orvoslása tekintetéből indítványba hozza, miszerint 
utasittatnék a gyámoldai föpénztárnok, hogy az év végén mutatkozó pénztári maradékot, és a májusi 
kamatokat egyelőre állandólag ne tőkésítse, hanem a jul. 31-ig fizetendő nyugdijak fedezésére azok 
kifizetéséig a takarékpénztárban helyezze el, az ekként nyert pénztári készletből pedig a szükséges 
összeget a hivatkozott m. évi határozat módozatai megtartásával az alpénztárnoknak annak idején meg
küldje; figyelemmel pedig azon körülményre, hogy a fizetés ezen nehézségét nagyrészt a hátralékos 
kötelezettek okozzák, ugyan e pontnál inditványoztatik, hogy az egyházi hivatalaikról lemondott azon 
gyámoldai tagok, kik kijelentették, hogy a tagok sorából kilépni nem akarnak, ha 3 évi tagsági kö
telezettségeiknek eleget nem tesznek, kilépetteknek tekintessenek és a tagok sorából egyszerűen 
kitöröltessenek.

Az egyházkerületi gyűlés fontolóra vevón azt, hogy az év végén mutatkozó pénztár- 
maradék a gyámoldának, mint nyugdijt biztosító intézetnek, ennek alapvetése szerinti 
egyik rendes alapját és tőkéjét kell hogy képezze, nem járulhat határozatával azon 
indítványhoz, mely a pénztármaradéknak folyóvá tételével a gyámoldának alapjában 
való megingatását határozati erőre emelné, a hátralékos kötelezettek iránt hozott indít
ványt azonban végzésileg kimondja, de mégis csak a kerület kötelékeiből kilépett kül
tagokra nézve — azon határozattal, hogy azok a. kerületnek ezen végzése felől a 
számvevői hivatal utján előre is értesitendők.

e) Ugyanazon jegyzőkönyv 10-ik pontja szerint számvevői beterjesztés alapján előadatik, 
hogy a gyülekezetekre kivetett járulékok a múlt 1878-ik évről oly hiányosan folytak be, hogy úgy a 
közpénztárnál, mint a főtanodánál a bevételek és kiadások közti egyensúly fenntartható nem volt 
Nevezetesen az uj kulcs szerint évenként kivetni szokott 13,205 frt 20 krnyi összegnek csak 87.95°/o-ja 
^  11,614 frt 9 kr. folyt be, tehát a hátralék itt 12 05%-al szaporodott; az 1876. előtti időből 
származott 11,542 frt 39 kr. összes hátralékból csak 10% =  1154 frt 27 kr. fizettetett be, úgy 
hogy 1878. óv végén a gyülekezeteket terhelő hátralékok összesen 19,960 frt 55 k r; minek követ
keztében, úgy a kér. közpénztári, mint a főtanodat számadások is a múlt évről tetemes többkiadással 
zárattak, mely teher bő fedezetet találna ugyan a gyülekezeteknek hátralékaiban, de ha a járulékok 
ezentúl is oly hiányosan folynak be, mint eddig, — úgy a papiroson meg lesz ugyan a fedezet, de 
tényleg egy évről-évre szaporodó deficzittel állunk szemben ; a mely fenyegető pénzügyi állapotra nézve 
a pénzügyi bizottság javaslatba hozza nóvszerint a külön közpénztár iránt, hogy az egyházkerületi 
népiskolai bizottságnak költségeit ezentúl nem ezen pénztár fedezné, hanem az ezen költségek fede
zésére az 1878-ik kerületi gyűlés 40. F. jegyzőkönyvi pontja alatt minden tanterem után megszavazott 
12 — 12 krt ezentúl a népiskolai bizottság közvetlen maga szedné be; a főtanodai és közpénztárakra 
nézve együttesen pedig indítványba hozza a kerületi gyűlésnél, hogy a gyülekezetek tartozásaik pontos 
és teljes befizetése iránt erélyes lépések tétessenek és ezen járulékok kérlelhetetlen szigorral behajtas
sanak, azon gyülekezetek pedig, melyek kötelességeiknek valóban eleget tenni képtelenek, a gyáminté
zeti, vagy állami átalány pénztárából segélyezhessenek.

Az egyházkerületi gyűlés pénzügyi bizottsága ezen számokban beszélő előterjesz
tésében pénzügyi állapotának megdöbbentő, de hű képét ismervén fel, ezen legféltet
tebb érdekeit — úgy mint közügyeinek autonom igazgatását és soproni főtanodáját 
komolyan érintő baj orvoslása czéljából azonnal a tárgyhoz mért komolysággal tanács
kozott, és megállapodásához képest az esperességek elnökségeit ezen végzésével uta
sítja, hogy azok az ő alattas gyülekezeteikben ezen esetben külön csak pénzügyi szem
pontból egyházlátogatást tartván, a gyülekezetek pénzügyi állapotairól jegyzőkönyveto
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vegyenek fel, a hátramaradásban levő egyház-községeket hátralékaiknak a viszonyokhoz 
képest megengedett kötvényekben is teljesítendő törlesztésére szorítsák, a netán elő
forduló ellenszegülők iránt jelentéseiket a kér. pénzügyi igazgatóságnak beterjesszék, 
mely ezek hátralékai és járulékai törvényes behajtása iránt intézkedni fog; úgy szin
tén a pénzügyi igazgatóságnak a népiskolai bizottság költségei beszedése iránt felho
zott előterjesztése is elfogadtatik.

f) Ugyanazon jegyzőkönyv 11-ik pontja alatt jelentetik, hogy az alapítványi pénztár az 
alapítványok örvendetes gyarapodásáról tanúskodik, nevezetesen a pénztári maradék, illetőleg a folyó 
bevétel egyrészének tőkésitése folytán szaporodott : a Dezső Juliánna-féle alapítványi tőke 100, a biz
tosítási alap 500 frtal. A Beliczay Jónás-féle alapítványból beküldetvén 700 frt, e tőke 950 frtal 
szaporodott, és 2720 frt összegre emelkedett. Az államsegély alap, újabb 2000 frt járulván hozzá, 
4000 frtra rúg. A Királyföldi Péter-féle alapítványi tőke 4880 frt szaporulattal 21,880 frtot tesz, 
készletül megmaradván a pénztárban az év végen 3728 frt 2 kr., 1878. végén összesen 50,574 frt 67 kr. 
értékű alapítvány kezeltetett a pénztárban, tehát 8330 frtal több mint 1877. végén. Továbbá megem- 
littetik, hogy: a lyceumi könyvtári 187%. bevétel : 150 frt 80 kr., kiadás: 178 frt 65 kr., a természetrajzi 
múzeumi bevétel: 164 frt 69 kr., kiadás: 164 frt 69 kr. ; tanári kezelés alatt levő alapítványok 1878-róli 
bevétele: 1077 frt 78 kr., kiadás: 773 frt 46 kr., maradék: 304 frt 32 kr. Ugyanezen pont alatt 
a természettani múzeumra vonatkozólag raegjegyeztetik, hogy ennek jövedelme az 1878/9-ik évben 
igénybe nem vétetett oly czélból, hogy jövőre jelentékenyebb összegeket lehessen természettani czé- 
lokra fordítani.

Mindezek megnyugvással fogadtatván,-tudomás végett jegyzőkönyvbe vétetnek.
g) A pénzügyi bizottság ugyanazon jegyzőkönyve 12-ik pontjában, a számvevői kimutatás 

alapján a gyámoldai pénztár állása első látszatra ugyan kedvezőnek, alapjában mégis elég komolynak 
mondatik, amennyiben ugyanis a vagyoni kimutatás 1877. végén 97,627 frt 58 krt, 1878. végén 
pedig 99,423 frt 71 kr., tehát 1795 frt 71 kr. szaporulatot tüntet fel, mégis — miután már a 
folyó évben az alapszabályok 7-ik §-a alapján a tagok részére biztosított kedvezmény érvényre jut és 
ekkép a jövedelem csökkenni fog, a nyugdijak pedig aggasztó mérvben szaporodnak, ugyannyira, hogy 
mig a folyóvá tett rendes nyugdijak összege 1860-ban csak 2488 frt 48 krt, 1878-ban fokonkénti 
szaporodással már 11,170 frt 70 krt tett, a folyó 1879-ik évi előirányzat pedig — ide nem számítva 
az időközben nyugdijképességet nyert egyének részére járó legalább is 1400 frtot, rendes nyugdíj 
czimén már is 11,596 frt 74 kr. kiadást tüntet fel; ezen kimutatás szerint a gyámoldai pénztárra 
nézve is elég feltűnő a hanyatlás és elég komoly a helyzet arra nézve, hogy a kerület annak rosz- 
szabbra fordultát minden rendelkezésére álló eszközökkel megakadályozni igyekezzék, mire nézve a 
pénzügyi bizottság javaslatba hozza, hogy a hátralékok a gyülekezetektől és különösen a tagoktól 
teljes erélylyel behajtassanak, a kerületi gyűlés részéről pedig a gyámoldai pénztár az eddiginél nagyobb 
mérvben segélyeztessék.

Az előző pont alatt határozatba hozott rendszabályok a gyámoldai pénztárra is 
kiterjesztetnek.

h) Ugyanazon jegyzőkönyv 13-ik pontja szerint a gyámoldai pénztárba egyszermindenkorra 
az 1-ső osztály szerint befizettek : Forberger Lajos felső-lövői tanár, Seregély Dávid szalonoki lelkész 
és Arndt János bonyhádi tanár; Szalay Pál volt tamási tanitó 13 frt 25 kr., Riihl János volt 
szepezdi tanitó 9 frt 36 kr. és Szabó József volt dörgicsei tanitó 95 frt 83 krnyi hátralékaira nézve, 
ezeknek törlése iránt kimondatik, hogy Rühl János és Szabó József ezen tartozásaik ügyvéd által 
haladéktalanul behajtassanak, Szalay Pál 10 frt 17 krnyi tartozása pedig esperesi jelentés szerint, 
behajthatatlan lévén, törlendőnek Ítéltetett.

Jóváhagyólag fogadtatván, tudomásul jegyzőkönyvbe vétetett.
i) Ugyanazon jegyzőkönyv 15-ik pontja szerint a számügyi bizottság tudomásul veszi főt. 

Karsay Sándor superintendens, Kolbenheyer Mór és Poszvék Sándor számvevő uraknak folyó 1879. jul. 
23-án kelt jelentésüket, mely szerint a gyámoldai pénztárt megvizsgálván, a pénztár, úgy a kötvények, 
mint készpénz tekintetében teljes rendben találtatott és 11,620 frt 38 kr. bevétel, 10,620 frt 52 kr. 
kiadás mellett 486 frt 86 kr. pénztári készlet mutatkozott; egyúttal pedig —  tekintve a pénztár 
nagy tartalmát — a pénzügyi bizottság az őrzött tőkék biztonsága tekintetéből egy Wertheim szekrény 
megszerzését javalja.

A Wertheim szekrény alkalmilag megszerzendő, különben pedig e pont tudomá
sul jegyzőkönyvbe vétetett.

k) Ugyanazon jegyzőkönyv 16-ik pontja mellett, azon tekintetből, minthogy a kerületi 
levéltárban a számadások mellékleteire szükség nincs, ellenben a számvevőségnek a szükséges felvilá
gosítások czéljából gyakran jó szolgálatot tesznek, indítványba hozatik, hogy ezen mellékletek ne az 
egyházkerületi levéltárban, hanem a számvevőségnél őriztessenek.
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Az indítvány el nem fogadtatván, a számadások és ezek mellékletei rendszerint 
ezentúl is a kerületi levéltárban maradnak.

l) Ugyanazon jegyzőkönyv 17-ik pontja szerint a kerületi összes pénztárak és az illető 
pénztárnokok számadásai szabályszerűen megvizsgáltatván és rendben találtatván, a pénztárnokoknak 
összes számadásaikra nézve a felmentvény megadatott.

Tudomásul jegyzőkönyvbe vétetik.
m) 18-ik pontja szerint a felülvizsgálat végett beterjesztett gyámoldai számadásokból kide

rülvén, hogy a beiratási díjhátralékok 49 frt 9 krt tesznek, az esperesek utasittatnak, hogy a hivatalba 
lépő lelkészektől és tanítóktól a beiratási dijakat-a beiktatás alkalmával mindenkor beszedjék.

Helyeslőleg tudomásul vétetik.
n) Ugyanazon jegyzőkönyv 20-ik pontja szerint Király József Pál jelentvén, hogy a kerületi 

pénztár trezor kulcsának őrzését, mint a mi rá nézve felette terhes, továbbra meg nem tarthatja és 
az egyházkerületnek rendelkezésére visszaboesátja, ezen nyilatkozata azzal terjesztetik fel az egyház- 
kerülethez, hogy a visszaadott kulcs őrizetével Poszvék Sándor számvevő bízatnék meg.

Mely ajánlathoz képest a trezorkulcs őrizetével Poszvék Sándor bízatván meg, e 
pont tudomás végett jegyzőkönyvbe iktattatott.

o) Ugyanazon jegyzőkönyv 21-ik pontja szerint a pénzügyi bizottság jelen jegyzőkönyve 
kellő számú példányokban való elkészítése és ezek költségei iránt a jegyző utasittatott, miszerint a 
jegyzőkönyvet annyi számban, hogy a bizottsági tagoknak, kerületnek, lyceumnak és képezdének egy-egy 
példány jusson, autographice kiállíttassa, az ezzel járó költségek pedig mindenkor azon pénztárból 
utalványoztassanak, melyből a múlt évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve 46-ik IX. pontjabeli határozatához 
képest a pénzügyi kimutatás költségei fizettetnek.

Jóváhagyólag tudomásul vétetik.
4 4 .  Beterjesztettek a szombathelyi, kanizsai, pécsi, székesfehérvári és győri lelkészi hi

vataloknak, úgy szintén a csurgói képezdére nézve Andorka János esperesnek, az ottani rom. kath.- 
és állami intézetekbe járt ev. növendékek vallástanitása iránt tett jelentéseik.

Tudomásul szolgál.
4 5 .  Olvastatott dr. Keszler Károly tanár, mint az egyházkerület biztosítási ügynökének

az 1878. évi biztosítási számadásról való jelentése, mely szerint a beszámolt évre a tűzkár elleni biz
tosítási járandóság tett 2714 frt 54 krt., ebből levonva a törlesztéseket 9 frt 6 krt., marad lefize
tendő 2705 frt 48 kr., erre f. évi febr. 18-ig lefizettetvén 2371 frt 2 kr., hátralék maradt 334 frt
46 kr. A jégbiztositási dijak : 202 frt 85 kr., teljesített fizetés 206 frt 56 kr., mutatkozik felül-
fizetés 2 frt 71 kr., mit levonva a fentebbi hátramaradásból marad hátralék 331 frt 75 kr., mely
nek nagyobb része az év folytán lefizettetett.

Az egyházkerület 10°/o-os illetéke és pedig a tüzkár-biztositási dijak 2705 frt 48 kr. után 
270 frt 54 kr., a jégkár-biztosítási dijak 202 frt 85 kr. után 5°/o-al 10 frt 14 kr., tesz össze
sen =  280 frt 68 krt., melyből az egyházkerületi pénztárba beszolgáltatott 193 frt 76 kr., marad 
hátralék 86 frt 92 kr., és pedig hátralékban vannak: t. Koch Mihály felügyelő 23 frt 84 kr. 
Ugyanaz, kevesebb küldés 1 frt 20 kr., N.-Kanizsa 3 frt 42 kr., Sz.-Dencs 4 frt 52 kr., Yése 9 frt
84 kr., Barcs 6 frt 56 kr., Suur 7 frt 64 kr. és Gyúró 7 frt 86 kr., összesen =  86 frt 92 krral.

Az 1876/7. évi hátralék volt 39 frt 54 kr., ebből lefizettetett nyugta szerint 36 frt 34 
kr., Kiss Pál vönöczki lelkész részére 3 frt 20 kr., összesen =  39 frt 34 kr. Az 1877/8-ki hátralék 
volt 213 frt 13 kr., ebből lefizettetett nyugták szerint 159 frt 35 kr., Tömböly József 7 frt 19 
kr., Ns. Pátió 8 frt 15 kr., Lipóth lelkész 6 frt 63 kr., összesen =  181 frt 35 kr., marad hát
ralék 31 frt 78 kr., és pedig Borbálya 42 kr., Barcs 9 frt 66 kr., Gyúró 10 frt 96 kr., Suur 10 
frt 74 kr., összesen =  31 frt 78 krral.

Az egyházkerületi pénztárba 1878/9-ik évre folyó tartozás fejében fentebbi kimutatás szerint 
beszolgáltatott 193 frt 76 kr., az 1876/7. évi hátralék 39 frt 54 kr., az 1877/8-ki hátralékból 
181 frt 35 kr., összesen =  414 frt 65 kr. Hátralékok vannak 1877/8-ik évre 31 frt 78 kr., 
1878/9-re 86 frt 92 kr., összesen = 1 1 8  frt 70 kr. Tiiz- és jégkármentesittetett : a sitkei leány
gyülekezet tűzkár fejében 120 írttal ; a liszói tanító Takács József, jégkár fejében 35 írttal; az 
antalfai gyülekezet 130 írtig biztosított és leégett tanítói lakáért 145 frt 72 krral; az ostfi-asszonyfai 
gondnok, Kovács 220 írtra biztosított, leégett házáért 270 írttal.

Továbbá tudomás vétel végett jelentetik, hogy az 1878/9-ik évben 49 uj biztosítás eszkö
zöltetett, ezek közt 5 gyülekezet, és 44 felügyelő és gondnok vette igénybe a tömeges biztosítás előnyeit.

Végül a jelentésben kimutattatik, hogy az egyházkerületnek biztosítási dijak őt illető száza
lékaiból származott „biztosítási alapja“ jelenleg: földtehermentesitési kötvényekben 577 frt 50 kr. ; 
magán-kötvényekben 500 frt és készpénzben 520 frt 95 kr., összesen =  1598 frt 45 kr.

6*
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Keszler tanár, mint kerületi biztosítási ügynök, ez ügy körül kifejtett buzgó 
fáradozásaiért ezúttal is elismeréssel találkozván, jelentése örvendetes tudomásul vétetett, 
a biztosítás ügye pedig újólag is ajánltatott, jövőre nézve pedig a biztosítási számadások 
is a kerületi pénzügyi bizottmányhoz beterjesztendők lévén, ez irányban Keszler tanár 
is ezen bizottmánynak tagja leend.

4 0 .  Olvastatott Scheffer Károly tápintézeti gondnok jelentése, mely szerint az év elején 
206; az év folyama alatt 6 szegedi vizkárosulttal együtt 212 ifjú vétetett fel a tápintézetben; évközben 
vagy önként, vagy a tanárikar határozata folytán 14 lépett ki.

A tápintézet öszes kiadása volt 9246 frt 18 kr. ; bevétele 8852 frt 90 kr., a többi kiadás
393 frt 28 kr. ; mely összeg a hátralékokban fedezetét találja ugyan, de az 1873. évben létezett,
több mint 1700 frt készpénzmaradék ez évben tökéletesen elenyészvén, a tápintézeti bizottmány a 
tápintézeti dijakat a jövőre nézve felebb emelte.

A jövő tanévben lesz a tápintézetben: 15 ingyenes hely; 24 hely 15 frt, 24 hely 25 frt,
24 hely 35 frt, a többi 40 írtjával, tehát 4 írttal magasabb dij mellett, mint az előbbi években.

A készpénz kiadásokhoz 9246 frt 18 krhoz hozzá adva — piaczi árak szerint számítva a 
termesztményekben beszolgáltatott kegyadományokat 216 frt 18 krt, az összes bevétel 9462 frt 36 
kr., mely összeget 206-al, mint a jótéteményesek számával elosztva, egy ifjúnak eltartása került 45 
frt 93 krba. Az élelmezési czikkeket tekintve, a mindennapi minden főre számított 32 lat kenyéren 
és a szükséges főzeléken kívül, a liszt rovatába esett 3926 frt 58 kr. ; a husnemüek rovatába 3766 
frt 28 kr. költség.

Az összes 9069 frt 8 kr. bevételhez (beleértve a terményeket is), a tápintézeti ifjúság 
befizetéseivel csak 5276 frt 97 krral járulván, az összes tápintézeti ifjúság 3792 frt 11 kr. jóté
konyságban részesült, melyhez járultak az alapítványok jövedelmein és az iskolai értesítőben egyesen 
felsorolt jóltevőkön kívül a supplikátió 825 frt 30 krral; a kőszegi gyámintézet 10 frt; a rév
komáromi gyámintézet 7 frt, a büki gyülekezet 4 frt, Nádosy Kálmán 25 frt, Szakonyi István 10 
frt, Reisch Ede 2 frt 50 kr., Laschober M. 4 frt, Schreiner Károly 5 frt és dr. Töppler Károly egy 
szegedi tanuló tápdiját megfizetvén 7 frt 20 krral.

"Végül felemlittetik, hogy a tápintézeti hátralékok 18473 mérő búzát tesznek, melyből a 
veszprémi esperességre 96 mérő esik; a tolna-baranya-somogyi esperesség pedig ezen évre is szokásos 
42 írtját fizette a tápintézethez.

Az egyházkerületi gyűlés ezen jelentést tudomásul vevén, a hátralékok behajtása 
iránt hozott és a jelen gyűlés jegyzőkönyve 43. pontja alatt foglalt határozatát a 
tápintézeti hátralékokra is kiterjeszti.

4 7 .  Felvétetett a kerületi gyámintézeti — úgy is, mint az államsegély kiosztásával meg
bízott bizottmány folyó évi aug. 13-án Pápán tartott gyűlésének jegyzőkönyve, melynek

a) 3-ik ponja szerint az esperességeukint történt gyűjtések eredménye ez évben : határozott 
czélra 60 frt 31 kr. ; Criegern predikácziók elárusitásából 51 frt 98 kr. ; közvetlen kiosztatott a 
gyülekezetek és esperességek által 1230 frt 82 kr. ; a Leopoldianumra — hozzá számítva főt. Karsay 
Sándor superintendens ur eziránt tett 5 frtuyi ajándékát — bejött 136 frt 75 kr. ; szabad rendelke
zésre — mlgos br. Prónay Dezső elnök ur ez évi 100 frt ajándékával együtt begyült 1018 frt 66 
kr., összesen =  2348 frt 42 kr. ; a nagylelkű adakozóknak köszönet mondatott.

Tudomásul jegyzőkönyvbe vétetett.
b) 4-ik pontja szerint a szabad rendelkezésre álló összegből kezelési költségek czime alatt 

35 frt 45 kr. levonatván, a megmaradt 983 frt 21 kr. következőleg osztatott ki:
a gyámintézeti alapszabályok értelmében a 983 frt 21 kr. fele, vagyis 491 frt 60 kr. az 

e. e. e. gyámintézet szabad rendelkezésére felterjesztetik, másik feléből pedig levonatván a Leoppldia- 
numra 50 frt: Segélyezhetnek :

1- ör. A bonyhádi algymnasium, Kis-Babot és Békás 5 0 —50 frt, összesen =  150 írttal.
2- or. Palota, Galsa, Acsád, Csóth, Rába-Bogyoszló, Mérges 40—40 frt, összesen =  240 írttal.
3- szor. Yarsány és Sikátor egyenkint 25 frt 80 kr., összesen =  51 frt 60 krral, a kiosz- 

ott segély összesen 491 frt.
Helyeslőleg tudomásul vétetett.

c) 5-ik pontja szerint az e. e. e. gyámintézethez segélyért folyamodott 15 gyülekezet közül 
a nagy szeretetadományra ajánltatik: Kis-Babot, kisebb adományra: Yarsány, Sikátor, R.-Bogyoszló, 
Hegyhát-Hodász, D.-Földvár, Csóth, Németi, Békás, Fehérvár, Hány, Galsa, Sár-Szent-Miklós.

Tudomásul szolgál.
d) 6. A G.-Adolf egyletnél segélyezés végett ajánltatnak : Antonovácz és Hrasztovácz (szia-



25

voniai missi ótel epek), Székes-Fehérvár, Pécs, Szombathely, Rév-Komárom, a felső-lövői tanintézet, Mérges, 
Yarsány, Sikátor, Galsa, a bonyhádi algymnasium és Pápa.

Tudomásul szolgál.
e) 7-ik pontja szerint a 4750 frt államsegély a következőkép volna kiosztandó, névsze

rin ti a soproni theol. intézetnek 1000 frt; az egyet, közpénztárnak 250 frt; Turcsányi Adolf, nyu
galmazott tanárnak 200 frt; a kér. gyámoldának 1500 frt; antalfai lelkésznek 40 frt; vázsonyi 
lelkésznek 20 f rt;  mérgesi lelkésznek 20 f r t ;  vászoli tanitónak 20 frt; mérgesi tanítónak 60 frt 
összesen =  3110 frt. A megmaradt 1640 frt pedig kellő biztosíték mellett 2°/o kamatra a követ
kező gyülekezeteknek volna kiosztandó : Palotának 200 frt, Székes-Fehérvárnak 300 frt, K.-Babotnak 
400 frt, Mérgesnek 400 frt, Yarsánynak 140 frt, Ns.-Csoónak 100 frt, Sz.-Antalfának 100 frt, 
összesen 1640 frt, ekkép kiosztatik az államsegély 3110 frt 4- 1640 frt =  4750 frt.

Jóváhagyólag jegyzőkönyvbe vétetett.
f) 8-ik pontja szerint az e. e. e. gyámiutézeti elnökség kerületi gyámintézetünket az egye

temes gyámintézet f. évi szept. 14-ón Budapesten tartandó gyűlésére szívélyesen meghívja.
Tudomásul vétetik.

g) 9-ik pontja szerint a kér. gyámintézeti pénztárnok számadása megvizsgáltatván, és tel
jesen rendben találtatván, a pénztárnoknak ezen számadása iránt a felmentvény megadatott.

Tudomásul szolgál.
h) 10-ik pontja szerint a 3 évi szolgálati időszak letelvén, az elnökség, úgy a bizottság 

beadja lemondását, és az uj választás elrendeltetik.
Az egyházkerületi gyűlés úgy az elnökségnek, mint a bizottságnak és egyházunk

nak ezen ügyében mutatott buzgóságáért köszönetét mond, különben pedig e pontot 
tudomásul veszi.

Jegyzetté ; Ritter István, az egyházkerület egyházi főjegyzője.

4 8 .  Az 1877-ik évi kér. gyűlés jegyzőkönyv 44. pontja alatt főtiszt. Superintendens ur,
— néhai főtiszt, dr. Székács József emlékére adakozások gyűjtésével megbizatváu, — szóval jelenti, 
miszerint a gyűjtést ez évben megkezdette.

Tudomásul vétetik.
4 9 .  A múlt évi kér. gyűlés jegyzőkönyv 7-ik pontjában az állami középiskolák hitokta

tóinak díjazására mélt. br. Prónay Dezső kér. felügyelő ur 10 db. — Káldy Gyula kér. világi fő
jegyző 5 db. aranyat felajánlván, úgy hogy fele az állami középtanodákban a hitoktatást buzgón tel
jesítő lelkészeknek kiadassák, fele pedig ezen czélra alapul tőkisittessék, ebből 40 forint ki
osztandó lévén ;

20 forint a kanizsai, 20 forint pedig a sz.-fehérvári lelkésznek kiadatni rendeltetett.
5 0 .  Ugyanazon kér. gyűlés jegyzőkönyv 51 -ik pontjára dr. Beliczay Elek, mint a Be- 

liczay Jónás-féle végrendelet végrehajtója jelenti, hogy a Beliczay Jónás-féle alapítványból még kinn
levő követelések behajtása az adósok ingatlanainak bírói árveréséig jutott, azonban az ismeretes nyo
mott pénzviszonyoknál fogva az ingatlauok elbitangoltatásáuak elkerülése végett az óvatosságot ajánlja.

Megbízatása továbbra is kiterjesztetik.
5 1 .  Ugyan a múlt évi kér. gyűlés 52-ik jegyzőkönyvi pontjában a veszprémi egyházmegye,

—  a gyimóthi evang. híveinknek a gyimóthi ref. atyánkfiáitól mint vegyes prot. leány-gyülekezet el
választására és az elválasztással járó összes teendők végrehajtására, a dunántúli lielv. hitv. ref. egy
házkerület küldötteivel egyetértőleg — kiküldetvén; a nevezett egyházmegye részéről, a ref. és ág. 
evang. hitv. hitfelekezeti tagok, továbbá a dunántúli helv. hitv. egyházkerület és kerületünk kikül
döttei által aláirt egyességet beterjeszti, mely szerint a két hitvallású, eddig egyesült állapotban levő 
hívek egymástól a következő föltételek alatt elválnak :

a) Az eddig közösen használt és birt iskola és templom-fundus 3000 forintra becsültetvén, 
ezen értékből folyó évi szept. 29-éig az ág. hitvallású híveknek 1000 frt azaz egy ezer forint o. ért. 
a reformált hívek részéről kifizettetik, az irt telek és épületek pedig a reformált híveknek tulaj
donai maradnak.

b) A tanítói legelő, az adakozás utján begyűjtött összes pénzösszeg és a meglevő tégla és 
mész fele a reformált, másik hasonfele az ág. evang. híveknek tulajdona leend.

c) A közös harang értéke a két hitfelekezeti híveket egyenlő arányban illeti, a harangnak, 
melyik fél általi megtartása későbbi egyességnek hagyatik fenn.

d) Az elválás f. évi Szt.-Mihály napkor lesz foganatosítva, addig az ágost. hívek az isko
lát használhatják, de addig a szolgálmányokat is teljesíteni kötelesek.

e) Az elválasztott legelő illetőség elhelyezésénél egyesség létre nem jöhetése esetére sors
húzás fog dönteni.
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f) A takarékpénztárba elhelyezett összegből mindegyik fél ezer — ezer forintot mint ille
tőségét kivenni feljogosittatik.

g) A közös pénzkezelő számadásainak 2 példányban két hét alatti elkészítésére utasittatik, 
s azoknak végleges megbirálását a két egyházkerület küldöttei közös ülésben fogják teljesíteni.

Az egyházkerület a békés együtt-élés további fenntartásának nem sikerülte felett 
sajnálatát fejezi ki, s az egyességet egész terjedelmében helyben hagyja.

5 3 .  Ugyanazon kér. gyűlés 53-ik jegyzőkönyv pontja alatt Poszvók Sándor és Takács Dé
nes mint a soproni gyülekezet kezelése alatt levő G-losius Dániel-féle alapítvány tisztába hozatalára 
kiküldöttek, a soproni presbyterium azon határozatát, — miszerint a kérdéses alapítvány jövedelme 
jövőben az egyházi pénztárból közvetlenül a tanodái pénztárba szolgáltassák át, — beterjesztik.

Tudomásul szolgál.
5 3 .  Ugyanazou kerületi gyűlés 54-ik jegyzőkönyvi pontja alatt a tolna-somogy-baranyai 

egyházmegye — Német-Hidas ügyének az egyházi rendszer 10-dik §-a értelmében rendbehozására 
utasittatván — indítványozza : hogy Német-Iíidas, mint leánygyülekezet, az eddigi papi fizetések terhe 
mellett Rácz-Hidashoz csatoltassék ; olyanképen mégis, hogy a rácz-hidasi lelkész mellett Német-Hidas 
egyházi ügyei ellátására egy külön segédlelkész alkalmaztassák.

Az indítvány határozat erejére emeltetvén, a tolna-somogy-baranyai egyházmegyei 
elnökség a végrehajtással megbizatik.

5 4 .  Olvastatott Andorka János somogyi esperesnek a hrasztováczi, antonováczi és daruvári 
szlavóniai missiókról beadott évi jelentése, mely szerint Renner Endre porrog-szt.-királyi lelkészszel 
folyó évi jun. 14-én Hrasztováczon megjelenvén, isteni tisztelet tartása' után 56 tanulóval és 9 confir- 
mandussal a próbatét megtartatott és Haas János tanító szorgalmának és ügyességének ismét dicséretes 
eredményét mutatta fel. Azon napon még az anyakönyvek és számadások átvizsgáltatván, mindenek 
rendesen vezetetteknek találtatván, uj gondnokok választattak. Ez évi bevétel volt 103 frt 63 kr., 
kiadás 106 frt 43 kr., pénztárkevesebblet 2 frt 80 kr. Másnap a kisérő lelkész isteni tiszteletet 
tartott és az úrvacsoráját kiszolgáltatta.

Jelentő esperes jun. 15. Antonováczon az isteni tiszteletet és az úrvacsorának kiszolgálta
tását végezvén, noha a tanköteles gyermekek már nagyobbrészt kimaradtak, — 11 tanulóval a vizsgát 
megtartotta, általa a számadások megvizsgáltattatván, uj gondnokok választattak. Ez évben a gyüle
kezet bevétele 330 frt., kiadás 290 frt., maradott a pénztárban 40 frt.

Daruváron jelentő esperes azon tapasztalást tette, hogy a felekezeti iskola létesítéséhez 
nincs remény.

A missiónak a múlt évi kerületi gyűlés 55. jegyzőkönyvi pontja szerint tőkéje volt 1214 
frt 60 kr., ennek egy évi kamatja 72 frt 90 kr. A Guszt.-Adolf egylet küldeménye 86 frt 25 kr. 
Összesen 1373 frt 75 kr., ebből levonandó Tomasovszki antonováczi tanítónak nyugtája szerint 10 
frt, kezelési és iroda-költségre 5 frt, takarékpénztári adó 1 frt 27 kr., utazási költség 67 frt 48 
kr., összen 83 frt 75 kr. kiadás, marad tőke 1290 frt., mely tőkéből 836 frt 84 kr. a nagy-kanizsai 
takarékpénztárban, 450 frt pedig szabályszerűen kiállított három kötelezvényben van elhelyezve, a 
készpénzkészlet pedig 3 fr t  16 kr.

Végre pedig azon szomorító körülményről tesz előterjesztést, miszerint Pozsegamegye ható
sága Antonováczon községi közös iskolát fölállittatni elrendelvén, nem nyilvánosnak tekintett felekezeti 
iskolánkat bezáratni és hitsorsosaínkat a községi közös iskola felépítéséhez és fentartásához való járu- 
lásra kényszeríteni szándékolja.

Ezen szlavóniai missió állását kimerítőn tárgyaló jelentés helyesléssel tudomásul 
vétetvén, a missió ügyében lelkesen fáradozó esperes és lelkésznek a kerület elismerését 
jelenti ki. — 67 frt 48 kr. utazási költségek a missió-tőkéből utalványoztatnak ; továbbá 
a kerület sajnálattal veszi tudomásul, hogy az antonováczi hitsorsosok a horvát-szlavon 
hatóságok által zaklattatnak, ennek megszüntetése érdekében Andorka János esperes 
utasittatik, hogy a horvát-szlavon kormányszékhez folyamodjék az iránt, hogy az anto
nováczi felekezeti iskolánknak a nyilvánossági engedély megadassák; folyamodásának 
sikertelensége esetében pedig főt. Superintendens úrhoz jelentést tévén, főt. Superin
tendens ur a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium által szlavóniai hitfe
leink vallási és nemzetiségi sérelmeinek orvoslása szerzésére megbizatik.

5 5 .  Schleining Károly tolna-somogy-baranyai esperes az adolfsdorfi szlavóniai missióról évi 
jelentését beadja, mely szerint Seiler Frigyes magyar-bolyi lelkész, hivatalát csak legújabb időben 
foglalván el, az adolfsdorfi híveket még meg nem látogathatta, de a lelkiekben szükséget nem szen
vedtek, miután Bläser Károly missionárius őket lelkiismeretes, buzgósággal gondozza és az általa 
teljesített cselekvények jegyzékeit anyakönyvezés végett a magyar-bolyi lelkészi hivatalhoz pontosan 
eljuttatja. Adolfsdorf ez évben is a Gusztáv-Adolf egylettől 57 frt 50 kr. segélyt nyert. Imaháza
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utáni adóssága még most is 350 forintot tesz, mit a liivek szegénységük és az idei árvíz pusztításai 
miatt önerejükből törleszteni nem képesek.

Tudomásul vétetik.
5 6 . A múlt évi kér. gyűlés 62-ik jegyzőkönyv pontja alatt főtiszt. Superintendens ur, — 

a váczi süket-némák intézetében egy ág. evang. növendék számára alapítványi liely létesítése czéljá- 
ból, — gyűjtés eszközlésével megbizatván, a gyűjtés 148 frt 85 krt eredményezett, de a gyűjtés 
befejezve még nem lévén, folytattatik.

Főtiszt. Superintendens ur ebbeli megbízatása továbbra is kiterjesztetik.
S t7 . Ugyan a múlt évi kér. gyűlés 71-ik jegyzőkönyv pontja alatt a ruszti gyülekezet zi

lált állapotának békés utoni elintézésére kiküldöttek jelentésüket beterjesztik, mely szerint sikerült a 
gyülekezetben a jó egyetértés létrejöttével a gyülekezet tisztviselőit megválasztani, s a rendet és bé
két helyre állítani.

Örvendetes tudomásul vétetik.
5 8 .  Az 1878. évi kér. gyűlés 65-ik jegyzőkönyvi pontja alatt Altdörfer Keresztély, — 

a choral könyv szerkesztéséhez segédforrásokul használt, s a képezde tulajdonát képező müvek vissza
adására határozati lag köteleztetvén, — beadott nyilatkozata szerint azoknak a jövő tanév folyama 
alatti visszaszolgáltatását teljesíteni fogja.

Tudomásul szolgál.
5 9 .  A múlt évi egyetemes gyűlés 13-ik jegyzőkönyvi pontja alatt kerületünk, — a Po

zsonyban felállítandó theologia-academia költségeinek fedezésére reá esendő 250 frt fizetését ugyan 
azon föltétel alatt, hogy tőle ezen összeg három év leforgása előtt ne követeltessék, — ajánlotta 
meg, de ennek fedezéséről az elnökség előterjesztése szerint már jól előre gondoskodni elkerülhetlenül 
szükséges lévén, felhivatik a kerület a 250 frt fedezése iránti intézkedésre.

Egyéb alappal nem rendelkezhetvén, az államsegélyből a gyülekezeteknek adott 
kölcsön összegek felhasználása határozatikig kimondatik.

6 0 .  Lazányi Béla mint néhai Királyföldi Péter hagyatékára nézve meghatalmazott ügyvéd 
jelenti, miszerint a neki átadott kötvények telekkönyvi bekeblezés alatt állanak; továbbá a befizetett 
tartozásokból 7998 frt 17 kr. a kér. pénztárba beszolgáltatott, — 1042 frt pedig az örökhagyó 
síremléke árára s adófizetésre fordittatott; — több adósok beperlése szükségessé vált; továbbá a dr. 
Schuck-féle követelés behajthatására nincsen kilátás; s végre a hagyatéki pápai ház eladási árának 
meghatározását kéri; — egyetemben beterjeszti Körmendi Pálnak, mint néhai Királyföldi Péter vég- 
rendeleti végrehajtójának nyilatkozatát a dr. Schuck József csődtömegét terhelő 1000 frt követe
lés mibenléte iránt.

A Királyföldi Péter hagyatékának rendezésére kiküldött bizottságnak Körmendi 
Pál nyilatkozata véleményadás szükség esetén intézkedés végett kiadatik, s ugyanazon 
bizottság a pápai hagyatéki ház eladási ára iránt javaslattételre felkéretik; egyéb a 
jelentésben foglaltak tudomásul szolgálnak.

61. Olvastatott a fehér-komáromi egyházmegye közgyűlésének 3-ik jegyzőkönyv szám alatt 
a csákvári lelkész-választás ügyében hozott határozata, mely szerint Zsakó János helybeli káplán 
főtiszt. Superintendens ur által a rendszer 146. §-a értelmében a megüresedett lelkészi állomásra 
nem candidáltatott azon okból, mivel egy évet gyakorlatban még nem töltött, azonban a hivatkozott 
§. szerint a segédlelkészi gyakorlatra ugyan egy év kívántatik, de a gyakorlatban töltendő időből 
hiányzó nehány hónap tekintetbe nem jöhet, ennélfogva a nevezett segédlelkészt kijelelésre ajánlja.

Miután a lelkészválasztás eddigi elodázásával a segédlelkészi gyakorlatra megki- 
vántató egy év rövid idő alatt lefolynék, főtiszt. Superintendens ur Zsakó Jánosnak a 
candidatióba felvételére felhatalmaztatik, azonban a kerület a csákvári gyülekezet eljá
rása felett roszalását fejezi ki.

6 3 .  A veszprémi egyházmegyéhez tartozó csurgói leány-gyülekezet főtiszt. Superintendens 
úrhoz az iránt folyamodott, hogy Pöutör József tanitójáuak a keresztelési és egyháztóli kibocsájtási 
engedély megadassák, tekintve az auya-egyháztóli távolságot, s a kérelem megadása az esperesi hiva
tal részéről is ajánltatván, főtiszt. Superintendens ur által, a rendszer 135. §-a c) pontja értelmében, 
a kér. gyűlés utólagos jóváhagyása reményében, a kérelemuek hely adatott.

Jóváhagyólag tudomásul vétetett.
6 3 .  Felvétetett Mendelényi Ede, a felső-lői tanitó-képezdéből kilépett ifjúnak folyamodása, 

melyben magánvizsga letehetésót kérelmezi.
Kérelmével a felső-lői képezde igazgatóságához utasittatik.

6 4 .  Turcsányi Andor körmendi lelkész az iránt folyamodik, hogy az ő és nővére Tur- 
csányi Ilka által tett alapítvány jövőre ne az ő nevükről, hanem az alapitó levél értelmében boldo-
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gult nagynénjük emlékére, Berzsenyi Anna alapítványnak neveztessék; egyúttal az alapítvány növelé
sére 10 forintot bemellékel.

A kérelemnek hely adatván, az alapítvány növelésére szánt összeg átvételére a 
kér. pénztárnok utasittatott, miről a kér. számvevő jelen jegyzőkönyv által értesittetik.

6 5 .  Olvastatott a soproni felső egyházmegye f. évi jul. 23-án tartott közgyűlésének 10-ik 
jegyzőkönyvi pontja, mely szerint Rácz György petőfalvi lelkész, az esperességi gyűlésnek gyülekezetére 
vonatkozó határozatait, már évek óta végre nem hajtja, és több az egyházmegyei gyűléssel szemben 
tartozó kötelezettségeit sem teljesiti, melyeknél fogva a kerület nevezett lelkésznek vád alá helyez
tetésére felkéretik.

Főtisztelendő Superintendens úrhoz hivatalos körében további eljárás végett átté
tetni rendeltetett.

66. A sár-sz.-miklósi anya- és varsányi leány-gyülekezetek egyházi épületeik emeléséből 
eredett tetemes adósságaik törleszthetése végett, az ország határain belül, saját hitsorsosaik között 
könyöradományok gyüjthetése végett, folyamodásaikat beterjesztik.

Miután a kerület meg van győződve arról, hogy ezen gyülekezetek fennállhatása 
könyöradományok segélye nélkül kétségessé válnék, a folyamodványok, a nmlt. belügy
minisztériumhoz pártolólag kivételesen felterjesztetni határoztalak.

6 7 .  Felvétetett Horváth János, Yarga Gyula, Takács Gyula, Krupecz István, Solcz András 
és Stiegelmár János, hallei egyetemi hallgatóknak folyamodványa, melyben a halle-wittenbergi egye
temen létező, Kassay — Kubiny — Temlin-féle magyar alapítvány élvezetéből az erdélyi szászokat 
kizáratni kérik.

Utalva a múlt évi egyetemes gyűlés 26-ik jegyzőkönyvi pontjára a kérdés meg
haladottnak tekintetik.

68. A vasi felső egyházmegye összes gyülekezetei a múlt évi kér. gyűlés 46-ik III. jegy
zőkönyvi pontja alatt az egyházi aljegyzőre beadandó szavazatok be nem adása miatt egyenkint 5 frt 
birságban elmarasztaltattak, a nevezett egyházmegye ezen bírságok elengedését azon okból kéri, mert az 
esperesi hivatal azon időben üresedésben lévén, a választási felhívás a gyülekezetekkel közölve nem lett.

Az indokolt kérelemnek hely adatván, a birság a vasi felső egyházmegye gyüle
kezeteinek elengedtetett, miről a kerület pénztárnoka és számvevője jelen jegyzőkönyv 
által értesittetnek.

6 9 .  A vasi felső egyházmegye részéről a kerülethez i'zon kérelem intéztetik, miszerint a 
soproni tanitóképezde számára az esperességre kivetett illetmények, jövőben a felső-lői képezde ja
vára fordittassanak.

Tekintve, hogy a soproni képezde, fennállására az eddig kivetett összeget teljes 
mérvben szükségli, a kérelemnek hely nem adathatott.

7 0 .  A győr-szemerei gyülekezet múlt évi kér. gyűlés 46-ik III. jegyzőkönyvi pontjában 
az egyházi aljegyzőre szavazat be nem adása miatt 5 frt birságban elmarasztaltatott, kéri ezen bir
ság elengedését, miután a szavazás idejekor a lelkészi állomás betöltetlen volt.

A felhozott indoknál fogva a birság elengedtetik, miről kerületi pénztárnok és 
számvevő jelen jegyzőkönyv által értesittetik.

7 1 . A Sopron városi gyülekezet indítványozza, hogy az egyházi adók az állami adókkal 
együtt szedessenek be;

ezen indítvány gyülekezeteink nagy többségénél alkalmazható nem lévén, el nem 
fogadtatott.

7 3 .  A tolna-somogy-baranyai egyházmegyéhez tartozó tamási leány-gyülekezet az iránt fo
lyamodik, hogy tanítójának a keresztelési engedély megadassák.

Az illetékes egyházmegye nem látván indokoltnak ezen engedély megadását, a 
kérelemnek a kerület részéről hely nem adatott.

7 3 .  A jövő évben tartandó egyházkerületi gyűlés helyeid a megállapított sorrend szerint 
Kőszegit szab. kir. városa tűzetett ki.

7 4 .  Végre jelen jegyzőkönyv hitelesítésével a kér. elnökség és jegyzői karon kívül Mészá
ros István esperes és Fadgyas Pál h. igazgató tanár bízattak meg.

Jegyzetté: Rupprecht Tassiló, kér. világi aljegyző.

Hitelesítették :
K a r sa y  S á n d o r , M észáros Is tv á n .

s u p e r i n t e n d e n s .  e s p e r e s .

F a d g y a s  P á l ,
h. igazgató-tanár.
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1. A gyűlés megnyitása.
2. Világi aljegyzői hivatal betöltése.
3. Egyházi aljegyzői hivatal betöltése.
4. A hadköteles egyének fegyvergyakorlat alóli fel

mentése.
5. Magyarországi műemlékek.
6. Az 1877-dik évi államsegélyi számadás helyben

hagyása.
7. Székesfehérvári országos kiállítás.
8. Az országos tanítói nyugdíj-alaphoz járulás alól 

felmentett tanítók névjegyzéke.
9. A mozgósítás alól felmentendők névjegyzékének 

felterjesztése.
10. A más egyházközségbe szállított holttestek anya

könyvezése.
11. Az anyakönyvi kivonatok bélyegmentességének 

esetei.
12. A könyöradományok gyűjtésére az engedélyek ideig

lenes beszüntetése.
13. A közoktatás állapotáról szóló miniszteri jelentés.
14. A szabadságos és tartalékos katonák, úgy a hon

védek halotti bizonyítványai.
15. A rendes lelkész! felavatás feltételei.
16. A szegedi vizkárosult tanulók gyámolitása.
17. A steyer-határvidéki evang. hívek lelki gondozása.
18. Az öcsi és keszthelyi gyülekezetek segélyezése ő 

Felsége által.
19. A tanodáknak járványos betegségek miatti bezárása.
20. Tanfelügyelők kinevezése.
21. Az 1879-dik évi államsegély kiutalványozása.
22. Az egyházi hatóságok levelezéseinek portomentessége.
23. Grünwald Béla törvényhatósági és közigazgatási 

kézi könyve.
24. Királyi gymnasiumok tanterve.
25. Az 1878-dik évi államsegélyi számadások hely

benhagyása.
26. Pulszky Ferencz múzeumi igazgató köszöneté.
27. Az egyetemes egyházi-helyettes értesítése Zsedénvi 

Ede egyetemes felügyelő elhunytáról.
28. Az egyetemes felügyelőségre választó szavazatok.
29. Az egyetemes egyház 1878-diki számadása.
30. Az 1879-dik évi egyetemes gyűlésre képviselők 

választása.
31. Zsedényi Ede egyet, felügyelő végrendelete.
32. Zsedényi Ede egyet, felügyelő 20,000 frtnvi ha

gyományának felvétele és elhelyezése.
33. Magyar protest, egyetem felállítása.
34. Az erdélyi ref. igazgató tanács óvása az erdélyi 

rom. kath. szt.-szék Ítélete ellen.
35. A Baldácsv-alapitványi bizottságnak kiegészítése.
36. A tiszáninneni ref. egyházkerület nézete a leg

főbb felügyeleti jog kérdésében.

37. Superintendens évi jeleutése.
38. és 39. Az 1879-dik évi iskolai nagybizottmány 

jegyzőkönyve.
40. A kerületi iskolai nagybizottmány kiegészítése.
41. Az egyetemes tanárvizsgáló bizottság kiegészítése.
42. A kerületi népiskolai bizottmány jelentése.
43. A kerületi pénzügyi bizottság és gyámoldai igaz

gatóság jegyzőkönyve.
44. A szombathelyi, kanizsai, pécsi, sz.-fehérvári és 

győri r. kath. gymnasiumi, úgy a csurgói ké- 
pezdei evang. tanulók vallásoktatásáról jelentések.

45. A kerületi biztosítási ügynök jelentése.
46. A soproni tápiutézeti gondnok jelentése.
47. A kerületi gyámintézet jegyzőkönyve.
48. Székács József emlékére adakozások.
49. Az állami középiskolák hitoktatóinak díjazása.
50. Dr. Beliczay Elek jelentése a Beliczay Jónás-féle 

alapítványról.
51. A gvimóthi evang. hívek elválása az ottani ref. 

atyafiaktól.
52. A Glósius Dániel-féle alapítvány tisztába hozatala.
53. Német-Hidasnak Ráez-Hidashoz kapcsoltatása.
54. és 55. Slavoniai missio.
56. A váczi süket-némák intézetében egy alapítványi 

hely létesítése.
57. A rusti gyülekezet ügyében kiküldöttek jelentése.
58. Altdörfer Keresztély nyilakozata a choralkönyv 

szerkesztéséhez használt segédforrásokról.
59. Theologiai akadémia.
60. Király foldj Péter hagyatékáról jelentés.
61. A csákvári lelkészi hivatal betöltése.
62. A csurgói tanító felhatalmazása keresztelésekre 

és egyháztóli kibocsátásokra.
63. Mendelényi Ede kérvénye képezdei magánvizsga 

letehetésére.
64. Turcsányi Ilka neve alatti alapítvány Berzsenyi 

Anna nevére átváltoztatása.
65. Rácz György petőfalvi lelkész vád alá helyezése.
66. A sár-sz.-miklósi anya- és varsányi leány-gyüle

kezetek kérvénye könyöradományok gyüjthetósére.
67. Hallei egyetemi hallgatók kérvénye a Kassav- 

Kubini-Temlm-féle magyar alapítvány ügyében.
68. A vasi felső gyülekezetek birság alóli felmentése.
69. A vasi felső egyházmegye tartozásainak a felső- 

lői képezde javára fordítása iránti kérelem.
70. A győr-szemerei gyülekezet birság alóli felmentése.
71. Az egyházi adóknak az állami adókkal való 

együttes beszedése iránti indítvány.
72. A tamási leány-gyülekezet tanítójának a keresz

telési engedély megtagadása.
73. A jövő évi kerületi gyűlés helye.
74. A kerületi jegyzőkönyv hitelesítése.

Nyom. Oxéli Sándornál G yőrött 1879.
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egyházkerület, az 1879. évi aug. 13. és 14-ik 
rosában, főtiszt. Siarsay Sándor superinten- 
l’ánay Dezső kerületi felügyelő urak iker- 
i közgyűlést tartott; — jelen voltak: Ritter 
áldy Gyula világi egyházkerületi főjegyzők, 
siló világi aljegyző, —  Poszvék Sándor 
3heffer Károly kér. pénztárnok, — mégis 

szab. kir. városi gyülekezetek részéről a 
világi elnökök és képviselők :

megyéből : Fleischhacker Károly esperes, Schrei- 
yelő, Nitscli Károly lelkész.
üegyéből: Zongor Endre esperes, Baranyai László 
énszky Gyula kiérd, esperes, Hajas Endre lk.,

gyéből : Renner Endre esperes, Károlyi Antal 
er Gyula, Zabrák Dénes lkk., Neubauer János

egyébül: Kund Sámuel esperes, Hafenscher Ká- 
mre, Mendelényi Sámuel lkk., Radó Kálmán cs.

-megyéből : Csapii István esperes, Radó Dienes 
g János lk., Nagy Sándor sgdlk., Márton Pál, 
?ő, Magassy György, Radó Zoltán, Kluge Soma,

Jgyéből : Tatay Sámuel esperes, Purgly Sándor 
ílák János, Szalay Sándor, Borbély Sándor, Gyu- 
olbenlieyer Albert, Kiss Lajos, Sass Lajos lkk., 
Béla, Bélák István, Ihász Lajos, Ihász Sándor, 

Barcza Bálint, Barcza Márton, Nagy Károly, 
Ire, Matus György, Varga János, Hegyi István,

aől: Mészáros István esperes, Matkovich János 
ír Endre, Horváth Samu, Molnár Lajos. Pfeifer 
Károly, Szigethy Dániel lkk., Bozzay János, Kiss 
Dániel, Matkovich Zsigmond. Varga János, Bo-

diázmegyéböl : Smid Mihály esperes, Kemény

>1: Lagler György esperes, Perlaky Gábor egy- 
János, Horváth Sándor lkk., Borsitzky István, 
yéből: Andorka János esperes, Németh Pál lk. 
ai egyházmegyébó'l : Schleining Károly esperes, 
Gyula lkk., Nádossy Kálmán, 

gyülekezet részéről : Bognár Géza felügyelő, Ul-

í
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