A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikusok négy egyházkerülete
1872. évi october 3, 4 5-ik napjain Pesten tartott egyetemes egyházi közgyűlésének

JEGYZŐKÖNYVE.
Ezen egyetemes egyházi közgyűlés october 3-án és 4-én nagyméltóságú tótprónai és
blatniczai báró Prónay Gábor ur egyetemes egyházi s iskolai főfelügyelő és főtisztelendő
Geduly Lajos ur dunáninneni egyházkerületi superintended — october 5-én pedig egyetemes
főfelügyelő urnák s a hivatalra nézve idősb egyházkerületi felügyelők akadályoztatása folytán
méltóságos báró Podmaniczky Frigyes ur bányakerületi felügyelő s ugyancsak főt. Geduly
Lajos superintendens ur ikerelnöklete alatt tartatott meg.
October 4-én az egyetemes egyházi gyűlés tagjai 0 es. s apóst. kir. Felségének dicső
névünnepe alkalmából, ülés előtt a templomban gyülekezvén, Isten áldását kérték 0 Felségére,
a legmagasabb fejedelmi családra s annak fényes tagjaira.
Ezen egyetemes egyházi közgyűlésen

jelen voltak:
A dunántúli egyházkerületből ;
Karsay Sándor superintendens,
Schleining Károly,
esperesek.
Tatay Sámuel,
I
Schmid Mihály,
Kolbenhayer Mór,
Horváth Sándor,
Schneider Károly,
Németh Károly,
lelkészek.
Bognár Endre,
Udvardy József,
Szutter Károly,
Jankó Dániel,
Müller Mátyás, )
Petrik János,
) tanárok.

Báró Prónay Dezső, esp. felügyelő.
Eőry Sándor,
Takács Lajos,
Káldy Gyula,
Major Pál, esp. felügyelő.

A dunáninueni egyházkerületből;
Geduly Lajos, superintendens,
Lesko Mihály, esperes,
Nóvák Sám. esperes,

Szentiványi Márton, ker. felügyelő,
Paulini Tóth Vilmos, esp. felügyelő,

—

Baltik Frigyes alesperes,
Ritter Károly,
) lelkészek.
Polevkovics Gusztáv, $
Csecsetka Sám. igazgató tanár,
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Kubinyi Árpád,
Mudrony Mihály.

A bányai kerületből;
Dr. Szeberényi Gusztáv, superintendens,
Sárkány János,
Sárkány Sámuel,
Stur Dániel,
esperesek.
Frink János
Doleschall Sándor,
Pékár Lajos,
Dedinszky János,
Lang Mihály,
Dr. Székács József,
Fabó András,
Stehlo András,
lelkészek.
Massányi Mihály,
Händl Vilmos,
Raab Károly,
Jeszenszky Károly,
Breznyik János,
Tatay István,
Zsilinszky Mihály,
tanárok.
Haberern Jonathan,
Batizfalvy István,
Szénássy Sándor,

Báró Podmaniczky Frigyes, ker. felügyelő'.
Radvánszky Antal, esp. felügyelő,
Kubinyi Ferencz,
Kubinyi Ágoston,
Dezsewffy Ottó.
Veres Pál, esp. felügyelő,
Kemény Miháty, esp. felügyelő,
Bodó Lipót,
„
M
Fabinyi Teofil,
Szontágh Pál,
Reil Pál,
Balassa István,
Edvi Illés Ádám, egyet, pénztárnok,
Hunfalvy Pál,
Kanya Pál, egyetemes levéltárnok,
Keblovszky Lajos.

A tiszai egyházkerületből;
Czékus István, superintendens,
Zsedényi Ede, ker. felügyelő,
Lipták István, esperes,
Bánó József collég, felügyelő
Farbaky József, ker. jegyző,
Péchy Tamás, esp. felügyelő,
Zelenka Pál,
I jeik£szek
Török Sándor, algymn. felügyelő.
Jungmann Dániel,
í
Csiskó János,
)
Dr. Vécsey Tamás, igazg. tanár,
Haj esi Sándor, tanár,
s több egyházi s világi urak, továbbá Győry Elek, ezen gyűlés világi főjegyzője,
Haan Lajos ezen gyűlés helyettesitett egyházi főjegyzője és Petz Gyula ezen gyűlés tiszteletbeli egyházi jegyzője.

Mely

alkalommal:

1. Az egyetemes gyűlés tagjai mindenek előtt a templomba seregelvén s Isten szent lelkét munkálkodásaikhoz segitségül Jiiván, ezután
az ülésterembe vonultak ; hol is őket egyetemes Főfelügyelő ur — ki megjelenésekor a szeretetteljes ragaszkodás élénk nyilatkozataival fogadtatott — lelkes és nyájas szavakkal üdvözölvén, s ezzel a gyűlést megnyitottnak nyilvánitván : sajnálkozását fejezte ki a felett, hogy ezúttal gyengélkedő egészségi állapota miatt tartózkodnia kell egyházunk viszonyainak
hosszabb beszédben és teljesebb képben leendő ecsetelésétől, miért is kénytelen mult évi sáfárkodását főbb vonásaiban előtüntető Írásbeli jelentésre
szorítkozni- Felemiitvén ezután, hogy a gyűlés alakítása képezi annak
első teendőjét, az egyetemes világi jegyzői hivatal betöltésére vonatkozólag

kiküldött szavazatszedő bizottmány nevében jelenti : hogy a szavazatok
általános többségével Dr. Győry Elek pesti ügyvéd ur választatott az egyetemes egyház világi főjegyzőjévé.
Ezen hivatalos jelentés tudomásul vétetvén, a választott főjegyző
ur közgyűlési határozat folytán a szokott esküt azonnal a gyűlés szine előtt
letette és székét elfoglalta.
G.
2. Minthogy főt. Dr. Szeberényi Gusztáv urnák bánya kerületi
superintendenssé lett megválasztása folytán ezen egyetemes gyűlésnek egyházi főjegyzői hivatala üresedésbe jött
addig is, míg ezen hivatal az egyházak törvényes választása által
betöltetnék, ideiglenesen egyetemes egyházi főjegyzőnek Haan Lajos békéscsabai lelkész ur helyettesitetett s egyszersmind elhatároztatott, hogy az
egyházak ezen hivatal betöltésére vonatkozó szavazatai 1873. évi május
utolsó napjáig lesznek Egyetemes Főfelügyelő úrhoz beküldendők. A sza
vázátok felbontásával Egyetemes Főfelügyelő ur elnöklete alatt Fabini Teofil, Kubinyi Ágoston, Dr. Székács József, Sztehlo András, és Győry Elek
urak bizattak meg.
G.
3. Olvastatott az egyetemes gyűlési világi-jegyzői hivatalra beküldött szavazatok felbontásával és számbavételével megbizott bizottmánynak jelentése, mely szerint Dr. Győry Elek úrra esett : 305, Dr. Matuska
Péter úrra 40, Dr. Szelényi Károly úrra 27, Dr. Görgey István úrra 18,
Csengey Endre úrra 5, Dr. Schmidt Titus úrra 3, Dr. Lövik Adolf úrra 3,
Benedikty György úrra 3, Zsembery István úrra 3, Szontagh Pál úrra 2,
Dr. Szedenics János úrra 2, Greguss Ágoston úrra 1, Kemény Mihály ú r r a
1, Dr. Stehlo Kornél úrra 1, Kálnay János úrra 1, Batizfalvy István ú r r a
1, Plachy Bertalan úrra 1, Boor József úrra 1, Szentiványi Bernáth úrra 1,
Hunfalvy János úrra 1, Ivánka Imre úrra 1, Dr. Büsbach Péter úrra 1,
Schreiner Károly úrra 1, és Eőry Sándor úrra egy szavazat.
A szavazási eredmény Egyetemes Főfelügyelő ur által a gyűlés
mielőbbi alakitása tekintetéből az ülés kezdetén bejelentetvén, ezen jelentés egyszerűen tudomásul vétetett.
G.
4 . Olvastatott Egyetemes Főfelügyelő urnák a lefolyt évre vonatkozó jelentése, melyben következőket terjeszti elő :
1. Habár egyházi közigazgatási életünk a lefolyt évben szerves
működésében, rendesen, minden akadály nélkül folyt le, ugy még is egyetemes egyházunkat egy nagy morális veszteség érte, melyet felemliteni e
helyen elnöki szomorú teendőimhez tartozik. Első sorban áll e tekintetben
főtisztelendő Székács, mélyen tisztelt főpásztorunk és püspökünk állásáról
lett lemondása, — ki magasztos szellemével egyházunkban a buzgóságot
csak nevelte, az egyetemes egyházat szükség esetében áldozatkészségre,
hogy ugy mondjam, felvillanyozta. Áldott leend neve egyházunk történetében ; és midőn e helyen hálás elismerésünket jegyzőkönyvileg nyilvánitani és sajnos érzületünknek lemondása felett, kifejezést adni, szivünk parancsának nézném, ugy hiszem, csak is egyetemünk közakaratával és belső
óhajainak érzelmeivel találkozom.
2. A második veszteség Dr. Szontagh Kálmán halála által érte
egyetemünket, ki az életjavában a munka, erő és kedv teljében, az élők
sorából kisz ólittatott. 0 12 éven keresztül, hiven, erélylyel és egész odaadással működött, mint egyetemünk ügynöke, és e téren tett szolgálatai
tanusitják leginkább bokros érdemeit. A boldogult iránt hálánkat és szomorú érzelmünket jegyzőkönyvileg kifejezni, és igy emlékét örökíteni
csakis hálánk adója leend, midőn ezt nyilvánítom, azt hiszem, ezúttal a
nagytiszteletü egyetem közakaratát tolmácsolom.
3. A mi közigazgatásunkat illeti, erre nézve van szerencsém a
következőkben beszámolni.
A mult egyetemes gyűlésből elrendelt feliratokat eljuttattam
rendeltetésük helyére, azonban azokra válasz még nem érkezett.
4. A tanintézetek hozzám beküldött 1870/71. évi tudósításait a
magas vallás és közoktatási ministeriumhoz felterjesztettem, s az azokra
kelt válaszok ezennel be mutattatnak. Felterjesztetett hasonlólag a győri

egyház-gyülekezetnek azon jegyzőkönyvi kivonata, melg szerint a nm, vallás és közoktatási ministeriumnak 25.371. sz. a. kelt leiratához képest
pénzügyi viszonyai tekintetbe vételével a tanárok számát egyelőre egygyel
szaporítani határozta, erre azonban még válasz nem érkezett.
5. A Roth-Telekv-féle ösztöndijjak, mint az ezennel bemutatott
tudósításból kiderülend, az erre hivatott bizottmány közreműködése mellett ez évben is szabályszerüleg kiosztattak.
6. A pénztári számadások pontosan megvizsgáltattak, s rendben
találtattak, mit az erre vonatkozó tudósitás igazol.
7. A jegyzőkönyv 13. pontjának értelme szerint, a 4 főtisztelendő
kerületek közül a képezdék és népiskolák számáról, állapotjáról és felekezeti vagy községi minőségről csak a tiszai kerületből érkezvén jelentés, a z t
ezennel van szerencsém bemutatni.
8. Az egyetemes egyházi legfőbb törvényszékek ezen közigazgatási évben több perben hoztak Ítéletet és pedig névszerint :
a) Kacsfalvi lelkész hivány ügyében.
b) A felső pokorágyi egyház Czavar András és Hoznak Pál
ellen,
c) A felső Skalnoki egyház, alsó Skalnok ellen,
d) A felső Ráhói egyház, alsó Skalnok ellen,
e) A Szemlaki egyház néhány tagja által Goldberger Pál
lelkészük ellen. Balthazár Lajos Szarvasi iskola tanitó ügyében. Mely
ítéletek szabályszerű foganatosittatásuk végett az illető hatóságokhoz leküldettek.
Ezen elnöki jelentés 1. és 2-ik pontjában tolmácsált érzelmek hű
kifejezését tartalmazván azon közérzületnek, melylyel az egyetemes gyűlés
főtiszt. Székács József urnák főpásztori hivataláról való lemondását, és boldogult Szontágh Kálmán egyetemes ügynök emlékét kiséri, közakarattal
kijelentetett : hogy az egyetemes gyűlés hálás elismeréssel viseltetik főt.
Székács József ur érdemei iránt, és sajnos érzülettel fogadta főpásztori hivataláról való lemondását ; hogy továbbá mélyen elszomorodva érzi a veszteséget, mely boldogult Szontágh Kálmán elhunyta által érte, kinek emléke
fölött őszinte hálával adózik.
Egyebekben a jelentés tudomásul vétetvén, egyetemes Főfelügyelő
ur hálásan vett buzgó eljárása helyeseltetett; mely alkalomból egyszersmind meleg részvétének adott az egyetemes gyűlés kifejezést, azon sajnos
változás fölött, mely rövid idővel ezelőtt Egyetemes Főfelügyelő ur egészségi állapotában beállott, valamint benső örömének a gyors javulás felett
s azon forró óhajának, hogy mielőbb visszanyerje a közjó és különösen
egyházunk érdekében oly becses egészségének teljes birtokát.
G.
Egyetemes Főfelügyelő ur által indítvány tétetvén az iránt,
hogy a vallás ügynöki hivatalnak külön egyén által leendő betöltése helyett, a vallás ügynöki teendőkkel az egyetemes gyűlés világi jegyzője bi1
zassék meg,
ezen indítvány elfogadtatott oly kijelentéssel, hogy a vallás-ügynöki teendőknek az egyetemes világi jegyzői hivatallal való egybekapcsolása. egyedül a jelenlegi világi jegyző hivatali hatáskörére szorítkozik.
6. Ezzel kapcsolatban szóba hozatván a jegyzői fizetések, valamint a tót és német fordítók díjazásának szabályozása,
a világi főjegyző fizetése tekintettel az 5-ik pontban foglalt határozatra évi 400 frtban, az egyházi főjegyzőé évi 150 frtban állapíttatott
meg ; az egyetemes gyűlés jegyzőkönyveinek tót és német nyelvekre való
lefordítása külön-külön 50 írttal határoztatott dijjaztatni.
G.
H. A fentebbi ponttal összefüggésben felmerülvén annak szüksége, hogy a jegyzőkönyvek tót nyelvre lefordítása iránt intézkedés tétessék,
ezzel Haan Lajos békés-csabai lelkész ur b zatott meg.

8 . Olvastatrán a mult 1871. évi október 4-én és következő' napjain tartott egyetemes gyűlés jegyzőkönyve, annak 4-ik pontjára, mely szerint a protest, katonáknak más vallási szertartásokra kényszeritése tárgyában, ezen jogtalan eljárás ellenében ujabb felirás határoztatott, egyetem.
Főfelügyelő ur jelenti, hogy ezen határozatnak elég tétetett, a felirásra azonban még válasz nem érkezett.
Ennek kapcsában főt. Geduly Lajos superintendens s egyházi elnök ur által a dunáninneni egyházkerülettől nyert utasitása értelmében sajnosan hozatott fel : hogy egyházunk még mindig nem élvezi a jogegyenlőség áldásait, de sőt, hogy még a létező törvények sem részesülvén kellő
tiszteletben, egyházunk jo^ai folytonos sérelmeknek vannak kitéve ; mely
szomorú ténynek egyik főokát abban látja a dunáninneni egyházkerület,
hogy a vallásközi viszonyokra vonatkozó törvények s igy különösen az
1868. évi LIII. t. czikk, nem foglalnak magukban oly szabványukat, melyek alkalmasak volnának a törvénysértéseknek gátot vetni, a törvények
megtartását kényszerrel is eszközölni s a törvényszegést hatályosan megtorolni. Előadja ezután, hogy a dunáninneni egyházkerületben oly esetek
merültek fel, melyek világos ellentétben állnak az 1868 LIII. törvényczikkel, és mindamellett a m kir. vallás és közoktatási ministerium részéről orvoslást nem nyertek; igy Nagy-Szombatban az ottani kath. lelkész megkeresztelt egy protestáns apának gyermekét, ugyanott a kath. egyházba fölvétetett egy jezsuita áldozár által protestáns, a nélkül, hogy az áttérés törvényes feltételei megtartattak volna, és ugyanazon jezsuita áldozár által
megköttetett egy vegyes házasság, a nélkül, hogy az a prot. lelkésznek tudomására hozatott s a kihirdetés megtörténhetett volna ; és midőn ő a m .
kir. vallás és közoktatási ministeriumnál keresett orvoslást ; az elintézés
abból állott, hogy a kath. lelkésznek meghagyatott, miszerint a keresztelési ténykedésről a prot. lelkészt értesitse, a többi esetekre nézve pedig
az illető törvényszegő jezsuita szerzetes utasittatott, hogy jövőre ily törvény-ellenes eljárástól tartózkodjék, mint ez a bemutatott s felolvasott
1872. évi 22,307. sz. alatt kelt ministeri leiratból látható.
A többi egyházkerületek részéről szintén több sérelmes esetek
jelentetvén, melyek szerint a re versalisokkal, a vegyes házasságok megkötésénél s az azokból származó gyermekek keresztelésénél törvény-ellenes eljárás követtetik ; melyek szerint továbbá a vegyes házassági válóperekre vonatkozó törvényes liatározmányok a kath. szentszékek eljárása
által tényleg illusoriusokká válnak :
inditványoztatott, hogy e tárgyban az országgyűléshez oly tartalmú kérvény intéztessék, melyben előadatván a fenforgó sérelmek, egyszersmind megjeleltessenek azon törvényhozási intézkedések, melyektől a
magyarhoni ág. hitv. evangélikusok sikeres orvoslást várnak.
Ezen inditvány elfogadtatván, az országgyűléshez intézendő kérvény szerkesztésével Egyetemes Főfelügyelő ur elnöklete alatt egy bizottmány küldetett ki, melynek tagjaivá választattak : mind a négy egyházkerületi superintendens és egyházkerületi felügyelő urak, továbbá főt.
Székács József, Bánó József, Fabini Teofil, Radvanszky Antal, Kubinyi
Ágoston, Takács Lajos, Péchy Tamás, Szontágh Pál, és Dr. Yécsey Tamás urak ; felliatalmaztatván, egyúttal e bizottmány, hogy az általa szerkesztett kérvény benyújtása iránt intézkedjék.
G.
0. A dunántuli kerület követei utasításuk nyomán elhatároztatni kérik : hogy — miután a vegyes házassági válópereket szabályzó
1868 : 48. t. cz. nem terjed ki azon esetekre, hol a katliol. vagy görögkeleti
fél a sz. szék, mint illetékes forum által el választat ott és a felbontó itélet
után az evang. egyházba áttérvén ujabb házasságra lépni kiván — az illetékes polgári törvényszékhez legyen-e utasítandó, hogy ez a felbontást
végelválásnak jelentse ki, vagy pedig ily esetre az 1868 : 53. t. czikk 8.
pontja volna alkalmazandó, mely szerint az áttértnek minden cselekvénye
azon egyház tanai szerint Ítélendő meg, melybe áttért és az elhagyott egyház elvei rá nézve semmiben sem kötelezők.
Erre a bányakerület követei előadják : hogy e kérdés a magas

ministeriuranak 1868. apr. 22-én 5259. sz. a. kelt s annak idejében a kerületi elnökségekkel elnökileg közölt leirata által már tényleg megoldatott
König Péter, újvidéki lakos abbeli folyamodványára, hogy neki — ki a kalocsai sz.-szék által ágytól és asztaltól, mint, róm. kath. elválasztatott és
később az evang. hitre tért, neje meg ó hitű görög vallásra térvén, újra
férjhez ment — adatnék meg az engedély újra házasságra léphetni ; azt válaszolván a ministertum hivatolt leírásában : „hogy törvényeink értelmében
folyamodó minden engedély nélkül szabadon házasodhatik."
Jelentik továbbá ugyanazon követek, hogy a bányakerület 1868.
october 1 — 6. napjain tartott közgyűlésében, jkvi 5. pont alatt, lelkészeit
már utasította is, hogy hasonló esetekben a miniszteri leirat értelmében
járjanak el ; jelentvén végül azt is, hogy ily értelemben négy év óta már
tettleg számos ilyen házasság köttetett.
Az egyetemes gyűlés a ministerium álláspontját s a bányakerületnek abból folyó gyakorlatát elfogadván, utasítja a lelkészeket, hogy a
kath. vagy görögkeleti sz.-székek által elválasztott emiitett vallásokbeli
feleknél, ha ezek az evang. vallásra áttérnek, s a sz.-szék elválasztó Ítéletét,
hiteles okirattal igazolják, ujabb házasságra lépésükkor az 1868: 5a. t. cz.
8. §. értelmében járjanak el s azokat, ha az újból kötendő házasságra nézve
a polgári törvény által felállított tilos fokok fenn nem forognak — megtartván egyébiránt az egyház gyakorlatát — szabadon eskessék meg ; annál is
inkább, mert a sz.székek elválasztási érvei az evangelikusnk felbontó érveivel azonosak.
1 0 . Előterjesztetik továbbá, bogy a fentebbi pontban előadottak
minden kétséget kizáró következménye az : hogy akár az ott emiitett kath.
vagy görögkeleti sz -székek által elválasztott, s az elválás után evang. hitre
áttért, — akár az illetékes ítélőszékek által evang. elvek szerint elválasztott
evang. felek, evang. féllel szabadon kelhetnek egybe — de ha kath. vagy
görögkeleti hitvallású, egyébiránt teljesen szabados özvegygyei vagy hajadonnal kíván, elválasztott házastársának még életében, összekelni, azon
kérdés támad : mily eljárást kövessen az evang lelkész, szemben a kath.
lelkész szel, ha ez, az ily házasságnak érvényét saját egyháza szempontjából el nem ismervén, ahhoz beleegyezését nem adja, s az ily házasfél kihirdetését s elbocsáttatását megtagadja?
Az ily esetekbeni eljárásra nézve utasíttatnak a lelkészek, hogy
magukat szorosan az 1868: 53. t. ez. 9. és 10. §§-hoz szabják, s ha a kath.
lelkész csak azzal indokolná a hirdetés vagy elbocsátás megtagadását, mivel az ily házasság egyháza hitelveibe ütköző : azt tudomásul véve, a feleket annál bátrabban eskessék meg, minthogy ily esketések már történtek,
Erdélyben pedig napirenden vannak, s minthogy az evang. egyház saját
hitelveit a kath. egyház hitelveinek alá nem rendelheti.
11. Ugyanazon jegyzákönyv 5. pontjára Szénássy Sándor egyet,
könyvtárnok ur Írásban jelenti, hogy a könyvek száma, ugyanannyi maradt, mint a mult, évben volt.
Tudomásul szolgál.
U. a. jkv 6. pontjára jelentés nem érkezvén
A tavali határozat megujittatik.
É3. U. a. jegyzőkönyv 8. pontjára olvastatott a dunántúli egyházkerületi tanárvizsgáló bizottmány jegyzőkönyve, melyszerint Gombócz
Miklós a történet és philosophiai tantárgyakból tanítási joggal ruháztatott
fel és felgymnasiumi tanári oklevelet nyert.
Tudomásul vétetik.
14:. Bemutattatik a dunáninneni egyházkerületi tanárvizsgálóbizottmány 1872. augustus 28-án tartott ülésének jegyzőkönyve, melyszerint algymnasiumon való tanítási joggal Adamis Károly, Dérer Gusztáv és
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Institorisz József ruháztattak fel és nekik a tanári oklevél kiadatni határoztatott.
Tudomásul szolgál.

G.

lí>. Olvastatott a dunáninneni egyházkerületi tanárvizsgáló-bizottmány 1872. április 2. tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint Glatz
Henrik magát a theologiai tanárság tekintetéből vizsgálatra bocsáttatni
kérvén, e kérelme teljesitendőnek találtatott, s a vizsgálat eszközöltetvén,
nevezett Glatz Henrik a theol. tanárságra alkalmasnak találtatott.
Helyeslőleg tudomásul vétetik.

G.

JÖ. Kapcsolatban az előbi pontnál felmerült kérdéssel, inditványoztatván hogy a tanári vizsgálat terjesztessék ki általában az akadémiai
tanárokra, s ennek megfelelőleg egészíttessenek ki az egyházkerületi tanárvizsgáló bizottmányok,
ezen inditvány elfogadtatott, s a superintendens urak felkérettek,
hogy illető egyházkerületeikre nézve a tanárvizsgáló-bizotfmányokba ezen
határozathoz képest választandó tagokat, jelen gyűlés tartama alatt, hozzák
javaslatba.
G.
1 7 . A bányakerület részéről jelentetik, hogy tanitási joggal felruháztattak s rendes tanári oklevéllel elláttattak, Weber Rudolf a felgymnasiumra nézve történelem és latin nyelvből, Kovalovszky Lajos pedig az
algymnasiumra nézve.
Tudomásul szolgál.

G.

1&. Olvastatott a tiszai egyházkerület f. évi julius havában tartott közgyűlési jegyzőkönyvének a folyó évben tartott tanárvizsgálatokra
vonatkozó pontja, melyszerint tanitási joggal felruháztattak s rendes tanári
oklevéllel elláttattak:
Gretzmacher Gyula a latin nyelvből az algymnasiumban, a német
nyelv s irodalomból a felgymnasiumban ; Grosz Ernő a latin nyelvből az
algymnasiumban, a bölcsészet s történelemből a felgymnasiumban; Wjeszt
Károly a mennyiségtanból az algymnasiumban, a történelemből a felgymnasiumban; Terray Gyula, a történelemből az algymnasiumban oly lekötelezéssel, hogy miután algymnasiumi magyar nyelv tanárnál a magyar irodalom ismerete el nem engedhető, abból a vizsgát egy év múlva pótlólag
tegye le, beadott magyar dolgozata elfogadtatván; melyszerint továbbá
Horváth Sándor és Pollonyi Károlynak a határidő meghosszabbítása iránti
kérelmük az egyetemes gyűlés elé pártolólag határoztatott terjesztetni.
Tudomásul vétetvén a kérelmezett határidő
Horváth Sándor és Pollonyi Károly részére megadatott.

meghosszabbítás
G.

IS). A mult évi jegyzőkönyv 8-ik pontjának szerkezete
akkép javittatik ki, hogy a határozat 5-ik sorában előforduló
„tanár vizsgáló-bizottmány" elé a „bányakerületi" megjelelés iktatandó.
G.
Főt. Geduly Lajos superintendens s egyházi elnök ur előterjeszti, hogy a mijavai tanitó választási ügyben, mely a mult évi jegyzőkönyv 38. pontja szerint a végett utaltatott vissza illetőségéhez, hogy hivatalos uton és kellő értesítés mellett terjesztessék az egyetemes gyűlés elé,
az egyházkerület részéről a szükséges eljárás megtörtént, és bemutatja
az összes iratokat.
A beterjesztett iratok megvizsgálása végett főt. dr. Szeberényi
Gusztáv superintendent ur elnöklete alatt, Pékár Lajos, Breznyik János,
Lipták István és Massányi Mihály urak küldettek ki; jelentésük jelen gyűlés tartama alatt el váratván.
G.
£1. A mult évi jkv 9-ik pontjára olvastattak a m. kir: vallás és
közoktatási ministeriumnak f. évi 25,981, 25372, 31,395 és 25,371. sz. a,
kelt leiratai, melyek szerint : a szarvasi főiskolának, a selmeczi lyceumnak
2*
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a pesti-, beszterczebányai- s aszódi gymnasíumoknak, és a békéscsabai polgári iskolának, továbbá az eperjesi collegiumnak, a kézsmárki lyceumnak,
a rozsnvói, iglói nagy-rőczei felgymnasiumoknak. a rimaszombati, nyíregyházi, sajó-gödei, és miskolczi gymnasiumoknak. ágy szintén a sopronyi lyceumnak, a győri és bonyhádi algynmasiumoknak, végül a pozsonyi lyceumnak s a turócz-szentmártoni gymnasiumnak felterjesztett 1870—71..tanévi
tudósitványai általában tudomásul vétetnek, a turócz-szentmártoni tudósitványra megjegyeztetvén, hogy jövőben az iskolai állapotok teljesebb képét nyújtsa.
Erre vonatkozólag egyetemes Főfelügyelő ur jelenti, hogy a ministeri leiratban kifejezett kivánat teljesítése iránt a kellő intézkedés megtörtént.
A felolvasott leiratok egyetemes Főfelügyelő ur felvilágosításával
együtt tudomásul vétettek.
G.
Ugyanazon jkv 10-ik pontjára a magas kormánytól válasz
mindez ideig sem érkezvén
a tanintézetek igazgatói a bizonyitványkönyvek és tanárjellemrajzok évenkénti felküldésétől felmentetnek.
G.
23. U. a. jkv 11 -ik pontjára, melyszerint a kerületi tanárvizsgáló
bizottságok megszüntetésére s egy egyetemes tanárvizsgáló bizottmány
felállitására vonatkozó indítvány, a kerületekkel közöltetni határoztatott,
az egyházkerületek oda nyilatkozván, hogy < zen indítványhoz járulni nem
kívánnak,
a tanárvizsgák eddig gyakorlatban lévőjmódja továbbra is fenntartatni határoztatott.
G.
3-4. Vonatkozólag ezen jkv 16-ik pontjára, melyben a kerületek
felhivatnak, hogy a leendő akadémiai tanárok megvizsgálására bizottsági
tagokat hozzanak javaslatba, a dunáninneni kerület oda nyilatkozik, hogy
az ő bizottmányi tagjai ugy vannak összeállítva, hogy a theol. vizsgákról is
gondoskodva van és igy ujak választására szükség nincs; — a tiszai kerület ezeket hozza javaslatba, még pedig a jogi szakban : Jelenik Almási Istvánt, Liszka Nándort, Schulek Gusztávot, Fekete Gyulát, Nagy Lászlót,
Dr. Vécsey Tamást ; a theol. szakban : Tillisch Jánost, Vandrák Andrást,
Sztehlo Jánost, Hlavacsek Mihályt, Hoznék Nátánt, Max Vilmost ; a gymn.
bizottságba pedig Schaeffer Gusztávot; — a dunántuli a theol. szakba:
Petrik János Jakabot, Müllner Mátyást, Rajcsányi Jánost, Domanovszky
Endrét, Kolbenhayer Mórt és Posch Frigyest ; a mi végre a bányai kerületet illeti, ennek akad. intézete nem lévén, erre nézve a bizottmány választásának szüksége fenn nem forog,
A fentnevezett bizottsági tagok ezennel, mint olyanok, az egyetemes gyűlés által megerősíttetnek.
H.
£ 5 . A mult évi jegyzőkönyv 12-ik pontjára, melyben az egyetemes tanügyi bizottság egy tanelnöki vagy tanügyelői hivatalnak felállítását,
továbbá az eddigi tanügyi bizottság újra való szervezését, végre pedig egy
200 írttal díjazandó rendes bizottsági jegyzőnek választását indítványozza.
A mi a tanügyelői hivatalt illeti, ennek felállítását ez időre a kerületek szükségesnek nem látják ; a bizottság újra való szervezését illetőleg a bizottságnak eddigi tagjai, eddigi szervezettel ujonan is megerősíttetnek, azon hozzáadással, hogy az eddigiek közé még dr. Vécsey Tamás, az
időközben elhunyt Elefant Mihály helyébe pedig dr Székács József ki érdemült superintendens ur bizottsági tagokul beválasztatnak, ugy hogy most
már a tanügyi bizottság következőkből álland : elnök : Hunfalvy Pál, tagok:
dr. Székács József, Hunfalvy János, Gregus Ágost, Lichner Pál, Palló Sándor, Lang Mihály, Czékus István, Bartolomeides János, Torkos Károly,
Boleman István, Breznik János, Fuchs Albert, Hazslinszky Frigyes, Király
Pál, Kramarcsik Károly, Stenczel Hugó, Tatay István, Tillisch János,
Vandrák András, Hlavacsek Mihály, Haberern Jonathan, Sztehlo András,

—

9

—

Torkos László, Mauritz Rezső, Dr. Vécsey Tamás, jegyző Batizfalvy István
— a mi végre az állandó bizottsági jegyzői hivatalt illeti, annak rendszere
sitése 200 frt évi dijazással elfogadtatik.
H.
Ä6. Ezzel kapcsolatban az egyetemes tanügyi bizottmány beadja
az 1872. évről szóló hivatalos jelentését, melynek kiválóbb pontjai ezek :
a tanügyi bizottsághoz ezen év folytán 12 folyamodás érkezett
k ivételes áthelyezések czéljából leendő vizsgálati engedélyekért, melyeket
a bizottság szabályosan tárgyalván, nyolcz gymn. tanulónak a kivételes
magán vizsgát megengedte, négyet pedig attól visszautasított
A mi a mult évi egyetemes gyűlés jk. 37-ik számát illeti, melyben a tanügyi bizottság azzal bizatott meg, adná véleményét arról : fölmenthető-e valaki a görög nyelv tanulásától vagy nem? erre nézve véleményét
a nm. főfelügyelő urnák átszolgáltatta.
Továbbá megbizatásához képest az egyes közép és felső tanintézetekhez az egyetemes gyűlés által helybenhagyott statist, tabellákat betöltés végett szétküldötte, s azokat igy kiállitva az egyetemes gyűlésnek ezen
nel beterjeszti, azon megjegyzéssel, hogy csupán csak az ujverbászi volt
ágost. hitv. négy osztályú algymnasium igazgatósa'ga nem töltötte be a
hozzá menesztett rovatokat, még pedig azon okból, mert, amint ugyanaz
hivatalosan jelenti, a verbászi gymnasium felekezeti jelleg nélküli pártfogósági alreálgymnasiummá alakíttatott át és mint ilyen már a nyilvánossági jogot is elnyervén, nem áll többé az ágost. hitv. egyetemes egyház fenhatósága alatt.
Eltérőleg a mult évi statist kimutatásoktól, az ezennel beterjesztett táblázatokba a felsőbb tanintézeteket, nevezetesen a jogtani, theoiogiai
intézeteket és a tanitói képezdéket is bevette. Ezen beterjesztett statist hét
táblázat szerint volt az 1871/2 isk. évben volt a magyarhoni ágost. hitvallású
evang, egyház kebelében 9 nyolczosztályu fő-, 1 hét, 1 hat, 1 öt, 6 négy,
1 három osztályú gymnasium s 2 négyosztályu reálgymnasium, öszvesen
21 középtanoda s négy tanitó-képezde, három theol. intézet, és egy jogakadémia, öszvesen 29 közép és felső iskola. Ezen tanintézetekben van öszvesen 22 igazgató, 128 rendes, 20 segédtanár, 53 melléktanitó, öszvesen
223 tanférfi, kiknek évi fizetésök öszvege 127, 932 frt 90 kr. A gymnasiumokba beiratott ez év elején öszvesen 3730, a jogakademiába 161, a tlieol.
intézetekbe 71, és a tanitóképezdékbe 100 tanuló. Ezek közt az év végén
vizsgát tett a gymnasiumokban 3506 tanuló és pedig 1037 kitűnő, 728 jó,
1139 kielégítő, 255 alig kielégitő, 289 elégtelen eredménynyel; a jogakademiában vizsgálatot tett 130, még pedig 80 kitűnő, 44 kielégitő, 6 elégtelen eredménynyel, vizsgálatlan maradó 21. A theol. intézetekben vizsgálatot tett 70, a tanitóképezdékben 90 tanuló, általában jó eredménynyel.
Érettségi vizsgálatra jelentkezett 297 tanuló, ezek közül visszalépett 18,
megvizsgáltatott 279, s érettnek nyilváníttatott 25 kitüntetéssel, 93 egy
vagy több tárgyból kitüntetéssel,-egyszerűen 133, visszavettetett 22. Az
éretteknek nyilvánítottak közül szándékozik menni hittudom, pályára 28,
jogtudományira 76, gyógytudományira 52, a többi külömböző pályákra.
Vallásra nézve a gymnasiumokban volt ágost. hitv. 2197, helvét hitv. 546,
római katholikus 394, görög-kath. 4, keleti görög 66, • izraelita 488. Jogakadémián ágostai hitv. 60, helvét hitv. 47, unitárius 1, római kath. 28,
görög-kath. 5. keleti görög 3, izraelita 7. A theol. intézetek és tanítóképezdék növendékei mind ágost. hitvallásnak. Fölvételi dijat fizetett 1272,
tanpénzt 3514, mellékgyakorlatokért dijat 924, tandíjmentes volt 422, ösztöndíjas 422, élelmeztetett tápintézetekben ingyen 154, olcsón 1094. A
tanintézetek öszves jövedelme, miután minden rovat pontosan be nem töltetett, teljesen ki nem mutatható, költségei azonban 221, 150 frt 51 krra
mentek, még pedig tanárok fizetésére 127, 932 frt 90 kr. fűtésre, tisztogatásra, szolgák fizetésére és kisebb javításokra 13,639 frt 25 kr, tanszerekre
5885 frt 6 kr, ösztöndijakra 9056 frt 79 kr, tanulók élelmezésére 48,017
frt 91 kr, mellékgyakorlatokra, részletesen rajztanitásra 1597, énektanításra
1 042 frt 50 kr, zenetanitásra 688 frt, szépirástanitásra 400 frt, gyorsírásra
232 frt, testgyakorlatokra 1269 frt 30 kr. Hogy ezen kimutatások lehetőleg a legpontosabbak lehessenek, kívánatos volna, hogy minden tanintézet
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a hozzá menesztett statistikai táblázatok minden rovatát pontosan és hiteles hűséggel betöltse.
A mi pedig végre azon kérdést illeti : hogy a gymnasiumok megfeleltek-e az egyetemes gyűlés által megállapitott tantervnek? erre nézve a
tanügyi bizottság jelentheti, miszerint a középtanodák általában véve a
tantervhez alkalmazkodtak, némely gymnasiumok a tanerő hiánya miatt
csak annyiban tértek el attól, .mennyiben egy vagy más tantárgyat az
egyes osztályokban kapcsolatosan tanitottak. Nagyobb eltérést a tantervtől
a bizottság csak a felső-lövői és a rimaszombati középtanodáknál vett észre, mi azonban a nevezett tanintézetek sajátságos viszonyaiból magyarázható.
A közgyűlés érdekeltséggel hallgatta végig a tanügyi bizottságnak ezen kimeritő jelentését s megbizza Batizfalvy István bizottsági jegyző
urat, hogy jövő évre is hasonló táblás kimutatást terjesszen az egyetemes
gyűlés elébe, egyúttal a jelen évre részére 100 frt tiszteletdíj utalványoztatván.
H.
27. Ugyanazon jk. 13. pontjára a népiskolákra vonatkozólag a
tiszai, a bányakerületi, és a dunántuli superintendensek beadván táblás
jelentéseiket.
Tudomásul vétettek, minthogy azonban e táblás kimutatásokban
hiányzik az egyöntetűség s minden kerület más-más rovatokat használ,
megbízattak a négy superintendens urak, hogy egy, a czélnak megfelelő rovatos táblát hozzanak javaslatba, hogy igy jövőre e kimutatásokban az egy
öntetüség eléressék.
H.
Ugyan e tárgyra vonatkozólag a dunáninneni kerület részéről előadatván, hogy jóllehet a hazai törvény elrendeli azt, hogy a gyermekeiket iskolába vagy hanyagul járató vagy épen fel nem hozó szülők bizonyos pénzbirsággal büntettessenek, de nem intézkedik a r r ó l , hogy a törvénynek ezen határozatát ki hajtsa végre, fölkéri az egyetemes gyűlést, hogy a m. ministeriumnál hasson oda, miszerint e törvény foganatositassék is.
Az e feletti határozat azon időre halasztatik, ha majd az egyöntetű táblák életbe léptettetvén, a statistikai pontos adatok az egyebemnek
minden kerület részéről beterjesztetni fognak.
H
U. a. jkv. J 4-ik pontjára, melyben a zsinati előmunkálatokra
nézve sürgettetik, hogy az esperességek minél előbb adják be superintendentiáikhoz Írásbeli véleményeiket, főt. Czékus István superintendens ur
jelenti : hogy a tiszai kerületben eddi^ öt esperesség adta be véleményét.
Tudomásul vétetvén, ezen ügy ez alkalommal is szorgalmazta tik
G.
30. U. a. jkv. 15-ik pontjára az egyetemes főförvényszék a következő évre ekkép alakíttatott :
I. A dunáninneni egyházkerületből felebbezett ügyekre nézve elnökség : a bányai egyházkerület ikerelnökei ; közbirák a következő renddel : világiak : Kubinyi Ágoston. Fabiny Teoíil, Veres Pál, Szentiványi
Károly, Szloboda Ferencz, Balassa István; egyháziak : Schleining Károly,
Lang Mihály, Sárkány János, Horváth Sándor; a tanári karból : Torkos
László, és Batizfalvy István urak.
II. A dunántuli egyházkerületből felebbezett perekre nézve, elnökség : a tiszai egyházkerület ikerelnökei ; világi közbirák : Bánó József,
Prónay Pál, Szentiványi Miklós, Szontagli Imre, Szontágh Pál (gömöri),
Gömöry Pál,« Szthymmel Sámuel, Broz Jonathán ; egyháziak: Lumnitzer
Adolf. Pékár Lajos, Bartholomeidesz Gyula, Szalady Mihály, Hoznék Náthán, Fábry János, Buzágh János ; a tanári karból Dr. Pelech János, és
Kramarcsik Károly urak.
III. A bánya egyházkerületből felebbezett perekre nézve elnök
ség : a dunáninneni egyházkerület iker elnökei ; a világi közbirák : Mosóczy
Lajos, Draskóczy Gyula, b. Prónay Dezs >, Jeszenszky József, Samarjay
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Károly, Schedius Lajos; egyháziak: Lesko Mihály, Mészáros István, Szerényi Lajos, Grayer János, Nóvák Sámuel, Horváth Sámuel; a tanári karból: Lichner Pál és Osecsetka Sámuel urak.
IV. A tiszai egyházkerületből felebbezett perekre nézve elnökség: a dunántuli egyházkerület ikerelnökei; világi közbirák: Eöry Sándor,
Grörgei István, Kiss Sándor, Beliczay Lajos, Marton Pál, Vörös Imre; egyháziak: Tóth János, Pfeiffer Lajos, Bodiczky Kálmán, Tatay Sámuel, Szigethy Dániel ; a tanári karból : Müllner Mátyás és Gayer Sámuel urak.
G.
31. U. a. jkv. 16-dik pontjára olvastatott a stipendialis választmánv f. évi május 13. és 14-én tartott ülésének jegyzőkönyve, melyre vonatkozólag egyetemes Főfelügyelő ur jelenti, hogy az ösztöndíjra képesítettek közül Melna Géza időközben más ösztöndíjban részesülvén, a szabályok értelmében a sorban utána következő Szlovák Jenő láttatott el
ösztöndíjjal.
Az ösztöndijaknak az 1871—72. iskolai évre szigorúan a szabál y o k értelmében történt kiosztása helyeslőleg tudomásul vétetik.
G.
3 £ . Ezzel kapcsolatban jelentetik, hogy az egyetemes pénztárt
illető kötvények s értékpapírok állapotának constatálására Kubinyi Ágoston
ur elnöklete alatt egy bizottmány küldetett ki, mely azokat rendben találta,
s egy ujabb lajstrom készítését határozta el, ebbeli munkálatával azonban
még el nem készülhetett.
Tudomásul vétetvén, az e tárgyban kiküldött bizottság jelentése
a jövő egyetemes gyűlésre elváratik.
G.
3 3 . Főt. dr. Szeberényi Gusztáv superintendens ur jelenti, hogy
a pesti gymnasium is már teljes főgymnasiummá egészíttetett ki, minélfogva
azt mindazon jogokban, melyekkel más főgymnasiúmok bírnak, részesittetni kéri.
Örvendetes tudomásul vétetvén, a pesti főgymnasium a kérelmezett jogok élvezetébe helyeztetik.
G.
3 4 . A mult évi jkv 17. pontjára előterjesztetett Edvi Illés Ádám
egyetemes pénztárnok urnák 1871. január ]-t,ől deczember 31 -ig terjedő,"
s az egyetemes pénzügyi bizottság által megvizsgált s rendben talált számadása, s olvastatott a pénzügyi bizottságnak erre vonatkozó jkönyve.
A bemutatott számadások szerint:
az e g y e t e m e s

iskolai

alapítványok

összes
„ bevétele
kiadása
Készpénz maradvány

.

1871. é v i

13,710
60Vkr.
2 kr.
13,665 frt
„ 48
45 frt 12 kr.

A v a g y o n á l l á s 1871. d e c z e m b e r 31-én k ö v e t k e z ő v o l t :
1.
2.
3.
4.
5.

alapítványi tőkékben . . . . ' .
1008 frt
elhelyezett tőkékben
19,186 „ 70 kr.
Roth- Telekiféle alapítvány . . - . 42,000 „
Zelenay alapítvány
10,000 „
Takarékpénztárban
45 „ 12 kr,
Összesen 7 74,569 frt 82 kr.
kamat hátralékokban pedig összesen .
8207 frt 50 kr., mely
kamathátralékok a csődper alatt lévő b. Podmaniczky Lajos és Szunyogh
Jenő tartozásaikból erednek.
Az időközben befolyt összegeken, nevezetesen a pesti evang.
egyház által megfizetett 840 frt, továbbá a számadás szerint korábban a
pesti II. takarékpénztárban elhelyezve volt összegeken, valamint a rendes
kiadási szükséglet által igénybe nem vett 6349 frt 50kron 7100 névszerinti
értékben magyar íöldhitelintézeti záloglevelek vásároltattak, és pedig 2000
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frt 89 frt, — 6100 frt pedig 89 és fél frt árfolyammal, melyek a vagyonállás kimutatásában bennfoglaltatnak.
A vagyonállásra nézve egyet, pénztárnok ur megjegyzi, hogy
számadásai bezárása óta Tormay György lefizette tartozását.
A kamatok, a fentebb emiitett esö'd követelések után járó kamatösszegek kivételével, rendesen befolytak.
Végül a pénzügyi bizottság jelentése szerint Weisz Károlynak
megengedtetett, hogy 1500 frtnyi tartozása, pesti házáról töröltetvén, az,
budai házára tábláztassék be — első helyen.
Az előterjesztett és szabályszerüleg megvizsgált számadás tudomásul vétetvén, arra nézve egyet pénztárnok ur a további felelőség terhe
alól feloldatik.
'
G.
I

35. Előterjesztvén ez alkalommal egyet, pénztárnok ur, hogy
díjmentes levelezés tekintetéből az egyetemes pénztári hivatal számára
pecsétnyomó szükségeltetnék,
felhatalmaztatok egy pecsétnyomónak, mely a jegyzői pecséttel
hasonló felirattal lesz ellátandó, készíttetésére
30. A mult évi jkv. 19. pontjára főt. Czékus István superintendens ur előterjeszti, hogy a tiszai egyházkerület, tartva attól, hogy egy
központi drágább theologiai intézet mellett a theologiai pályára lépők úgyis
gyér száma még inkább csökkenni fog, saját intézetének fentartása által
egyházunk érdekeit jobban biztosítva látja; hogy továbbá egy országos
theologiai intézet felállítását, addig még a pesti országos egyetem rendezve
nem lesz, idő előttinek tekinti; mind a mellett, ha mégis létrejönne, alaphiányában nem segélyezhetné ugyan, de magánadakozások gyűjtésére szívesen értékesítené befolyását.
Beérkezvén ekkép a tiszai egyházkerületnek nyilatkozata a theol.
akadémia felállítása érdekében kiküldött bizottmány érdemleges jelentése
a jövő egyetemes gyűlésre elváratik.
G.
3*7. Ezzel kapcsolatban főt. Szeberényi Gusztáv superintendens
ur által főt. Székács József urnák a fentebbi pontban említett bizottmány
elnökségéről való lemondása bejelentetvén,
a theol. akadémia felállitása érdekében kiküldött bizottmány elnökévé föt. Geduly Lajos superintendens ur választatott.
G.
38. U. a. jkv. 20. pontjára főt. Geduly Lajos superintendens ur
a dunáninneni kerület azon indítványát terjeszti elő, hogy miután a theol.
pályára készülők száma mindinkább fogy. s igy nem látszik tanácsosnak azt
a tanfolyam meghosszabbítása által is mintegy előmozdítani ; miután egyébiránt is nem czélszerü az u. n. acsai munkálat egy kiszakított, részének külön leendő kötelező erőre emelése, a mult évi jkv 20. pontjában felsorolt
módozatok életbeléptetése, hagyassék egyelőre függőben.
Mely indítvány elfogadtatván, a theologiai vizsgáknál eddig fennállott gyakorlat, mindaddig, míg az u. n. acsai munkálatok egésze felett
érdemleges határozat hozatni fog, fenntartatni határoztatott.
G,
39. U. a. jkv 23. pontjára a Zpewnik vagyonának megvizsgálására kinevezett bizottmány beadja hivatalos jelentesét, mely szerint a számadásokat kellő rendben találván, azt jegyzi meg, hogy 200 frt néhai
Braxatoris Károly volt teszéri lelkésznél lévén elhelyezve, s illetőleg biztosítva nem lévén, veszendőben van.
Ugyanazon bizottság a számadások további megvizsgálásával
megbízatván, felhivatik, hogy a nevezett 200 frt kellő biztosítására nézve
a szükséges lépeseket megtenni igyekezzék.
H.
4 0 . U. a. jkv 24. pontjára a „Tranoscius" ügyében nem érkezvén tudósítás,
,
ezen ügyre nézve elváratik világi főjegyző ur, mint egyetemes
ügynöknek jelentése.
G.

/

2

41. A dunáninneiii kferület kéri az egyetemes közgyűlést, hogy
mind aZpewnik, mind a Tranoscius ujabbi kiadásai körül az tapasztaltatott,
hogy azokban oly önkényes változtatások történtek, hogy a nép e^en ujabb
kiadásokat épen nem használhatja, minthogy a régibb kiadásoktól sok tekintetben elütnek, lenne szives az egyetemes gyűlés a Tranoscius feletti
felügyeletet is a Zpewnik bizottmányra ruházni.
A mi a Zpewniket illeti, erre nézve felkéretik a Zpewnik bizottmánynak ujonan megválasztott elnöke főt. Szeberényi Gusztáv superintendens ur, hogy a kellő intézkedéseket megtegye ; a másikat, t. i: a Tranosciust illetőleg, miután ezen ügy épen most pör alatt van, ha ez bevégződik, az egvetemes gyűlés az intézkedést magának akkorára fentartja.
H.
4$g. U. a. jkv 25-ik pontjára iutézkedés szükségeltetvén bold.
Szontágh Kálmán ügynöki iratai iránt
azoknak átvételével és G-yöry Elek urnák, mint jelenlegi ügynöknek leendő átadásával Illés Ádám és Balassa István urak bizattak meg.
G.
4 3 . Ennek kapcsában felhozatván, miszerint bold. Szontágh
Kálmán ur halála által az egyetemes pénztárt illető kötvények s értékek
feletti ellenőri tiszt is üresedésbe jött,
az egyetemes pénztár ellenőréül Győry Elek ur választatott meg,
s az ellenzár átadása iránti intézkedéssel a 32-ik pontban emiitett bizottság
bizatott meg.
G.
4 # . U. a. jkv 26-ik pontjára olvastatott Tornyos Pál váczi lelkész urnák a siket-némák vallási tanitásáról szóló jelentése, mely alkalommal
felmentetni kéri magát azon kötelességtől, hogy az intézetbeni működése
az intézet igazgatóságának bizonyítványával igazoltassák.
Tudomásul vétetvén, e működés külön igazolására vonatkozó kérelem teljesitendőnek találtatott, s ebbeli kötelezettsége alól Tornyot Pál
lelkész ur felmentetett.
G.
4 3 . Ennek kapcsában inditványoztatván, hogy miután a siketnémák intézetében a kath. lelkész állami díjazásban részesül, s igy méltán
követelhető ez a protestáns lelkész részére is, intéztessék ily értelemben
felirat a m. kir. vallás és közoktatási minisztériumhoz.
Ezen indítvány elfogadtatott, s annak eszközlésével az elnökség
bizatott meg.
G
4 0 . U. a. jkv 27 és 28-ik pontjaira az egyházkerületek részéről
előterjesztetik, .hogy az államsegélyből ugyan óhajtanak azon czélokhoz
járulni, melyek a mult évi jkv 27-ik pontjában részleteztetnek, de általában
maguknak óhajtják e részben a rendelkezési jogot fentartani
A mi pedig azon indítványt illeti, hogy az egyetemes egyház
szükségleteinek fedezéséhez az egyházkerületek egyenkint 250 frttal járuljanak, ehhez a dunáninneni kerületen kívül, a többi egyházkerületek hozzá
járulnak; a dunáninneni kerület részéről az utasítás értelmében az hozatván
fel indokul, hogy nem érzi magát jogosítva az államsegélyből e czélra fordítani a kivánt összeget.
Ezen előterjesztések tudomásul vétetvén, határoztatott: miszerint
az államsegélyből, a jövő 1873-ik évtől kezdve évenkint minden egyházkerület által külön-külön 250 frt, az egyetemes egyház szükségletei fedezésére, az egyetemes pénztárnok úrhoz fog bekür(l^ní* s aZ""ekkép' b"égyü1
lendő-^'íss^egből -fognak az egyetemes pénztárnők által az egyetemes
y ház
rendszeresített, vagy esetről esetre megállapítandó kiadásai fedeztetn i. Kijelentetett egyszersmind, hogy ezen határozat következtében a jövő 1873-ik
évtől fogva, az egyházkerületek által, az egyetemes egyház szükségleteire
eddig fizetett járulékok megszűnnek.
G.
4 1 ?. Ennek kapcsában szóba hozatván, hogy miután csak a jövő
évtől kezdve fognak az egyházkerületenként beszolgáltatandó 250 frtnyi
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járulékok az egyetemes pénztár rendelkezésére állani, mi módon történjék
a folyó évi szükségletek fedezése,
határoztatott: hogy a folyó évre még, az 1861-ik évben megállapított összegek, nevezetesen az ügynöki tlzetésre szánt 420 frt, a világi főjegyzőnek járt 168 frt; továbbá egyéb előforduló közös költségek, az eddig
fennálló kulcs szerint fognak az egyházkerületek által és pedig egyetemes
pénztárnok úrhoz beküldetni ; utasíttatván egyet, pénztárnok ur, a hogy a f.
évre, az ekkép beszolgáltatandó összegekből fedezze az egyetemes egyház
szükségleteit, nevezetesen pedig az egyet, tanügyi bizottság jegyzője részére megállapított 100 frt tisztelet dijat is.
G.
4 8 . U. a. jkv 29. pontjára, melyben a levéltári bizottmány a dr.
Heinrich Gusztáv tanár ur levéltárnokul választatása következtében az ez
által szükségessé vált átadás eszközlésére utasíttatott, jelentetvén, hogy
ezen átadás még be nem fejeztetett.
Továbbra is megujittatik.

H.

40. Ugyanazon jkv 30. pontjára, melyben határoztatott, hogy az
egyház körül érdemeket szerzett férfiak az egyetem birtokában lévő arczképeinek valamely teremben leendő elhelyezésére a pesti egyház felkéressék.
Ennek eszközlésére a pesti egyház felügyelője Fabinyi Theofil ur
felkéretik.
H
5 0 . Ugyanazon jkv 35 pontjára, a Zelenay Gedeonféle alapítvány megvizsgálására kinevezett bizottmány beadja jelentését, melyszerint
a tőke 1872. évi febr. 27. tett 9654 frt 48 krt, ugy hogy a főtanintézetek
részére kiosztandó évi segély 1873. évre tenne 480 frt 66 krt, melyet a
bizottság következőleg vél elosztatni:
a soproni képezdének
. 120 fr. 16 y kr
a nyíregyházinak
. 120 „ 16% T)
a pozsonyi főiskolának . • 120 „ 16V2 n
40 „ 543/ö n
a szarvasinak
. . . . .
a selmeczinek
. . . . •
s o „ 12
r>
Összesen
. 480 fr 66 kr.
A bizottmány jelentése tudomásul vétetvén, véleményezése helybenhagyatik s határozat érvényére emeltetik.
H.
51. U. a. jkv 37. pontjára, melyben azon indítvány alapos megvitatására s arról való vélemény benyújtására, hogy felmenthetők e bizonyos
kivételes esetekben a görög nyelv tanulása alul a gymn. tanulók vagy nem?
a tanügyi bizottság megbizatott s ugyanennek véleménye a kerületekkel
közöltetni határoztatott,
Miután a kerületek többsége e részben tagadólag nyilatkozott
az egyetemes közgyűlés a fenálló statusquo megtartása mellett továbbra is
az eddigi gyakorlathoz ragaszkodik.
H.

%

U. a. jkv 38. pontjára a miavai ügynek megvizsgálás s e
részbeni véleményes jelentés beadására kinevezett bizottmány jelenti, hogy
a kérdéses ügyet alaposan tárgyalván, a következőket indítványozza :
mondja ki az egyetemes gyűlés,
1. Utasittassék a miavai egyház f. é. febr. 25. tartott közgyűlése
határozatának értelmében, legalább még egy rendes tanítói állomás felállítására.
2. hogy Kánya Mátyás az általa meggondolatlan nyilatkozatok
utján megsértett esperes és egyházi hivatalnokok kellő megkövetése után
a választandó jelöltek sorába felvehető és rendes tanítóul a miavai egyházban megválasztható.
3. Értesíttetik e határozatról mind az egyház, mind az esperesség,
hogy a szükséges intézkedéseket saját hatáskörében mindkettő megtehesse.
A bizottmány indítványait az egyetemes gyűlés magáévá tévén,
azok ezennel határozat érvényére emeltetnek, s a miavai egyháznak szigo-

ruan meghagyatik, hogy a rendes tanitói állomás létesítéséhez haladéktalanul hozzá lásson.
H.
53. Főt. Geduly Lajos superintendens s egyházi elnök ur előterjeszti, miszerint takintettel arra, hogy az egyházi telkek után járó adó az
egyházak által fizetendőnek határoztatott, a magas minisztérium részéről
felszólítás érkezett az iránt, h o g y az említett adóknál beállandó fizetés-mulasztás esetében mi módon intéztessék az adó végrehajtás?
Minthogy az egyházi telkek után járó adókat — az e részben
fenálló határozatnál fogva — az egyes egyházak tartoznak viselni, nem
pedig a lelkészek és tanítók;
minthogy eunélfogva az adófizetés elmulasztásának törvényes
következményeit az egyházak kötelesek viselni; azon esetben pedig, ha a
telkek fíiggő termésére intéztetnék a végrehajtás, az említett törvényes következmények a telkek haszonélvezetére jogosult lelkészek és tanítókra,
nem pedig a fizetésben késedelmes egyházra — hárulnának ;
minthogy végiil az egyházat illető adók pontos lefizetéséről, s az
adó végrehajtás terhének elhárításáról gondoskodni, az egyház gondnoknak
kötelessége :
ezeknél fogva az adók pontos lefizetésére nézve az egyház gondnokainak felelősége az egyetemes gyíilés által határozatképen kimondatik
és erről a m. kir. vallás és közoktatási minisztérium, illető helyen teendő
intézkedés végett feliratilag, azon hozzáadással értesíttetik, hogy az egyház
gondnokát illető felelőség erejénél fogva, az adófizetésbeni késedelem esetén, az illető késedelmes egyház gondnoka ellen intéztessék a végrehajtás.
G.

54:. A dunáninneni kerület részéről előterjesztetvén, hogy f. évi
10,315. sz. a, kelt vallás és közoktatási miniszteri rendelettel, kérdés intéztetett az iránt, hogy átírhatok-e és mily hatóság engedélyezése mellett az
egyházközségi államkötvények, ezen tárgyban egyöntetű eljárás tekintetéből az egyetemes gyűlés elhatározása kéretik.
Az egyházközségi államkötvényekre nézve az átírási engedelem
megadására az esperességi elnökségek jelentetnek ki illetékesnek s erről
a vallás és közoktatási minisztérium feliratilag értesíttetni határoztatik.
G.

55. Csecsetka Sámuel ur, a dunáninneni egyházkerület küldötte,
előterjeszti : hogy azon theologiai tanárok és theologusok, kik gymnasiumi
tanuló korukban lettek besorozva, jelen minőségükben az évi gyakorlatokra behivatnak ; minélfogva az egyházkerület a magas kormánynál az
iránt kér intézkedést, hogy az itt felemiitettek, a hitjelöltek részére törvényileg biztosított előnyökben részesittessenek.
A m. kir vallás és közoktatási minisztériumhoz ez értelemben
felirás fog intéztetni.
G.
50. A tiszai kerület küldötte dr. Vécsey Tamás ur által előadatik: hogy, noha törvény és hosszas gyakorlatban gyökerezik azon jog,
melynélfogva az evang. iskolák küldöttei iskolai czélokra supplicalhatnak,
mindamellett, ezen jog gyakorlatában, mint p. o. a felsőőri járásban Vasmegyében és Kolozsvárott történt — a politikai hatóságok közegei által
akadályoztatnak ; ennélfogva a magas minisztérium felkérendő volna, hogy
a törvényhatóságok utasíttassanak, miszerint a superintendens engedélyével, s az illetékes közigazgatási hatóság láttamozásával hitelesített könyvecskékkel ellátott tanulókat, adományok gyűjtésében ne akadályozzák.
A tiszai kerület által ajánlott értelemben a m. kir. vallás és közoktatási minisztérium feliratilag felkéretni határoztatott.
G
57. A tiszai kerület jelentvén, hogy a nyíregyházi gymnasiumnál
az ötödik osztály felállitlatott, aunak számára a nyilvánossági jog megadását kéri.
Örvendetes tudomásul vétetvén, a kérelmezett nyilvánossági jog
megadatik.
G.

—
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5 8 . Ugyanazon kerület intézkedést kér az iránt, hogy, miután
a német birodalomból kiutasitott jezsuita-rend tagjainak hazánkba történhető tömegesebb bejövetele, méltó aggodalommal tölti el a szellemszabadság és felvilágosodás minden őszinte barátját, — ezen veszélyezett szent
érdekek tekintetében a hatályos óvó lépések szükségének adassék kifejezés.
Ezen tárgy az országgyűléshez intézendő feliratra nézve kiküldött bizottsághoz utaltatik.
G.
59. A dunáninneni kerület azon kérelmet intézi az egyetemes
gyűlés elébe, hogy a régibb zsinati végzések értelmében minden egvházi
hivatalnok, midőn az ünnepélyes esküt leteszi, a szent Háromság, az Atya,
a Fiu és Szentlélek ur Istennek nevében eskettessék.
Miután a nélkül is ez a fenálló gyakorlat, ujabb intézkedés szüksége fenn nem forog,
H.
©O. Ugyanaz, azon kérelemmel járul az egyetemes gyűlés elébe,
hogy miután sok függ attól, ha a hozzánk érkező felsőbb rendeleteket, mindenki, akit illetnek, kellőn megérti, kérje fel az egyetemes gyűlés a m.
kormányt, hogy ezóta minden az egyházi hatóságokhoz általa menesztendő
rendeletek az egyházunk!)an divó három u. m. magyar, tót és német nyelven bocsáttassanak ki.
Miután ezen rendeletekről úgyis mindenki, akit illetnek a jegyzőkönyvbiol, melyek e három nyelven szerkezteinek, értesül, az egyetem nem
látja sem szükségesnek, sem méltányosnak, hogy a m. kormány elébe ily
kérelemmel járuljon.
H.
ö l . Olvastatott több szarvasi presbyternek az egyetemes gyűlés
elébe terjesztett kérelme, melyben a szarvasi egyházon elkövetett sérelmek
megvizsgálása, és az ennek következtében ugyanott keletkezett zavaroknak
kiegyenlitése végett egy vizsgáló bizottmánynak a helyszinére való kineveztetéseért, vagy ha ettől elüttetnének, ezen nem várt esetben egy második, külön álló ágostai hitv. evang. egyháznak Szarvason való létesitéseért
és szervezhetéseért folyamodnak.
A kérdéses panasz nem a maga illetékes utján adatván be, illetőségéhez t. i. a bányai kerülethez visszaszállittatik.
H.
6&. Olvastatott Baltazár Lajos néptanitó folyamodása, melyben előadván, hogy a békési esperességi közgyűlés által birtokon kivül perbe fogatni rendeltetett, s ennek folytán a tanitói lakból való kiköltözése is
ehendeltetett, hogy továbbá e részben a bányakerületi közgyűléstől sem
nyerhetett orvoslást, a tanitói lakban pere eldöntéseig leendő bennmaradhatását kéri.
Miután az illetékes hatóság által a per birtokon kivüli vitele mondatott ki, és miután a lakás is beszüntetni határozott illetményéhez tartozik,
és magában véve vagyoni érték szerint ^megbecsülhető tárgyat képez ; folyamodó kérelmének hely nem adatott.
G.
6 3 . Demeter János lelkész a kazai egyház papválasztását megsemmisittetni és a hegyaljai esperest több év előtt beadott számadása némely mellékleteinek kiadatására utasittatni kéri.
Folyamodó ügye már regebben jogérvényes Ítélet által befejezve
lévén, s különben is a kazai egyház részéről semmiféle panasz fenn nem
forogván ; a kivánt iratok kiadatása iránt netán szükségelt lépések pedig
e gyűléshez nem tartozván, kérelmével elutasittatik.
G.
6-4. Bánhegyi István, szepes- sárosmegyei I[-od tanfelügyelő egy
módszertaui elveken alapuló vallástan megírására ajánlkozván, mielőtt e
munkához fogna, az egyetemes gyűlést bemutatott tervezete iránti beleegyezésre kéri.
Az eszme szívesen fogadtatván, a szóban levő munka megjelenés
esetére a tanügyi bizottságnak fog véleményezés végett kiadatni.
G.

—
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65. Illés Ádám ur felemiitvén, hogy a zsinati előmunkálatokra
munka számos példányban van nála letéve,
oda utasittatott, hogy a nála lévő példányokat jutányos áron
leendő elárusitás végett Petrik Géza pesti könyvárusnak adja bizományba.
G.
66. Végül a jegyzőkönyvnek még meg nem hitelesitett pontjai
hitelesítésével br. Podmaniczky Frigyes, Illés Ádám és Horváth Sándor
urak bizatván meg, az ülés befejeztetett.
vonatkozó
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