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Melly alkalommal s 

1. Az egyet, gyűlés tagjai mindenek előtt a templomban isten szent 
lelkét segítségül liiván, az áhítatosság végeztével a közgyűlési terembe gyűl-
tek össze, hol ís őket egyetemes főfelügyelő ur ez úttal is lelkesen üdvözölvén, 
egyházi életünkből azon tapasztalásnak adott kifejezést, miszerint az 1868-ki 
törvények ugyan szebb reményeket keltettek ; de hogy a bennök elvileg ki-
mondott vallási jogegyenlőség valósítása még további és behatóbb törvényho-
zási intézkedésektől függ, valamint a végrehaj tó hatalomnak is olly további 
lépéseitől, mellyek a törvény életbe léptetését, a megszűnni nem akaró ellen-
törekvések ellenében biztosítsa. Az érintett törvény hiányait remélhetőleg 
pótolni fogja a törvényhozás azon törvényjavaslat legközelebbi tárgyalásánál, 
mely a vallás szabad gyakorlatára és a vallásfelekezetek egyenjogúságára 
vonatkozik. Az egyháznak magának pedig két irányban lesz feladata működni, 
t. i. saját beléletét zsiuatilag szervezni, mihe ly t erre mind a szellemi mind az 
anyagi előkészületekkel tisztában lesz, — másfelől pedig a nevelést, és az 
iskolákat, az egyház ezen kertjét , minél dúsabb gyümölcsözésre képesitni, 
hogy ott képezett i f ja ink erősek legyenek a hitben, s kitűnők a miveltségben, 
hogy vál janak az autonom egyház támaszaivá, s hazánk hasznos szellemi 
napszámosaivá. De csak összetartás, áldozatkészség és munkásság hozhatja 
meg ezen eredményt, nem puszta szó. Si l ly irányban ajánl ja főfelügyelő ur isko-
láink szent ügyét a gyűlés meleg pártolásába. — Ezután szokott évi jelentésére át-
térve, mindenek előtt fájdalmasan érinti azon súlyos csapást, melly főtiszt. Máday 
Károly tiszai kerületi superintendens urnák váratlan elhunyta által érte egy-

. házunkat, ki egyike volt egyházunk kipróbált bajnokainak, ki a nehéz és 
válságos időkben igaz evangyelmi szelleme, és az autonomiálioz tántorithatlan 
hűsége által felvillanyozta a kétkedőket, és bátor fellépése által az ingado-
zókba uj lelket öntött, s kinek elhunyta által egy közkedvességii főpap és 
egy erős oszlop dölt ki, ugy hogy neve egyházunk történelmében örökítve van. 
— A zsinati előmunkálatok Hredlicska Sámuel és Baltik Fr igyes urak se-
gélyével Szeberényi Gusztáv ur által szláv nyelven is összeállittatván, az egy-
házkerületekhez szét küldettek. — Az egyetemes gyűlésből fel terjesztetni 
rendelt feliratok az 1868/69. évről a vallás és közokt. miniszter úrhoz felter-
jesztetvéu, az ezekre leérkezett leiratok semmi nehézséget nem tartalmaznak. 
— Az egyetemesgyil lési jegyzőválasztás eredménye az, hogy a világi főjegy-
zőségre Tatay Pál ur általános szavazattöbbséggel megválasztatott. Torkos 
Károly ur azonban több rendű felhívásokra sem nyilatkozott hivataláróli lekö-
szöuése iránt. — A Roth-Teleki- és Líssovényi-féle ösztöndijak, az illető bizott-
mány buzgó közreműködése mellett szabályszerűen kiosztattak, mint az arra 
vonatkozó tudósítás igazolandja. — Az egyetemes pénztári összes számadások 
fölülvisgáltattak, és némelly tételekre adandó felvilágosítás végett pénztár-
noknak visszaadattak, mellyek megtétele után azokról még e gyűlés folyama 
alatt a szokott tudósítás elő fog terjesztetni. — 

Főbb iskoláink életében uagy lendületet eszközleudő m e t h o d i k a i 
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m u n k á l a t Vandrák András tanár urnák lelkiismeretes fáradozása mellett 
elkészülvén, az egyetemes iskolai bizottságnak előleges birálat végett kiada-
tott, s az által nagyon becses munkálatnak jeleztetvén, az egyetem határoza-
tához képest kinyomatott, s az egyes gymnasiumok és főiskolák igazgatósá-
gaihoz olly felhivással küldetett szét, hogy észrevételeiket reá akkint tegyék 
meg, miszerint felettök a jelen egyetemi gyiilés véglegesen határozhasson. A 
nyomatási költségek az egyetemes gyűlés által utaíványozaudók lesznek. 

Több rendű kivételes visga letételi kérvények, valamint a taninté-
zetek értesitő kimutatásai az egyetemes iskolai bizottmányhoz szabályszerű 
eljárás végett áttétettek. 

Az egyetemes egyházi törvényszék ez év folytán csak egyetlen egy 
perben bíráskodott, melly körülmény egyházi állapotainknak nagyon meg-
nyugtató képét tünteti elő. 

Népiskoláinkat illetőleg örömmel jelenti főfelügyelő ur, hogy egy-
házaink buzgósága nem csalta meg a reményeket, a mennyiben az egész 
országban csak 13. oskola változott községivé, u. m. a bányai kerületben 3, 
a tiszaiban 7, a dunáninneniben 1, a dunántúliban pedig 2. 

Hrabovszky Sámuelnek fiát illető Hrabovszky Dávid féle ösztöndíj 
folytatólagos beszolgáltatása iránti felségfolyamodvány a nm. vallás és közokt. 
minisztériumhoz — a főfelügyelő ur véleményes jelentése kapcsában — 
felterj esztetett. 

A nagy-rőczei gymnásium pártfogóságának a tiszai egyházkerület 
határozata elleni felfolyamodványa elintézés végett bemutattatik. 

Végül jelenti főfelügyelő ur, hogy a mult telet Berlinben töltvén, az 
egyetemes gyűlés m. é. 54. pontjában nyert megbízás folytán közbenjárván a 
porosz vallás és közokt. miniszter urnái, sikerült a porosz egyetemektől, a 
magyarok által tett alapítványokra vonatkozó e r e d e t i o k m á n y o k kiada -
tását eszközölnie, sa göttingai egyetemben létező Burg s ta l l er féle, nem 
kőlönben s Hálában létező Kassai, Temlini és Kubinyiféle ösztöndijakra nézve 
kénytelen nyilvánitni, hogy ezek az egyetemeknél nem épen a végrendelkező 
akarata értelmében kezeltettek. Mert a Burgstallerféléből, midőn Ferencz 
császár idejében a magyaroknak egy ideig tiltva volt a német egyetemeket 
látogatni, egy ugy nevezett Hannoveri magyar ösztöndíj keletkezett. Hálá-
ban pedig a Temlini és Kubinyiféle a kassaival vagyis Michaélisfélével össze-
olvasztatott. Greifswaldban a kamatok ha ki nem osztattak, a tőkéhez csa-
toltattak, s igy történt gyakran, hogy hat helyett — mint a végrendelet 
kívánja — csak egy kapja az ösztöndijak egész öszvegét. Az ide vonatkozó 
iratok egész csomagot képeznek ; véleményezi főfelügyelő ur, hogy ezek meg-
birálására bizottmány küldetnék ki. 

Melly jelentés örvendetes tudomásul vétetvén, annak határozatot 
igénylő pontjai a gyűlés tárgyaiul kitiizetnek; mindannyi egyébiránt ez úttal is, 
őnméltóságának az egyetemes egyház körüli fáradhatlan és sikeres-buzgalmáról 
tanúskodván, a közgyűlést ujabb hálára és bizalom nyilvánításra kötelezte. T. 

2. A közgyűlés alakításához tartozónak nyilványitja elnöklő superin-
tendens ur, a mult évi jegyzőkönyv 31-ik pontja alatt elrendelt világi 
főjegyző választásának eredményét bejelenteni, s a kiküldött szavazatszedö 
bizottmány jelentését írásban is benyújtani, melly szerint, a beérkezett 337 
szavazat közül 247. szavazat — a többi eloszolván, — Tatay Pál eddigi tisztelet-
beli jegyzőre esett ; s igy ő a kivánt általános szótöbbséggel az egyetemes 
gyűlés világi főjegyzőjévé megválasztottnak tekintendő. 

Ki is a közgyűlés határozata folytán a szokott esküt letévén, székét 
azonnal el is foglalta és jegyzői működését megkezdette. T. 

3. A főfelügyelő ur megnyitó beszédében főtiszt. Máday Károly urnák a 
tiszai kerület superintendeusének váratlan elhunyta felett kifejezett érzelmeit a 
közgyűlés is teljes mértékben osztván s mély fájdalmát testületileg is kifejezvén az 
evangyélmi egyháznak eme szellemben és jellemben egyaránt kitűnő, meggyő-
ződésében tántorithatlan, az igazság és egyházjogának védelmében hős, a vész-
napjaiban pedig az önfeláldozásig hü bajnoka emlékét jegyzőkönyvileg is 
örökitni elhatározta. Melly alkalommal a tiszai kerületi felügyelő ur tudomásra 
hozza, hogy a választásig Czékus István rozsnyói lelkész ur mint legidosb 
esperes bízatott meg a suprintendensi teendőkkel. 



4. A mult évi jegyzőkönyv 3-ik pontja olvastatván, főfelügyelő ur 
bemutatja a vallás- és kőzokt. kir. ministerium f. é. febr. 27-éről 23704. sz. a. 
és b. Bedekovits, horvát országi minister uruak f. é. febr. 1-ről 3780. sz. a. kelt 
leiratait, mellyeknek elseje szerint a mult évi egyetemes gyűlésből felterjesztett, 
s Ő Felsége 1860 május 15-ről kelt, a scptemberi pátenst hatályon kívül 
lielyző legf. elhatározásának a katonai határőrvidéken is leendő kihirdetését 
czélzó kérelme jelenleg mint nem időszerű mellöztetetik, másodika szerint 
pedig, a most tisztelt fejedelmi elhatározásnak a horvát-slavon határ őrvidéken 
leendő kihirdetése és a pátens hatályon kivül tétele, végre a kicsikarni szokott 
téritvények eltiltása végett a közös hadügy ministerium, a horvát-slavon országi 
ev. egyházaknak esperességgé alakulhatása, és a magyar országi egyház 
hatóságokkali érintkezlietése tekintetéből pedig a horvát országi Bán, annak 
idejébeni megfelelő intézkedés végett megkerestetett — Ugyan ezek 
kapcsában a Bánsági esperesség részéről bejelentetvén, hogy a határőrvidéken 
a pátenst hatályon kivül lielyző legf. elhatározás ki van ugyan hirdetve, de 
maga a pátens tényleg megszüntetve nincsen s az e részbeni panaszos 
felírások siker nélkül maradtak : 

Az egyetemes gyűlés örömmel veszi ugyan az óhajtott intézkedéseket 
kilátásba helyező leiratokat, s a horvát-slavon országi egyházakat illetőleg, 
a megkeresett horvát Báni hivataltól kielégítő intézkedést reményi, de a 
többiben a leiratokat teljesen megnyugtatóknak nem találja, miután a legf. 
elhatározás kihirdetése daczára a határörvidéki ev. egyházak tényleg folyvást 
a katonai hatóság, és még mindig a pátens nyomása alatt vannak: ennél fogva 
a m. vallás és kőzokt. ministerium a mult évi feliratok értelmében ujabban, és 
azon hozzáadással megkéretni határoztatott, hogy ne csak e Septemberi 
pátens tettleges megszüntetését, hanem az 1868: 53-tőrvény czikknek a 
határőrvidéken leendő kihirdetését is eszközölni méltóztassék, hog y egy-
házi jogviszonyainknak az ottani hivek és hatóságok is szakadatlan ismere-
tével bírjanak, s eljárásaikat azok szerint intézhessék. T. 

5. A tavali jköny 4 ik pontja kapcsában szóba hozatván azon ujabb 
vallásügyi törvényjavaslat, melly a vallás és kőzokt. minister ur által a törvény-
hozás elé lesz terjesztendő, szükségesnek találtatott, annakegyházunk szempont-
jábóli bővebb megismerése; hogy netaláni hiányai pótlása vagy sérelmes 
intézkedései kihagyása iránt a lehető lépések megtétethessenek, 

e czélból a superintendens és ker. felügyelő urakon kivül Kubinyi Ágoston, 
Dessewffy Otto, Veres Pál, Szontagh Pál, Czékus István, dr. Hurbán József, 
és dr. Szontagh Kálmán urak olly utasítással küldetnek ki, hogy az érintett 
törvényjavaslatot átnézvén, véleményes jelentésőket afeunebbi irányban még e 
gyűlés alatt beterjesszék. T. 

6. Ugyan azon jkönyv 5-ik pontjára, bemutattatott a vallás és 
kőzokt. m. ministeriumnak f. é. apr. 2-áról 6776 sz. leirata, a nm. közös 
hadügy ministeriumnak f. é. mártius 29-érői kelt átiratával együtt, melly szerint 
a hadügyministerium késznek nyilatkozik ugyan jövőre csak azokat nevezni 
ki tábori lelkészekké, kik illető superintendentiáik által erre képeseknek 
nyilváníttatnak ; ezeknek a legidősb superintendens felügyelése alá helyezését 
azonban, valamint a kinevezéstől függő katonai superintendens czimének 
eltörlését is egyszerűen megtagadja. 

Miután azonban az egyetemes gyűlés ezen megtagadás felhozott 
okait egyik irányban sem találja eléggé fontosoknak vagy épen döntőknek, 
mert mindezek, a közös hadügyministeriumnak superintendens nevezési jogát 
meg nem alapítják, mert a superintendensi hivatal és választás az egyház 
jogon alapul, melly, sem katonai és polgári superitendens közti különbséget, 
sem egyáltalában kinevezéstől függő k a t o n a i superintendent nem ismer, melly 
olly superintendensnek, ki nem az egyház törvényei szerint, az egyház által 
választatott, sem a lelkészek feletti felügyeleti jogát, sem másféle főpásztori 
jogait meg nem állapította ; a miért még maga a letűnt absolut kormány is illy 
superintendens nevezési jogot magának soha nem igényelt : énnél fogva az 
egyetemes gyűlés, mult évi határozatához továbbá is szigorúan ragaszkodik, 
és kijelentvén, hogy sem a kinevezett katonai superintendens czimét, sem 
anuak felügyeleti vagy bármi e g y é b főpásztori jogát soha elismerni nem fogja, 
a m. vallás és közoktatási minister urat ujabban is felkéretni határozza, 
liogy az egyházegyetem óhajtását ne csak egyszerűen egyoldalú elintézés 
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végett a nm. közös hadügyministeriumlioz áttenni, hanem saját alkotmányos 
ministeri tekintélyével is támogatni s a liadiigyministeriumot alkotmányos 
szempontból felvilágosítva, oda hatni méltóztassék, hogy ezen egyház szerkezeti 
és történelmi jogainkat sértő intézkedés mellőztével, a katonai superintendens 
czime eltöröltessék, s a superintentiáink ajánlatára alkalmazandó tábori 
lelkészek, szabályszerüleg megválasztott rendes superintendenseinknek, s 
illetőleg ezek idösbikének felügyelése alá helyeztessenek. T. 

7. Ugyanazon jkönyv 6-ik pontjára felolvastatott a m. vallás és 
közokt. ministerium f. é. 1888. sz. leirata, a nm. közös hadügyministerium 
4812—869. sz. átiratával, melly szerint utóbbik, a mult évi felterjesztésre a 
protestáns katonák vallásukkal ellenes cselekményekre kényszerítése tárgyában 
tagadólag válaszol : 

az egyetemes gyűlés fel sem tehetvén, hogy a nm. hadügyministeri-
umra nézve lehetlenség volna, a katonai tisztelgési rendszabályokat, az országos, 
sőt sarkalatos törvényekkel öszhangzásba hozni, ezen sérelem megszüntetése 
iránti felirat ismételtetni határoztatott. T. 

8. Ugyan azon jkönyv 7. és8-ik pontjára, a hitfelekezeti iskoláknak 
községiekké alakítása körüli utasítások, az egyház kerületektől beterjesztett 
észrevételek nyomán következő szerkezetben fogadtattak el : 

Az egyházkerületek egyező óhajtása szerint el lévén fogadva azon 
elv, hogy hitfelekezeti iskoláink, mint az egyház veteményes kertjeit jövőre is 
lehetőleg fön tartassanak, a mennyiben mégis lehetnek esetek, midőn kivételkép 
egyik vagy másik gyülekezet, bitfelekezeti iskolájának községivé változtatása 
kívánatos, határozati!ag kimondatik, hogy az ilyen esetek mindig előlegesen 
az esperességi hatóságnak bejelentendők. Mely hatóságok évenként rendesen 
csak egy, legfölebb két ízben tartván gyűléseket, nehogy az ilyen fontos ügy 
halasztást szenvedjen, minden esperességben iskolai bizottság választandó, 
melynek föladata: általában ügyelni, hogy az esperességbeli iskolákban a 
népnövelés tökéletesíttessék, már csak azért is, hogy iskoláinkban az 1868 : 
38 t. ez. rendelései megtartassanak s tanintézeteink a községiekkel siikeresen 
versenyezhessenek, különösen pedig a felekezeti iskolának községivé változ-
tatásánál a confessional is érdekek megóvása fölött hiven őrködni ; nevezetesen : 

1. A mi a felekezeti iskolában működött tanítót illeti, ki hiványánál 
fogva egész életére volt megválasztva, az iskolának községivé változtatása 
mind addig meg nem engedhető, míg az illető egyháza tanítónak, kinek egész 
életére le van kötelezve, ellátásáról nem gondoskodik ; történjék ez bár a 
községi iskolában az ő beleegyezésével történt alkalmazása, végleges kielégítés, 
éri járadék, vagy más téren,—de előbbi hivatalához illő, — alkalmazása által, 
vagy bármi más módon. Azon esetben, ha valamelly községben csak egy 
községi iskola alakul s ennek tanítója nem evang. vallású, az egyház mielőtt 
iskoláját községivé alakitni engedné, a községgel kötendő alkunál az orgona-
és énekvezetést biztosítsa. 

2. A mi az isteni tiszteletnél az orgonálást és énekvezetést illeti, a 
melly községben több községi iskola vagy egy iskola több tanítóval alakul, 
igyekezzék az egyház oda hatni, hogy ezek közt ág. hitv. evangelikus is 
legyen, ki az isteni tiszteletnél az orgonistái szolgálatot végezze ; a törvény, 
a felekezeti tanítóknak a templomi szolgálatot világosan megengedi, a közsé-
gieknek pedig nem tiltja. 

3. Azonkérdésre: mi történjék az egyháznak iskolai vagyonával, álljon 
az bár fekvő birtokból, vagy alapítványokból? kijelentetik, hogy annak, mint 
evangelikus iskolára adottnak, vagy alapitottnak az egyház tulajdonának kell 
maradnia és egyházi czélokra fordíttatnia. Melly vagyonnak biztosítása végett, 
noha annak a püspöki látogatási jegyzőkönyvekben s illetőleg esperességi 
levéltárakban is följegyzettnek kell lennie, az esperességi hatóság, illetőleg 
esperességi iskolai bizottság felügyelete alatt pontosan össze kell íratnia. A 
mi pedig nevezetesen a szorgalmas vagy szegény gyermekek pénzzel, tanesz-
közökkel, vagy bármi mással jutalmazására alapított összegeket illeti, ezeknek 
jövedelmeaz alapítványok szentül megtartandó értelmében, a községi iskolába 
tartozó gyermekek közül is kizárólag evangélikusoknak adandó. Miről az 
illető esperesség határoz. 

4. Végre a községi iskolákban nyújtandó vallási oktatást illetőleg, 
erre kisebb anyaegyházakbau, hol talán csak egy, vagy két községi iskola 
létezik, a lelkész van hivatva, azt követelvén egyébiránt az igazság, hogy 
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ez ujabb teherviseléseért méltányos jutalomban részesüljön, mire a különben 
is fönmaradó iskolai vagyon egy része fordítható. Nagyobb egyházak, hol a 
lelkész saját hivatalos foglalatosságaival is eléggé van terhelve, minélfogva 
több iskolában vallási oktatást saját hivatalának mulasztása nélkül nem adhatna, 
valamennyi községi iskola számára külön vallástanító alkalmazandó. A fiók-
egyházakban pedig, ha népesebbek, hasonlóképen ki kell eszközölni, hogy 
a választandó tanítók közt legalább egy evangelikus legyen, ki a vallási 
oktatást ellássa, sőt kisebbekben is , lia a főtanító nem lenne evangelikus, 
legalább altauítóul kell ilyent választani. Végre az egymáshoz közelebb fekvő 
községekben, mint a milyenekben a közös községi iskolák fölállítását a törvény 
is megengedi, egyik községbeii tanító a szomszéd helyeken is elláthatná val-
lási oktatással az evangelikus ifjúságot, akár ő maga menne át, akár a 
gyermekek jönnének hozzá, mint azt a helyi körülmények javasolják. Nincs 
kétség benne, hogy a községi iskolák mellett egyházak és lelkészek min-
den lehetőt el fognak követni, hogy az evang. növeudékek minél tökélete-
sebb vallásos és erkölcsös nevelésben részesüljenek, s e tekintetben az 
egyház egyetem az egyes egyházak részéről áldozatkészségre, a lelkészek 
részéről teljes odaadásra biztosan számit ; de más részt olly körülmé-
nyek között, hol az evang. növendék ifjúság vallásos nevelésének kiadá-
sai az egyes egyházak, illetőleg az egyháztagok anyagi erejét túlhaladják, 
épen olly biztosan számíthatni vél az államnak segélyző felkarolására, mint a 
mellynek szintúgy, érdekében áll, hogy a községi iskolák által nyújtandó 
mivelődés vallás- elkölcsös alapokra fektettessék, mint magának az egyház-
nak, s az államnak ezen segélyezését adandó esetekben az egyetemes elnökség 
lehetőleg szorgalmazni fogja. T. 

9. A 9-dik pont kapcsában olvastatott az egyetemes könyvtárnok ez 
idei jelentése, mellyszerint a könyvtár uj könyvekkel nem szaporodott, a 
többje pedig bekötetleu állapotban van, mely utóbbiakra nézve kívánatos volna, 
hogy beköttetnének. 

Az első körülmény tudomásúl vétetvén, — egyetemes főfelügyelő 
urnák azon ajánlata, melly szerint ő a beköttetési költségeket magára vállalja, 
köszönettel fogadtatott. Sz. 

10. A j. k. 11-dik p. folytán, főt. Székács József püspök úrra lévén 
bízva, hogy a pesti megszüntetett theol. alap függő kérdéseinek elintéz tetését 
az egyetemes gyűlés elé terjessze, jelenti, hogy ő az egyetemes gyűlési jegy-
zőkönyv 21-ik pontja és a pénzügyi bizottmány által egybe állított adatok 
nyomáu, mellyek szerint az ágostai hitvallású evang. által befizetett és a 
dunamelléki reform, egyházkerület által kezelt, eredetileg 2183 frt 47 kr., 
később a kamatokból szaporodott s összesen 3425 frt 22 kr. tevő tőke és 
annak 5% kamata iránt 1866-ik év máj. 3-tól, melly a főt. duuamelléki ref. 
kerületnél hátra maradt : nem külömben az 1693 fr. 50 kr. és annak 5% ka-
matai, tehát összesen 5118 frt 72 kr. iránt a főt. dunamelléki ref. suprs. urat 
irásilag megkereste, s vele azon tételeket közölte, melyekre nézve egyetemünk 
megnyugtattatni s felvilágosittatni kiván, — mire ekkorig válasz nem érkezett. 

Tudomásul vétetik, és az ügy elintézésére a bizottmány továbbra is 
utasittatik. Sz. 

11. Felolvastatott a bányakerületi tanárvizsgáló bizottmánynak 
jkönyve, mely szerint Rozenauer Károly az ó klassikai nyelvek, görög-latin, 
régiségtan és ókori történelemnek, mind az al- mind a felgymnasiumban való 
tanítására képesítettnek, — továbbá : Moesz Géza az algymnasiumban vala-
mennyi tantárgynak tanítására kielégítően képesítettnek ; — ugyszinte Seíía-
rovszky János az algymnasiumban valamennyi tantárgynak tanítására jól 
képesítettnek; végre Hörk József az algymnasiumban valamennyi tantárgy-
nak tanítására kielégítőn képesítettnek nyilváníttatott, s részökre a képesí-
tésről szóló oklevelek kiadatása határoztatott. 

Nem külömben felvétetett a tiszai kerület tanár vizsgáló bizottmá-
nyának j könyve, mely szerint Polnisch Jánost a latin és német nyelvnek, 
továbbá a menyiségtauuak az algymnasiumban; Bartsch Sámuelt a természet-
tudományoknak a felgymnasiumban ; Bogscli Albertet a történelemnek és 
német nyelvnek az algymnasiumban való tanítása jogával és tanári oklevéllel 
ellátni határozta. 



16 A jk. 20-ik p. kapcsában a dunáninneni püspök ur, a tiszai 
kerület részéről pedig Czékus István fóesperes ur kinyilatkoztatván, Hogy az 
1867-ben megjelent szláv agenda kerületeikben annak idején ismertetve volt, 
ezen körülményt jkönyvileg igazíttatni kívánják ; 

mely kívánságuknak ezennel elég tétetni batároztatott. 

Husz Armin, eperjesi ideiglenes tanár folyamodott, a bátralevő szóbeli 
elméleti gymnasiumi tanári vizsga elengedéséért, melyre a tiszakerületi osztály 
jelentése szerint azért nem bocsáttatott, mert csak 4 félévi egyetemi folyamot 
tudott kimutatni ; 

miután az 1867-ik egyet, gyűlés 13-ik p. alatti határozata a folya-
modó tudomására csak akkor juthatott, mikor már az egyetemi folyamot befe-
jezve jelen tanári állomására alkalmaztatott, ama végzésnek pedig visszaható 
ereje nem lehetett, ezen esetben azért sem, mert maga a jelentő tiszai kerületi 
osztály által a folyamodó dolgozatai elfogadtattak, s ő a gyakorlati próbatétre 
is bocsáttatott, — nevezett folyamodó tanítási joggal, valamint tanári okle-
véllel is felruházandóuak Ítéltetik. A jelentések egyébiránt tudomásul 
vétetnek. Sz. 

12. A bányakerület részéről a tanárvizsgáló bizottság tagjaiul beje-
lentettek a következők : Hunfalvy Pál, Hunfalvy János, Lang Mill., Szontágh 
Pál, Breznyík János, Fabó András, Tatay István, Gregus Ágoston, Batiz-
falvy István, Dorner József, Petz Gyula, Sztehlo András, Torkos László, 
Elefant Mihály, Haberern Jouat., Szénásy Sándor, titkárul Mauricz Rezső, — 

a dunántuli kerület részéről az eddigieken kivül Bóka Péter vá-
lasztatott. 

Jegyzőkönyvbe iktattatik. 

13. Főt. Geduly Lajos püspök ur a brezovai egyház nevében fel -
hívja az egyetemet, hogy a dunáninneni kerület által elintézett, a nevezett 
brezovai egyház és a belőle kiválni akaró kosariszkai hivek közt feuforgó 
ügyre nézve küldöttséget nevezzen ki, mely a dolgok állása felett vélemé-
nyezzen, az egyetemes gyűlés pedig határozzon ; — 

az egyetemes gyűlés ezen ügyet köréhez tartozónak nem ismervén, 
illető folyamodókat a dunáninneni kerülethez, mint ez esetben egyedül illeté-
kes hatóságához utasítja. 

14. Olvastatott a m. k. kult. miniszt. 21284 sz. alatti leirata, mely-
szerint a selmeczi, szarvasi, b.-csabai, beszterczebányai, pesti, ujverbászi és 
aszódi; valamint az eperjesi, késmarki, rozsnyói, nagyröczei, iglói, miskolczi, 
nyiregyházi és sajógömöri; továbbá a pozsonyi, túrócz-sz.-mártoni és modori; 
végül a sopronyi és felsőlövői fő- és középtanintézeteknek 1868/9 isk. évre 
szóló felterjesztései oly kijelentéssel küldetnek vissza, hogy azokra nézve a 
kir. főfelügyelet szempontjából észrevételek nincsenek. 

Főt. Geduly Lajos püspök ur jelenti, hogy a modori gymnasium 
megszűnt ; nem külömben főt. Karsay Sándor püspök ur, hogy a sz. lőrinczi 
algymnasium Bonyhádra áttétetett. 

Tudomásul vétetik. 

15. Ajk. 19-ik ptjára vonatkozólag főt. Székács József püspök ur 
jelenti, hogy ő megbízatásában azért nem járt el, mivel a m. ministerium idő-
közben, egy theologiai protest, fakultás felállíttatását kapcsolatban az orszá-
gos egyetemmel az ismert törvényjavaslatban kilátásba tette, mely szándéká-
val szemközt, az egyetemes gyűlés nyilatkozatát bevárandónak vélte, — 

az ügy fontossága te: kintetéből, ama szándékolt theolog. fakultás 
felállítását illetőleg küldöttség neveztetik, ki, melly a ministeri javaslatot 
behatólag tárgyalja, véleményes jelentése még e gyűlés folyama alatt bevárat-
ván. A küldöttség elnökeiil b. Ambrózy Béla, tagjaiul: Petrik János, Müller 
Mátyás, Domanovszky Endre, Petz Gyula, Hodzsa András, Andorka János, 
Zelenka Pál neveztettek ki. 



17. A m. évi gyül. 21-dik p. nyomán, némelly tanintézetek igazgatói 
kérdést intéztek a tanügyi bizottmányhoz: melyek lennének azon követel-
mények, mellyek adatokul a nevezett tanügyi bizottmáuyhoz bektildendőkül 
követeltetnek ? miután a beküldött adatok némelyike mint szükségteleu 
vissza küldetett; . 

a tauíigyi bizottmány készitsen egy czélszer ü mintát, mely az illető 
igazgatóságoknak megküldetvén, ezek addig is, mig az egyetem e részben 
nem intézkedik, ennek alapján küldjék be ő excellentiájához adataikat. 

Oktober 6-án a közgyűlés folytattatván, 

18. Olvastatott azon küldöttség munkálata, melynek a fenebbi 5-ik 
pontban feladatává tétetett, hogy a „vallási törvényjavaslatról," melyet a m. 
kult. minister legközelebb az országgyűlés asztalára letett, — véleményes 
jelentését beadja, mely igy hangzik : 

1. Által á n o s s á g b a n véve birálat alá az egész törvényjavaslatot, 
teljességgel nem lehet attól megtagadni, hogy az absolut vallás gyakorlat 
tekintetében eddigi törvényeinket szabadelvüségben fölülmúlja — s az egyhá-
zaknak úgy egymás között, mint az állam irányábani egyenlőségét határozattan 
kimondja; és épen azért, mint reform törekvést és őszinte intentiót tanusitó 
javaslatot, nem késünk azt örömmel üdvözölni. 

Nem lehetünk azonban 2-or á r é s z l e t ek re nézve, azon meggyőző-
désben, hogy azok alkalmazása által úgy a mint a nevezett t. javaslatban 
terveztetik, am a fő elv: t.i. az egyházaknak egymás közötti és az állam irá-
nyábani egyenlősége — megnyugtató biztos megoldást nyerhetne, s különösen 
a gyakorlatból meritett tapasztalatok folytán, kiváuatosnak tartanok: 

a) a törvényjavaslat 5-ik szakaszában a f őf e lügye le t i j og gya-
k o r l á s á n á l , — határozottan körülírni és t ü z e t e s e n m e g á l l a p í t a n i , 
magát a g y a k o r l a t n a k m i k é n t i módozatá t , melly ha nem is kizá-
rólag — de fő elvében legalább, más mint negatív természetű nem lehet, és 
teljességgel nem állbat praeventív beavatkozásban. — 

b) A törvényjavaslat: 7-ik szakasza, a védúri jogviszonyon és egyház-
nagyi látogatáson alapúié szolgálmányok szabályozására, — egy külön törvényt 
helyez kilátásba. Ámde addig a mig ez nem szabályoztatik, Magyarországban 
vallásegyenlőségről szó sem lehet, nem pedig sem az egyházaknak egymás-
közötti, sem az állam irányábani egyenlőségéről, mert mig a canonica visitatio 
e g y o l d a l ú rendelkezései, törvény erejével föltukmáltatnak más vall ásu 
h i t s o r s o s o k r a i s — s míg a patronatusi viszony — m e l lyne k j o ga-
la p j a c s a k i s e g y egy h áz tanaiban létezik — minden vallásfelekezetre 
föntartatik — addig vallás egyenlőségről szó nem lehet — de mi több még 
magányjogi értelemben vett szabad birtoklásról sem — és épen azért, ezen 
§-ra nézve a cultusministeri nemes intentiót— ki maga is ennek szükségét belátta 
— • oda kérjük irányoztatni — l i o g y a fe'nti két j o g v i s z o n y t t. i. a 
patroDatust, és canonica visitation alapúló szolgálmányokat s z a b á l y o z ó 
t ö r v é n y j a v a s l a t o t , a z o n n a l a d j a be és az ezen t ö r v é n y n y e l 
e g y i d e j ű l e g tá r g y a l t assék. E nélkül ismét csak elvek lennének 
kimondva — s az élet kinevetné a törvényt, mint a hogy kijátszotta 1848-tól 
mind a mai napig; ugy a na z o n éspedig t ö r v é n y s z e n t e s i t e t t e elveket. 

c.) A törvényjavaslat 10-ik §-át egészen kihagyandónak — s helyette 
az 1868: LUI t. cz. 12-ik szakaszában elfogadott s kifejezett elvet, határozottan 
fentartandónak véleményezzük, mert ha a gyermekeknek bármelly vallásbani 
szabadon neveltetése elvül kimondatnék , ez által a mindenrendű egyházi 
befolyásnak, s annak alapján új reversalisok kicsikarásának tárt kapu nyittatnék, 
különösen azon egyház részéről, melly hitelvei szerint, a házasulandő és házas 
felek közötti azon megállapodást, melly vallásban kívánják a szülők gyerme-
keiket neveltetni — nem a szülők szabadelhatározási jogának tartja, hanem 
az egyház és illető hive közötti kötelemszerű szerződésnek, és igy hitelve 
szerint a beavatkozásról — az államtörvény iránti respectusból, sem fog 
lemondani — tiltván ezt részéről, számos zsinati u. m. ancyrai- chalcedoni-
carthagói- cambray, constanzi-, kölni s t. b. határozatok — még számosabb 
egyes esetekben intézett pápai rendelvények, s h o g y élőpéldát hozzunk föl, nem 
messze kell vissza mennünk a közelmúltba, amidőn ugyanis az 1868-kiLIII 
t. cz. 10-ik §-nak meghozatala után, vegyes házasságoknál — Magyarország 
lierczegprimása a kath. egyházi férfiakat — a vegyes házasságok megesketé-



sétől formászerüleg eltiltotta. A tények illy kiáltó igazolása melleit — teljes-
séggel meg nem nyugodhatnánk a törvényjavaslatnak ezen rendelkezésében, 
hogy t. i. a szülők határozzák el gyermekeik milly vallásbani nevelését, — 
mert e tekintetben, a legincompetensebb beavatkozások ellen, se m minemű 
g a r a n t i á t nem lá tunk , ellenkezőleg ezen vélelem jogos föltevésére 
utaltatunk, épen a cultusrainister úrnak, ezen ponthozi indokolása által, 
hol világosan az áll : hogy e tekintetben a szülőkön bármi erőszakoskodást 
elkövetni tilos — és hogy a szülők által bárkinek adott kötelező iratok 
vagy reversalisok érvénytelenek. Ha azonban ezen 10-ik szakasz— mit nem 
reményiünk—mégis törvény erejére emeltetnék — akkor a fenti indokolásnak 
— mint ezen törvény mellőzhetlen kellékének — és garantíájának magában 
a törvénybe kelletik beiktattatnia; — végre a törvénynek mindig szabatos-
nak — és parancsolónak kell lenni, — a permissio- és egyesek önkényé-
től — sőt ktilbefolyástól függó elhatározás eredményéből származó törvény-
ben soha köszönet nem volt, szilárd jogállapot nem féjlődött és nem is 
képzelhető. 

d) A temetők kérdését illetőleg az uj törvényjavaslat 11-ik §-át 
haladásnak szintén nem tekinthetjük — s ez érdemben az 1868. LUI. t. cz. 
22. §-ban kifejezett, ama rendelkezést hogy: „temetőkben a különböző vallás-
felekezetek tagjai vegyesen és akadálytalanúl temetkezhetnek" az igazság 
és kor követelményeinek teljesen megfelelőnek tartjuk, és épen azért, ennek 
változatlan megtartását óhajtjuk. 

Ezen indokolt s beható munkálat elismeréssel fogadtatik, ő nmga. 
pedig a főfelügyelő ur felkéretik, hogy az ügy fejlődését figyelemmel kisérje. 

Sz. 
19. A tavali jkönyv 24-ik pontjára jelentetett, hogy a zsinati elő-

munkálatok három nyelven kinyomatván szétkíildettek, s ennyiben e pont 
rendeletének elég tétetett. Egy úttal javasoltatott, hogy mielőtt a zsinat 
kitűzendő határideje hozatnék kérdésbe, tekintve azt, hogy az egyház liivei-
nek e mindnyájokra nézve nagy fontosságú ügyben magukat kellőleg tájé-
kozni még idejök nem volt, a határidő kérdését még ez úttal mellőzve, uta-
síttatnának az esperességek, hogy e munkálatokat kíküldendő bizottmányaik 
által kimeritőleg tanulmányozzák, s irott véleményeiket azután illető superiu-
teiidentiáiklioz beterjesszék. 

Mely indítvány határozatul oly hozzáadással fogadtatott el, hogy 
annak idejében a superintendentiák is, a hozzájok beküldött véleményeket 
egymással is közöljék, hogy ez uton, a nézetek egyöntetű közös megállapo-
dásra jussanak, s az alatt az irodalommak is idő engedtetvén, e kérdést min-
den részében feivilágitni és megérlelni, abban bizonyos közvélemény alakuljon. 

Már e helyütt megjegyeztetvén, hogy a munkálatba némely értelem 
zavaró nyomda hibák csusztak be, mint péld. a perrendtartás 19. §-ába 
k e r e s e t l e v é l helyett keresz t lev él; a 26. §-ba pedig a l p e r e s helyett 
e spe re s . Mi ezennel kijavittatik. T. 

20. A megelőző pont kapcsában a nyomda költségek honnan fize-
tése iránt is kérdés tétetvén, 

addig is, míg erre megfelelő forrás nyittathatnék, az egy úttal felmutatott 
számla öszvege 449 frt 75 kral o. é. Hornyánszky Viktor ur számára az 
egyetemes pénztárból előlegeztetni rendeltetett. T. 

21. Ugyan azon jkönyv 25-ik pontjára, az egyetemes főtörvényszék 
választás utján a következő évre ekképen alakíttatott: 

I. A dunáninneni egyházkerületből felebbezett ügyekre nézve elnök-
ség : a bányai egyházkerület ikerelnökei; közbirák a következő renddel: 
világiak : Kubinyi Ágoston, Fabiny Teofil, Palló Sándor, Szentiváuyi Károly, 
Szloboda Ferencz, Balassa István; egyháziak: Schleining Károly tolnai esp., 
Láng Mihály, Sárkány János, Fabó Endre, Horváth Sándor ; a tanári karból: 
Torkos László és Batizfalvy István urak. 

II. A dunántuli egyházkerületből felebbezett perekre nézve elnök-
ség: a tiszai egyházkerület ikerelnökei; közbirák, világiak: Bánó József, 
Prónay Pál, Szentiványi Miklós, Szontagh Imre, Szontagh Pál (gömöri), 
Göniöry Pál, Schimmel Sámuel, Broz Jonatháh; egyháziak: Lumniczer 
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Adolf, Czékus István, Pékár Lajos, Bartholomaeidesz Gyula, Szalady Mihály, 
Hoznék Náthán, Fábry János, Buzágli János; a tanári karból dr. Pelecli 
János és Kramarcsik Károly urak. 

III. A bányai egyházkerületből felebbezett perekre nézve elnökség: 
a dunáninneni egyházkerület ikerelnökei ; közbirák, világiak : Osztroluczky 
Miklós, Mosóczy Lajos, Draskóczy Gyula, Prónay Dezső, Jeszenszky József, 
Samarjay Károly; egyháziak: Simkó Vilmos, Eösze Zzigmond, Leskó 
Mihály, Mészáros István, Szeberényi Lajos, Gayer János ; a tanári karból 
Lichner Pál, Csecsetka Sámuel urak. 

IV. A tiszai egyházkerületből felebbezett perekre nézve elnökség : a 
dunántuli egyházkerület ikerelnökei; közbirák a következő renddel, vilá-
giak : Eöry Sándor, Görgey István, Kiss Sándor, Horváth Károly, Beliczay 
Lajos, Marton Pál ; egyháziak: Tóth János, Pfeiffer Lajos, Bodiczky Kál-
mán, Tatay Sámuel, Szigethy Dániel ; a tanári karból : Müllner Mátyás és 
Gayer Sámuel urak. T. 

22. Ugyan azon jegyzőkönyv 26. pontjára a stipendiális választ-
mány 1870. május 11. és 12-én tartott ülései jegyzőkönyve terjesztetvén elő 

felolvastatott s az ösztöndijaknak az 1869—70-ki iskolaiévre szabályszerül eg 
történt kiosztása tudomásul vétetett. T. 

23. Ugyan azon jkönyv 27. pontjára az ott kiküldött bizottmány 
beadja jelentését az egyet, iskolai alapítványi kötvények s értékpapírok átvé-
tele, ujabb lajstromozása és elhelyezése iránt. 

Tudomásul vétetik, s a bemutatott lajstromok a tavali határozat sze-
rint egy példányban a levéltárba tétetni, más példányban pedig főfelügyelő 
urnák átadatni rendeltetnek. T 

24. Ugyan azou jkönyv 28. pontjára az egyet, iskolai alapitváuyi 
számadások megvizsgálására kiküldött bizottmány beterjeszti f. é. oktober 
5-éről felvett jegyzőkönyvét, mely szerint Vetsey Sándor egyet, pénztárnok 
urnák 1869. évről készített számadása megvisgáltatván, az rendben találtatott. 
A számadás szerint tett az évi bevétel 8495 frt 86 kr., a kiadás pedig 8495 frt 
13 kr. E szerint a pénztár maradvány 73 kr. Az egész vagyonállás teszen 
72,362 frt 68 krt; kamat hátralék 9532 frt 93 kr. A mennyiben az 1869. 
évi vagyonállás az 1858-kival egybehasonlitva 494 frt 9 kral kevesebbet mu-
tat, ez onnét ered, mert a b. Prónay Sándorféle 420 frt tőke — jóllehet már 
1868. jan. 20-án befizettetett, s az ez évi számadásban bevételbe is tétetett, 
még is az 1868. végével összeállított általános vagyonállás kimutatásában 
tévedésből mint még létező activ-tőke felvétetett. Ezentúl az is okozta a 
vagyouállásnak 1869. évbeni kevesbülését, mivel a Zelenayféle tőkétől 
1868-ban két évre járó kamat folyt be 1200 frttal, s ennek egy része ez évben 
tőkésittetett ; 1869-ben tehát e tőke után semmi bevétel nem volt, és még is a 
posonyi főiskolának 500 frt lőu kifizetve, mit az előző évben befolyt s taka-
rékpénztárba helyzett kamatokból kellett fedezni. 

A Zelenayféle alapítványi tőke után a 341 frt 25 kr. kérdés alatti 
kamat leszámításával 258 frt 7 kr. van rendelkezésre. 

Jelenti végre a bizottmány, miszerint pénztárnok Vetsey Sándor ur 
sok oldalú elfoglaltsága miatt, az egyetemes péuztávnokságróli lemondási 
óhajtását nyilváuitotta. 

Ezen jelentés folytán határoztatott : 
1. A mult évi 28. pofit alatti meghagyásnak hogy elég tétetett volna, 

a számadási jelentésből ki nem derülvén, az ezennel megujittatik, utasíttatván 
a pénzügyi bizottmány, hogy mind azon adósoknak, kik egy évi kamattal 
hátralékban vannak, vagy maradnak, a tőkéket azonnal mondja fel és 
hajtassa be. 

2. Általában a magánosoknál kihelyezett minden tőkékre nézve 
határoztatik, hogy azoknak a körülményekhez képest fokonkinti felmondása 
és behajtása legfelebb öt év tartama alatt eszközöltessék s ez az illető adó-
soknak azonnal tudtára adassék. 

3. Jövőre szabályul tétetik, hogy magánosoknál többé tőkék ki ne 



11 

helyeztessenek, hanem ezek a p. ü. bizottmány legjobb belátása szerint leg-
jobb hitelű értékpapírokba fektettessenek. 

4. A tartozási hátralékokra nézve a p. ti. bizottmánynak részletes és 
kimerítő jelentése a jövő egyet, közgyűlésre elváratik. 

5. Az alapítványok más tekintet alá esvén, ezeknek behajtására 
csak annyiban tétessenek meg a behajtási lépések, a mennyiben ezt az ala-
pitványlevelek tartalma megengedi, vagy a mennyiben az azokban foglalt 
kötelezettségeiknek az alapítók örökösei meg nem felelnének. 

6. A számadás egyébiránt helyesnek találtatván, Vetsey Sándor 
pénztárnok ur számára a szokott felmentvnéy kiadatni rendeltetik. 

7. Vetsey Sándor pénztárnok urnák bejelentett lemondása — hű és 
buzgó fáradozásának méltányos elismerése mellett elfogadtatván , s Edvi 
Illés (dám ur a pénztárnokság elfogadására késznek nyilatkozván, ugyan ő 
egyhangúlag el is választatott, évi fizetése 100 frtban megállapittatott ; ez 
által pedig az ellenőri hivatal jővén üresedésbe, ellenőrré — kinél a pénz-
tárnak egyik kulcsa is állani fog — dr. Szontágh Kálmán ur választatott meg 
egyúttal a pénzügyi bizottmány utasíttatván, hogy ezen hivatal változások által 
szükségessé vált átvételt és átadást eszközölje. T. 

25. A fenebbi 15. pont alatt kiküldött bizottmány, egy theologiai 
akadémia felállítása tárgyában, vonatkozással az acsai theol. tantervre és a 
m. kir. egyetemen felállitni szándéklott theol. karra — véleményét beterjesztvén : 

Miután az egyetemes gyűlés illy nagyfontosságú tárgyban a 
egyliázhivek meghallgatása nélkül, érdemileg nem határozhat : a beadott véle 
mény az egyházkerületekhez és esperességekliez oly végből leküldetik 
hogy lehető észrevételeiket e kérdésben, főfelügyelő úrhoz mielébb beter-
jesszék, hogy azokbó] az egész egyház egyesült véleménye alakuljon. Kije-
lentetvén egyébiránt, hogy az egyetem egy önálló theol. akadémia fel-
állítása iránti eddigi törekvéseit ezután is folytatni fogja tekintet nélkül a 
ministerí javaslat kedvező vagy kedvezőtlen sorsára. T. 

26. Ugyan azon jk v. 29. pontjára, a Zelenayfélej alapítványra vonat-
kozó pénztárnoki kimutatás benyujtatván e szerint az összes eddigi bevétel 
tőkében és kamatokban 12439. frt 37 kr. összes kiadás pedig: 11840 frt. És 
igy rendelkezésre áll 599 frt 32. kr, bele tudva azonban ebbe az Ocskayféle 
kérdéses kamat tartozást 341. frt. 25 kral. 

Tudomásul vétetik, és mivel az intézetek segélyezéséhez k ö t ö t t , 
3 év letelt, az összes tanintézetek felhivatnak, hogy szükségleteiket, a segé-
lyezésnéli figyelembe vétel végett, folyamodványilag a jövö e g y e t e m e s gyűlésre 
terjesszék elő. T. 

Oktober 7-én a közgyűlés folytattatván : 

27. A tavali jkönyv 31. pontjára felvétetett Peez Gyula egyetemes 
gyűlési tiszteletbeli jegyző urnák levélben is, élőszóval és bejelentett le-
mondása. 

Minthogy azonban e lemondáshoz a kölcsönös értesülések és felvilá-
gosítások folytán tovább nem ragaszkodott, s hivatalát folytatni ajánlkozott : 
ez alkalomból az egyetemes gyűlés elhatározta, hogy mivel a jegyzőkönyv 
német fordítása is Peez Gyula ur hivatalához vau kötve, melly tekintetből a 
gyülésekeui rendes megjelenése is kívánatos volna : ülések idején számára 
uti költségei és napi dijai fejében 25. frt. kifizetendő legyen. T. 

28. Ugyan azon jkönyv 32. pontjára főfelügyelő ur bemutatja a 
békési esp. elnökségnek leveleit, mellyek szerint nem sikerült orosházi 
lelkész Torkos Károly urat, egyetemes egyházi jegyzői hivatalának folytatása 
iránt nyilatkozatra bírni, jóllehet e végre záridő is tüzetett ki, mellynek siker-
telen eltelte után hivataláról lemondottuak fogna tekintetni. 

E szerint az egyetemes egyházi hivatal megürülvén, annak választás 
utjáni betöltése elhatároztatik, utasíttatván az egyházak, hogy szavazataikat, 

3* 
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a jövő 1871. évi martins végéig mélt. Kubinyi Ágoston úrhoz, mint az 1869. 
évi egyet, jegyzőkönyv 31-ik pontja alatt kiküldött, s ezen esetre is meg erő-
sített szavazatszedő bizottmány elnökéhez a maga utján bekiildjék, ugyan ezen 
31-ik pontnak egyéb rendelkezései is alkalmazandók levén. T. 

29. A 33. pontra felolvastatott a zólyomi esperességi elnökségnek a 
„Zpewnik'Migy iránti jelentése, melly a „Zpewnik"-társulat eredeti ezélja, 
alapitói, anyagi körülményei, számadásai, vállalatai sat. iránt kimeritő értesí-
tést nyújt. 

A jelentés megnyugtató tudomásul vétetvén, a jelentő elnökség 
utasittatik, hogy a „Zpewnik" féle bizottmány számadásaira nézve tovább is 
és évenkint hasonló módon járjon el; a ,,Zpewnik" bizottmánynak pedig saját 
ajánlata nyomán is kötelességévé tétetik, hogy kiadás előtt mind a,,ZpeAvnik", 
mind egyéb, az Istentisztelet gyakorlatára vonatkozó (asceticus) munkák 
szövegeit, a szükséges őrködés tekintetéből a superintendens urakkal közölje. 
Végre azon szerződés, meilynél fogva Hornyánszky Victor ur az egyetem 
irányában a gyámintézet javára fizetendő 1000 frt. erejéig kötelezte magát, 
akkép volna a változott viszonyokhoz képest megujitandó, hogy ezenöszveget 
a,,Zpewnik" pénztárába tartozzék fizetni. T. 

30. Ugyan azon jkönyv 34-ik pontjára Tranoscius ügyben kiküldött 
bizottmány beadja jelentését, melly szerint kétségtelenül kiderült az, hogy 
Bucsánszky Alajos ur a Trattner Károlyiféle nyomdával együtt mindennemű 
kiadási és megrendelési szerszödéseket is átvett, következőleg a Tranoscius 
kiadhatása iránti szerződést is; minél fogva a bizottmány, a felhívott pont alatt 
nyert meghatalmazásánál fogva dr. Szontagli Kálmán urat megbízta, hogy 
Bucsánszky Alajos urat az említett szerződés feltételeinek teljesítésére az 
egyetem nevében törvény utján is kényszerítse. 

Tudomásul vétetvén, az ügynek további szorgalmazása, ugyan azon 
bizottmány gondjaira bizatik. T. 

31. A 36-ik pontra jelentetett, hogy Vandrák tanár ur, feladatának 
igen nagy szorgalommal megfelelt, s hogy munkálata az egyetemes iskolai 
bizottság által is becsesnek Ítéltetett; bejelentetett egyszersmind, hogy a 
főtanintézetek nagyobb része észrevételeit e munkálatra be nem küldötte. 

Utasíttatnak az említett tanintézetek, hogy lehető észrevételeiket 
folyó év végéig az egyetemes iskolai bizottmányhoz maga utján beküldeni 
el ne mulasszák. T. 

32. A 39. pontra dr. Szontagli Kálmán vallásügynök ur beadja évi 
tudósítását, melly szerint a lefolyt évben többek között bártfai és kis-szebeni 
egyházaknak a közpénztárakbóli segély eztetése érdekében, a birdai harangvám 
kérdésében, — a bélai harangok közösségének elismerése tárgyában, — régi 
reversálisok alapján történt keresztelések tekintetében sat. sikerrel járt 
el, — az államsegélyek utalványozását több izben szorgalmazta, a mosóczi 
egyház úrbéri kötvényeinek devinculatióját eszközölte — Bucsánszky nyom-
dász ellen, a Tranosciusféle szerződés teljesítése végett a bírói éljárást megindí-
totta, — több reudü sürgős házassági felmentvényeket és katonakötelezettek 
nősülési engedélyét szorgalmazta, — ösztöndiják iránti kérvényeket a minis-
teriumnál ajánlott, — több váló — és másnemű perekben, jó sikerrel fáradozott 
sat. Ennek kapcsában, vonatkozással a tavalijköny 44. pontjára élőszóval 
jelenti ügynök ur, hogy tápdával ellátott tanintézeteinknek a jövedéki kihágások 
utáni birságokbóli részesítése megtagadtatik, minthogy arra a pénzügyministeri 
magyarázat szerint csak is bizonyos személyek s jelesül pénzügyihivatalnokok 
gyermekei tarthatnának igényt. 

Ezen jelentés elismerő tudomássúl vétetik ; s az utolsó pont kapcsában 
a tanintézetek figyelmeztetnek, hogy pénzügyi személyek gyermekei javára ezen 
részesítést igénybe venni el nem mulaszszák. T. 

33. A 40 ik pontra felolvastatott a m. vallás és közokt. ministeriumtól 
f. é. jan. 22 érői 1235. sz. a. érkezett leirat, melly a honvédelmi ministerium 
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által 1869. évi 17200 sz. a. kelt körrendelet következő szavaira figyelmeztet : 
„a tényleges szolgálati kötelezettség aluli felmentés igényének feltételei az 
ágost. kelv. és egységhivő hitvallás papjelöltjei és papnövendékeire nézve: 
Illy jelöltek és növendékek a tényleges szolgálati kötelezettség alul felmen-
tendők, ha a) valamelly hittudományi tanintézetigazgatójától kiadott és superint 
illetőleg püspök által megerősített bizonyítvánnyal igazolják, hogy a hittudo-
mányokat kellő szorgalommal és sikerrel hallgatják; és magukviselete kifogás 
alá nem kerül ; és b) superintendensük vagy püspökük bizonyítványával, iga-
zolni képesek, hogy a hittudományi tanulmányokat az egyházkerületi szabály-
zatok alapján legfelebb 3. év előtt jó sikerrel végezvén, még a papjelőltek 
közé tartoznak, és a maguk részéről mindent elkövettek, a mi tőlük a fenálló 
szabályok szerint valamelly lelkészi állomás elnyerbetésére követeltetik." 

E szerint ezúton a kérelem teljesíthető nem lévén, a törvényhozásnál 
kérvény utján fog szorgalmaztatni, hogy a nevelők és tanitóka hadkötelezettség 
alúl felmentessenek. T. 

34. A 41-ik pontra, felvétetett Tornyos Pál váczi lelkész jelentése, 
mely szerint a lefolyt iskolai évben a váczi siketnéma intézetben 8. ágostai, 
hitv. növendék nyert oktatást, s pedig hat magyar országi, egy erdélyi, egy 
csehországi. Kéri a jelentő, tekintettel arra, hogy az intézet jótékonyságát 
erdélyi szerencsétlenek is élvezik, az erdéiyift. superintendentiahozzájárulását 
is az ő díjazásához, kieszközöltetni. 

Tudomásul vétetvén, a főtiszt, erdélyi superintendentia is fel fog 
az elnökség által kéretni a hozzájárulásra. T. 

35. A 45. pontra, felolvastatott a m. vallás és közokt. ministerium f. 
é. jun. 26-áról 13843. sz. a. kelt leirata, melly szerint a négy egyház kerület 
számára 1870-re megállapitott 20,000 frtnyí országos segélynek fele része 
— kerületenkénti 2500 frt. részlet öszvegekben a posonyi, győri és pesti 
adóhivataloknál folyóvá tétetett, a hol az illető superintendens urak által 
szabályszerű nyugta mellett felvehető, a segélyöszveg másik fele későbben 
fogván folyóvá tétetni. 

A felosztás módját illetőleg ez úttal is a tavali arány, vagy is a 
20,000 frtnak négy egyenlő részbeni elosztása tartatván meg az ott kifejezett, 
fentartás mellett, — miután egyébiránt el nem fojthatja az egyetemes gyűlés 
azon érzelmét, miszerint ezen országos segély sem az egyház szükségeinek, 
sem századokon keresztül tett országos szolgálatainak meg nem felel, sem még 
csak az erdélyi hitrokonok számára megállapitott öszveggel is arányban nincs; 
hogy továbbá annak értékét nagy részben még azon körülmény is csökkenti, 
miszerint az egyháznak az iránti szabad rendelkezése is korlátolva van : ezért 
elhatároztatik egyfelől a törvényhozáshoz kérelmet intézni, mind a segély 
összegnek felemelése, mind pedig az egyház az iránti szabad, rendelkezési 
jogának biztosítása végett; másfelől ezen és egyéb ez ügyben tehető javaslatok 
összeállítása és mielébbi beterjesztése végett főtiszt. Székács József sup. és 
Zsedényi Ede urak elnöklete alatt, Major Pál, Fest Imre, Eöry Sándor, Horváth 
Sándor, Szontagh Pál és Matuska Péter urakból álló bizottmány küldetik ki. T. 

36. A 46. pontra Szénássy Sándor levéltárnok ur jelentése olvas-
tatott fel, mellyben a levéltári helyiségben levő bútorzat leltára, a szekrények 
tartalma, az elenchusok száma és tartalma közöltetik, s egyszersmind jelentő 
urnák egyéb bokros elfoglaltsága miatti lemondása foglaltatik. 

A jelentés tudomásul vétetik, az indokolt lemondás elfogadtatik, s 
egyúttal dr. Heiurich Gusztáv tanár ur levéltáruokul megválasztatik, az ez 
által szükségessé vált átadás eszközlésére a levéltári bizottmány utasíttatván. 

T. 
37. Ennek folytán szóba hozatván, hogy az egyetem tulajdonát tevő, 

s a régi teremben kifüggesztve volt arczképei az egyház körül halhatlan 
érdemeket szerzett férfiaknak jelenleg felfüggesztve sehol sincsenek: 

Ezeknek holléte iránt a pesti egyház Kubinyi Ágoston ur közbenjöt-
tével megkérettetui azon óhajtás kifejezése mellett határoztatik, hogy a kérdéses 
arczképeknek a kisebb termekben helyt adni szíveskedjék. ' T. 

4 



14 

38. Az 51. pontra bemuttattatott az egyetemes főtörvényszéknek a 
palotai egyház lelkészinványának leszállitása ügyben hozott ítélete, melly -
szerint a dunántuli egyházkerület törvényszékének 1869. aug. 18-án hozott 
Ítélete, az esperességi törvényszéki ítéletben felhozott indokoknál fogva, 
helybenhagyatik, s a pervesztes palotai egyház 29 frt 50 kr. fuvarköltségben 
elmarasztaltaik. 

Felolvastatván, tudomásul vétetett. T. 

39. Az 54-ik pontra vonatkozólag felmutattatott a m. vallás és közokt. 
ministeriumnak f. é. 9700 sz. a. kélt leirata ; mellyből szintúgy, mint az elnöki 
előterjesztésből is értesült az egyetemes közgyűlés arról, hogy főfelügyelő ur 
ő nmgának Berlinben tartózkodása alatt porosz cultusminister ur ő excllja 
szives előzékenysége mellett sikerült, a uémet országi magyar alapítványok 
kimutatását, sőt a vonatkozó okiratokat is hiteles alakban megszerezni, s a 
közgyűlésnek ez alkalommal be is mutatni. 

A közgyűlés örömmel és hálás köszönettel fogadja főfelügyelő buzgó 
fáradozásának ezen eredményét, s mind főfelügyelő ur, mind a porosz cultus-
minister ur ő excelljáik irányában jegyzőkönyvileg is kifejeztetni határozta 
hálás elismerését. T. 

40. Felvétetett a n.-rőczeifőgymnasium pártfogósága részéről a tiszai 
egyházkerület határozata ellen, melly szerint a nevezett kerület a n.-rőczei 
fögymnasíumtól azt kivánja, hogy iskolai bizonyítványait „magyarnyelven is" 
állítsa ki, intézett felebbezés, mellyben a rőczei főgymnasium ezen az alapítók 
által kikötött feltételekkel ellenkező megszorítás és eléirás alul felmentetni és 
eddigi gyakorlatánál, mely szerint isk. bizonyítványait egyedül szláv nyelven 
adta ki, ezentúl is meghagyatni kéretik, annál iukább, mert ezt az országos 
törvény nem tiltja, mert a többi nemzetségek hasonlóan járnak el, s mert az ág. 
h. evang liivek a hazában leginkább szlávok; 

Miután az egyetemes gyűlésen jelenlevő tiszai kerület képviselője 
Üzékus István főesperes kinyilatkoztatta, hogy azon határozat, melly szerint a 
bizonyítványok „magyar nyelven is" kiállitandók, úgy értetett, hogy, meg-
hagyatván külömben a bizonyítványok szláv szövegezése, csupán ,,a tantár-
gyak" és ,,az osztályzat" jeleztessenek magyar nyelven is; az egyetemes 
gyiilés meg van győződve, hogy a folyamodó pártfogóság a tiszai kerületi 
gyűlés illy értelmű határozatában megnyugszik. 

41. Csulkay András pesti magyar egyházíiuak 8 frt. o. é. Graliczky 
Pál isk. szolgának 6 frt. o. é. 

Az egyetemes pénztárból ez úttal is utalványoztatik. 

42. Ezek után az elnöklő főfelügyelő urnák, valamint elnöktárs 
főtiszt, superintendens uruak lelkes beszédei mellett a közgyűlés berekesz-
tetett. T. 

Sz. 
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