
A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1876. évi 
oktober hó 12-ik és 13-ik napjain, Zsedényi Ede v. b. t. tanácsos, egye-
temes egyházi és iskolai felügyelő, és Geduly Lajos kir. tanácsos, dunán-
inneni egyházkerületi superintendens ikerelnöklete alatt Budapesten tar-

tott egyetemes egyházi közgyűlésének 

JEGYZÖKÖNYVE. 

J e l e n v o l t a k : 

a dunántúli egyházkerületből: 

Karsay Sándor superintendens 
Schiebung Károly tolna-baranyai/ e g e r e s e k 
Poszvék Sándor vasi közép- $ *y 

Gyurácz Ferencz pápai lelkész 
Jankó Dániel ker. pénztárnok, tordasi lelkész 
Kolbenheyer Mór soproni i l e ] k é s z e k 
Horváth Sándor paksi ) 
Miillner Mátyás soproni í igazgató 
Király József Pál soproni ) tanárok 

Báró Prónay Dezső ker. felügyelő 
Ajkay Imre veszprémi esp. felügyelő 
Radó Kálmán 
Radó Zoltán 
Dobrovszky János ; 

a dunáninneni kerületből : 

Geduly Lajos superintendens 
Nóvák Sámuel, árvái I ^ , 
Baltik Frigyes liptói í * 
Trsztyenszky Ferencz pozsonyi lelkész 
Csecsetka Sámuel pozsonyi lyceumi igazgató 
Kámory Sámuel pozsonyi j , , , m , TT f tanárok Glatz Henrik „ ) 

Szentiványi Márton ker. felügyelő 
Szentiványi József 
Osztroluczky Géza 
Matuska Péter 
Reichel Károly 
ifj. Szentiványi Márton; 

a bányai egyházkerületből : 

Szeberényi Gusztáv superintendens 
Belohorszky Gábor bács-szerémi 
Kram ár Béla bánsági 
Sárkány János békési i , , TTi i r t» r r t ? espeieseK Vladar János nógrádi 1 r 

Sárkány Sámuel pestmegyei 
Raab Károly zólyomi 
Győry Vilmos orosházi lelkész, ker. jegyző 
Petz Gyula egyetemes egyházi jegyző 
Bartholomeidesz Gyula nógrádi^ 
Hrencsik Károly honti { 
Wladár Viktor szügyi 
D oleschall Sándor budapesti 
Margócsy József irsai 
Kiss Endre alberti 
Bujkovszky Gusztáv Lajosfalvi 
Lang Adolf tápio szt. mártoni 
Szeberényi Andor nagylaki 

alesperesek 

lelkészek 

b. Radvánszky Antal ker. felügyelő 
Fabiny Teofil budapesti \ 
Kemény Mihály békési / 
Veres Pál nógrádi > esp. felügyelők 
Rudnay József pestmegyei I 
Plathy György zólyomi 
Szontágh Pál ker. tszéki elnök 
Hunfalvy Pál egyetem, tanügyi biz. elnök 
Jakobey József egyet, pénztárnok 
b. Podmaniczky Frigyes 
Ivánka Imre J 

Pulszky Ágost 
Zsilinszky Mihály 
Osztroluczky Géza 
Sembery István 
Balassa István 
Zsigmondy Pál 
b. Podmaniczky László. 
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Batizíalvy István, egyet, tanügyi biz. jegyző, 
budapesti tanár 

Haberern Jonathan budapesti ) tanárok 
Jezsovics Károly selmeci 

Czékus István superintendens 
Kalchbrenner Károly XIV. szepesi városi fő-

esperes 
Zelenka Pál kerületi jegyző 
Grosz Ernő kézsmárki 
Horváth Sándor miskolczij tanárok 
Honéczy Géza „ 

a tiszai egyházkerületből s 
Péchy Tamás ker. felügyelő 
Szontágh Bertalan gömöri esp. felügyelő 
Bánó József eperjesi collegiumi felügyelő 
Feszt Imre tisztb. egyet, jegyző 
Szontágh Pál 
Kovács Viktor 
Radvánszky Károly 
b. Radvánszky Béla 

és még számos egyházi és világi tag, továbbá Győry Elek ezen gyűlés világi- és 
Haan Lajos b. csabai lelkész, ezen gyűlés egyházi főjegyzői. 

1. (Gy.) A gyűlés tagjai mindenek előtt a templomba seregelvén, munkálkodásaikhoz 
Isten szent lelkének támogatásáért fohászkodtak. 

Ezután pedig a gyűlésterembe vonulván, az elnöklő egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelő, a kerületek küldötteinek szivélyes üdvözlése után, első sorban azon súlyos veszte-
ségről emlékezett meg, mely Székács József, a bányai kerület superintendensének elhunytával 
az egyetemes egyházat is érte ; bánatos érzelemtől áthatott szavakban emelvén ki az elhunytnak 
dicső érdemeit. „Az elhunytnak életében sajátkép főpásztori állása volt azon központ — igy 
szólt többek közt — melyből nemes tevékenysége kisugárzott, ez volt lényegének azon magva, 
melyre jeles tehetségeinek összes rétegei lerakodtak, azon oltár, melynek szent tüzétől hevültek 
erényei. Mint megtestesült eszmény áll ma a megdicsőült alakja ezen egyetemes gyűlés felett. 
Magasan áll a protestáns egyház azon férfiai sorában, kik az egyház szabadságát megvédeni s 
az elvesztettet visszaszerezni törekedtek. " Miért a közrészvét biztos tudomásában indítványozza : 
hogy az elhunyt emléke jegyzőkönyvileg is örökittessék meg. 

Áttérve egyházunk visszonyainak ecsetelésére, lelkes beszédben, ismert ékes szólá-
sával, egyházunk jogi állása érdekében erélyesen emelt szót; a mutatkozott hátrányos jelensé-
gekkel szemben, egyszersmind arra utalva, hogy iskoláink nemcsak igyekeztek, de tekintve az 
eredményeket képesek is voltak közművelődési feladataiknak megfelelni. — E felszólalás 
indokául azon szomorú tényt emelte ki különösen, hogy az eperjesi jogakadémia, azon ministeri 
szabályrendelet folytán, mely a jogakademiáknál legalább 8 tanárt 4 éves tanfolyamot és meg-
szabott minimális fizetést igényel, nem engedvén anyagi erői, hogy ekkép szervezked-
jék , kénytelen volt működését megszüntetni, noha a tiszai egyházkerület már 
1874-ben fel is szólalt az ellen, hogy az iskolának alaptörvényileg biztosított állását kormányi 
rendeletekkel habár közvetve is megmásítani lehessen. Felhozta továbbá, azon felfogás ellen-
nében, mintha a tanárok kisebb száma, a tananyag helyes felosztását, a csekély fizetés a 
készültebb erők alkalmazását, gátolná, hogy a protestáns tanodák tanárai a valódi tanszabadság 
elvei s az összes prot. egyház felügyelete alatt működvén, nincsenek a formák zsibbasztó nyű-
gében és hogy a jó eredményt nem egyedül a nagyobb fizetés, hanem a feladat szentségétől 
áthatott buzgóság biztosítja. 

Melyek után az iilést megnyitottnak nyilváratván, jelenti elnöklő egyetemes felügyelő : 
1. hogy a mult évi közgyűlés által rendelt feliratokat felterjesztette, s ezekre valamint 

a gyűlés határozatainak több pontjaira leiratok érkezvén, ezek a kerületekkel közöltettek s az 
illető pontoknál elő fognak terjesztetni ; 

2. hogy a theol. akadémia tárgyában beadott bizottsági javaslatot a mult évi közgyűlés 
33 pontja értelmében a kerületeknek megkiildötte; 

3. hogy az egyetemes pénztár néli. Illés Adam örököseitől átvétetett s az uj pénztár-
noknak átadatott, egyszersmind a számadások szabályszerüleg megvizsgáltattak ; 

4 a Roth Telekyféle ösztöndijak a szabályoknak megfelelőleg kiosztattak ; 
5. az iskolai alapoknak a Szunyogh csöd elleni követeléséből, annak fele kamataival 

együtt befolyt s a pénztárba beszolgáltatott; 
6. hogy a mult évi jegyzőkönyv határozata szerint lépéseket tevén a közös protest, 

főiskolára ágost. hitv. evangélikusok által tett alapítványok visszaszerzésére, az illető lajstromok 
a dunamelléki ref. egyházkerület püspöke által rendelkezésre bocsájtattak, a superintendensekkel 
közöltettek s ezek által az illető adakozók felszólítása a kapott jegyzékekhez képest megtörtént í 
és most már kilátás van az illető alapítványok kiszolgáltatására. 
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7. az országgyűléshez terjesztendő kérvény szerkesztésére kiküldött bizottságot, 
tekintettel arra, hogy a folyó országgyűlés főleg pénzügyi kérdésekkel foglalkozni volt hivatva, 
az elmúlt évben nem tartotta időszerűnek összehívni ; 

8. hogy a folyó évben egy ujabb alapitvány bocsáttatott az egyetemes gyűlés rendel-
kezésére, Gróf Blankenstein György végrendeletileg 6000 frt. tőkét hagyományozván azon 
czélra, hogy annak jövedelme ösztöndíjul adassék Békés vagy Biharmegyei ágost. hitv. evang. 
theologusoknak, kik a theologiát a jénai egyetemen hallgatják; s a mennyiben a mondott me-
gyékből nemes nem találkoznék, azon megyékből vagy átalában az alföldről származó nem 
nemes, tehetséges ifjaknak is, az emiitett egyéb föltételek alatt. 

Befejezvén ezzel évi jelentését, az egyetemes felügyelő, a népnevelés előmozdítására 
következő adománynyal zárta be előterjesztéseit 

Ugyanis szegény felekezeti néptanítók jutalmazására, minden kerület részére 400 s 
igy összesen 1600 frtot ajánlott fel s adott át a jelenlevő superintendenseknek akkép, hogy 
ebből minden kerületben 8 néptanító jutalmaztassék egyenként 50 forinttal, oly módon : hogy 
minden esperesség a kebelében alkalmazott néptanítók közül illető superintendensének 3 egyént 
ajánljon, kik a jutalmat minden esperességre nézve a három ajánlott közül egynek, a mely kerü-
letben pedig 8 esperességnél több van, az összes ajánlottak közül 8-nak, — egy jutalmazott 
eshetvén azonban csak egy esperessége, — f. év november havában kifogják osztani. 

A gyűlés lelkes éljenzéssel fogadva ezen elnöki beszédet s előterjesztéseket, min-
denek előtt hálás köszönetét fejezi ki azon nagylelkű adományért, mely ujabb láncz-
szemként sorakozik, a népnevelés s az egyház érdekében tanúsított áldozatkész tetteihez. 

Teljesen osztozván továbbá azon érzelmekben, melyeknek Székács József elhunyta 
felett az egyetemes felügyelő oly megható kifejezést adott, Székács József hervadhatlan 
érdemei iránt elismerését, elhunyta felett mély bánatát nyilvánítja és emlékét jegyző-
könyvében is megőrzi. 

Egyebekben az elnöki jelentés tudomásul vétetvén, gróf Blankenstein György 
hagyományát az egyetemes gyűlés maga részéről elfogadja és hálásan emlékezve a 
nemeslelkü adományozóra, azt köszönettel veszi. 

2 , (Gy.) Az elnökség jelenti, hogy a tiszai egyházkerületben a kerületi felügyelői 
hivatal betöltése megtörtént és arra Péchy Tamás közlekedési minister, volt hegyaljai esperességi 
felügyelő választatott meg. 

Ezen jelentés tudomásul vétetvén, a gyűlés szívélyesen üdvözli az újonnan választott 
kerületi felügyelőt. 

3 (H.) Olvastatván a mult évi jegyzőkönyv, annak 11-ik pontjánál jelenti Geduly 
Lajos superintendens, hogy Dr. Luther Mártonnak Eislebenben feállittatni szándékolt emlék-
szobrára utólagosan bekiildetett hozzá a bányai kerület részéről 29 frt 20 kr., a dunálltul kerü-
let részéről pedig 10 frt, melyeket ő, a beterjesztett nyugta szerént rendeltetésök helyére 
elküldött. 

Tudomásul szolgál. 
4 . (Gy.) U. a jegyzőkönyv 15-ik pontjánál,— melyben az országgyűlés elé terjesztendő 

kérvény szerkesztésére s benyújtására kiküldött bizottság, a hozzá utalt tárgyak s nevezetesen 
a kormány által előterjesztendő s egyházunkat érdeklő törvényjavaslatok tárgyalásának felvé-
telére utasíttatott, az egyetemes felügyelő hivatkozva a már jelentésében előadottakra, felhozza, 
hogy a mint a lefolyt időszak alatt, a már emiitett okoknál fogva, nem tartotta időszerűnek a 
bizottság összehívását, ujabban már szükségessé vált annak egybehivása, minthogy a kormány 
által a korábbi helyett egy ujabb törvényjavaslat terjesztetett az országgyűlés elé a középta-
nodákra vonatkozólag. 

Miután erre a kerületek részéről is azon óhajtás nyilvánult, hogy a bizottság működését 
mielőbb megkezdje s a kérdés tárgyalása folyamán különösen kiemeltetett, hogy legczélszerűbb, 
ha a bizottság egyes javaslatokat akkor tárgyal, midőn még előkészítés stadiumában vannak 
s ekkép nem áll bevégzett tényekkel szemben: 

az országgyűlésen egyházunkat érdeklőleg előforduló, vagy egyházunk részéről 
kérvényileg kz országgyűlés elé terjesztendő tárgyakra nézve kiküldött bizottság műkö-
dése mielőbbi felvételére utasittatik, az eddigi határozatokhoz, tekintettel az országgyű-
léshez ujabban beterjesztett középtanodai törvényjavaslatra még azon utasítás is kap-
csoltatván, hogy ezen kérdésben, a középtanodai oktatással foglalkozó szakférfiakat is 
halgasson meg. 

Egyszersmind a bizottság kiegészítése válván szükségessé, abba megválasztattak : 
Feszt Imre, Hunfalvy Pál, Doleschall Sándor, 

5. (Gy.) E tárgygyal kapcsolatban a dunáninneni kerület részéről előterjesztetvén, 
hogy a rom, katholikus lelkészek által, különösen vegyes házasságból származó gyermekekre 

1* 



— 4 — 

nézve, a kereszteléseknél számos törvényszegés követtetik el, a kerület addig is mig orszá-
gos törvény által segitve lenne, e bajok elhárítására, megfelelő rendszabályokat sürget. 

Ezen előterjesztés folytán a vallás és közoktatási minister feliratilag felkéretni 
határoztatott, hogy az ily visszaélések elhárítása s a törvénysértők megfenyitése iránt 
a mennyire lehet administrativ uton intézkedjék ; a mennyiben pedig ebben jelenleg 
akadályozva volna intézkedjék akkép, hogy törvényhozási uton biztosittassék a vallási 
szabadság és viszonosság és háritassék el hasonló törvényszegéseknek ismétlődése. 

6. (Gy.) A m. é. jkv. 16-dik pontjánál olvastatott Elischer József egyetemes könyv-
tárnok jelentése, mely szerint az egyetemes levéltárból 11 munka tétetett át s e szerint a mun-
kák száma 3611. 

Tudomásul szolgál. 
7. (Gy.) U. a. jkv. 17. pontjánál, mely szerint a közös prot. főiskolára ágost. hitv. evan-

gélikusok által tett s még a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület kezelése alatt álló alapitvá-
nyok visszakövetelésére bizottság küldetett ki, utalván az egyetemes felügyelő e részbeni jelen-
tésére, nevezetesen, hogy kilátás van az alapitványok kiszolgáltatására, a kerületek részéről az 
illető superintendensek által előterjesztetik: hogy a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület részé-
ről kapott jegyzékek alapján az adakozók nyilatkozata gyülekezetenként beszereztetett, melyek 
szerént alapítványaikat a felállitani szándékolt theol. akadémiára átengedni készek, megjegyez-
tetett azonban, hogy nem találtattak teljeseknek az átvett lajstromok. 

Tudomásul vétetvén, a bizottság utasíttatott, hogy kellő tájékozás végett, egyszers-
mind az adakozásokra vonatkozó eredeti jegyzékek átadását is kieszközölni igyekezzék. 

Székács József elhunyta folytán továbbá a bizottság kiegészitése válván szüksé-
gessé, annak tagjává Gyory Vilmos lelkész választatott meg. 

(H.) U. a. jegyzőkönyv 18. pontjánál jelentetett a tiszai kerület részéről, hogy 
ott következő tanárjelöltek vizsgáltattak meg s láttattak el tanári képesitő oklevelekkel : 
L e ff 1er S a m u a latin nyelv és irodalombóla főgymnasiumra; — V a n d r á k G y u l a a tör-
ténelemből az algymasiumra s a magyar irodalomból a főgymnasiumra; — S c h ö n v i s n e r 
K á r o l y a történelemből az algymnasiumra ; — C h o t v á c s Á g o s t a görög nyelv é s iro-
dalomból a főgymnasiumra; — M a t e m i L a j o s a mennyiségtanból a főgymnasiumra ; — 
K l e i n P ^ l a természettanból az algymnasiumra; — Z i m a n n J á n o s a bölcsészetből és 
magyar irodalomból a főgymnasiumra; — Z v a r i n y i S á n d o r a bölcsészetből a főgymnasi-
umra; — D o l e s c h a l l S a m u e l pedig a tanítóképző intézetben zenetanitási joggal ruházta-
tott fel. A bányai kerület részéről K m e t h y J á n o s a mennyiség és természettanból a fel-
gymnasiumra ; — H l a v a c s e k A n d r á s pedig az algymnasiumi tantárgyak tanítására 
képesittetett. 

A jelentések tudomásul vétettek. 
Ö» (H.) Ezzel kapcsolatban egy felmerült eset következtében azon kérdés terjesztetvén 

elő: ha vájjon az oly egyén, ki az állami bizottság előtt a tanárképesítési vizsgát letette, és ettől 
tanári oklevelet is nyert, köteles e még az egyetemes tanárvizsgáló bizottság előtt is a tanári 
képesítési vizsgát letenni, ha az evang. egyház kebelében alkalmazást nyerni óhajt ? 

Az egyetem ezt feleslegesnek tartja s csakis azon esetben látja szükségét annak, 
hogy az illető uj vizsga alávettessék, ha az állami bizottság előtt a vizsgát csak egy bizo-
nyosszakból tette volna le s utóbb más oly szakra kivánna képesittetni, melyből tanári 
oklevele nincs. 

10* (Gy.) U. a. jegyzőkönyv 21-ik pontjainál a tiszai kerület superintendense jelent-
vén, hogy az egyetemes tanárvizsgáló bizottmány tagjai közül Scheífer Gusztáv kimaradt, a 
dunáninneni és bányai kerületek részére fennálló egyetemes vizsgáló bizottságoknál pedig ki-
egészités levén szükséges 

kijelentetett, hogy a tiszai egyházkerületre nézve megválasztott egyetemes tanár-
vizsgáló bizottságnak Scheffer Gusztáv is tagja a görög nyelvet s irodalmat illetőleg; 
megválasztattak továbbá az egyetemes tanárvizsgáló bizottságba : a dunáninneni kerület 
részére, Trsztyenszky Ferencz; a bányai kerület részére pedig: Elischer József. 

I I « (Gy.) U. a. jegyzőkönyv 22-dik pontjánál olvastatott a vallás és közoktatási mi-
niszternek 18209/876 sz. a. kelta selmeczi főgymnasium iskolai tudósítását, tudomásul vevő leirata. 

Tudomásul szolgál. 
12. (H.) Ugyanazon jegyzőkönyv 23. pontjánál olvastatott az egyetemes tanügyi 

bizottságnak az 1875|6 iskolai évre vonatkozó évi jelentése, mely szerint az elmúlt iskolai évben 
a bizottsághoz 12 folyamodás adatott be kivételes vizsgálatok és fölmentések tárgyában. Ezek 
közül nyolez gymnas. tanuló kérelmének hely adatott, négy tanuló ellenben kérelmétől elmoz-
dittatott. Beterjeszti továbbá a bizottság a tanintézetek anyagi és szellemi állásáról szóló táblás 
kimutatását, mely szerint a fentemiitett iskolai évben az ágostai hitv. evang. egyetemes egyház 



kebelében volt kilencz nyolezosztályú fő, két hatosztályú, egy ötosztályú, négy négyosztályú, 
egy háromosztályú gymnasium s két négy négy osztályú realgymnasium ; ezeken kivül négy 
tanitóképző, három theologia intézet és egy jogakadémia, összesen 27. közép és főiskola. Ezek 
közül húszban a tannyelv tisztán magyar, egyben tulnyomólag magyar, négyben magyar-német, 
egyben magyar-tót, egyben pedig magyar-német-tót. Az összes könyvtárakban könyvek száma 
185,911 kötetre rúg és igy a könyvtárak ez évben 10,710 kötettel szaporodtak. A természet-
rajzi gyűjteményekben van 100,609 darab és igy 24,643 darabbal több, mint volttaval. A ter-
m é s z e t t a n i szertárak 592 szerből, a földrajzi, vegyészeti és éremgyüjtemények pedig 20,322 
darabból állanak. Testgyakorló intézet van husz. Az öszves tanintézetekben volt a mult évben 
150 rendes, 14 segéd, 168 melléktanár és igy héttel több, mint tavai. Ezeknek évi összes fize-
tése 151,781 ft. 18 kr. és igy egy tanárnak átlagos fizetése 671 ft. 46 kr. A tanév elején 
beiratott a gymnasiumokba 4077 tanuló, (244-el több mint mult évben) a jogakademiába 25, 
a theologiai intézetekbe 74, a tanitóképző intézetekbe 125, összesen 4291 tanuló. Ezek közül 
vizsgálatot tett a gymnasiumokban 3854, a theologiai intézetekben 66, a jogakademiában 20, 
a tanitóképezdékben 119 tanuló. Érettségi vizsgára jelentkezett 247, megvizsgáltatott 230, 
visszalépett 17. A vizsgáltak közül visszavettetett 22. Származásra nézve volt a gymnasiumokban 
belföldi 3822, külföldi 52, a jogakademiában és a theol. intézetekben valamennyi hallgató bel-
földi volt. A tanitóképezdékben belföldi 118, külföldi 1. Vallásra nézve volt a gymnasiumokban 
ágostai hitv. 1934, helvét hitv. 564, unitárius egy, rkathol. 539, görögkathol. 35, görögkeleti 
48, zsidó 733. A jogakadémiában ágostai hitv. 5, helvét hitv. 5, rkathol. 7, görögkath. 2, 
görögkeleti 1. A theol. intézetekben valamennyi ágostai hitv. A tanitóképezdékben ágostai hitv. 
111, helvét hitv. 1, rkath 7. Ezek közül fölvételi dij fizetett 1277, tanpénzt 3783, könyvtárra és 
tanszerekre 2575, mellékgyakorlatokra 1542. Tanpénzmentes volt 329, élelmeztetett egészen 
ingyen 140, olcsón a tápintézetekben 1226. Az összes tanintézetek évi jövedelme volt 272,700 ft. 
82 1|a kr. és igy jövedelemtöbblet 8293 ft. 90 kr. Ingatlan vagyona van 11 intézetnek, 
melynek értéke 342,420 ft. Az összes tanintézeteknek pedig tőkepénze tesz 894,744 ft. 54 kr. 
Jelenti továbbá a bizottság, hogy a tanintézetek ezen évben is mind szellemileg, mind anyagilag 
örvendetesen gyarapodtak; kivételt csak a győri és a sajógömörigymnasiumok tesznek, melyek 
elegendő tanteremmel ellátva nincsenek és kevesebb rendes tanárral látják el az oktatást, mint 
az elfogadott tanrend szerént tenniök kellene. A tantervhez az intézetek általában alkal-
mazkodtak, s legnagyobb része nyomtatott értesitőket is adott ki, melyek némelyeiben meg-
figyelni méltó értekezések foglaltatnak. A népiskolák allapotjáról a bizottság nem képes jelen-
tést adni, mivel egy kerület az adatokat be nem küldte, másokéiban pedig az adatok nincsenek 
egyöntetüleg kiállitva. 

Ezen terjedelmes, tanintézeteink anyagi és szellemi állapotját érdekesen és szaka-
vatottal! kitüntető kimutatás örvendetes tudomásúl vétetvén, a bizottság buzgó jegyző-
jének, Batizfalvy István tanárnak jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatik. A mi pedig 
a jelentésben foglalt némely pontokat illeti, azokra nézve következő határozatok 
keletkeztek : 

1. mennyiben tapasztaltatott, hogy némely tanintézetek részéről az adatok be nem 
szolgáltattak, hogy ennek jövőre eleje vétessék, megujittatik azon régibb határozat, hogy 
minden tanintézet a kellő adatokat a Superintendens urakhoz szolgáltassa, hogy ezek 
azokat Julius 15-ik napjáig a tanügyi bizottság jegyzőjéhez elküldhessék. 

2. a népiskolákra nézve elfogadtatik a bizottságnak azon inditványa, hogy az 
ezekről szóló jelentések mindig egy évvel később terjesztessenek az egyetemes gyűlés 
elébe, ugy hogy ennek következtében az 1876(7 évről szóló adatok az 1878 eszt. évben 
tartandó egyetemes gyűlésnek lesznek beterjesztendők. 

3. a mennyiben végre ezen kimutatásból kitűnt, hogy az egyes rovatokban az 
egyöntetűség azért nem volt eszközölhető, minthogy azokat a különféle esperességek 
különféleképpen értelmezték ; megbizatott az egyetemes tanügyi bizottság jegyzője, 
hogy jövőre egy, a nehezebb értetü rovatokat felvilágosító magyarázatot készitsen s azt 
az esperességekkel tudomás és kellő tájékozhatás végett közölje. 

13* (H.) Ugyanazon jk. pont b. szakaszára olvastatott a m. vallás és közokt. Minister 
urnák 5667 sz. a. kelt leirata, melyben vonatkozva az egyetemes gyűlés azon mult évi határo-
zatára, melyben ez az egyetemes bizottságot arra hatalmazza fel, hogy egyes esetekben a kö-
rülményekhez képpest némely tantárgyak, névszerént a görög nyelvtanulása alul fölmentvényt 
adhasson, megjegyzé, hogy ennek megadása vagy megtagadása nem az egyetemet, illetőleg 
annak megbízottját, a tanügyi bizottságot, hanem egyes egyedül a legfőbb államkormányt illeti, 
ennélfogva meghagyja, hogy ily esetek ezentúl végelintézés végett oda felterjesztessenek. 

Ezzel kapcsolatban olvastatott ugyancsak a. m. vallás és közokt. minister urnák 
18,919 sz. a. kelt, Czékus István superintendenshez intézett leirata, melyben, vonatkozással 



arra, bogy Franz Vilmos iglói főgymnasiumni 5-ik osztálybeli tanuló, a 6-ik osztály tantár-
gyaiból sikeresen letett magánvizsga alapján az 5-ik osztályból a 7-be fölvétetett, megjegyzi, 
miszerint ragaszkodva f. é jul. 12. kelt 15,255 sz. a. közölt intézvényéhez felhívja a superin-
tendens urat, hogy miután az ily fölmentés, illetőleg osztályugratási engedély csakis az állam-
kormányt illeti, s ennek jogaihoz tartozik s ennélfogva az ily esetek is ezentúl végintézés végett 
hasonlólag oda beterjesztessenek. 

Az egyetemes gyűlés mindkét fenebb jelzett esetekre nézve kijelenti, hogy eddig 
gyakorlott és országos törvényeken alapuló autonom jogaihoz ragaszkodván, a fenebbi 
mint rendeletekben kifejzett nézeteket semmiképp magáévá nem teheti, ennélfogva az 
érdeklett m. min. rendeleteket azon meghagyással teszi át az egyetemes tanügyi bizott-
sághoz, hogy ez e tekintetben az országgyűléshez intézendő feliratot dolgozzon ki s azt 
annak idejében azon bizottságnak kézbesítse, mely a mult évi jegyzőkönyv nyomán az 
országgyűléshez felterjesztendő folyamodvány benyújtásával megbízatott. 

14. (H.) Ezzel kapcsolatban jelentetett a dunáninneni kerület részéről, hogy legkö-
zelebb a Superintendensekhez 20,311 sz. a. oly tartalmú vallás- és közoktatásügyi ministeri 
rendelet érkezett, mely szerint a Superintendenseknek meghagyatik, hogy a felekezeti tanintéze-
tek számára tanterveket készitessenek, azokat erősítsék meg és hivatalos pecsétjeikkel lássák 
el, s megtartásuk felett őrködjenek. Továbbá, hogy dolgoztassanak ki a népiskolák számára 
órarendet, állapítsák meg a tankönyveket és a taneszközöket, melyeket a tanítók az állami 
tanügyi közegeknek bemutatni tartozzanak. Végre hogy községenként az iskolai székek meg-
választatását eszközöljék s azokról a tanfelügyelőket értesítsék. Miután pedig ezen rendelet vala-
mennyi felekezeti iskolákra vonatkozik, a nevezett kerület által fölkéretett az egyetemes köz-
gyűlés, hogy a fennebbiekre nézve a szükséges intézkedéseket tegye meg és általában az 1868-
eszt. 38 tcz. követelményeinek a népiskolákban leendő végrehajtásáról gondoskodjék. 

Az egyetem oda utasítja a kerületeket, hogy e részben mindegyik a maga kebelé-
ben, mint a hová ezen ügy tartozik, a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

15. (Gry.) U. a. jegyzőkönyv 25. pontjánál, melyben a Svaby Pál aradi igazgató 
elleni pavaszra vonatkozó válasz sürgettetik, olvastatott a vallás- és közoktatási miniszternek 
1876. évi 7008. sz. a. kelt leirata, mely szerint a vizsgálat megtörténvén az tűnt ki, hogy az 
illető prot. gymnasiumből átlépni kivánó fiuk, a tantárgyak külömbözöségénél fogva, szabály-
szerűen vétetvén felvételi vizsga alá, a felsőbb osztályba való felvétel, a vizsga ki nem elégitő 
eredménye miatt tagadtatott meg. 

Tudomásul vétetik. 
16* (Gy,) U. a. jegyzőkönyv 26-dik pontjánál a zsinati előmunkálatokat illető észre-

vételekre nézve, a dunáninneni, bányai és tiszai egyházkerületek részéről az jelentetvén, hogy 
ezen ügy még mindig függőben van : 

Az észrevételek beterjesztése ez alkalommal is sürgettetik. 
1 7 . (H.) Ugyanazon jkv. 27 pontjánál az egyetemes törvényszék a következő évre 

ekkép alakíttatott: 
I. A dunáninneni egyházkerületből felebbezett perekre nézve elnökség: a bányai 

kerület ikerelnökei. Világi közbirák : Fabiny Teofil, Veres Pál, Szloboda Ferencz, 
Balassa István, Ivánka Imre. Egyháziak: Schleining Károly, Sárkány János, Horváth 
Sándor, Schranz János. A tanári karból : Torkos László és Batizfalvy István. Póttagok : 
Matuska Péter, Győry Elek, Dolesall Sándor és Sárkány János. 

II. A dunántúli egyházkerületből felebbezett perekre nézve, elnökség : a tiszai ke-
rület ikerelnökei. Világi közbirák: Bánó József, Prónay Pál , Szentiványi Miklós, 
Szontagh Imre, Szontagh Pál, (tiszakerületi) Gömöry Pál, Sthymmel Sámuel, Brosz 
Jonatan. Egyháziak : Lumniczer Adolf, Pékár Lajos, Bartholomeides Gyula, Szalagyi 
Mihály, Hoznék Náthán, Fábry János, Buzagh János. A tanári karból : Kramarcsik 
Károly és Hajcsi Sándor. Póttagok: SziklayEde, Gál János, Mikola György, ZelenkaPál. 

III. A bányai kerületből felebbezett perekre nézve elnökség : a dunáninneni egy-
házkerület ikerelnöksége. Világi közbirák : Mosóczy Lajos, Jeszenszky József, Samar-
jay Károly, Osztroluczky Géza, Tomka Kálmán, Chalupka Endre. Egyháziak : Lesko 
Mihály, Mészáros István, Geyer János, Nóvák Samuel, Horváth Samuel (téti), Stelczer 
Károly. A tanári karból : Lichner Pál és Csecsetka Samuel. 

IV. A tiszai kerületből felebbezett perekre nézve, elnökség : A dunántuli kerület 
ikerelnökei. Világi közbirák: Eöry Sándor, Görgey István, Kiss Sándor, Márton Pál, 
Vörös Imre, Nagy Endre. Egyháziak : Tóth János, Pfeiffer Lajos, Bodiczky Kálmán, 
Tatay Sámuel, Szigethy Dániel. A tanári karból: Müllner Mátyás és Gayer Sámuel. 
Póttagok: Szendrői Sándor, Gyurácz Ferencz, Molnár Lajos (felpéczi), Bozzay János. 

18. (H.) Emiitett jkv. 28. sz. olvastattak az egyetemes főtörvényszéknek a bács-
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szerémi esper. törvényszéke által Herstein János kulpini tanitó ellen inditott ügyében 1876. 
eszt. Jun. 28; — ugyancsak a bács-szerémi esper. törvényszéke által Krumm Károly ókéri 
tanitó ellen inditott ügyében hasonlóan 1876. eszt. Jun. 28 ; — végre szintén a bács-szerémi 
esper. törvényszéke által Róth Károly óverbászi lelkész ellen inditott ügyében 1876. eszt. 
Aug. 30. hozott Ítéletei. 

Mely Ítéletek ekkép törvényesen kihirdettetvén tudomásul vétettek. 
19* (Gry.) U. a. jegyzőkönyv 30-dik pontjánál olvastatott a perrendtartási javaslat 

elkészítésére kiküldött bizottság jelentése, mely szerint az megalakulván, az elvek javaslatba 
hozatalára albizottságot küldött ki, a tárgy természeténél fogva azonban javaslata elkészítésére 
s igy annak előterjesztésére is hosszabb idő leend szükséges. 

Tudomásul vétetik. 
20* (Gy.) U. a. jegyzőkönyv 31-dik pontjánál olvastatott a stipendiális bizottságnak 

1876 évi május 28-dikán tartott üléséről fölvett jegyzőkönyve a Roth Telekyféle ösztöndijak 
kiosztásáról. 

Az ö s z t ö n dijaknak az 1 8 7 5 / 6 tanévre történt szabályszerű kiosztása tudomásul vétetik. 
21« (Gy.) U. a. jegyzőkönyv 32 pontjánál a pénzügyi bizottság több tagjának elha-

lálozása folytán 
e bizottság tagjaivá megválasztattak: Matuska Péter, Győry Vilmos és Batiz-

falvy István. 
22. (H.) U. a. jkv. 33. sz. a. mely szerint az egyetem a czélba vett theol. akadémia fel-

állítására nézve, mielőtt ezen fontos ügyben végleg intézkednék, a Pozsonyban működött 
választmány munkálatát egész terjedelmében, hozzá szólás végett a kerületekhez leszállítja, 
azon hozzáadással, hogy nyilatkozataikat a jelen egyetemes gyűlésre adják be : — a kerületek 
nyilatkozattételre felhivatván, 

Miután eltérő nyilatkozataikból az egyetem azon meggyőződésre jutott, hogy ez 
ügyben a jelen gyűlésen sem hozhat végleges és döntő határozatot; ennélfogva az elvben 
valamennyi kerület által elfogadott ügynek további észlelése és intézése végett egy 
bizottságot nevez ki, mely áll Karsay Sándor superintendens és báró Radvánszky Antal 
kerületi felügyelő elnöklete alatt Geduly Lajos, Czékus István, Szeberényi Gusztáv, báró 
Prónay Dezső, Nóvák Sámuel, Fest Imre, Kubinyi Kálmán, Szontagh Pál somogyi, 
Szontagh Pál gömöri, Hunfalvy Pál, Bánó József, Bachat Dániel és Zelenka Pálból, 
azon utasítással, hogy ezen bizottság időről időre Pesten összeülvén, minden ez ügyre 
vonatkozó s annak észlelésére s létesítésére szolgáló mozzanatokat megfigyeljen, általában 
pedig ezen intézet mikénti és hol való felállítására nézve véleményt készítsen, figyelembe 
vévén a tiszai kerületnek azon indítványát, hogy csak oly theologusok bocsátassanak 
lelkészi vizsgához és nyerhessenek egyházunkban lelkészi alkalmazást, kik hittani inté-
zeteink valamelyikében végezték el, még pedig a teljes tanfolyamot : — a bizottság 
további jelentése a jövő egyetemes gyűlésen elváratván. 

2 3 . (H.) U. a. jkv. 34. sz. a. olvastatott Tornyos Pál, váczi lelkész jelentése, mely 
szerint a siketnémák váczi intézetében az 1 8 7 5 / 6 iskolai évben tőle 1 1 ágostai hitv. növendék 
nyert oktatást, mely jelentéséhez azon kérelmét csatolja, hogy miután jövőre a növendékek 
tetemesebb szaporodása van kilátásban, az egyetem a siketnémák oktatásaért járó évi dijat 
fölemelni szíveskedjék. 

A jelentés tudomásul vétetvén, a kérelem nem teljesíthetőnek találtatott. 
24:. (H.) Ugyanazon jkv. 36. sz. a. eddigi egyetemes levéltárnok Szvoboda István 

hivataláról lemondván. 
Helyébe egyetemes levéltárnokul megválasztatott Elischer József tanár az egyetemes 

pénztárból fizetendő 50 ft,, évi díj mellett. A levéltár átadásával pedig megbizattak 
Schranz János lelkész és Jakobey József egyetemes pénztárnok. 

25* (H.) U. a. jegyzőkönyv 39-dík pontjánál olvastatott az EEE gyámintézetnek 
következő évi jelentése: „Alapszabályaink értelmében van szerencsénk az egyetemes egyházi 
gyámintézet 1874/5 évi működésének eredményéről a következőkben fölterjeszteni tiszletetteljes 
jelentésünket : 

1. Karsay Sándor Superintendens ur 9 éven át odaengedő kitartással, kitűnő ügy-
buzgalommal és sikerrel viselt egyházi elnöki tisztéről véglegesen lemondván, helyére az espe-
rességi gyámintézetek szavazatainak túlnyomó többségével Czékus István superintendens ur lett 
egyházi elnöknek megválasztva, ki is m. é. nov. 14. Temesvárott megtartott egyetemes gyám-
intézeti gyűlésen egyházi elnöki székét elfoglalta. 

2. Gyámintézetünk központi tökéje lassan bár, de mégis évről évre gyarapodik. Mult 
évről 660 ft. szaporulattal 30,773 ft. 67 krban, még pedig alapitó leveleken 4420 ft., kötvé-
nyeken 8400 ft. értékpapírokban 17730 ft. takarék pénztárban 223 ft. 67 krban mutattatott ki. 

2* 



3. Gyámintézetünk folyó pénztárának összes bevétele volt: 
központban tőkesitésre és kamatokban . . 2933 frt 11 kr. 
bányakerületből 2230 „ 94 „ 
dunáninneni kerületből 1520 „ 14 „ 
dunántúli kerületből 2109 „ 81 „ 
tiszai kerületből 2219 „ 27 „ 

Oszvesen 11,013 frt 27 kr. 
182 frt 44 krral kevesebb az elmúlt évi főöszvegnél. 

Ebből kiosztatott 190 egyháznak . . 8367 frt 46 kr. a bevétel 76/0 
tőkesittetett 1643 „ 61 „ „ 15/0 
folyó költségekre fordittatott . . . 997 „ 44 „ «„ 9/ 

Adakozott nem adott esik egy lélekre átlag 
bányakerületben a lelkek 
dunáninneni . . . . 
dunántuli 
tiszai 
átlag és összesen 

82/4 
73/5 
69/7 
91/3 

17/6 
26/5 
30/s 

8/7 

7io kr . 
l / i o 
l5Ao 
l 6 / 10 

79/2 20/s 13/10 kr. 

5. Kiváló és állandó jóltevői : Zsedényi Ede, ki 100 frttal — báró Prónay Dezső, ki 
108 frttal— Hoffman Ágost, ki 50 frttal — Ivánka Imre, ki 25 frttal — Stur Dániel, ki 13 frttal 
Veres Pál, ki 11 frttal — Sembery István és Hornyánszky Ágost kik 10—10 frttal járultak. 

6. Az áldott G. A. egylet a mult évben 13923 frt. 46 kr. kegyadományban részesité 
71 egyházunkat. 

7. Ki kell még itt emelnünk a gyámintézet czéljaiért lelkesen működő testületek szép 
sorából a budapesti nőegyletet különösen, mely mint e gyámintézet kezdő elejétől példás kitar-
tással működő egylet 150 frt értékű oltári szent edényeket tett le az egyetemes gyámintézeti 
gyűlés asztalára két egyháznak ajándékul. 

8. Szükségesnek látta a gyámintézet az alapszabályokból kivont s az időközönként 
hozott egyetemes gyámintézeti gyűlés határozatokból összeállitott utasitási javaslatot, mely a 
szeretet ezen művénél is megkivánt egyöntetű eljárást, a kezelés és számvitel rendjét fogná 
eredményezni az esperességek és kerületeknek szükségelt megvitatás végett kiadni, mely 
utasitások a f. é. Oct. 15. Pakson megtartandó egyet, gyámintézeti gyűlésen fognak véglegesen 
megállapittatni. 

A jelentés örvendetes tudomásul szolgál s az egylet ugyaz egyesek, valamint az 
egyházak további buzgó pártfogásába ajánltatik. 

3 6 . (Gy.) U. a. jkv. 40-ik pontjánál, —mely szerint az egyetemes felügyelő és egyéb 
egyetemes hivatalok választására vonatkozó bizottsági javaslat a kerületeknek adatott ki 
tárgyalás végett, a dunántuli, dunáninneni és bányai kerületek részéről előterjesztetik, miszerint 
a bizottsági javaslatot teljesen elfogadják. 

A tiszai kerület azt egyebekben szintén elfogadván, csupán arra nézve kiván módo-
sitást, hogy a szavazatok érvényességére nézve, az egyházgyülekezetek közgyűlése, továbbá a 
tanodák igazgató választmányi gyűlése jeleitessenek meg a szavazásra jogosultaknak. 

Tárgyalás alá vétetvén ezen módositás, miután a kerületek többsége a bizottsági 
javaslat változatlan elfogadása mellett nyilatkozott : 

a bizottsági javaslat határozat erejére emeltetett s ennek folytán a választási 
szabályzat következőleg állapittatott meg. 

„Az ágostai ev. egyházban fenálló kettős elnökség az egyetemes felügyelőt és a hiva-
lára nézve legidősb superintendent illetvén, az egyetemes felügyelői hivatal üresedése esetén 
a hivatalban legidősb kerületi felügyelő végzi annak teendőit s különösen az egyetemes fel-
ügyelői helynek választás utjáni betöltése tekintetéből superintendens elnöktársával együtt a 
szükséges lépéseket megteszi. 

A választás egyházanként történik s minden anyaegyház annyi szavazattal bír, a 
mennyi rendes lelkészi állomás van abban rendszeresitve. 

A 8 osztályú teljes gymnasiumok tanári testületei egy-egy szavazattal bírnak. 
Az akadémiák tanárai azon gymnasiumok tanáraival gyakorolják szavazatukat, 

melylyel az akadémia kapcsolatban van. 
Az összes szavazó egyházak és tanári testületek általános szótöbbségét nyert egyén, 

az egyház egyetemes felügyelője. 
Ha az első szavazás alkalmával az összes begyült szavazatok általános többségét 
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senki sem nyerné el, akkor a legtöbb szavazatot nyert két egyén közt ujabb szavazás történik. 
Ha többen nyernek egy formán legtöbb szavazatot, akkor ezek mindnyájan választás alá 
bocsátando'k. 

Hogy a beküldött szavazatok érvényesek legyenek : 
a) az illető egyházgzülekezet, illetőleg tanári testület gyűléséből kell keletkezniök ; 
b) csak egy egyénre szólhatnak; 
c) az egyház lelkésze és felügyelője, vagy ennek hiányában, vagy akadályoztatása 

esetében gondnoka, — illetőleg a tanári testület igazgatója s jegyzője által aláirva s a hivatalos 
pecséttel ellátva legyenek. 

A szavazatok beküldése iránt tett elnöki felhivásban a szavazat érvényességének ezen 
kellékei világosan megemlitendők. 

A megválasztott egyetemes felügyelő, hivatali állását az egyetemes gyűlés által lett 
megesketése után veszi át. 

Az egyetemes gyűlés jegyzőit és egyéb hivatalnokait az egyetemes gyűlés általános 
szavazattöbbséggel választja. 

Az egyetemes consistorium tagjai szintén a gyűlésben egyszerű szótöbbség útján 
választatnak. 

27* (Gy.) U. a. jegyzőkönyv 42. és ezzel kapcsolatos 43. és 44. pontjainál olvasta-
tott a pénzügyi bizottság 1876 évi martius 24-én tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint, 
az ahoz csatolt 1876 évi martius 16-án kelt s szintén felolvasott albizottsági jelentés és jegyző-
könyv tanúságaként, az egyetemes pénztárt illető értékek és okmányok, az egyetemes pénztár-
noki pecséttel s a pénzszekrény egyik kulcsával együtt néh. Edvi Illés Ádám örököseitől a 
még meg nem vizsgált számadásokkal együtt átvétettek és Jakobey József egyetemes pénztár-
noknak, a jegyzőkönyv mellett fekvő elismervénye mellett, átadattak; — mely szerint továbbá az 
egyetemes egyházi s iskolai alapitványokról 1875 évi január 1-től ugyanazon évi deczember 
31-ig s az egyetemes theol. alapitványokról 1871 január 1-től 1875 deczember 31-ig vezetett 
s az örökösök meghatalmazottja által bemutatott számadások szabályszerüleg megvizsgáltatván, 
rendben levőknek találtattak. 

Ezen számadások u. m.: 

a) az e g y e t e m e s i s k o l a i a l a p í t v á n y o k r a v o n a t k o z ó s z e r i n t : 

kötvényekben készpénzben az összes bevétel tett 1875-ben 78975 frt. 6316 frt. 83*12 kr. 
az összes kiadas „ „ 1791 ,, 6230 „ 16 „ 

maradvány 77184 frt. 86 frt. kr. 

A vagyonállás pedig 1875. deczember 31-én következő volt: 

1) alapítványi kötvények 840 frt. 
2) elhelyezett tőkék 22032 „ ' 
3) Roth-Teleky alapitvány 42900 „ 
4) Zelenay alapitvány 10000 „ 
5) Takarékpénztárban 1 4 1 2 , , 
6) készpénzben 86 „ kr. Összesen 77270 ft. 67x|2kr. 
Kamathátralék összesen 7972 frt. 50 kr. 

b) a t h e o l . a k a d é m i a i a l a p í t v á n y t i l l e t ő s z á m a d á s s z e r i n t : 
kötvényekben készpénzben 

1871. január 1-től 1876 december 3l-ig az 
összes bevétel tett 15502 frt. 71 kr. 3701 frt. 61 kr. 

1871. január 1-től 1875 deczember 3l-ig az 
összes kiadás tett 2557 „ 75 „ 3701 „ 61 v 

s igy a maradvány 12944 frt. 96 kr. — — 
s ugyanezen kötvénybeli összeg képezi a vagyoni állást 1875. deczember 31-én. 

A felebb kiemelt kamathátralék tekintetében előterjesztetik, hogy az legnagyobb részt 
a Szunyog-féle csődperből eredvén, miután ezen csőd elleni követelés fele, az elnöki jelentés 
szerint kamatokkal együtt az 1876-ik év folyamában lefizettetett, ezen kamathátralék tetemes 
része azóta elenyészett, mi iránt a folyó évre vonatkozó számadások fognak tüzetes kimutatást 
tartalmazni. 

3 



A pénzügyi bizottság előterjesztése s a kamathátralékra vonatkozó jelentés tudomásul 
vétetvén, az ekkép átadott pénztárra és szabályszerüleg megvizsgált számadásokra nézve 
néh. Edvi Illés Ádám egyetemes pénztárnok örökösei a további feleló'ség terhe alul 
felmentetnek. 

(Gry.) Előterjesztetett s olvastatott a szarvasi gymnasium folyamodása, melyben 
a Zelenay-féle alapitványból a következő 3 évre, az eddiginél tetemesebb segélvt kér. 

Minthogy a Zelenay-féle alapitványból osztandó segély az 1874-ik évi jegyzőkönyv 
25-ik pontja szerint a szabályos 3 évi időszakra 1874-ben állapittatott meg s igy csak 
a jövő évben kerül megállapitás alá ; a kérelem ezúttal nem teljesithető. 

3 9 . (Gry-) U. a. jkv. 45-dik pontjánál, mely szerint a tiszai kerületnek Laucsek Dá-
niel-féle ügy alkalmából, jövőre nézve előterjesztett azon indítványa: 

„hogy a mint a rendes és törvényes lelkészszé avatás, ugy a visszavetés is minden 
superintendentiára nézve kötelező és visszavetés esetében az illető superintendens által a többi 
superintendensek értesitendők ; minthogy pedig már több visszaélési eset fordult elő, kijelente-
tik, hogy a visszaélést elkövető lelkész consistorium elé állíttatik, a visszaélés mellett felavatott, 
pedig a lelkészi hivataltól mindenkorra eltiltatik," 

a kerületekkel nyilatkozat s esetleg indítványaik előterjesztése végett közöltetett: 
mindenekelőtt a tiszai kerület ragaszkodva tovább is indítványához, arra nézve ujabb szöve-
gezést ajánl. 

A dunántuli kerület a közölt indítványhoz való járulását, a bányai pedig abbeli nyi-
latkozatát terjeszti elő, hogy a közölt indítvány első részében foglalt elvet elfogadván, saját 
kerületi szabályait ily értelemben pótolta, de javasolná, hogy a visszavetés mily módoni gya-
korlata is a határozatba foglaltatnék s erre nézve a bányakerületi utasítás 7-dik szakaszában 
szabályozott eljárás fogadtatnék el általában. 

A dunáninneni kerület végül oda nyilatkozik, hogy a tiszai kerület indítványának 
elfogadásához nem járul és csupán a bányai kerület utasitásának 7-ik szakaszában körülirt vizs-
gálati és visszavetési eljárást kívánja általában elfogadtatni. 

Ezek után beható tárgyalás alá vétetvén, a tiszai kerületnek, a kerületekkel közölt 
indítványa s a vita folyamában hangsúlyoztatván, hogy a kerületek kebelbeli viszonyaiknál 
fogva, a visszavetés és vizsgák ismételhetésére nézve külömbözően járnak el s a fennforgó kér-
dés már az illető kerületi szabályzat alapján érvényesen történt felavatást vagy visszautasítást 
tárgyazza, a kerületek kijelentéséhez képest, 

az egyetemes gyűlés a tiszai kerület mult évben beterjesztett indítványának első 
részét fogadta el s ekkép elhatározta : hogy a rendes és törvényes lelkészszé avatás, 
valamint a visszavetés is minden superintendentiára nézve kötelező és visszavetés ese-
tében az illető superintendens által a többi superintendensek értesitendők. 

30. (Gry.) U. a. pontnál olvastatott a pila-hacsavai egyháznak az egyetemes felügyelő-
höz beadott s általa előterjesztett kérvénye, melyben a mult évi egyetemes közgyűlést helyte-
lenül értesületnek, és kérelmét a mult évben, a tárgyalásnál mellőzöttnek állítván, kérelmét 
újólag felvétetni s Laucsek Dánielt gyülekezetükben segédlelkészül meghagyatni kéri. 

Miután az ügy a mult évi egyetemes közgyűlésen szabályszerűen elintéztetett, a 
pila-hacsavai egyháznak — különben sem a maga rendes utján beérkezett folyamodása, 
elutasittatik és visszaadni rendeltetik. 

31. (Gy.) U. a. jkv. 46-dik pontjánál elnöklő egyetemes felügyelő jelenti, hogy Stark 
Károly a tanképesitő vizsgát már letette az esperességi bizottság előtt, hogy azonban e tárgy-
ban a vallás és közoktatási minister még az egyetemes gyűlés határozatának felterjesztése előtt 
egy leiratot intézett hozzá; ennek következtében tett előterjesztésére pedig egy ujabb leirat 
érkezett, melyek ezennel bemutattatnak. Olvastattak ezután a vallás és közoktatási ministernek 
eme leiratai: 

Nevezetesen a f. évi 1594. szám alatt kelt leirat, mely szerint, hivatkozva arra, hogy 
az 1868. 18-ik t. cz. a vallás-erkölcstant az állami tanodákban kötelezővé teszi s ezen tantár-
gyak tanítói az állami tanitóképezdékben mindig az illető egyházi főhatóság meghallgatása s 
ajánlata alapján alkalmaztatnak, kijelenti, hogy az állami tanitóképezdékben oklevelet nyert 
tanítók ezen tantárgyakból sem vehetők ujabb vizsgálat alá ; továbbá a f. évi 402. elnöki szám 
alatt kelt leirat, mely szerint kijelenti : hogy a hit és erkölcstan tanítása tekintetében további 
biztosítékul kész akkép intézkedni, hogy a tanitó-képesitő vizsga a többi tantárgyakkal együtt 
a hit és erkölcstanra is kiterjedvén, azon az illető egyházmegye vagy kerület saját kiküldött, 
biztosa által képviseltethessék s a vallás és erkölcstanból a vizsgáló tanitó mellett, az illető 
jeleltekhez kérdéseket tehessen és e részben netán felmerülő észrevételeit az illető superinten-
dens utján hozzá felterjeszthesse. 

Az elnöki jelentés s az annak kapcsában előterjesztett ministeri leiratok tudomá-
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sul vétetvén, az egyetemes gyűlés a tanitóképezdei vizsgákra nézve a f. é. 402. ein, szám, 
leiratban kifejtett intézkedésekben teljes megnyugvását találja s azokhoz a maga részé-
ről is hozzájárul. 

Mely határozatról a vallás és közoktatási minister feliratilag értesíttetik, felkéret-
vén egyszersmind az ajánlott intézkedések mielőbbi foganatosítására ; a kerületek pedig 
felhivatnak, hogy az ekkép elfogadott vizsgálati eljárásnak megfelelő intézkedésekről 
gondoskodjanak. 

3 3 . (Gy.) Olvastatott a soproni gyülekezet presbyteriumának folyamodása, melyben 
az iránt kér intézkedést, hogy az állami reáltanodákban a köteles evang. hitoktatás költségeit 
az állam viselje, s mely kérelme tárgyában a dunántuli kerület gyűlése akkép határozott, hogy 
miután f e l t e r j e s z t é s e k t ő l nem várható az ez irányban tett tapasztalatok szerint, orvoslás s 
egyébiránt is a vallásoktatás, midőn arról kellő gondoskodás nem tétetik — a lelkészi hivatás 
természetszerű következménye, — ezen terhet vállalja el mérsékelt tandij mellett az egyház 
három lelkésze. 

Ezzel kapcsolatban a bányakerület részéről előterjesztetik, hogy az állami reáltano-
dában teljesitendő vallásoktatásra nézve Körmöczön hasonló eset fordulván elő, a körmöczi 
egyháznak a sopronival egyenlő tartalmú kérelme, megfelelő intézkedés végett az egyetemes 
gyűlés elé terjeszteni határoztatott. 

A soproni egyház kérelmének mellőzésével, a dunántuli kerület határozata megerő-
sittetik s a körmöczi egyháznak a bányakerület által ideterjesztett kérelme hasonlókép 
elutasittatik. 

Tekintettel azonban arra, hogy a középtanodai törvényjavaslat tárgyalásánál azon 
kérdés is eldöntést igényel, hogy mikép rendeztessék a vallásoktatás az állami reálta-
nodákban ; utasittatik az országgyűlési kérvény tárgyában kiküldött bizottság, hogy e 
kérdést is fontolóra vévén, működését az ezzel kapcsolatos javaslatokra is terjessze ki. 

33» (H.) A m. e. jkv. 47-ik pontjára olvastatott az eperjesi Collegiumnak az egyete-
mes gyűlés elébe terjesztett folyamodványa, melyben sajnálattal jelenti, hogy noha még mult 
évben élénk reménye volt ahoz, hogy jogi akadémiáját fentarthatja, mindazon által az anyagi 
pártfogolás hiánya miatt és más mostoha körülmények súlya alatt kényszerítve érezte magát 
boldogabb viszonyok beálltáig, bár nehéz szivvel, abban a további tanitást beszüntetni. Ily 
körülmények közt ismételten és bizalommal fordul az egyetemhez, kérvén, keresne módot, 
miszerint ezen egyetlen protestáns ilynemű intézet, melynek fenmaradását, illetőleg újbóli fel-
élesztését számos a folyamodványban bővebben kifejtett ok igényli, újra felállittassék. 

Az egyetem átlátván ezen intézet fenmaradásának szükségességét, megújítja 
egyrészt a tavali gyűlésen hozott határozatot ; másrészt felliivja a tiszai kerületet, hogy 
saját kebelében tegyen meg minden lehetőt, szükség esetében adóztassa is meg magát, 
hogy ezen intézetét föléleszthesse, végre pedig magát a íolyamodó Collegiumot oda uta-
sítja hogy a jövő egyetemes gyűlésre részletes költségvetést terjesszen be s amennyire 
lehet, tegyen javaslatot arra nézve, honnan és mi módon lehetne az ezen intézet újbóli 
felállítására a szükséges költségeket kiállítani. 

34* (H.) U. a. jkv. 48-ik pontjánál a tiszai Superintendens jelenti, hogy az eperjesi 
Collegiumon eddig létezett theologiai intézet most már a harmadik tanárral is eláttatván végleg 
megállapittatott. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
(H.) U. a. jkv. 50-ik pontjánál a tiszai kerület nevében jelentetik, hogy miután 

Nyiregyházott egy hatosztályíi gymnasium felállíttatott s ennek felállítására, ellátására és fen-
tartására a megkívántató biztos és állandó alap a kerület előtt kimutattatott, kéri az egyetemet 
hogy ezen gymnasium nyilvánossági joggal felruháztassék. 

Az egyetem a jelentést örvendetes tudomásul vévén a nyiregyházi hatosztályii 
gymnasiumnak a nyilvánossági jelleget ezennel készségesen megadja s azt mint ilyet 
a nm. m. kir. államkormánynak bejelenti. 

36* (Gy.)U. a. jkv. 15-ik pontjánál, melyben felirat határoztatott a néptanítóknak az 
őszi fegyvergyakorlatokra való behívása tárgyában, olvastattak a vallás és köziktatási ministe-
riumnak,az a részbeni feliratra f é. 9249 és 12019 számok alatt érkezett leiratai, melyek szerint, 
a kérelem egész terjedelmében nem találtatott teljesíthetőnek ; a honvédelmi ministernek átirata 
szerint azonban a budapesti cs. és kir. főhadparancsnokság utasította a hadldegészitési kerületi 
parancsnokságokat, hogy jövőre, a már katonailag kiképzett néptanítókat és tanító jelelteket, 
az időközi fegyver gyakorlatokra augustus havában rendeljék be. 

Tudomásul vétetik 
(H.) U. a. jkv. 54. pontjánál olvastatott a m. kir vallás és közokt. minist, f. é. 

Apr. 7. kelt 7009 sz. leirata, mely szerént ahoz, hogy a közös hadsereghez tartozó katonai 
3* 
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személyekre vanatkozó anyakönyvi kivonatok és családi értesitők szorosan a védtörvényi uta-
sitáshoz csatolt VIII. 12 minta szerént állíttassanak ki, ragaszkodik. 

Megbízatnak Szeberényi Gusztáv Superintendens is Haan Lajos egyetemes jegyző, 
hogy tekintettel az erre vonatkozó minist, intéz vényekre a nevezett minta szerént rova-
tos táblákat készítsenek s azokat a többi Superintendensekkel közöljék. 

38* (H.) Felemlittetvén a m. kir. vallás- és közokt. Minist. 1876. eszt. aug. 23. kelt 
18401 sz. a. azon leirata, mely a tanulók előmeneteli jegyeinek egyöntetűségét sürgeti, azon 
nézet merült fel, miszerint czélszerü volna, ha a felekezeti iskolákban is azon előmeneteli jegyek 
fogadtatnának el, melyek az állami intézetekben használtatnak. 

Véleményadás végett a tanügyi bizottságnak kiadatik. 
39» (Gy ) A tiszai kerület részéről előterjesztetik, hogy Kassán egy rom. kath. ifjú 

egy előbb rom. kath. hitű s férjétől ágy és asztaltól elválasztott, de később egyházunkba áttért 
nővel, az ottani ágost. hitv. evang. lelkész által összeeskettetvén, a vallás és közoktatási minister 
e házasságot és pedig azon indokolással, hogy az ágytól és asztaltól való elválasztás, áttérés 
előtti cselekményt képez, hogy továbbá az összekelés előtt a végelválás birói Ítélettel mondandó 
ki, 11496|874 sz. intézvényével é r v é n y t e l e n n e k nyilvánította; miért is a kerület orvos-
lást sürget. 

Tárgyalás alá vétetvén ezen ügy s egy felől felhozatván, hogy az egyetemes gyűlés 
hasonló korábban fölmerült házassági kérdésekre nézve, már ismételten, indokoltan kijelenté 
álláspontját ; másrészről pedig kiemeltetvén, hogy, habár az egyetemnek van is e részben kije-
lentett álláspontja, de a törvény-magyarázat átalában a törvényhozástól, concret esetekben 
pedig a bírótól függvén, folytonos bonyodalmak és nehézségek merülhetnek fel : a tárgyalás 
befejeztével 

az egyetemes gyűlés, tekintettel arra, hogy akár osztozik a ministerium az egye-
temes egyház véleményében, akár nem, a házasság felbontása vagy érvénytelennek 
nyilvánítása, rendeletileg ki nem mondható, elhatározta: a vallás és közoktatási minister 
előtt ebbeli véleményének f e l i r a t i l a g kifejezést adni. 

Egyszersmind, tekintettel arra, hogy az ily házasságok ügye már az 1874-ik évi 
egyetemes közgyűlésen az országgyűlés elé terjesztetni határoztatott és mind sürgetőbbé 
válik ily viszásságok megszüntetése, utasíttatott az országgyűlési kérvény tárgyában 
kiküldött bizottság, hogy e tekintetben is a bajok elhárítása iránt tegye meg a kellő 
lépéseket. 

Hogy pedig addig is, mig a teendő lépések kielégítő eredményre vezetnének, a 
bonyodalmak és a felmerülhető bajok, híveink érdekében lehetőleg megakadályoztassanak 
utasíttatnak a lelkészek : hogy oly felek házassági összekötésétől, a kiknél a bíróságok-
nak az egyetemes egyházétól netán eltérő nézete esetére, hátrányos következmények áll-
hatnának be, egyelőre tartózkodjanak. 

4:0* (H.) A dunántuli kerület azon indítványa, hogy a kormány rendeletek öt évről 
öt évre összegyűjtetvén az egyetem által nyomtatásban kiadassanak. 

Miután az egyetem jelenleg az ily kiadásra szükséges alappal nem rendelkezik, ez 
időre elhalasztatik. 

41* (H.) A tiszai kerület részéről Nagy Lajos nyíregyházi énekvezérnek, műértő 
szakférfiak által is jelesnek és hézagpótlónak ismert choralkönyve az egyetem figyelmébe és 
pártfogásába ajánltatván. 

Az egyetem részéről viszont az esperességeknek és egyházaknak előfizetés végett 
ajánltatik. 

4 3 . (H.) Végre több elintézést igénylő tárgy nem lévén, elnöklő egyetemes felügyelő 
a tanácskozásokban részt vett követeknek és hivatalnokoknak ugy a maga, valamint az egyetem 
nevében kitartó buzgalmukért köszönetét fejezvén ki; Geduly Lajos superintendens és egyházi 
elnök pedig az egyet, felügyelőnek az egyetem nevében viszont köszönetet mondván, s az egyetem 
azon forró óhajtását tolmácsolván, hogy a Mindenható ezentúl is kisérje O Excellentiáját legjobb 
áldásaival, miszerint az egyetemes közgyűlési tanácskozásokat mig számos éveken át az egyház 
javának előmozdítására vezethesse ; 

A gyűlés berekesztetett. 
Jelen jegyzőkönyv részint a gyűlés folyama alatt, részint annak végén, 

Hitelesíttetett. T , , . , J e g y z e t t é k : 

Zsedényi Ede m. k. Györy Elek m. k. 
egyet, egyházi felügyelő s világi elnök egyet vil. főjegyző 

és és 

Geduly Lajos m. k. Haan Lajos m. k. 
superintendens s egyh. elnök. egyet. egyh. főjegyző. 



T a r t a l o m . 

1. A közgyűlés megnyitása s egyet, felügyelői jelentés. 
2. Jelentés a tiszai kerület felügyelőjének megválasztásáról. 
3. Luther-emlékre adakozás. 
4. Az országgyűlési tárgyakra nézve kiküldött bizottság működésének sürgetése. 
5. Intézkedés a kereszteléseknél előforduló törvényszegések iránt. 
6. Könyvtárnoki jelentés. 
7. Jelentés a közös prot. főiskolára fizetett adományokról. • 
8. Jelentés a tanárvizsgákról. 
9. Tanárképesitési vizsgák. 

10. Az egyet, tanárvizsgáló bizottságok kiegészitése. 
11. Miniszteri leirat a selmeczi iskola tudósitására. 
12. A tanügyi bizottság jelentése. 
13. Ministeri leiratok a tantárgy elengedés- és osztályugrásra nézve. 
14. Intézkedés a népiskolai hatóságok szervezésére vonatkozó ministeri rendelet folytán. 
15. Ministeri leirat Sváby Pál ügyében. 
16. Zsinati előmunkálatok sürgetése. 
17. Egyetemes törvényszék. 
18. ítéletek kihirdetése. 
19. Perrendtartási bizottság jelentése. 
20. A stipendialis válásztmány jelentése. 
21. A pénzügyi bizottság kiegészitése. 
22. A theol. akadémia tárgyában bizottság kiküldése. 
23. Jelentés a siketnémák vallási oktatásáról. 
24. Egyetem, levéltárnok választása. 
25. Az egyet, gyámintézet jelentése. 
26. Választási szabályzat az egyetemes hivatalokra nézve. 
27. Egyetemes pénztárnoki számadás. 
28. A szarvasi gymnasium folyamodása. 
29. Intézkedés a rendes és törvényes lelkészszé avatás vagy visszavetés átalános kötelező volta iránt. 
30. A pila-hacsavai egyház kérvénye. 
31. Ministeri leirat az állami tanitóképezdei vizsgákra vonatkozólag. 
32. A soproni és körmöczi egyházak kérvénye a reáltanodákbeli vallásoktatás iránt. 
33. Az eperjesi collegium kérvénye. 
34. Jelentés az eperjesi theol. intézetről. 
35. A nyiregyházi gymnasiumnak a nyilvánossági jog megadatik. 
36. Az őszi fegyvergyakorlatok tárgyában érkezett ministeri leirat. 
37. Ministeri rendelet az anyakönyvi kivonatok tárgyában. 
38. Intézkedés az előmeneteli jegyek tárgyában. 
39. Intézkedés az ágytól és asztaltól elválasztott kath. felek áttérése esetében, ily felek házasságra bo-

csátása tárgyában. 
40. Indítvány a kormányrendeletek összegyűjtése iránt. 
41. Nagy Lajos chorálkönyvének ajánlása. 
42. A gyűlés berekesztése. 

Budapes t . 1876. N y o m a t t a H o r n y á n s z k y V i c t o r . 






