
A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikusok négy egyházkerülete, 
1873. évi novemberhó 5. és 6-dik napjain, nagyméltóságú Tótprónai és 
Blattuicai báró Prónay Gábor egyetemes egyházi és iskolai Felügyelő ur, 
és fötúzt. Grduly Lajos dunáninneni egyházkerületi superintendens ur 
ikerelnöklete alatt Budapesten tartott egyetemes egyházi közgyűlésének 
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Matuska Péter 
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br. Podmanitzky Frigyes 
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Hornyánszky Viktor 
Sembery István 
Kemény János 
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Zsedényi Ede ker. felügyelő 
Bánó József collég, felügyelő 
Fest Imre 
Markó János 
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és több egyházi és világi urak, továbbá Győry Elek ezen gyűlés világi és Haan Lajos 
ezen gyűlés egyházig főjegyzői. 



Mely alkalommal : 
1. (Gy.) Az egyetemes gyűlés tagjai mindenekelőtt a templomba seregeltek és Isten 

szent lelkét hívták segitségül munkálkodásaikhoz ; ezután pedig az ülésterembe vonulván egye-
temes Felügyelő ur ő nmga őket szokott nyájas és lelkes szavaival üdvözölte, előterjesztvén 
egyszersmind, hogy a hazánkban dult járvány miatt s az ez okból több oldalról nyilvánult 
óhajtásnak engedve, ezélszerünek találta az egyetemes gyűlés megtartását a szokásos időnél 
későbbre halasztani s örömét fejezvén ki, hogy Isten segedelmével a jelen gyűlésre ily készség-
gel sorakoztak a kerületek küldöttei. 

Ezeknek előrebocsátásával egyetemes felügyelő ur ismert ékesszólásával egy liosz-
szabb és emelkedett beszédben ecsetelte egyházunknak s általában a protestantismusnak viszo-
nyait, sajnosan emelvén ki, hogy a mi egyházunk jogi állapotát illeti, e téren a legutóbb lefolyt 
évben sem változott jobbra a helyzet. A törvényben kimondatott évtizedekkel ezelőtt a jog-
egyenlőség, az élet azonban azon szomorú tapasztalatot nyújtja, hogy az mind ekkoráig nem 
létezik és mindaddig egyházunk ezen joga csak a papíron leend, mig vagy részletesen nem fog-
nak szabályoztatni a törvényben az egyházak viszonyai vagy pedig átalában az egyházi viszo-
nyok a kor parancsa szerinti törvényes megoldást nem nyernek. A jogegyenlőség kérdése tehát 
még mindig megmaradt oly égető kérdésnek, melyre nézve az elmúlt év folyamában a törvény-
hozás részéről intézkedés nem történt. — Beszéde további folyamában az evangel, egyház életé-
ben külföldön felmerült mozzanatok jelzésére térvén át egyetemes Felügyelő ur kiemelte, hogy 
a jelen kor méltán a reformok korának mondható és valamint majdnem minden alkotmányos 
országban a törvényhozási testületek e kérdésekkel foglalkoznak, ugy ezen irány az egyház 
terére is kihatott és e részben némely mozzanatok keletkeztek külföldön, kivált németországi 
testvéreinknél. Két irány áll ott egymással szemközt, az úgynevezett pietismus, mely az ottani 
consistorialis rendszerből keletkezett s az ennek ellentétekép természetszerűleg felmerült túlzó 
rationalismus. 

„Mi, hála az Égnek — igy folytatá ezek után — sem az egyik, sem a másik áram-
latnak medrébe nem jutottunk, sőt, mint a presbyterialis rendszer hivei a kellő középen állunk 
s azért ezen rendszernek ápolása és folytonos szilárdítása egyházunk érdekéből folyik. Ezen 
rendszeren épült fel és egyházi életünk szerkezetében liasonlag mindig üdvösnek bizonyult a 
kormányzatbeli egység. 

Az egyetemes gytilés egyházi közigazgatásunk éltető eleme, ezt ápolni és fejlesztem 
egyik főhivatásúnk, melynek teljesítésével azon kegyeleti adót rójjuk le, melylyel egyházunk 
nak, mint annak hű fiai tartozunk, azért tehát legyen egyik fő igyekezetünk e téren erélylyel 
és szorgalommal működni s ezen apáinktól öröklött intézményt ápolni és támogatni. 

Csakis az igy kifejlett kormányzati egység mellett lehetett egyházunkat ^ülmegtá-
madások ellen sikeresen megvédeni, egyházi beléletünkben az egyetértés alapján üdvös intéz-
kedéseket foganatosítani, némely kérdéseket öszhangzásba hozni s megoldani s a particulars 
érdekeket az egyetem főérdekének szemmel tartásával kiegyenliteni és áldhatjuk apáink emlé-
két, hogy megállapították ezen intézményt, melynek üdvös voltát egyházunk egy század óta, 
minden alkalommal tapasztalta," 

Egyetemes felügyelő ur ezzel az ülést megnyitottnak nyilvánítván évi jelentését a 
következőkben terjeszti elő. 

1) A mult évi egyetemes gyűlésből elrendelt feliratokat rendeltetésük helyére eljut-
tattam s az azokra kelt miniszteri leiratok az illető pontoknál felolvasás és tárgyalás végett elő 
fognak terjesztetni. 

2) Az összes felsőbb tanintézetek évi tudősitványaikat hozzám beterjesztvén, azokat 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz felterjesztettem, mely felterjesztésekre 
többrendbeli válasz érkezvén, azok az illető pontoknál fel fognak olvastatni. 

3) Hasonlag a mult évi iskolai tudó sit vány okra is érkezvén leiratok, azok ezennel 
bemutattatnak. 

4) A Roth-Teleky féle ösztöndijak az erre hivatott bizottmány által ezen évben is 
rendesen kiosztattak, mely alkalommal én betegeskedésem által akadályozva levén a közremű-
ködésben, az elnöklést Zsedényi Ede ur 0 mga volt szives elvállalni. — 

5) Az egyetemes pénztárt illető számadások a lefolyt évben is pontosan megvizsgál-
tatván, rendben találtattak. — 

6) Van szerencsém továbbá jelenteni, hogy főt. Székács József ur beküldte Pulszky 
Ferencz urnák, a „Haza" életbiztosító bank kötvényében, 5000 frttal az eperjesi collegium, 
5000 frttal egy központi theologiai intézet javára tett alapítványát, mely kötvény az egyetemes 
pénztárban elhelyeztetett ; ugyszinte főt. Székács József ur két rendbeli becses irományokat 
küldött be az egyetemes levéltárban leendő elhelyezés végett, u. m. a német egyetemeken tanuló 



ifjak számára alapitott ösztöndíjakra vonatkozó iratot és Tököly Sabbasnak Bezzegli Amalia 
elleni válóperére vonatkozó ügyiratokat. 

7) Az egyetemes pénztárt illető kötvények s értékpapírok lajstromozása s az ellen-
z á r n a k Győry Elek ur, mint egyetemes pénztári ellenőr részére való átadása eszközöltetett 
s a jelentés beadatván, elő fog terjesztetni. — 

8) A tiszai kerület beklildötte a tanárvizsgálatról szóló jegyzőkönyvet, melynek foly-
tán Horváth Sándor részére a tanári oklevél kiadatott. — 

9) Beadatván hozzám a Zpevnik bizottságnak jelentése, az a m. é. jkv. 39-dik 
pontjánál fel fóg olvastatni. 

10) Az egyetemes törvényszék Sckoltz András kralóci lelkész és Herstein János 
tanitó ügyében hozott Ítéleteket, melyek foganatosítás végett az illető esperességeknek meg-
küldettek, ezennel pedig kihirdettetni fognak. 

11) Reformált testvéreink is érezvén a kormányzatbeli egység szükségét, a lefolyt 
évben Pesten egyetemes conventet tartottak, miről az elnöklő legidősb főgondnok b. Yay 
Miklós úr Ő Excellentiája által testvérileg értesíttettem s egyszersmind a gyűlés jegyzőköny-
veiből is küldettek példányok, mely örvendetes nyilatkozatok általam, az egyetemes egyház 
nevében, csak is az egyetértés és testvériség őszinte nyilvánításával viszonoztattak. 

12) Végre szomorú érzéssel vagyok kénytelen bejelenteni azon veszteséget, mely 
egyházunkat Kubinyi Ágoston Ő mga halálával érte. 0 mint buzgó tag majd 40 évig szolgálta 
egyházunkat ; fiatalabb éveiben számos éven keresztül, mint nógrádi esperességi felügyelő, hol 
kivált a népiskolákat gyámolítani s a népnevelést fejleszteni ismerte feladatának ; aggott korá-
ban pedig élte fogytáig, nem késett a bácsi esperesség megtisztelő bizalmának megfelelni s ott 
mint esperességi felügyelő működni. Egyike volt ő azon szorgalmas szellemi munkásoknak, 
ki 40 év óta soha sem hiányzott az egyetemes gyűlésről s az egyetemtől reá bízottakban szives 
készséggel járt el. Ugy hiszem, hogy midőn szomorú érzületünknek a jegyzőkönyvben kifeje-
zést adunk, csak azon kegyeletnek felelünk meg, melylyel az egyháznak hü és buzgó fiai 
iránt tartozunk. 

Ezen elnöki jelentés tudomásul vétetvén, egyetemes Felügyelő úr hálásan vett 
buzgó eljárása helyeseltetett; azon fájdalmas vesztesség felett pedig, mely egyházunkat 
boldogult Kubinyi Ágoston halálával érte, a közgyűlés szomorú érzelmeit fejezvén ki, 
az elhunytnak érdemei iránti hálás elismerését jegyzőkönyvbe iktatni határozta. 

(Gy.) Főt. Karsay Sándor superintendens ur jelenti, hogy Berzsenyi Miklós ur a 
dunántúli egyházkerület felügyelői hivataláról, — hasonlag főt. Szeberényi Gusztáv superin-
tendens ur jelenti, hogy br. Podmanitzky Frigyes úr a bányai egyházkerületben felügyelői hi-
\ ataláról lemondott. 

Sajnos tudomásul vétetik. 
3. (Gy.) Olvastatván az 1872. évi októberhó 3-dik és következő napjain tartott 

egyetemes gyűlés jegyzőkönyve, annak 2-dik pontjára vonatkozólag az egyházi egyetemes 
főjegyzői hivatalra beküldött szavazatok felbontására és számbavételére kiküldött bizottság 
jelenti : hogy a beérkezett összesen 499 szavazatból Háan Lajos ur 201, Győry Vilmos úr 
167, Zelenka Pál úr 30, Sárkány Sámuel úr 22, Szeberényi Lajos úr 19, Fárbaky József úr 
13, Doleschall Sándor úr 12, Sárkány János úr 4, Petz Gyula úr 4, Margócsi József úr 3. 
Schleining Károly úr 3, Tresztyenszky Gyula úr 2, Ritter István úr 2, Tatay Sámuel úr 2, 
Achim Ádám úr 1, Stehlo András úr 1, Stur Dániel úr 1, Kramár Béla úr 1, Händl Vilmos 
úr Láng Adolf ur 1, Stehlo József úr 1. Moravcsik Mihály ur 1, Szeberényi Andor úr 1, Lesko 
Mihály úr 1, Horváth Sándor úr 1, Limberger István úr 1, Fleischhacker Károly úr 1, Kirch -
knopf Mátyás úr 1 és Stanek Albert úr 1 szavazatot kapott. 

Ezen jelentés tudomásul vétetvén, miután az egyetemes gyűlés jegyzői hivatalá-
nak betöltésére nézve határozott szabály nem létezik s a gyakorlat szerint a jegyzői 
hivatal tekintetében a viszonlagos szótöbbség érvényes választásra átalában elégséges-
nek találtatik, Haan Lajos békés-csabai lelkész úr az egyetemes gyűlés egyházi főjegy-
zői hivatalára megválasztottnak kijelentetett és a szokásos esküt a közgyűlés szine 
előtt letevén, székét elfoglalta. 

(Gy-) A fentebbi határozat kapcsában inditványoztatván, hogy az egyetemes 
közgyűlés jegyzőinek jövőre mi módon leendő megválasztása iránt, nevezetesen arra nézve, 
hogy választásuk a gyülekezetek által, vagy közvetlenül az egyetemes közgyűlés által, és áta-
lános vagy viszonylagos szótöbbség utján történjék-e — határozott szabály állapittassék meg; 

ezen indítvány elfogadtatott s ennek folytán az egyházkerületek felhivattak, hogy 
ezen kérdést tárgyalás alá vévén, véleményeiket terjeszszék a legközelebbi egyetemes 
gyűlés elé. 
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(Gry.) Olvastatván a mult évi jegyzőkönyv 8-dik pontja, mely szerint a sérelmek 
törvényes orvoslása tárgyában az országgyűléshez felirat intéztetni határoztatott s ennek szer-
kesztésére és benyújtására küldöttség neveztetett ki, egyetemes Főfelügyelő úr jelenti, hogy 
eddig a bizottság működése, tekintve az országgyűlési tárgyalásokat, nem mutatkozott idősze-
rűnek; nem lévén azonban semmi határidő kitűzve arra nézve, hogy mely időben kezdje meg 
a kiküldött bizottság működését és mindinkább égetők lévén a sérelmek, indítványozza : hogy 
az országgyűléshez intézendő kérvény szerkesztésére kiküldött bizottság utasittassék, hogy a 
feliratot az országgyűlési ülésszak kezdetén készítse el és szövegezze, annak benyújtása tartat-
ván fel az alkalmas időre. 

Ennek kapcsában azon állás jellemzésére, melyet a kath. clerus nagyrészben a pro-
testáns egyház irányában elfoglal főt. Geduly Lajos superintendens űr által felhozatván azon 
eset, hogy a nagyszombati plébános folyamodott a minisztériumhoz, miszerint a katholikusok, 
ha evang. templombajönnek, onnét tiltassanak ki és hogy a minisztérium érvényesítse akiadott 
téritvényeket; a dunántuli kerület részéről pedig a tavalyi határozat foganatosítása szinte 
sürgettetvén, 

az egyetemes gyűlés egyetemes Főfelügyelő ur indítványát elfogadta s a kiküldött 
bizottságot ez értelemben utasítja. 
6. (Gy.) U. a. jegyzőkönyv 9. és 10-dik pontjaira, melyek szerint az ágytól és asz-

taltól elválasztott katholikus vagy görög keleti vallású fél evang. hitre térése esetében a lel-
készek utasittattak, hogy az ily feleket elválasztott házastársuk életében is akadálytalanul 
eskessék meg; melyek szerint továbbá utasittattak, hogy ha ágytól és asztaltól elválasztott ka-
tholikus vagy görög keleti vallású féltől, midőn evang. féllel kiván összekelni, illető lelkésze 
által az elbocsátás megtagadtatik, ez esetben is az esketést eszközöljék, olvastatott a vallás és 
közoktatásügyi minisztériumnak f. évi 5080 sz. a. kelt leirata, melyben megjegyzi, hogy az 
1872 évi jegyzőkönyv 9-dik pontjában foglalt határozat indokolására felhozott König Péter-
féle eset, nem egészen azonos a tett intézkedéssel, mert König Péter neje Belgrádban az ottani 
törvények szerint el választatott ; megküldi egyszersmind álláspontja megismertetésére a tiszán-
túli helv. hitv. evang. superintendenshez 1871. évi 15962 sz. a. hasonló kérdésben küldött ren-
delete másolatát, mely szerint a kath. szentszékek által elválasztott és evangelikus hitre tért 
félnél még a kötelék külön felbontását tartja szükségesnek. 

Az egyetemes gyűlés a miniszteri leiratnak magyarázatait, sem saját meggyőződé-
sével, sem az 1868: 53-dik t. czikk helyes értelmével megegyeztethetőnek nem tartván, 
tavalyi jegyzőkönyvének 9. és 10-dik pontjaiban foglalt határozatait továbbra is 
fenntartja. 

7. (Gy.) Olvastatván u. a. jkv. 11-dik pontja, miután Szénássy Sándor egyetemes 
könyvtárnok úr meghalálozott, 

az egyetemes könyvtár kezelésével és felügyeletével Ellischer József tanár ur 
bizatott meg. 

8. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 12-dik p. szerint főtiszt. Székács József ur elnöklete 
alatt egy választmány azzal lévén megbizva, hogy az egykor felállíttatni szándékolt, de létre 
nem jött protestáns főiskolára a négy ágostai hitv. kerületek egyházai által befizetett pénzt ka-
mattal együtt a dunamelléki helvét hitv. superintendentiától követelje vissza. 

Minthogy ezen ügynek mibenállásáról az egyetemes közgyűlés mindekkoráig sem 
értesült, a nevezett választmány elnöke ujolag fölkéretik, hogy a pénz kiadását illető 
helyen szorgalmazza, jelentése a jövő gyűlésen elváratván. 

9. (Gy.) U. a jkv. 13-dik pontjára, olvastatott a tiszai egyházkerület tanárvizsgáló 
bizottmányának f. évi julius 28-án kelt jegyzőkönyve, mely szerint a történelem és magyar 
nyelvből tanári joggal felruháztatott és oklevelet nyert Horváth Sándor; Pollonyi Károly pedig 
szaktanulmánya további folytatására még egy évi határidőt kér. 

Tudomásul vétetvén, a kérelmezett halasztás megadatik. 
10. (Gy.) Olvastatott a dunáninneni egyházkerület tanárvizsgáló bizottmányának f. 

évi junius 27-én felvett jkve, mely szerint Böhm Károly a philosophiából ésclassica philologiá-
ból a felgymnasiumi tanári joggal felruháztatni s a tanári oklevél kiadatni határoztatott. 

Tudomásul szolgál. 
1 1 . (Gy.) A bányai kerület részéről jelentetik, hogy tanári oklevelet nyertek és 

tanárokká képesittettek : Fröhlich Robert a latin, görög és német nyelv és irodalom tanítására 
a felgymnasiumban; Scholtz Albert a történelem, földrajz, magyar nyelv és irodalomtanítására 
a felgymnasiumban és Schranko Mihály minden tantárgy tanitására az algymnasiumban. 

Tudomásul szolgál. 



(Gry.) Ámul t évi jkv. 21 pontjára, olvastatott a vailás és közoktatási miniszté-
riumnak 1872. évi 26226 szám alatt kelt leirata, mely szerint a szarvasi, selmeczi, pesti, bé-
kés-csabai, aszódi és beszterczebányai gymnasiumok 1871/72 tanévre vonatkozó tudósitvá-
nyai _ továbbá az ugyanaz évi 26225 sz. alatt kelt leirat, mely szerint a pozsonyi lyceum 
s a turóc-szentmártoni algymnasium 187 1/72 tanévi tudósitványai, helyeslőleg tudomásul vé-
tetnek; ugyszinte a vallás és közoktatási minisztérium 1872 évi 26224 és 26227 sz. alatt keit 
leiratai, melyekben a soproni lyceum, s a győri algymnasium, valamint az eperjesi, kézsmárki 
rozsnyói, nagyröczei, iglói, nyiregyházi, miskolczi, sajógömöri és rimaszombati fő- és közép-
tanodák 1871/72 tanévi tudósitványai tudomásul vétetnek. 

A felolvasott leiratok tudomásul vétettek. 
13. (Gry.) Ezzel kapcsolatban olvastattak a vallás és közoktatási minisztériumnak a 

folyó évben fölterjesztett iskolai tudósításokra érkezett leiratai, u. m. a f. évi 21897 sz. a. kelt 
leirat, melyben a soproni főtanoda és tanitó képezdének 1872/73 évi tudósitványa, — a f. é. 
25246 sz. a. kelt leirat, melyben a tiszai egyházkerületbeli iskolák 1872/73 évi tudósitványai 
vétetnek tudomásul, továbbá a f. évi 26112 és 26113 sz. a. kelt, a pozsonyi és selmeci fő tano-
dákban tartott érettségi vizsgálatokra A ^ o n a t k o z ó leiratok. 

Tudomásul vétettek. 
14. (Gry.) A mult évi jkv 22-dik pontjára, melyben a tanintézetek, a bizonyítvány -

könyvek s tanárjellemrajzok évenkénti felterjesztésétől felmentettek, olvastatott a vallás és köz-
oktatási minisztériumnak 1872 évi november 25-én 3637 sz. a. kelt leirata, melyben az e rész-
beni felterjesztésre azon válasz adatik, hogy a tanintézetek iskolai tudósításainak beküldése 
iránt felmerült kérdés a középtanodák szervezése tekintetében legközelebb benyújtandó tör-
vényjavaslat alkotmányos tárgyalása által nyerend megoldást ; 

mely válasz folytán a tavalyi határozat megujittatott. 
15. (Gry.) U. a jegyzőkönyv 24 pontjára, melyben az academiai tanárok megvizsgá-

lására bizottmányok választattak, főt. Czékus István superintendens úr jelenti, hogy a tiszai 
kerület theologiai vizsgáló bizottságának tagjai közöl Max Vilmos úr a tanárságról lemondván 
és a kerületből eltávozván, őt egyszersmind a bizottságból kilépettnek tekintetni kéri. 

Tudomásul vétetvén kijelentetik, hogy Max Vilmos úr a tiszai kerület academiai 
tanár vizsgáló bizottságnak tagja lenni megszűnt. 

16. (H) U. a jkv. 26-ik pontjára olvastatott az egyetemes tanügyi bizottságnak 
1872/3-ik iskolai évre vonatkozó jelentése. Ezen jelentés szerint az 187%-ik évben 14 fo-
lyamodás érkezett a bizottsághoz kivételes áthelyezés végetti vizsgákért, melyek folytán a ki-
vételes magán vizsga megengedtetett 9-nek, visszautasittatott 5. — A kivételes áthelyezési 
vizsgálatok iránti folyamodások körül tett tapasztalat folytán, oly tanulóra nézve, ki ta-
nulmányait más intézetben, vagy oly helyen folytatta, hol két vagy több gymnasium létezik 
és osztályugrás czéljából nem azon gymnasiumban akarna vizsgát tenni, melynél rnint nyilvá-
nos vagy magánnővendék tanult — indítványozza a bizottság: hogy oly vizsgálat még azon 
esetben sem engedtessék meg, ha kérelmét előhaladott korával, vagy kitűnő előmenettel tudná 
igazolni és ha kérelmét pártolólag terjesztené is fel a tanártestület, hogy továbbá ezen indít-
vány elfogadása esetén az állami tanodákban hasonló viszonosság fenntartására a magas köz-
oktatási ministerium kéressék fel. 

A közép és felsőbb tanintézetek által beküldött statistikai adatok alapján a bizott-
ság jegyzője által készített és bemutatott nyolcz táblás kimutatás szerint a tanintézetek szellemi 
s anyagi állása következőkép mutattatik ki. 

Egyházunk kebelében az 1 8 7 V i t tanévben volt: 10 nyolczosztályu fő,- 1 hat-, 2 
öt-, 5 négy-, 1 három osztályú gymnasium, 2négy oszt. reálgymnasium, összesen 21 középta-
noda; 4 tanítóképezde, 3 theol. intézet, 1 jogakadémia, összesen 29 közép és felső iskola. Ezen 
tanintézetek közöl a tannyelv 17-ben tisztán magyar, 5-ben magyar-német, 2-ben magyar-tót, 
2-ben német, 3-ban tót. 

Az összes tanintézetekben van 151 osztály, 156 tanterem, 68 gyűjtemény, könyv-és 
szertár, 257 tanár-növendék és szolgaszoba, összesen 481 szoba. Könyvtáraikban van 167,497 
kötet könyv, természetgyüjteményeikben 77,718 drb., természettani táraikban 4486 drb., régi-
ség és éremtáraikban 18241 drb. Testgyakorló van összesen 21. — 

Az összes tanintézetekben van 23 igazgató, 133 rendes, 21 segédtanár, 60 mellékta-
nitó, összesen 237 tanférfi (14-el több, mint tavaly) kiknek évi fizetésök összege 149524 frt 
54 kr. s igy a tanárok fizetése ez évben 21591 frt 64 krral szaporodott. Legnagyobb tanári 
fizetés van Pesten, az igazgató évi fizetése: 1650 frt. a rendes tanároké 1450 frt. Legkisebb van 
Selmeczen és N.-Röcén, mindkét helyen 600 frt. Egy tanár átlagos évi fizetése az összes fize-
tésekhez mérten 630 frt. 
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Beiratott a gymnasiumokba az év elején: 1-ső osztályba 852 nyilvános — 4 7 magán; 
2-ikba 626 ny. 24 m., 3-ba 530 ny. 17 m., 4-be 444 ny. 13 m. ; 5-ikbe 328 ny. 12 m.; 6-ba 
308 ny. 18 m. ; 7-be 332 ny. 28 m., 8-ba 286 ny. — 4 3 m; összesen 3908 tanuló s igy 178-al 
több, mint tavaly. — A jogakademiába beíratott az 1-ső tanfolyamba 66 nyilv. 14 magán; a 
2-ba 62 nyilvános, 24 magán, összesen 176 joghallgató; 16-al több mint tavaly. 

A magántanulók az összes létszámnak gymnasiumokban 5V2 °/0-át, a jogakadémián 
27 V5°/0-át tették. 

A hittani tanintézetekbe beíratott az első tanfolyamba 19, a 2-ba 14, a 3-ba 23, a 
4-be 3, — mind nyilv. tanuló. A tanitóképezdékbe az 1-ső tanfolyamba 32 nyilv. a 2-ba 30 
nyilvános 1 magán, összesen 93 tanuló. Beiratott tehát az összes tanintézetekbe az év elején 
4236 tanuló. 

Ezek köziil vizsgát tett az év végén a gymnasiumokban 3490 nyilv., 146 magán, 
özszesen 3636, és pedig kitűnő és dicséretes eredménynyel 1152 nyilvános tanuló (33°/0) 32 
m. t. (22n/0) ; jó eredménynyel 967 ny. t. (28%) 53 m. t. (36%); kielégitően 808 ny. t. (23%) 
35 m. t. (24 °/o) alig kielégitően: 294 ny. t. (9°/0)) 7 m. t. (6°/0) ; elégtelen eredménynyel - 263 
n y . t. (7°/0) 12 m. t. (12°/0); vizsgálatlan maradt 106 (3°/0) ; kilépett 163 (4°/0) ; meghalt 16 s 
igy 1000 tanulóra esik 1 haláleset. — A jogakadémián vizsgát tett 103 nyilv. 21 magán r , 124 
joghallgató; és pedig kitűnően 50 nyilv. (48°/0) 2 magán; kielégitően 45 nyilv. (43°/0) magán 
19 (a magánjoghallgatók 90°/0-a); elégtelen eredménynyel 8 nyilvános; vizsgálatlan maradt 
33 (.12°/0) kilépett 18 (10°/0) meghalt 1. A tlieol. intézetekben vizsgát tett 50 hittanhallgató * 
kitűnő sikerrel 19 (38°/0) jó eredménynyel 24 (48°/) kielégitő 4 (8°/0) alig kielégitő 3 (6°/0) ; 
kilépett 8 (16°/o) meghalt 1. — A tanitóképezdékben vizsgálatot tett 86tanuló, k i t : 25 (30°/0; 
jó 25 (43°/o) kielégitő 20(23%) al. kiel: 4 (4%,); vizsgálatlan maradt 2, kilépett 4, meghalt 1. — 
Vizsgát tett valamennyi intézetben az év végén 3896 tanuló. — Erettségivizsgára jelenkezett 271 
nyilv. 38 mag. össz : 309 tanuló; visszalépett 16 (5°/0) megvizsgáltatott 293 (9 5°/0 ;) éretté nyil-
váníttatott: kitüntetéssel minden tantárgyból 35 (12%) egy vagy többbői 95 (32%%); egyszerűen 
126 (43%) visszavettetett 37 (12%%). Az érettségi vizsgálatra jelenkezettek közül szándékoz-
nak menni: hittani pályára 29% jogira 36%, orvosira 15%, bölcsészetire 2%, nyelvészetire 3%, 
gépészmérnökire 5%, mérnök-építészetire 7%, bányászatira 17»%, erdészetire 3°/o. gazdaságira 
1072%, tanítóira 1%, hivatalira iV5%. hadira T%o%, művészetire l13/'2o%, határozatlanul 3%%. — 

A gymnasiumokban volt 3622 belföldi (973A%), 80 külföldi (274%) ; jogakadémián és 
theol. intézeteken valamennyi belföldi. A tanitóképezdéken belföldi volt 80 (93%) kül-
földi 6 (7%.) — 

Vallásra nézve a gymnasiumokban volt ág. hitv. 2034 (54%) helv. hitv. 548 (14%) 
rom. kath. 490 (13%) gör. kath. 19 (Va°/o) kel. gör. 58 (1%%), izraelita 553 (16%%), ez utób-
biak közöl legtöbb (179) Pesten: A jogakadémián ág. hitv. 37 (30%) helv. hitv. 46 (37%) r. 
kath. 28 (22%) gör. kath. 3 (2Va%) kel. gör. 2, izrael. 8. — A theol. int. és tanítóképezde nö-
vendékéi mind ág. hitv. 

Életkor szerint a gymnasiumokban 10 és kevesebb éves 152, 11 éves 346, 12 éves 
505, 13 éves 582, 14 éves 540, 15 éves 396, 16 éves 357, 17 éves 282. 18 éves 251, 19 és 
több éves 293. — Jogakadémián: 18 és kevesebb éves 9. 19 éves 22, 20 éves 21, 21 éves 27, 
22 éves 13, 23 éves 17, 24 s több éves 15. Theologián 19 éves 3, 20 éves 5, 21 éves 17, 22 
éves 12, 23 évés 5, 24 s több éves 8. 

Az összes tanulók közül gyakorolta magát: magyar önképzőkben 1414 (36%), né-
metben 870 (22%), tótban 251 (6%) szerb önképzőben 9; franczia nyelvben 243 (6%) angol 
nyelvben 6. Rajzolást tanult 1928 (50%), éneklést 1859 (48%), zenét 330 (9%), szépírást 1536 
(39%), gyorsírást 244 (6%), testgyakorlatot 2606 (69%.) Fölvételi dijat fizetett 1350 (34«/o) 
tanpénzt 3615 (90%) könyvtárra 2629 (67%) mellékgyakorlatokért 1851 (47%), tanpénzmentes 
volt 240 (10%) ösztöndíjas 424 (10Vi%); élelmeztetett a tápintézetekben egészen ingyen 170 
(4%) olcsón 1237 (31%). 

Az összes tanintézetek jövedelme tett: 238394 frt. 35Va krt. kiadása 242178 frt 
54 krt s igy az összes tanintézetek hiánya 3784 frt 18Va kr. Ingatlan vagyont mutat ki 7 inté-
zet, melynek értéke 433053 írt. évi jövedelme 8653 frt 71 kr. Tőke pénze van az összes tan-
intézeteknek 845099 frt 67 kr., minek évi kamata 48001 frt 87 kr. Községi segélyből kaptak 
az intézetek 3858 frt 9 kr. ; egyházi segélyből 50667 fri 957* kr. ; felvételi dijakból 3000 frt. 
85 kr., tandijakból 46390 frt ööV> krt, könyvtárra és tanszerekre fizetett díjakból 1974 frt 
90 krt, élelmezésért fizetett dijakból 40904 frt 95 krt. — A tanintézetek kiadásai voltak: igaz-
gatók, rendes és segédtanárok fizetésére 142.665 frt. 1 kr. fűtés, tisztogatás, s kisebb javítások 
és szolgák fizetésére 18025 frt. 68 kr. tanszerek és könyvtárra 8930 frt 84 kr. ösztöndijakra 
9128 frt 89 kr., tanulók élelmezésére 51228 frt 87 kr„ rajzmesterek fizetésére 2211 frt 59 kr. 
énekmestereknek 1507 frt 50 kr., zenemestereknek 756, szépírás tanítóknak 264, gyorsirás 
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tanítóinak 90 frt, 20 kr. testgyakorlat tanítóinak 7120 frt 86 kr., tőt nyelv tanítóinak 190 frt, fran-
cia nyelv tanítónak (Pozsony) 60 frt. — 

A bemutatott táblázatokhoz szükségelt rovatos papírból 48 ivnek, mi 5—6 évre 
elég leend, beszerzése a mellékelt számla szerint 4 frt 75 krajczárba került s az utalványoz-
tatni kéretik. 

Végül jelenti a bizottság, hogy az egyetemes gyűlés által megállapitott tantervtől né-
mely gymnasiumok csak annyiban tértek el, a mennyiben tanerők hiányában egy vagy más 
tárgy kapcsolatosan taníttatott és örömmel constatálja, hogy a lényegesebb tantárgyakra nézve 
némely gymnasium megszaporította az órák számát és hogy valamennyi felsőbb iskoláink és 
teljes gymnasiumaink évi nyomtatott értesítéseket adtak ki, melyeknek többjében figyelemre 
méltó tudományos értekezések foglaltatnak. 

A közgyűlés feszült figyelemmel hallgatta végig az ép oly tanulságos, mint ér-
dekes jelentést s fölhiva érzi magát ugy a tanügyi bizottság elnökének, valamint a bi-
zottsági tagoknak, különösen pedig a bizottság jegyzőjének s egyszersmind a felolva-
sott statistikai adatok összeállítójának Batizfalvy István urnák elismerését és köszöne-
tét jegyzőkönyvileg is kifejezni, egyszersmind a rovatos papirra tett s 4 frt 75 krt tevő 
költség kifizetését az egyetemes pénztárból ezennel utalványozza. Ami pedig a bizott-
ságnak azon indítványát illeti: „hogy oly esetben, midőn oly tanuló folyamodik kivé-
teles áthelyezési vizsgálat engedelyezéseért, ki tanulmányait más intézetben, vagy oly 
helyen folytatja, hol két vagy több gymnasium létezik, és osztályugrás czéljából vizs-
gálatot mégis idegen, tehát nem azon gymnasiumban kívánna tenni, melynél eddig akár 
mint nyilvános, akár mint magánnövendék tanult, ily vizsgálat még azon esetben sem 
engedtessék meg neki, ha kérelmét előhaladott korával s eddigi kitűnő előmenetelére 
nézve is igazolni tudná és ha ezen kérelmét a tanári testület pártolólag terjesztené is 
az egyetemes tanügyi bizottság eló,u — ez indítványt az egyetemes közgyűlés is ma-
gáévá tevén, azt ezennel határozat érvényére emeli s egyszersmind a m. ministerium 
feliratilag megkéretni határoztatik, intézkednék, hogy az állami intézetekben is hasonló 
viszonosság fentartassék. 

l ' f . (H) Ezzel kapcsolatban a bányai kerület jelenti, hogy Scliwáby Pál, aradi ál-
lamgymnasiumi igazgató, Rácz Lipót, volt csabai jelenleg pedig aradi lakosnak két fiát, kik 
előbb a bányai kerületben levő, nyilvánosaknak elismert tanodákban, nevezetesen az idősebb a 
selmeczi lyceumban, az ifiabb pedig a csabai algymnasinmban tanultak, az ezen intézetekből 
magokkal vitt s jő osztályzatokat feltüntető bizonyítványok daczára, a növendékeket fölvételi 
vizsga nélkül a sor szerint következő magasabb osztályba föl nem vette, világosan bebizonyít-
ván ezzel, hogy a, kerület törvényes alapon álló nyilvános tanintézeteinek bizonyítványait nem 
tartja kellő tiszteletben; minek folytán a nevezett bányai kerület kéri az egyetemes közgyűlést, 
hogy ezen sérelmes esetet, jövőben netán előfordulható más hasonló esetek meggátlása tekinte-
téből a vallás és közoktatási m. ministeriumnak terjessze fel. 

A sérelmes eset a m. ministeriumnak azon kérelemmel fog felterjesztetni, hogy a 
nevezett igazgatót a törvény megtartására utasítani szíveskedjék. 

1 8 . (H) U. a. jkönyv 27. pontjára jelentik a négy superintendens urak, hogy a 
népiskolai mozgalom kitüntetésére szolgáló táblázatokat elkészítették. — 

Ugyanazok kiadatnak egyetemes tanügyi bizottsági jegyző Batizfalvy István urnák, 
azon czélból, hogy a négy táblázatot egybevetvén, s azok nyomán a statistikai adatokat 
egybevonván, jelentését a holnapi gyűlésnek terjeszsze be. 
1.9. (H) U. a jkönyv 28-ik pontjára, mely szerint, jóllehet a hazai törvény elrendeli 

azt, hogy a gyermekeiket iskolába vagy hanyagul járató, vagy épen fel nem hozó szülők bizo-
nyos pénzbirsággal büntettessenek, de nem intézkedik arról, hogy a törvénynek ezen határoza-
tát ki hajtsa végre; 

A vallás és közoktatási ministerium feliratilag felkéretni határoztatik, utasítaná 
oda a törvényhatóságokat, hogy valahányszor ezek az egyházi hatóságok által e rész-
ben fölkéretnek, azoknak mindig segédkezet nyújtani, s így a törvénynek foganatot 
szerezni igyekezzenek, 

2 0 . (H) Ugyancsak a mult évi jegyzőkönyv 29-ik pontjára a tiszai kerület által 
beadatván a zsinati előmunkálatokra tett észrevételek, ellenben a dunáninneni és a bányai ke-
rületek azokat eddig sem adván be, — 

A tiszaiak a zsinati bizottság elnökének átadatván, ezen ügy továbbra is szor-
galmaztatik. 

2 1 . (Gy) U. a. jegyzőkönyv 30-ik pontjára, az egyetemes főtörvényszék akövet-
kező évre ekkép alakittatott : 
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I. A dunáninneni egyház kerületből felebbezett ügyekre nézve, elnökség: a bányai 
egyházkerület ikerelnökei; közbirák a következő renddel, világiak: Fabiny Teofil, 
Veres Pál, Szentiványi Károly, Szloboda Ferencz, Balassa István, Ivánka Imre ; egy-
háziak : Schleining Károly. Láng Mihály, Sárkány János, Horváth Sándor; a tanári 
karból: Torkos László és Batizfalvy István urak. 

II. A dunántúli egyházkerületből felebbezett perekre nézve, elnökség : a tiszai 
egyházkerület ikerelnökei ; világi közbirák : Bánó József, PrónayPál, Szentiványi Miklós, 
Szontágh Imre, Szontágh Pál (gömöri), Gömöri Pál, Stliymmel Sámuel, Broz Jonathán ; 
egyháziak: Lumnitzer Adolf, Pékár Lajos, Bartholomeidesz Gyula, Szalady Mihály, 
Hoznék Náthán, Fábry János, Buzágh János; a tanári karból: Dr. Pelecli János és 
Kraniarcsik Károly urak. 

III. A bányai egyházkerületből felebbezett perekre nézve elnökség a dunáninneui 
egyházkerület ikerelnökei ; világi közbirák : Mosóczy Lajos, b. Prónay Dezső, Jeszenszky 
József, Samarjay Károly Schedius Lajos, Wrhovszky Alajos ; egyháziak : Lesko Mihály, 
Mészáros István, Szeberényi Lajos, Geyer János, Nóvák Sámuel, Horváth Sámuel 
(téthi lelkész) ; a tanári karból : Lichner Pál és Csecsetka Sámuel urak. — 

IV. A tiszai egyházkerületből felebbezett perekre nézve elnökség: a dunántúli egy-
házkerület ikerelnökei; világi közbirák: Eőry Sándor, Görgei István, Kiss Sándor, 
Beliezay 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. 

3 3 . (Gy) Főt. Geduly Lajos superintendens ur jelentvén ez alkalommal az egye-
temes törvényszék egyik tagjának s a rozsnyói gymnasium volt felügyelőjének Draskóczy Gyula 
urnák elhunytát 

az egyetemes gyűlés e feletti fájdalmas érzetének, megemlékezve az elhunyt érde-
meiről, jegyzőkönyvileg is kifejezést adni határoz. 

33 . (Gy) Olvastattak az egyetemes törvényszéknek a bács-szerémi esperesség 
által Herstein János kulpini tanitó ellen inditott ügyében f. évi oktober 22-én, és a 
zólyomi esperesség által Scholtz András kralóczi lelkész ellen inditott ügyben, ugyanaz napon 
hozott Ítéletei — 

Az ekkép törvényesen kihirdetett Ítéletek tudomásul vétettek. — 
3 4 (Gy.) A mult évi jkv. 31-dik pontjára, olvastatott a stipendialis választmány f. 

évi május 23-án tartott ülésének jegyzőkönyve, melyre vonatkozólag egyetemes felügyelő úr 
előterjeszti, hogy ő az elnöklésben betegség által lévén akadályozva, nem folyhatott be arra, 
hogy a felterjesztések körül ez alkalommal előfordult némely hiányok, már a jelen kiosztásnál 
lehetőleg mellőztessenek. Kiemelvén ezután, hogy ez alkalommal a pesti gymnasiumra a fel-
terjesztett tanulók számához képest két ösztöndíj jutott, a nélkül, hogy a díjazottak valóság-
gal szegények is lettek volna, indítványozza: miszerint a tanintézetek felterjesztései jövőben a 
superintendens urak felügyelete s ellenőrzése alatt történjenek és kimutattatván atanulók száma 
vallásukra nézve is, a boldog emlékezetű alapitónő szándékának azon irányban is e lég tétes-
sék, hogy csak az ág. hitvall. evangel, tanulók számaránya vétessék tekintetbe és csak való-
ban szegények — kik egyszersmind jó tanulók és jó magaviseletűek — terjesztessenek fel s 
ajánltassanak a tanintézetek által. 

Az ösztöndijaknak az 1872 |3dik tanévre történt kiosztása tudomásul vétetvén, 
egyetemes felügyelő ur indítványa elfogadtatott és ennek folytán a főtanodák az indít-
ványozott eljárás megtartására utasíttatván, elhatároztatott egyszersmind, hogy a Róth 
Teleky-féle ösztöndijakra vonatkozó felterjesztések a főtanodák igazgatói által illető 
superintendenseikhez minden év april 15-ig lesznek beadandók, a superintendens urak 
által pedig láttamozásukkal ellátva minden év május l- ig lesznek egyetemes Főfel-
ügyelő úrhoz beterjesztendők. 

35. (Gy.) Ezzel kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a stipendialis bizottság több év 
folyamán kevés tagra olvadt le, és benne a kerületek kellőleg képviselve nincsenek, 

elhatároztatott annak újra választása s az egyházkerületek felszólittattak javasla-
taikat a következő ülésben megtenni. 

(Gy.) U. a jkv. 32-dik s ezzel kapcsolatban 43-dik pontjára olvastatott az ezen 
pontok szerint kiküldött bizottság jelentése, mely szerint az egyetemes pénztárt illető kötelez-
vények és értékpapírok rendben találtattak s azokról egy uj teljes lajstrom készíttetett s az 
ekkép lajstromozott kötelezvények s értékek az egyetemes pénztárban elhelyeztetvén, a pénz-
tári ellenzárlat végett az egyik pénztári kulcs Győry Elek urnák átadatott. 

Olvastatván ezen jelentés kapcsában a bemutatott lajstrom is, 
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A bizottság jelentése, a kötvények s értékpapírokról készített lajstrommal együtt 
tudomásul vétetett. 

(Gry.) Olvastatván a mult évi jkv. 34-dik pontja, annak azon része, melyben az 
1871 évi deczember 31-én létezett vagyonállás kimutatása foglaltatik, egy számadási tétel ki-
maradása folytán következőleg igazíttatott ki : 

Vagyonállás 1871 deczember 31-én : 
1. alapítványi tőkékben 1008 forint — kr. 
2. elhelyezett tőkékben 19186 „ 70 „ 
3. Róth Telekyféle alapitvány 42000 „ 
4. Zelenay alapitvány 10000 „ 
5. Takarék pénztárban 2330 
6 Készpénzben 45 „ 12 „ 

összesen: 74569 forint 82 kr. 

2 8 . (Gry.) Ugyanazon pontra előterjesztetett Edvi Illés Ádám egyetemes pénztárnok 
urnák 1872 január l-től deczember 31-ig terjedő s az egyetemes pénzügyi bizottság által meg-
vizsgált és rendben talált számadása s olvastatott a pénzügyi bizottságnak erre vonatkozó 
jegyzőkönyve, 

A bemutatott számadás szerint : 
az egyetemes iskolai alapítványok 1872 évi összes bevétele 8885 frt 76x|2 kr. 

„ kiadás . 8819 „ 13 „ 

Készpénz maradvány : 66 frt 63*12 kr. 
A vagyon állás 1872 deczember 31-én következő volt: 

1. alapítványi kötvényekben 1008 forint — kr. 
2. elhelyezett tőkékben 20374 „ 70 „ 
3. Roth Telekyféle alapitvány 42900 „ — „ 
4. Zelenay alapitvány 10000 „ — „ 
5. Takarékpénztárban 2280 „ — „ 
6. Készpénzben 66 „ 631|2 „ 

összesen": 76629 frt. 3312 kr. 
megjegyeztetvén, hogy a földhitelintézeti záloglevelek a mult évi számadásból névér-

tékre áttéve hozattak át. 
Kamathátralék 8318 frt 48 kr., melyek a csődper alatt lévő br. Podmaniczky Lajos 

és Szunnyog Jenőféle tőkék után valók. E kettőn kivül csak a szegedi egyház van 48 frt ka-
mattal hátralékban, a többi tőkéktől a kamatok rendesen befolytak. 

A számadás szerint Tormay György 1050 frt tartozását és Göböl Gáspár örökösei 
420 frt tartozásukat megfizetvén, ezen tőkék helyett 1570 frt 50 kron 1800 frt névértékű ma-
gyar földhitelintézeti záloglevelek vásároltattak, melyekből egy u. m. 16292 sz. 1873-bankihú-
zatván a jövő számadásban lesz felveendő. 

A bemutatott számadásra vonatkozólag a dunáninneni kerület nevében főt. Geduly 
Lajos superintendens úr a korábbi gyakorlatot kívánja fenntartani, mely szerint az évi száma-
dás a superintendeseknek egy-egy példányban megküldefcett. 

Az előterjesztett és szabályszerüleg megvizsgált számadás tudomásul vétetvén, 
arra nézve egyetemes pénztárnok úr a további felelősség terhe alól feloldatott s uta-
sittatott, hogy számadásának egy-egy példányát jövőben a superintendens uraknak 
küldje meg. 

2 9 . (H.) Ezen jkv. 25 pontjában foglalt határozat folytán a stipendialis válasz-
mányra vonatkozó javaslatok előterjesztetvén, 

ezen választmány következőleg alakíttatott meg: elnök, az egyetemes Főfelügyelő 
ur; választmányi tagok : br. Podmaniczky János, br. Podmaniczky Frigyes, Z sívóra 
Gryőrgy, Balassa István, Vecsey Sándor, Székács József, Lang Mihály, Kanya Pál, Zse-
dényi Ede, Dezsőffy Ottó, Fest Imre, Pécliy Tamás, Bánó József, Major Pál, Kubinyi 
Árpád, báró Prónay Dezső, Ostffy Pál, Radvánszky Antal, Szontágh Pál nógrádi és 
Ivánka Imre urak, megjegyeztetvén, hogy ezen választmánynak hivatalból való tagja 
mindig egyszersmind az egyetemes világi főjegyző is. 

30. (H.) A mult évi jegyzőkönyv 36-dik pontjára, a felállíttatni szándékolt theolo-
giai akadémia ügyében kinevezett bizottmány beadja e részbeni jelentését, illetőleg javaslatát, 
— mely szerint — miután arra kilátás nincs, hogy az ágost. hitv. evang. egyház egyeteme 

3 
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képes valna a mostani viszonyok közt akár rövidebb, akár pedig hosszabb idö alatt azon fél 
millió forintot összegyűjteni, mely szükséges, ha az akadémia oly helyen állittatnék fel, hol 
eddig theologiai tanintézetünk nem volt, — azt javasolja, hogy miután Eperjesen a theologiai 
tanintézet már is oszló félben van, Soprony pedig a seminarium fentartásával eléggé van ter-
helve, a fenálló theol tanintézetek közül a pozsonyi, mely aránylag leggazdagabb, alumneuma, 
convictusai, számos ösztöndijai következtében legtöbb előnyöket nyújt, illetőleg legkevesebb 
gyámolitást igényel, egyetemileg annyira gyámolittassék, hogy a kor igényeinek megfelelhes-
sen, mely czélból, a bizottság javaslata szerint, egy bizottmány volna Pozsonyba küldendő, 
mely érintkezésbe tévén magát a pozsonyi egyház és főtanoda igazgató tanácsával és patrona-
tusával, ezzel egyszersmind szerződést kötne az akadémia fentartására és felügyeletére nézve, 
oly szellemben, hogy az egyházegyetem e tekintetben kellő befolyást és intézkedési jogot gya-
korolhasson, e szerződésben azonban világosan kiköttessék, hogy azon esetben, ha a tervezett 
önálló theol. akadémia később más helyen jönne létre, mindaz, mi az egyházegyetem részéről 
a j)ozsonyi intézet gyámolitására fordíttatott, a czélba vett önálló akadémia fentartására fordít-
athassák. 

Az egyetemes közgyűlés nem akarván e fontos tárgyban a kerületek meghallgatása 
nélkül intézkedni, ezen jelentés, illetőleg javaslat a kerületeknek véleményadás végett 
kiadatik, véleményeik a jövő közgyűlésre elváratván. 

31. (H.) U. a. jkv. 39. sz. az úgynevezett Zpevnik bizottmány számadásainak megvizs-
gálására kinevezett választmány beadja hivatalos jelentését, mely szerént az 1872/3 eszt. szám-
adásokat megvizsgálván, azokat kellő rendben találta, egyszersmind pedig jelenti, hogy a tava-
lyi jegyzőkönyvben emiitett 200 frtnyi tőke biztositása ügyében a kellő lépések nemcsak meg-
tétettek, de sőt abból 150 frt már tettleg be is hajtatott s remélhető, hogy az 50 frtnyi hátralék 
is legközelebb befolyni fog. Végre pedig ugyanaz kéri a közgyűlést, hogy miután a Zpevnik 
bizottmánynak most már van törvényes elnöke és őre főt. Dr. Szeberényi Gusztáv superinten-
dens ur személyében, ennélfogva az egyetemes gyűlés a bizottmányi számadások megvizsgálá-
sára kinevezett választmányt a számadások ezutáni felülvizsgálása és ellenőrzése alul 
mentse föl. 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a választmány jelentését s azt az általa jel-
zett oknál fogva az ezutáni felülvizsgálati és ellenőrzési kötelezettség alul ezennel jö-
vőre felmenti. 

(H.) U. a. jkönyv 40. sz. a Tranosciusiigyre vonatkozólag Győry Elek ur, mint 
egyetemes vallásügynök jelenti, hogy az e tárgyban bold. Szontagh Kálmán előbbi vallásügy-
nök képviselete mellett indított és ugyancsak általa letárgyalt pörben, a pesti kir törvényszék 
f. é. febr. 4 kézbesített 20,558 sz. ítélettel alperes Bucsánszky Alajost 400 db. Tranoscius, 400 
példány uj testámentomnak 2000 szláv káténak és 2000 szláv abc könyveknek kiszolgáltatá-
sában elmarasztalta és ezen Ítéletet ugy a pesti kir. tábla, valamint a legfőbb ítélőszék is 
helybenhagyta, eszerént az ügy most már a végrehajtás stadiumában van. Minthogy pedig a 
végrehajtás folyamatba vételére azon esetre, lia az alperesnél az illető könyvpéldányok felta-
lálhatók, a könyveknek ahozértő általi megvizsgálása s az azonosság megállapítása; ellenkező 
esetben pedig azok értékének megállapítása szükséges, kéri az egyetemes közgyűlést, hogy egy 
helyben lakó, tótul értőt megbízni szíveskedjék azzal, miszerint neki az emiitett teendőkben 
segédkezet nyújtson. 

Tudomásul vétetvén, ügynök ur kérelme értelmében a végrehajtásnál leendő köz-
benjárásra helybeli szláv lelkész Bachat Dániel ur kineveztetik. 

33, (H.) (J. a. jegyzőkönyv. 41. sz. mely szerént a Tranoscius czimü énekes könyv 
kiadásai feletti felügyelet mindaddig függőben hagyatott, mig e pörös kérdés elintézve nem lesz ; 

Miután az most már végelintézést nyert, a Tranoscius kiadásai feletti felügyelettel 
is a Zpevnik bizottmány elnöke főtiszt. Dr. Szeberényi Gusztáv superintendens ur 
megbizatik. 

31, (H) U. a. jköny 44. sz. olvastatott Tornyos Pál váczi lelkész és a siketnémák 
váczi intézetben vallás oktatással megbizott pap hivatalos jelentése, mely szerint az idén azon 
intézetben tiz ágost. hitv. növendék nyert vallásbeli oktatást. 

Tudomásul szolgál. 
3 5 . (H) Fenebbi jkönyv 45 sz., mely szerint az elnökség felkéretett, hogy miután a 

siketnémák intézetében a kath. lelkész állami díjazásban részesül s igy méltán követelhető az a 
prot. lelkész részére is, ily értelemben a ministeriumhoz feliratot intézzen, jelenti, hogy ezen 
ügy a ministeriumhoz felterjesztetett, de válasz még nem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 



3<5. (H) Többbször emiitett jk. 46. sz. a dunáninneni kerület küldöttje, utasításá-
hoz képest, fölkéri az egyetemes közgyűlést, hogy a 20000 frtnyi évi államsegély fölemelte-
tését, különösen a mostohábban díjazott lelkészek fizetési javítása czéljából az országgyűlésen 
kieszközölni igyekezzék. 

Az országgyűlés elébe nyújtandó kérelem ügyében kinevezett választmányhoz 
utasittatik. 

A tegnapi jkönyv 18. sz. szerint Batizfalvy István egyetemes tanügyi bizottsági 
jegyző ur azzal bizatván meg, hogy a négy Superintendens által beadott népiskolai táblás kimu-
tatásokat egybevetvén, azok nyomán egy általános kimutatást terjesszen elő, beadja e rész-
beni jelentését. 

Ezt a gyűlés érdekeltséggel végig hallgatván, tudomásul veszi ; minthogy azonban 
abból egyszersmind arról is győződött meg, hogy az illető rovatok nem minden tabel-
lában egyformán töltettek ki, megbízza az egyetemes tanügyi bizottság jegyzőjét, hogy 
tekintetbe vévén különösen a nehezebb értetű rovatokat, ezek mikénti betöltésére nézve 
rövid utasítást készítsen s azt a Superintendens urakkal közölje ; a Superintendens urak 
pedig fölkérettek, hogy az ekként kiállított táblás kimutatásokat ezentúl mindig a 
gyűlés előtt legalább két héttel az egyetemes tanügyi bizottság jegyzőjének elküldeni 
szíveskedjenek. — 

3S. (Gy) Olvastatván a mult évi ikönyv 48-ik pontja, melyben a levéltári bizott-
mány eljárása befejezésére utasíttatott, felhozatott a levéltár rendezetlen állapota s a rendes 
jegyzék készítésének, valamint a rendes kezelésnek szüksége ; mire egyetemes felügyelő ur fel-
hiván a közgyűlés figyelmét levéltárunknak, mely oly ritka okmányt is tartalmaz, mint Luther 
eredeti végrendelete, ugy történelmi, mint közigazgatási becsére s a biztos megőrzés fontossá-
gára s ezzel kapcsolatban a kitűzött czél biztosabb elérhetése végett, késznek nyilatkozván arra, 
hogy mig ő él az egyetemes egyház levéltárnokát évenként száz forint díjazásban fogja része-
síteni : inditványoztatott, hogy a levéltári mutató elkészítésével, a levéltár rendezésével és ke-
zelésével megbízandó levéltárnok kinevezésére egyetemes Felügyelő ur hatalmaztassék meg. 

Az egyetemes közgyűlés egyetemes felügyelő ur oly gyakran tanúsított nagylelkű 
áldozatkészségének, a jelenlegi ajánlatban is nyilvánuló ujabb tanújelét hálás köszönet-
tel fogadván, örömmel járult azon indítványhoz, hogy a levéltárnok Egyetemes Felügyelő 
ur által neveztessék ki. — 

39. (Gy) Ezzel kapcsolatban olvastatott Kanya Pál folyamodása, melyben az egye-
temes levéltár állapotának, keletkezésének, gyarapodásának leírása czéljából, a levéltárbani 
munkálkodás végett a levéltár kulcsait részére átadatni kéri. 

A levéltár kulcsai és rendezése iránt a fentebbi pontban tétetvén intézkedés, 
a levéltárbani munkálkodás, a kinevezendő levéltárnok jelenlétében folyamodónak sza-
badságában álland. — 

4 © . (Gy) XJ. a. jegyzőkönyv 49-ik pontjára, mely szerint az egyetem birtokában 
lévő arczképek elhelyezésére a pesti egyház felkéretni határoztatott, jelentés nem érkezvén, 

Fabiny Teofil ur ennek eszközlésére ez alkalommal is felkéretik. — 
41. (Gy.) U a. jkv. 55-ik pontjára, melyben a m. kir. vallás- és közoktatási ministe-

rium az iránti intézkedésre felkéretni határoztatott, miszerint a gymnasiunii tanuló korukban 
besorozott theologia tanárok és theologusok, a hitjeleltek részére biztosított előnyökben 
részesittesseuek, egyetemes Felügyelő ur jelentvén, hogy e részbei1 felterjesztésére válasz 
nem érkezett: 

ezen ügy ujabb felírás utján szorgalmaztatni határoztatott. 

4*£. (Gy) U. a. jkönyv. 56-ik pontjára, melyben a m. kir. ministerium felkéretni 
határoztatott, hogy a superintendens és az illetékes közigazgatósági hatóság láttamozásával 
hitelesített könyvecskékkel ellátott tanulók a supplicatióban ne akadályoztassanak, olvastatott a 
m. kir. vallás és közoktatási ministeriumnak f. évi junius 13-án kelt leirata, melyben átküldi a 
tn. kir. belügy mini sterinmnak e tárgyban f. évi junius 4-én 15985. sz. a. kelt s az összes tör-
vényhatóságokhoz intézett azon rendeletét, mely szerint a közigazgatósági hatóságok az egye-
temes gyűlés felterjesztése értelmébeni eljárásra utasittattak. 

Örvendetes tudomásul vétetik. 

4 3 * Főt. Czékus István superintendens ur jelenti, hogy a tiszai kerület Nyíregyházán 
megszüntetett tanitói képezdéjét, három évre és három tanárral Eperjesen állította fel. 

Örvendetes tudomásul vétetik, megjegyeztetvén egyszersmind, miszerint a mult 
jegyzőkönyv 50-ik pontja értelmében a Zelenay Gedeon féle alapítványból a 
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nyíregyházi tanítóképezde részére járt évi segély az Eperjesen felállított tanitóké-
pezdét illetendi. 

44L (Gry) A mult évi jkv 61-ik pontjára, mely szerint több szarvasi presbyternek 
a szarvasi egyházon elkövetett sérelmek tárgyábani panasza, nem a maga illetékes utján adat-
ván be, a bányai kerülethez visszaszármaztatva lön, — olvastatott a panaszlő szarvasi hivek kül-
dötteinek, a bányai egyházkerület közgyűlése által ezen tárgyban hozott határozata ellen be-
nyújtott fellebbezése, melyben előadják : hogy sérelmeik nem orvosoltatván, az ezen esetre tett 
abbeli kérelmükkel, miszerint nekik külön egyház alapítása engedtessék meg az illető esperes-
séghez utasíttattak, mely határozat ellen az egyetemes közgyűlésnél kérnek orvoslást az iránt 
esedezvén, hogy ügyük megvizsgálására törvényszéki hatalommal felruházott küldöttséget ki-
nevezni, Balthazár Lajos tanitó elleni törvényszéki lépéseket ügyük végeldöntéseig felfüggeszteni 
s ekkép a kivánt békét helyreállítani méltóztassék. 

Megjegyzik folyamódók, hogy uj egyház alakítása iránti kérelmük csak azon felté-
tellel állt kapcsolatban, ha ügyükben orvoslást nem nyerhetnek. 

Az egyetemes közgyűlés fellebbezők abbeli kérelmét, hogy ezen ügyben vizsgáló 
bizottság küldessék ki és Balthazár Lajos néptanító elleni törvényes lépések felfüggesz-
tessenek nem találta teljesíthetőnek; tekintettel azonban arra, hogy a hivek egyetértő 
érzületének és az egyházak kebelébeni béke és szeretetnek előmozdítása egyik főfela-
datát képezi, tekintettel arra másrészt, hogy a panaszos fellebezésből kitűnik, miszerint 
a fennforgó egyenetlenségek már évek óta tartanak : a tényállás kiderítése s a békél-
tetés eszközlésére egy bizottság kiküldését határozta el, melynek elnökévé főt. Karsay 
Sándor superintendens és Radvánszky Antal urak, tagjaivá pedig b. Prónay Dezső, 
Szontagh Pál és Zelenka Pál urak választattak. 

45. (Gry.) A mult évi jkv. 65-dik pontjára jelentetvén, hogy az ezen pont alatti ha-
tározat, mely szerint a zsinati előmunkálatok példányai Petrik Géza könyvárushoz lettek volna 
bizományba adandók, ennek meg bukása folytán nem volt foganatosítható s az elárusitás egye-
temes pénztárnok ur által teljesíttetett, a mennyiben e végből a venni szándékozók hozzá 
fordultak. 

Tudomásul vétetvén, az elárusitás tekintetében ezen eljárás továbbra is fenntartatni 
határoztatott. 

46. (Gy.) A dunántuli kerület megújítja az 1871-dik évi egyetemes közgyűlésen a 
jkv. 44-dik pontja szerint előterjesztett inditványát egy egyetemes névtár kiadása iránt. 

Miután a többi kerületek legújabban is külön névtárakat adtak ki s igy nem já-
rulhatnának ily névtár kiadási költségeihez, az e részbeli korábbi határozat továbbra is 
fenntartatott. 

4^7. (Gy.) A dunáninneni kerület részéről azon kérelem terjesztetvén elé, hogy vala-
mint annak idején a népoktatási törvényjavaslat tárgyalás és vélemény nyilvánítás végett 
egyetemes egyházunknak megküldetett, kéressék fel a magy. kir. vallás és közoktatási minisz-
térium, hogy küldje meg hasonlő czélból a középtanodák szervezése iránt szerkesztett tör-
vényjavaslatát is, 

A m. kir. vallás és közoktatási minisztériumhoz az előterjesztett kérelem értelmé-
ben felirat fog intéztetni. 

4 8 . (Gy.) Materni Mihály iskolaszolga a tanügyi bizottságnál teljesített szolgálatai 
megjutalmazását kérvén, 

részére az egyetemes pénztárból 5 frt utalványoztatott. 
4Í). (Gy.) Az egyetemes gyűlés körüli szolgálatokkal megbizott G a 1 i c z k y 

Pál részére 
az egyetemes pénztárból 10 frt utalványoztatik. 

5 0 . (Gy.) Főt. Szeberényi Gusztáv superintendens ur a bányai egyházkerület nevé-
ben bemutatja Ötlik Pál által kidolgozott sorsjegy kölcsön tervezetet, mely „Dr. Szeberényi 
János emléke" czimen az egyetemes egyház javára lenne kibocsátandó, s utasítása értelmében 
annak netáni módosítása, ügy buzgó hivekkeli megismertetése s a kivitelre alkalmasnak itélt 
időpontbani előterjesztése végett egy három — legfeljebb négy tagu — bizottsághoz uta-
síttatni kéri. 

A bányakerület részéről bemutatott tervezet véleményadás s a jövő egyetemes köz-
gyűlésen teendő jelentéstétel végett Pulszky Ágoston urnák adatott ki. 

51. Indítvány tétetvén az iránt, hogy az egyetemes felügyelői hivatal felállításának 
jövő évben bekövetkezendő százados évfordulója, tekintettel azon áldásom eredményekre, me-
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lyek ezen intézményből egyetemes egyházunkra liáramoltak ezen emlékezetes esemény fontos-
ságához méltőan megünnepeltessék, s ezzel kapcsolatban azon indítvány is terjesztetvén elő, 
miszerint ezen ünnepélyre a Királyhágón tuli evang. testvéreink is meghivassanak, 

az egyetemes közgyűlés ezen indítványokat egyhangúlag elfogadta és elhatározta, 
hogy a rendezendő emlékünnepély a jövő évi egyetemes közgyűlés alkalmával fog meg-
tartatni, az ünnepély megtartása módjának megállapítására, valamint átalában ezen ünne-
pélyre vonatokozó egyéb intézkedések megtételére. pedig egyetemes felügyelő urat 
kérte fel. 

5Ä. (Gy.) Melyek után egyetemes Főfelügyelő ur a jelen volt követek kitartó buzgal-
mát, tanúsított ügyszeretetét, szivélyesen megköszönte, főt. Geduly Lajos superintendens és egy-
házi elnök ur pedig a nm. Egyetemes Főfelügyelő urnák buzgó és sikeres fáradozásaiért az 
egyetemes közgyűlés mély háláját s azon forró óhajtását fejezte ki, hogy egyházunk közörö-
mére és javára visszanyert egészségét a Mindenható őrizze meg évek hosszú során át folyto-
nos épségben. 

Ezzel a közgyűlés berekesztetett. 

Láttam : 

Br. Prónay Gábor m. k. 
egyet, felügyelő és világi elnök. 

Gediily Lajos m. k. 
superintendens s egyházi elnök. 

Jegyzettek : 

Gjöry Elek m. k. 

egyet. gyül. világi főjegyző. 

Haan Lajos m. k. 
egyet. gyül. egyh. főjegyző. 
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