
A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1877. 
évi oktober 11. és 12-ik napjain, Zsedényi Ede v. b. t. tanácsos, egyete-
mes egyházi és iskolai felügyelő és Geduly Lajos kir. tanácsos, dunán-
inneni egyházkerületi Superintendens, iker elnöklet ök alatt, Budapes-

ten tartott egyetemes egyházi közgyűlésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E , 

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

A dunántúli egyházkerületből 

Karsay Sándor superintendens 
Schleining Károly tolna-baranyai 
Tatay Sámuel veszprémi j 
Ritter István gyön ki 
Gyurácz Ferencz pápai 
Horváth Sámuel téti 
Horváth Sándor paksi 
Fadgyas János nagy-bárati 
Bognár Endre lovasz-patonai 
Szarvasi Sámuel Lajos-komáromi 
Wagner Sámuel vasadi 
Szutter Károly bihácsi 
Nagy Sándor dunaföldvári 
Müllner Mátyás soproni \ igazgató 
Fadgyas Pál győri ( tanár 

esperesek 

lelkészek 

esp. felügyelők 

Báró Prónay Dezső kerületi felügyelő 
Káldy Gyula vasi közép 
Radó Dénes kemenesi 
Matkovich János győri 
Záborszky Gyula vasi 
Ostffy Pál 
Eöry Sándor 
Rupprecht Lajos 
Gaal István 
Ostffy István. 

A dunáninneni kerületből t 

Geduly Lajos superintendens 
Schuh Ágost moronyi esperes 
Csecsetka Sámuel pozsonyi lyceumi igaz-

gató tanár 

Szentiványi Márton ker. felügyelő 
Szentiványi József J „ 
Osztroluczky Géza } 
Csillaghy József 
Kiszelyi Árpád. 

A bányai egyházkerületből : 

Dr. Szeberényi Gusztáv superintendens 
Sárkány János békési 
Belohorszky Gábor bács szerémi 
Kramár Béla bánáti 
Sárkány Sámuel pestmegyei 
Bacliát Dániel budapesti \ főesperes. 
Vladár János nógrádi 
Lőrincsék János honti 
Massányi Mihály barsi 
Raab Károly zólyomi 
Győry Vilmos budapesti lelkész, ker. jegyző 
Bartholomeides Gyula nógrádi alesperes 
Doleschall Sándor budapesti lelkész 
Moczkovcsak János beszterczebányai lelkész 
Láng Adolf tápió szt. mártoni / , „ , , 
Margócsy József irsai j lelkeszek 

b. Radvánszky Antal ker. felügyelő 
Fabiny Teofil budapesti J 
Veres Pál nógrádi > esp. fel ügy 
Kemény Mihály békési ) 
Szontagh Pál ker. tvszéki elnök 
Hunfalvy Pál egyetem, tanügyi biz. elnök 
Jakobey József egyet, pénztárnok 
Dessevffy Otto 
Osztroluczky Géza 
Sárkány József 
b. Kochmeister Frigyes 
Pulszky Ágost 
Zsilinszky Mihály 
Sembery István 
Zsigmondy Pál 
b. Podmaniczky Géza 



Dr. Szelényi Károly 
Polluer Lajos 
Hornyánszky Victor. 

Szeberényi Andor n.-laki 
Hendl Vilmos selmeczi } lelkészek 
Vladár Viktor szügyi 
Haberern Jónathán 
Breznyik János f , , , ü Sí Ti f > tanarok Batizfalvy Lstvan 
Tatay István 

A tiszai egyliázkeriiletliol : 

Czékus István superintendens Péchy Tamás ker. felügyelő 
Berzeviczy Egyed tátraallyi 
Szontágh Bertalan gömöri ! esp. felii-
Bodó Jónás VI. sz. kir. városi ( gyelők 

Lumniczer Adolf VII. bányavárosi fóesperes 
Zelenka Pál miskolczi f lelkészek és 
Farbaky József nyiregyházi $ ker. jegyzők 
Kramarcsik Károly rozsnyói igazgató tanár Bánó József eperjesi collegiumi 

és ker. jegyző Feszt Imre tiszt, egyet, jegyző 
Kiszelyi Ervin 
DessevíFy Kálmán 
Kubinyi Gusztáv 
Radvánszky Károly 
Szontágh Pál 

és még számos egyházi és világitag, továbbá Győry Elek ezen gyűlés világi és Haan Lajos b. 
csábi lelkész ezen gyűlés egyházi főjegyzői. 

1 . (Gy) A gyűlés tagjai mindenekelőtt a templomba gyülekezvén, munkálkodásaikhoz 
Isten szent lelkének segedelmeért fohászkodtak ; melynek végeztével a gyűlés terembe vonul-
ván, az elnöklő egyetemes felügyelő a kerületek küldötteit szívélyesen üdvözölte ; ezután pedig 
felemiitvén megnyitó beszédében, hogy a középtanodákról szóló törvény javaslat tárgyalása 
elhalasztatott s reményünk lehet, hogy a protestáns egyház tanának inkább megfelelő javaslat 
fog elkészülni, kiemelé : hogy egyházunk híveiben nemcsak embert és polgárt, de egyszersmind 
protestáns keresztényt akar nevelni, ki vallása elvei és szellemében neveltetvén, garantiát 
nyújt, hogy egyháza iránti kötelességeit is teljesitendi. Erre vonatkozólag a mult évi egyete-
mes közgyűlés által kiküldött bizottság el is készité az országgyűlés tagjainak benyújtandó ér-
tesitvényt, melyet mihelyt a képviselőház tanügyi bizottságánál a törvényjavaslat tárgyalás alá 
kerülend, be fog nyújtani, időközben pedig az egyházkerületeknek tudomás végett megküldötte. 

Beszéde további folyamában hivatkozott arra, hogy helvét hitvallású protestáns test-
véreink sem tartják áldásos befolyásnak az állami gyámkodást. Bizonyitja ezt legújabb felszó-
lításuk egy alkotmányozó zsinat tartására, a prot. egyház és állam közti, valamint a prot. egy-
ház és más felekezetek közti viszony rendezésére, azaz a teljes vallási jogegyenlőség kimondása 
és gyakorlatban keresztül vitele végett. Erre nézve addig is, mig az egyházkerületek határoz-
nának, abbeli nézetétel nem hallgathatja, miszerint e fontos kérdések véglegesen meg nem old-
hatók, mig a vallási viszonyok mai constellatioja hazánkban fennáll, azaz a hozott törvényeknek 
gyakorlati keresztülvitele biztosítva nem lesz ; a mint eddig is az állam felügyeleti joga, a ve-
gyes házasságok és reversalisok, a gyermekek törvény ellenes keresztelése s az áttérési ese-
tek iránt fennálló törvények folytonos megszegései ezt bizonyítják. 

Melyek után az ülést megnyitottnak nyilvánítván, jelentését a következőkben 
terjeszti elő : 

1. A mult évi közgyűlés azon határozatait, melyek szerint az egyetemes tanügyi bi-
zottság egyes esetekben némely tantárgy, nevezetesen a görög nyelvre nézve s az osztályugrás 
iránt engedélyt adhasson ; továbbá a kath. egyházban ágy és asztalból elválasztott, később az 
evangyeliomi egyházba áttért s ott uj házasságra lépett felek házasságát, a ministerium, az elő-
terjesztendő leiratok szerint, el nem ismerte. 

2. A gr. Teleky-Roth Johanna féle alapítványnak aSzunyogh csőd elleni követelése, 
— lefizettetvén a követelés másik fele is —már most kamatokkal együtt mintegy 13000 frtra 
felszaporodva, teljesen befolyt s a pénztárba átszolgáltatott. 

3 A Roth-Telekyféle ösztöndijak a szabályoknak megfelelőleg kiosztattak. 
4. A gr. Blankenstein György által végrendeletileg tett 6000 frt hagyományra nézve 

a kifizetés eddig az örökösök által inditott per folytán meg nem történt, mire vonatkozólag az 
illető jelentés elő fog terjesztetni 

5. Sillig Paulina Dresdában, szláv ajkú magyar lelkészek özvegyei nyugdíjazására 
szolgáló alapra 600 markát hagyományozott, mely 370 fttal az egyetemes pénztárba befizette-
tett, mely hagyományt azonban a trencséni esperesség igényli. 



6 A Báró Baldácsiféle alapítványra nézve, mely az alapító halála után a két protes-
táns s az unitárius egyházak szabad rendelkezése alá esik, többen fordulván hozzája, e tekin-
tetben tudatja, hogy az alapító az egyes egyházkerületek küldötteivel értekezvén, azok, kik 
bővebb felvilágosítást kívánnak, forduljanak az illető egyházkerületekhez, melyeknek azon ta-
nácsot adhatja, hogy ezen jövő alapitvány nyomán semmi költséget, szavatosságot, kezességet 
vagy pereket el ne vállaljanak. 

7. A mult évi egyetemes közgyűlésen hozott határozat értelmében a közös prot : főis-
kolára egyházunkhoz tartozók által tett adakozások kiszolgáltatása sürgettetvén, ezekből a du-
namelléki helv. hitv. Superintendent részéről összesen 3352 ft. egyházkerületeink Super-
intendenseinek átküldetett. 

8. A pancsovai egyházban f. évi aug. 12-én azon szomorú eset merült fel, hogy a pap-
választási előmunkálatokra egybegyűlt egyházi gyűlést a városi hatóság feloszlatta, mely ügyet 
a bányakerület intézte el. 

9. Legközelebb gr. Pálffy Jánostól vett egy levelet, mely szerint egy Pozsonyban 
felállítandó ág. hitv. evang. theologia académiára 16000 ftot ajánl fel. 

Befejezvén ezzel jelentését, elnöklő egyetemes felügyelő következő nagylelkű ado-
mányokkal zárta be előterjesztéseit. 

Ugyanis ez alkalommalis, azon módozatok mellett, minta mult évi közgyűlésen, sze-
gény felekezeti néptanítók jutalmazására, minden kerület részére 400 ftot s igy összesen 1600 ftot 
adományozott s adott át ; továbbá hittanhallgatók serkentésére 100 darab aranyat ajánlott fel 
s adott át, akkép : hogy a pozsonyi, soproni és eperjesi 2-od éves hittanhallgatók közül, a ne-
vezett főiskolák mindegyikében egyegy, ki szegény evang. lelkész vagy felekezeti néptanító 
fia s a ki magát mind a mult iskolai évben, mind a folyó tanév első felében erkölcsei, szor-
galma s előmenetele által kitüntette, 1878 év február havában, az illető hittani tanári kar aján-
latára, az illető SuperintendeHS által 25 arannyal megjutalmazandó; a bányai egyházkerületben 
pedig hittani intézet nem létezvén ily jutalomban a fennebb elősorolt feltételek mellett a jövő isko-
lai év végén, a szarvasi lyceum azon tanulója részesittessék, ki a szarvasi lyceumban iskolai 
pályáját végezvén, lelkészi pályára s ennek folytán akár magyarországi, akár németbirodalmi 
ág. hitv. evang. hittani intézetnél theologiát hallgatni készül és a lyceum 7-ik és 8-ik osztályá-
nak tanárai által fog a Superintendensnek ajánltatni. 

Ezen lelkes éljenzéssel fogadott megnyitóbeszéd kíséretében előterjesztett elnöki jelentés 
tudomásul vétetvén, az egyetemes gyűlés köszönetét és elismerését fejezi ki elnöklő 
egyetemes felügyelő buzgó fáradozásaiért és mélyen érzett háláját nyilvánítja azon nagy 
lelkű adományaiért, mellyekkel egyházunk javát minden irányban előmozdító áldozatkész 
tetteihez, ez alkalommal is egy ujabb áldásos cselekedetet csatolt. 

Hálás köszönetének ád továbbá kifejezést gr. Pálffy János nagylelkű adomá-
nyaért, s erről a nemeskeblü adományozót — k i a magasztos erkölcsi cél tudatában, 
nem tekintve a vallási különbséget, emelkedett érzületének ily fényes tanújelét adta, kü-
lön átiratban értesíttetni határozza, annak átadására pedig ezen gyűlés egyházi elnökét, 
a dunáninneni egyházkerület Superintendensét kéri fel. 

2. (Gy) Olvastatván a mult évi közgyűlés jegyzőkönyve, annak 4-ikpontjánál, mely-
ben az országgyűlésen egyházunkat érdeklőleg előforduló ügyekre nézve kiküldött bizottság 
működése megkezdésére utasíttatott, — olvastatott a bizottságnak, az elnöki jelentésben em-
iitett, a középtanodai törvényjavaslatnak a képviselőház tanügyi bizottságánál leendő tárgya-
lása alkalmával benyújtandó, a bizottság 1877 évi febr. 4-iki ülésében kelt munkálata a gym-
nasiumi és reáliskolái oktatásról szóló törvényjavaslatra vonatkozólag. 

Ezen, a bizottságnak a középtanodai törvényjavaslatra vonatkozó észrevételeit tartalmazó 
munkálat, helyeslő tudomásnl vétetik. 

3. (Gy) U. a. jkv. 5-ik pontjánál, melyben a kereszteléseknél előforduló számos tör-
vényszegések folytán felirat határoztatott az iránt, hogy azok megfenyitésére, halehet adminis-
trativ s a mennyiben igy nem lehetne törvényhozási uton intézkedés történjék, olvastatott a 
vallás és közoktatási ministernek 1877 évi Januar 26-án 2061 szám alatt kelt leirata, melyben 
felemlíttetvén, hogy általánosságban tartott panaszok nem orvosolhatók, kijelentetik, hogy 
egyes esetek feljelentése esetén az orvoslás be fog következni. 

Olvastatott továbbá a dánáninneni egyházkerület Superintendensének ezen leirat 
folytán, egyházunk egyetemes felügyelőjéhez intézett levele, melyben hivatkozván arra, hogy 
egyes esetekben a feljelentés ugy is megtörténik s adatik is némi orvoslás, kiemeli: hogy in-
tézkedésnek az egyetemes gyűlés határozata szerint azon irányban van szüksége, hogy ily tör-
vényszegések elő ne fordulhassanak. 

í* 
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Olvastatott végül, az ennek folytán tett felterjesztésre 1877 évi martius 1-én 3586 
sz. a. kelt ministeri leirat, melyben megemlittetvén, hogy a fennforgó ügynél előforduló háji 
eset még 1875-ben nyert elintézést s az erről való tudósítás kezelési tévedésből maradt el 
azon megnyugtatás fejeztetik ki, hogy a sérelmi esetek fogyván, a vallási viszonosság elve nem 
veszélyeztetik s minden egyes esetben a törvényes igényeknek elégtétel szereztetik. 

Elvárván az egyetemes egyház a törvényszegők szigorú megfenyitését, a felolvasott le-
iratok tudomásul vétetnek. 

4» (H) U. a, jkv. 6-ik pontjánál olvastatott Elischer József egyetemes könyvtárnok 
jelentése, melyben tudatja, hogy a mult év folyama alatt a könyvtár nem gyarapodott, egy-
szersmind pedig a mult évi jegyzőkönyvbe csúszott azon nyomtatási hibára figyelmeztet, mely 
szerint ott a könyvtári munkák száma 361 helyett tévesen van 361 l-re van téve. 

Tudomásul szolgál s a tévesen becsutott szám ezennel 36l-re kiigazittatik. 

5. (Gy.) U. a. jkv. 7-ik pontjánál, melyben a prot. közös főiskolára egyházunk ré-
széről tett adakozásokra vonatkozólag ezen ügy tisztába hozatala s az eredeti adakozási jegy-
zékeknek beszerzése sürgettetett, — olvastatott a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület Su-
perintendensének átiráta, mely szerint az egyházkerület közgyűlése az átszámolásra bizottsá-
got küldvén ki, ennek munkálatát, valamint azon gyűlési határozatot, melylyel a bizottság to-
vábbi munkálkodásra utasíttatott, megküldi, azzal, hogy a bizottsági munkálat szerint, azon 
összegek, melyekre nézve az illető egyházak nyilatkoztak,az ág. evang. egyházkerületek su-
perintendenseinek megküldettek. 

Olvastatott továbbá az ezen átirathoz mellékelt bizottsági munkálat, mely hivatkozva 
a másolatban csatolt adakozási jegyzékre, előadja: hogy a bányai egyházkerületből 20, a du-
nántúliból 8, a tiszaiból 18, a dunáninneniből 14 evang. egyház küldöttbe adományokat és 
pedig befolyt a bányai egyházkerületből 845 ft. 1 kr., a dunántuliből 148 ft. 31 kr., a tiszai-
ból 390 ft. 35. kr., a dunáninneniből 181 ft. 3 kr. összesen 1565 ft. 10 kr. p. p.; nyilatkoza-
tát az adakozók közül még 8 egyház nem adván be, Ozor önmaga számára kérvén vissza ado-
mányát, N.-Rőcze pedig azt náluk hagyván, a visszakövetelt tőkepénz tesz ennélfogva 1350 ft. 
41 kr., a fenebbi okokból visszatartott pedig 285 ft. 04 krt. A kamatokra nézve a bizottsági 
munkálatokban az foglaltatik, hogy azok 1848 május 3-ig költségekre fordíttattak, 1858 május 
3-tól átadattak az egyetemes gyűlés pénztárnokának a prot főiskolai tanszék fenntartására, 
1866-tól fogva a fennállott közösválasztmány határozatainál fogva tulajdonkép nem is folytak 
be kamatok, de természetesen számitandók levén, a fenebbiek folytán kamat csak 1848—1858-ig 
terjedő időszakra s 1866 tói fogva számitható. — E szerint 21 évre számított 5°|0 kamat 
1418 ft. 13 kr. járulván a visszakívánt tőkéhez, a 2768 ft. 54 krra. kiszámított főösszeg akkép 
szolgáltatott ki, hogy a bányai egyházkerületnek kifizettetett 1323 ft. 85 kr. a dunántúlinak 
319 ft. 31 kr., a tiszainak 824 ft,. 91 kr., a dunáninneninek 300 ft. 47 kr. A bizottság egyéb-
iránt kijelenti, hogy még tovább kellvén az irományok közt kutatni, munkálatát nem tekinti 
befejezettnek. 

Ezeknek kapcsában a dunáninneni egyházkerület Superintendense előterjeszti : hogy 
ő először 300 ft. 53 krt. legközelebb pedig 67 ft. 31 kr. vett át; a többi kerületek Superinten-
densei pedig kijelentik, hogy ők átvették a bizottsági munkálatban kitüntetett összegeket, s a 
dunántuli kerület Superintendense a neki megküldött összeget már be is szolgáltatta az egye-
temes pénztárba. — 

Kiemeltetett azonban egyszersmind az egyházkerületek részéről, hogy az adakozók 
másolatban közölt jegyzékei hiányosak s igy az eredeti jegyzékek alapján az átszámolásra 
nézve közös bizottság működése volna szükséges ; mely előterjesztések folytán 

a felolvasott átirat és az ahoz csatolt bizottsági jelentés tudomásul vétetvén, az elszá-
molásnak az eredeti jegyzékek alapján, a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület bizott-
ságával való együttes és közös eszközlésére, s az eredeti jegyzékeknek a kiszolgálta-
tandó összegekkel együtt való átvételére, bizottság küldetett ki, melynek elnöke: Fa-
biny Teofil esperességi felügyelő ; tagjai : H u n f a l v y Pál és Jakobey József ; kimon-
datván egyúttal, hogy ugy a már eddig visszaszolgáltatott, valamint az ezután vissza-
szolgáltatandó összegek, mint az egyetemes alapokhoz tartozók, az egyetemes pénztár-
nak adandók át. — 

6. (H) U. a. jkv. 8-ik pontjánál jelenti a tiszai Superintendens, hogy kerületében el-
méleti és gyakorlati vizsgán megjelentek, megvizsgáltattak és tanári képésitő oklevéllel ellátt 
tattak: Klein Pál a természettanból, Scliönwiesner Károly a történelemből és Kottier Otto 
a német nyelv és irodalomból, valamennyien a felgymnasiumra. Materni Lajosnak, kinek, min-



hadgyakorlatokra berendelt tisztnek nem sikerült a tanképesítő vizsga tartamára fölmentést ki-
eszközö ln i e , megengedtetett, Doleschall Samu pedig és Lessich Ede oda lettek utasítva, hogy a 
vizsgát a f. év tartama alatt s végre Honéczy Géza miskolczi és Csok György sajó-gömöri ideig-
lenes tanárok, hogy ugyanazt a jövő év tartama alatt tegyék le. Hasonlóan a bányakerületi 
Superintendens jelenti, hogy kerületében Barbjerik Titus a vegytanból, a természettanból és a 
mennyiségtanból a felgymnasiumra a vizsgát letette és tanári oklevelet nyert. 

Tudomásul szolgál. 

7. (Gy) U. a. jkv. 10-ik pontjánál a dunáninneni kerület részéről előterjesztetvén, 
hogy elhalálozások s lemondások folytán ezen kerület számára az egyetemes tanárvizsgáló 
bizottság ujjá szervezése, a dunántuli kerület részéről pedig jelentetvén, hogy a tanárvizsgáló 
bizottság kiegészítése vált szükségessé ; 

az egyetemes tanárvizsgáló bizottság tagjaivá megválasztattak a dunáninneni egyház-
kerület számára: Leskó Mihály, Baltik Frigyes, Schuh Ágost esperesek; Jeszenszky 
József, Major Pál és Dr. Samarjay Károly, továbbá a következő tanárok: Csecsetka 
Sámuel, Licliner Pál, Fuchs Albert, Kámory Sámuel, Liska Sámuel, Bothár Dániel, 
Michaelis Vilmos, Glatz Henrik, Schneller István, Gobi Imre, Zorkóczy Sámuel és 
Tresztyenszky Ferencz; a dunántuli kerület részére fenná'ló egyetemes tanárvizsgáló 
bizottságba pedig megválasztattak : a theologiát illetőleg, Milliner Mátyás, Rajcsányi 
János és Poszvék Sándor, a bölcsészetre Gombócz Miklós ; a történelemre Fehér Samu; 
latin és német nyelvre Király József; görög nyelvre Thirring Károly, a természet-
rajzra Poszvék Gusztáv. 

8. (H.) Ugyanazon jk. 12. pontjánál olvastatott az egyetemes tanügyi bizottság jelen-
tése, mely szerint hozzá az elmúlt 1876/7. iskolai év folytán 14 folyamodás érkezett kivételes 
vizsgák, fölmentések és osztályösszevonások megengedése tárgyában, melyek szabályszerűen 
tárgy altat ván, 10 gymnasiumi tanuló kérelmének hely adatott, négy ellenben kérelmé-
től elmozdittatott. 

Jelenti továbbá, hogy az 1876. év 5667. sz. a. és 18,919. sz. a. kelt s az egyetem auto-
nom jogait megszorító sérelmes min. rendeletekre, megbízatásához képest, az országgyűlés 
elébe fölterjesztendő folyamodványt elkészítette és azt egyetemes felügyelő urnák általadta. 

Nemkülönben jelenti, hogy az egyetem által azon hozzá áttett kérdést: czélszeríí 
volna-e, ha felekezeti iskoláinkban azon előmeneteli jegyek fogadtatnának el, melyek az állami 
intézetekben használtatnak ? tüzetesen tárgyalván, több nyomós és a jelentésben bővebben elő-
adott okoknál fogva javasolja, hogy felekezeti iskoláinkban is azon előmeneteli jegyek hasz-
náltassanak, melyek a ministeri „középiskolai rendtartás1' 45-ik pontjában megszabva vannak. 
E szerint a tanulók magaviseletének jelzésére következő három fokozat volna használandó : jó, 
szabályszerű, rosz; ez utolsó esetben annak pontos kitétele mellett, a miért e gáncsolást a ta-
nuló magára vonta legyen. Az egyes tantárgyakban elért előmenetel jelölésére pedig e követ-
kező négy fokozat volna alkalmazandó : jeles, jó, elégséges, elégtelen. Magyarázatul hozzáteszi, 
hogy jeles annyi mint az előbbi kitűnő ; jó annyi, mint az előbbi jó ; elégséges annyi, mint az 
előbbi kielégitő és alig kielégitő ; elégtelen annyi, mint az előbbi secunda Ezeken kivül az ál-
talános osztályozást ezután is fentartandónak véli. Végre annak meghatározását, hogy egy vagy 
két elégtelennel rábocsátható-e a tanuló javitó vizsgára, az egyes tanártestületek belátására 
véli bizandónak. 

Jelenti továbbá, hogy azon megbízatásának : készítene utasítást a népiskolai statistikai 
táblázatok mikénti betöltésére nézve, eleget tett és azt a Superintendens uraknak elkiildötte. 

Ajánlja továbbá, hogy a m. min. által az állami tanintézetekben létesített módszer-
tani értekezletek felekezeti iskoláinkban is létesíttessenek. 

Áttérve azután a tanintézetek állapotjának kimutatására, előterjeszti nyolcz táblá-
zatban a közép és felsőbb tanintézetekre vonatkozó statistikai kimutatást, mely szerint a ma-
gyarhoni ágostai hitv. evang. egyetemes egyház kebelében és felügyelete alatt az 1876/7 iskolai 
évben volt 9 nyolczosztályú fő-, 2 hatosztályú, 1 ötosztályú, 5 négyosztályú, 1 háromosztályú 
gymnasium, s 1 négyosztályú realgymnasium, összesen 19 középiskola; ezeken kivül 4 tanító-
képző és 3 hittani intézet, összesen 26 közép és felsőiskola, egy felsőbb intézettel t. i. az eper-
jesi jogakadémiával kevesebb, mint a mult évben. A tanintézetek közül 19-ben a tannyelv tisz-
tán magyar, egyben tulnyomólag magyar, kettőben magyar-német, kettőben német-magyar, 
egyben magyar-tót, egyben pedig magyar-német-tót. Az összes tanintézetek épületeiben van 
138 osztály, 151 tanterem és igy 12 vei több, mint tavai, 71 gyűjtemény, könyv-és szertár, 
251 szoba, összesen 462 helyiség. A könyvtárakban van Összesen 189,813 kötet könyv, és igy 
3902 kötettel több, mint tavai; a természetrajzi gyűjteményekben van 96,304 darab, a termé-
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szettani szertárakban 6015 szer, aföldrajzi, régiség- és éremtárakban 21,165 darab. Testgyakorló 
van 19. Van az összes intézetekben 143 rendes, 26 segédtanár, 60 melléktanár, összesen 229 
tanférfiu, kiknek fizetési Összege 159,480 ft 69 kra megy, e szerint a múltévtől fogva 2699 ft. 
51 krral gyarapodott. Egy-egy tanár átalagos fizetése 674 ft. 58 kr. 

A tanév elején beíratott a nyolcz osztályokba 4326 tanuló és igy 249-el több, mint 
tavai. A theol. intézetekbe 62 (12 vei kevesebb mint tavai), a tanítóképző intézetekbe 134 (9-el 
több mint tavai.) Ezek közül vizsgálatot tett az év végén 4056 gymnas. tanuló (202-vel több 
mint tavai.) A magántanulók az összes gymnas. tanulók létszámának 23 /5oo- jét teszik. A hittani 
intézetekben vizsgát tett 55, a tanitóképezdékben 128 tanuló. Érettségi vizsgára jelentkezett 
264, kik közül visszalépett 25, megvizsgáltatott 239, visszavettetett 25. Tanképesitési vizsgára 
jelentkezett és megvizsgáltatott 35, kik közül visszavettetett 3. Származásra nézve volt az összes 
tanintézetekben belföldi 4145, külföldi 39. Vallásra nézve ágostai hitv. 2115, helvét hitv. 537, 
rkath. 625, gkeleti 42, gkatkol. 25, izraelita 839, nazarenus 1. Ezek közt tanpénzmentes 343, 
ösztöndíjas 424, élelmeztetett egészen ingyen 205, olcsón a tápintézetekben 1293. A tanuló-
segélyző-egyletek4712 ft. 30 krral rendelkeznek. Önképző intézete volt 13 iskolának, 665tag-
gal. Az összes tanintézetek évi jövedelme tett 260,475 ft. 97* krt, kiadása256,954 ft. 5872 krt. 
Az összes tanintézetek tőkepénze tesz 935497 ft. 98 krt., s igy 40,735 ft. 44 kral több, mint tavai. 

A tanintézetek az egyetemes gyűlés által jóváhagyott tantervhez általában alkalmaz-
kodtak, sőt némelyek a tanórák számát a tantárgyak előnyére szaporították. Legnagyobb részük 
nyomatott programmokat adott ki, melyekben nem egy megfigyelésre méltó és a tudomány 
színvonalán álló értekezés foglaltatik. Az állam hivatalos nyelvének tanítására is kellő gond 
fordíttatott, szóval tanintézeteink ugy szellemi, mint anyagi tekintetben ez évben is gyarapod-
tak. Végre fölemlíti a bizottság, hogy a felsőlövői tanintézet, eltérve a többi tanodák gyakor-
latától, még most is német köriratu pecsétet használ. 

Az egyetem mint máskor, ugy most is érdekeltséggel hallgatta a tanügyi bizott-
ságnak ezen részletes, tanintézeteink anyagi és szellemi állapotját körülményesen fel-
tüntető jelentését s a bizottság fáradhatatlan, szakavatott jegyzőjének, Batizfalvy István 
tanárnak, köszönetét jegyzőkönyvileg is kifejezi. Ami pedig a bizottságnak egyes ja-
vaslatait illeti, azokra nézve következő határozatok keletkeztek : 

1. a bizottságnak az előmeneteli jegyek használatára nézve kifejezett javaslata ezen-
nel elfogadtatik és határozat érvényére emeltetik, azon megjegyzéssel, hogy az eddig 
szokásban volt általános osztályozás ezentúl mellőztessék ; 

2. a mi a módszertani értekezleteket illeti, az egyetem oda utasítja a tanári testüle-
teket, hogy ahol azok eddig nem tartattak, ezentúl a fenálló gyakorlathoz képest 
létesitessenek; 

3. végre a felsőlövői tanintézetet illetőleg, felhivatik a dunántuli kerület, hasson oda, 
hogy ez az eddig használt német köriratu hivatalos pecsétet magyar köriratuval cserélje föl. 

9» (Gry). U. a. jkv. 13-ik pontjánál, mely szerint a vallás és közoktatási ministerium 
azon kijelentése ellenében, hogy az osztályugrás és némely tantárgyak, nevezetesen a görög 
nyelv tanulása alóli felmentvény esetei végelintézés végett felterjesztessenek, a gyűlés törvé-
nyes jogaihoz való ragaszkodásának kifejezése mellett, az országgyűléshez terjesztendő kérvény 
kidolgozását határozta el, — olvastatott az egyházunkat érdeklőleg az országgyűlésen előfor-
duló tárgyakra nézve kiküldött bizottság 1877. évi febr. 4-én tartott ülésének jegyzőkönyve, 
mely szerint a tanügyi bizottsága mult évi egyetemes közgyűlésen, a jkv. 13-ik pontja szerint 
nyert megbízatása folytán, az országgyűléshez terjesztendő kérvény tervezetét bemutatván, a 
bizottságé tervezetet azon indokból, hogy ezen kérdések a középtanodai törvényjavaslat tárgya-
lásánál célszerűbben lesznek megoldhatók, egyszerűen tudomásul vette. 

Olvastatott továbbá a vallás és közoktatási ministernek 1877. évi 2060 sz. alatt e 
tárgyban érkezett ujabb leirata, melyben kijelenti, hogy korábbi leirataiban kifejtett nézetei-
hez ragaszkodván, elvárja, hogy addig, mig az országgyűléshez benyújtandó kérvénynek fo-
ganatja lenne, a tanügyi bizottság az emiitett leiratokhoz tartandja magát, mert az ezek ellenére 
netán adott engedélyek csak is az ág. ev. iskolákban fogván érvényeseknek tekintetni, akár 
más középtanodába, akar egyetemi tanfolyamra lépésnél, kifogásoltatni fognának. 

Az egyetemes gyűlés, az országgyűlési tárgyakra nézve kiküldött bizottságnak 
az országgyűlési kérvényre vonatkozó határozatát tudomásul vévén, a ministeri leirat-
ban foglalt nézetet ezúttal sem teheti magáévá és ragaszkodik tovább is, a leiratban 
emiitett felmentések tekintetében, országos törvényeken és törvényes gyakorlaton ala-
puló autonom jogaihoz. 

10« (H) U. a. jkv. 14. pontja kapcsában jelenti a dunáninneni kerület Superinten-



dense, hogy mennyiben az 1875. eszt. 32 tczikk a tanitói országos uyugdij-intézetet létesítette, 
ugy hogy abba valamint az egyházközségek, ugy minden egyes tanitók is évenként bizonyos 
járandósággal járulni köteleztetnek, de ugyanazon tczikk kimondja egyszersmind azt is, hogy 
amely egyház magát arra kötelezi, hogy tanítójának legalább is annyi és oly mérvű nyugdijat 
biztosit, mint minőt azok a jelen törvény értelmében nyernének, és az ez iránti nyilatkozatát a 
jelen törvény szentesitésétől számítandó négy hónap alatt bejelenti, az ezen évi adózás alul 
fölmentetni fog ; a kerületében levő esperességek egyházai ezen biztosítékot nemcsak elvállal-
ták, de azt a törvényszabta négy hónap folyama alatt a m. ministeriumnak be is terjesztették, 
mindazonáltal mégis kérelmeiktől elmozdítattak, ezen, a min. leiratban foglalt indokoknál fogva: 
hogy az idézett tczikknek 31-ik§-a csak a törvény alkotása alkalmával már létezett nyugdíj-
intézetekre vonatkozik és igy a múltról szól ; továbbá, hogy az uj nyugdij-intézeteknek enge-
délyezése vagy a már létezőknek kiegészitése által az idézett törvény könnyen illusoriussá 
válnék s az országos tanitói nyugdij-és gyámintézet felforgattatván, annak számitásalapja meg-
szűnnék ; végre hogy az egyház és általában az iskolák fentartói nem is rendelkeznek oly esz-
közökkel, melyekkel a tanítókat az általuk alkotott nyugdíjintézetekbe való belépésekre kény-
szerithetnék és igy beállhatna azon eset, Hogy számos tanitó semmiféle nyugdíjintézet tagja 
nem volna. Miután pedig a kerület több okoknál fogva magára, sőt a tanítókra nézve sokkal 
előnyösebbnek látjaazt, ha a tanitói nyugdíjintézeteket, amint azt a nevezett törvény világosan 
meg is engedi, maga állítja föl, felkéri az egyetemet, hogy felirat utján hasson oda, hogy a fent 
idézett min. rendelet megváltoztattassék. 

Az egyetem, miután ugy látja, hogy a fenebbi m. min. rendeletre csakis az illető 
trvczik téves magyarázata szolgáltatott alkalmat, a dunáninneni kerület által előadott ér-
telemben a m. ministeriumhoz feliratot intézni fog s az idézett rendeletnek megváltoz-
tatását kérelmezendi. 

11» (Gy.) U. a. jkv. 16 pontjánál a tiszai egyházkerület részéről jelentetvén, hogy a 
zsinati előmunkálatokra vonatkozó észrevételeit már beterjesztette, olvastatott a dunántuli helv. 
hitv. egyházkerület püspökének Pap Gábornak átirata, melyben kerületének zsinat tartására 
vonatkozó határozatát megküldvén, együttes fellépés és érdekeink közös erőveli megvédése 
végett az egyetemes egyházat egy időben s egy helyen való alkotmányozó zsinat tartására 
szólítja fel. 

Jelentvén továbbá elnöklő egyetemes felügyelő, hogy a tiszántúli helv. hitv. egy-
házkerület superintendese is megküldé a zsinat tartására vonatkozó határozatát : 

Az egyetemes gyűlés őszinte viszonzással fogadja a hozzá érkezett felszólításban 
nyilvánuló testvéri érzelmet, s örömmel üdvözli a testvér-egyházakat a zsinatra irányuló 
mozgalom megindításánál, mely egyházunk kebelében már hosszabb idő óta folya-
matban van; egyszersmind megujitva a mult évi határozatot, a még hiányzó észrevé-
telek beterjesztését ez alkalommal is sürgeti. 

12• (Gy.) Olvastatott Török Pál, a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület superinten-
densének átirata, melyben melegen hangsúlyozva a két protestáns egyház érdekközösségét s 
érintkezéseik szaporítását, az egyetemes gyűlés jegyzőkönyveit a reform, superintendentiák ré-
szére, és pedig öt egyházkerületi elnökség és levéltár, valamint 56 esperesség számára összes-
sen 71 példányban megküldetni kéri. 

Ezen felszólítás folytán határoztatott : hogy az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvei az 
átiratnak megfelelőleg évenként meg fognak küldetni a helv. hitv. superintendentiáknak. 

13. (H) U. a. jk. 17. pontjánál az egyetemes törvényszék a következő évre ekkép 
alakíttatott: 

1. A dunáninneni egyházkerületből felebbezett perekre nézve, elnökség : a bányai-
kerület ikerelnökei. Világi közbirák: Fabiny Teofil, Veres Pál, Szloboda Ferencz, Ivánka Imre, 
Kemény Mihály. Egyháziak : Schleining Károly, Sárkány János, Horváth Sándor, Schrantz 
János. A tanári karból: Torkos László és Batizfalvy István. Póttagok: Matuska Péter, Győry 
Elek, Dolesckall Sándor és Sárkány Sámuel. 

2. A dunántuli egyházkerületből felebbezett perekre nézve, elnökség : a tiszai ke-
rület ikerelnökei. Világi közbirák: Bánó József, Prónay Pál, Szentiványi Miklós, Szontágh 
Imre, Szontagli, Pál (tiszakerületi), Gömöry Pál, Sthymmel Sámuel, Brosz Jonatlián. Egyhá-
ziak : Lumniczer Adolf, Pékár Lajos, Bartolomeidesz Gyula, Szalagyi Mihály, Hoznék Náthán, 
Fábry János, Buzagh János. A tanári karból : Kramarcsik Károly és Hajcsi Sándor. Póttagok: 
Sziklay Ede, Gál János, Mikola György, Zelenka Pál. 

3. A bányai kerületből felebbezett perekre nézve, elnökség: a dunáninneni egyház-
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kerület ikerelnökei. Világi közbirák: Mosóczy Lajos, Jeszenszky József, Samarjay Károly, 
Osztroluczky Géza, Tomka Kálmán, Clialupka Endre. Egyháziak : Lesko Mihály, Mészáros 
István, Novak Sámuel, Horváth Sámuel (téti), Steltzer Károly, Tersztyenszky Ferencz. A tanári 
karból : Lichner Pál és Csecsetka Sámuel. 

4. A tiszai kerületből felebbezett perekre nézve: elnökség a dunántuli kerület ikerel-
nökei. Világi közbirák: Eöry Sándor, Görgey István, Kiss Sándor, Marton Pál, Vörös Imre, 
Nagy Endre. Egyháziak: Pfeiffer Lajos, Bodiczky Kálmán, Tatay Sámuel, Szigethy Dániel, 
Csaply István. A tanári karból : Müllner Mátyás és Fadgyas Pál. Póttagok : Szendrői Sándor, 
Gyurácz Ferencz. Molnár Lajos (felpéczi), Bozzay János. 

14* (H.) U. a. jkv. 18-ik pontjánál olvastatott az egyetemes főtörvényszéknek a kis-
lionti esperesség törvényszéke által Kicsiny László pongyeloki lelkész Löffler Ferdinánd 
Valkó leánygyülekezeti tanitó, Andrassik György pongyeloki tanitó, Gajdos Mihály és Gajdos 
János pongyeloki volt egyházgondnokok ellen inditott ügyében, Győrött 1877-eszt. oktob. 8-án 
hozott Ítélete. 

Mely itélet ekkép törvényesen kihirdettetvén, tudomásul vétetett 

15. (Gy.) U. a. jkv. 19-ik pontjánál, hivatkozással az 1875. évi egyetemes gyűlés 
jkvének 33-ik pontja alatt foglalt azon határozatra, mely szerint a Matkovics Pál örökösei el-
leni perben hozandó semmitőszéki határozat a perrendtartás tárgyában kiküldött bizottsághoz 
utasíttatott, a dunántuli kerület superintendense benyújtja a magy. kir. Curia, mint semmitő-
sz éknek határozatát. 

Kiadatik a perrendtartás tárgyában kiküldött bizottságnak. 

16. (Gy.) U. a. jkv. 20-ik pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottságnak 1877. évi 
május 6-án tartott üléséről felvett jegyzőkönyve a Roth-Teleki-féle ösztöndijak kiosztásáról. 

Az ösztöndijaknak az 1876/77. tanévre történt szabályszerű kiosztása tudomásul 
vétetik. 

17» (H) U. a. jkv. 22-ik pontjánál olvastatott a theologiai akadémia felállítása ügyében 
kinevezett bizottságnak jelentése, melyben fölemlíti, hogy miután ez ügyben a jövő évi február 
hóban tartandó üléséből kiván véleményes jelentést tenni, egyszersmind pedig kéri az egyete-
met, hogy egy évnek megnyerése tekintetéből ezen benyújtandó véleményes jelentése elbírálás 
és érdemleges tárgyalás végett az egyetemes főfelügyelő által a kerületekkel közöltethes-
sék, hogy így ezen fontos ügy már a jövő évi egyetemes gyűlésen érdemleges tárgyalás alá vé-
tethessék. Indítványozza továbbá, hogy mennyiben az egyetemes közpénztárban kezelt „kö-
zös theologiai alap" egyik kiegészítő részét képező s adunamelléki reform, egyházkerület ke-
zelése alatt lévő, részben most már visszafizetett alapítványi összegnek visszafizetése eszközlése 
tárgyában a hosszú évek óta kiküldött bizottság mindeddig a kivánt eredményt el nem érhette, 
felhivandónak véli a dunamelléki reformált egyházkerületet egyfelől, hogy az egy meghatal-
mazott küldöttséget nevezzen ki, mely a működő bizottsággal együttes ülésben juttassa a köve-
telt adakozásoknak az eredeti aláírási ivek és az egyetemes gyűlés 1870. évi jkv. 10-ik és 1871. 
évi 6-ikpontjai alapjáni visszafizetése által, az ügyet valahára a végmegoldásra; a működő bi-
zottságot másfelől, hogy az jövő 187 8. év február első napjáig végezze el ezen fontos teendő-
jét már azért is, mert ezen tőkerész nélkül az akadémia alapszámitása pontosan nem eszközölhető. 

A mi az első javaslatot illeti, az ezennel elfogadtatván, az egyetemes felügyelő 
fölkéretik, hogy a bizottságnak munkálatát annak idejében a kerületekkel közölje; 
a kerületek viszont felhivatnak, hogy azt a jövő egyetemes gyűlésig érdemleges tárgya-
lás alá vegyék, hogy így ezen fontos ügy a jövő egyetemes gyűlésen akadálytalanul tár-
gyaltatható legyen. A második javaslatot illetőleg pedig, annak eszközlésével az erre 
nézve a mai gyűlésen, a jkv. 5-ik pontja alatt kinevezett bizottság bizatik meg. 

18« (H) U. a.jkv. 23-ik pontjára olvastatott váczi lelkész Tornyos Pál hivatalos jelen-
tése, mely szerint az 1876/7 iskolai évben a siketnémák váczi intézetében 9 ágostai hitv. nö-
vendék részesült általa vallásos oktatásban ; egyúttal pedig magát, ezen 20 év óta vezetett ok-
tatás további teljesítésétől fölmentetni kéri. 

A jelentés tudomásúl vétetvén, ami a kérelmet illeti, miután a vallásos oktatás a 
helybeli lelkésznek hivatalos kötelességei közé tartozik, az nem teljesíthetőnek találtatott. 

19» (H) U. a. jk. 24-ik pontjánál olvastatott egyetemes levéltárnok Elischer József-
nek hivatalos jelentése, melyben tudatja, hogy a levéltárat az e végre kinevezett bizottság je-
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lenlétében átvette, azt kellő rendben és könnyen kezelhető állapotban találta, továbbá, hogy az 
ezen év folyama alatt három izben vétetett igénybe s annak számára eddig semmi okmány ke-
zébe nem adatott. 

Tudomásul szolgál. 

(H.) Ugyanazon pontra vonatkozólag olvastatott a pesti magyar-német egyháznak 
előterjesztése, melyben, miután az egyetem által arra lett fölhiva, hogy az egyetemes levéltár 
számára az egyház épületében valamely czélnak megfelelő helyiséget jelöljön ki, jelenti, hogy 
ily e czélra alkalmas, két teremből álló helyiséget, melyben mint a bányakerületi, ugy az egye-
temes levéltárak is czélszerüen elhelyezhetők volnának, átadni kész, kérvén az egyetemet, hogy 
miután anyagi körülményei nem engedik ezen helyiségnek díj nélkül való átengedését, az egye-
tem annak használata fejében évi 50 forintnak fizetését válalja magára. 

Az egyetem az ajánlatot elfogadván, a pénzügyi bizottságot bizza meg azzal, hogy 
az altála kijelölendő valamely egyetemes pénztári alapból a fizetést eszközölje. 

21* (Gry.) U, a. jkv. 25-ik pontjánál olvastatott az e. e. e. gyámintézetnek következő 
jelentése: 

Az e. e. e. gyámintézet alapszabályainak III. 13. h) pontja értelmében szerkesztett 
évi jelentésünket van szerencsénk a következőkben tisztelettel felterjeszteni. 

1. A m. é. oktober 15-én Pakson megtartott e. e. e. gyámintézeti ülésünkön áldólag 
megemlékeztünk Istenben boldogult néhai Dr. Székács József kiérdemült superintendensről, 
mint e gyámintézet volt elnökéről, kinek mint e gyámintézet egyik alapitójának s a központi 
tőkepénztár létesitése mellett kiváló érdemeket szerzett férfiúnak emlékét jegyzőkönyvileg is 
megörökitettük. Ugyancsak áldólag megemlékeztünk állandó jóltevőnk, a némethoni Gusztáv 
Adolf egyletről, mely az elmúlt évben is 75 egyházunkat 12008 frt 97 krt tevő segélylyel aján-
dékozá meg. 

2. Ugyanezen gyűlésen állapítottuk meg véglegesen a gyámintézeti tényezők meg-
hallgatása után az „utasítások"at melyek által a minden fokon működő gyámintézeti testületek 
jog és működési körét körvonaloztuk, s ez által a kivánt egységes eljárást és rendet ugy a 
számvitelben, mint a működés összes ágaiban behozni igyekeztünk. 

3. Ugyanezen gyűlésen vettük az egyes kerületek évi jelentését örvendetes tudomá-
sul. Azt t. i., hogy bár-e szigorú időkben nem tud is az, az előbbi évekhez mérve feltünőleg na-
nyobb eredményt felmutatni, mégis meggyőzőleg hat és terjed, sőt vérré kezd az már az egy-
háztest minden részeiben válni. A sokasodó évek nem csak szükségessége, hanem nélkülözhet-
lenségéről is már tesznek örvendetes bizonyságot. 

4. Összes bevétele volt: központi tőkepénztárból 2798 frt 33 kr., a kerületek gyűj-
téseiből 8459 frt 61 kr., összessen 11257 frt 94 kr., — 243 frt 35 krral több mint az előbbi 
évben. Ezen összeghez az egyházak 85 és a lelkek 88%-ka, még pedig az egyes egyházak 
átlag 17 frt 23 kr., az egyes lelkek pedig átlag l2/x0 krral járultak. A mult évihez arányítva 
107o - l iva l több egyház és 9%-Hval több lélek adott 45%-lival többet. És ez örvendetes haladás 
és terjeszkedés. Az összbevételből 189 egyház és tanintézetnek 8517 frt 13 kr. adatott, 1855 írt 
65kr. a központban és részekben tőkésittetett, folyó költségre 873 frt 72 kr. fordittatott, pénz-
tári maradványnak pedig 10 frt 44 kr. fenntartatott. 

5. Kiváló és állandó jóltevői: báró Prónay Dezső, ki 108 frt, Rudnay József, ki 
55 frt, Pécliy Tamás, ki 50 frt, Ivánka Imre, ki 25 frt, Seinbery István, ki 10 frt, Dessewffy 
Ottó, ki 10 frttal járultak-e gyámiutézet czéljaihoz. Ugyancsak teljes elismeréssel emlékezünk 
meg itt is, most is a budapesti lelkes nő-egyletről, mely most is 150 frt értékű oltári sz. edé-
nyeket tett le a gyűlés asztalára két egyháznak becses ajándékul. 

6. Két indítvány lett elfogadva s alapszabály szerű tárgyalás végett a gyámintézeti 
testületnek leküldve. Egyik: az alapszabály II. 8. pontjának, melyben az e. e. e. gyámintézeti 
gyűlés jegyzőjének esetről esetre választása lett kimondva, — akként módosítása, hogy az egye-
temes jegyző is a többi tisztviselők sorában és idejére választassék, illetőleg állandósittassék. 
Másik : az 1790/1-iki 26. t. cz. megalkotása és szentesítésének százados évfordulójáig és emlé-
kére gyűjtendő nagy alapítványnak elhatározása. Mindkét indítvány felett a f. évi oktober 14-én 
Dobsinán megtartandó egyetemes gy. gyűlés fog h a t á r o z n i . 

7. Ezen gyámintézet, működésének kezdő idejétől, tehát 16 év óta 174068 frt 26kraj-
czárt gyűjtött és adott ki, még pedig 41561 frt 26 krt a központban és részekben tőkesitésre 
(24°/o), 107448 frt 83 krt 730 egyháznak segélyzésére (62%) és 25058 frt 17 krt vegyes czé-
lokra (14%). / 

8. Ugyanezen idő alatt a némethoni Gusztáv Adolf egylet adott egyházainknak ösz-
3 
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szesen 161913 frt 76 krt. Erre kapott tőlünk szabad rendelkezésre 3834 frt 93 krt, a nagy sze-
retet-adományra 767 frt 86 krt, összesen 4602 frt 79 krt. 

E jelentés örvendetes tudomásul vétetvén, az e. e. e. gyámintézet az egyházak és 
egyesek buzgó pártfogásába ajánltatik. 

(Gry.) U. a. jkv. 27-ik pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 1877. évi junius 
3-án tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint az egyetemes pénztárnoknak 1876. évi január 
1-től 1876. deczember végéig vezetett, s már a kettős könyvvezetés alapján minden egyes alap 
és kezelési ág részére külön számla nyitásával szerkesztett, számadása szabályszertileg meg-
vizsgáltatván, rendben levőnek találtatott; mely szerint továbbá Sillig Paulina által szlávajku 
magyar papok özvegyei részére tett alapítványa fejében beküldött 370 frt elfogadása ajánltatik 
és a Szunyogk csődperben eljárt nyitrai ügyvéd Szental György honoráriumának megállapítá-
sára az egyetemes felügyelő hatalmaztatik fel. 

A beterjesztett számadás szerint: 

i) az e g y e t e m e s e g y h á z i s i s k o l a i a l a p o k n á l 
az összes bevétel tett 1876-ban 
az összes kiadás 
s igy a számadás-zárlatkor pénztári maradvány 

13777 frt 53 krt 
13719 „ 47 „ 

5 8 frt 6 kr. 

melyre nézve a bevételi rovatnál megjegyeztetik, hogy befolyt a Szunyogh csőd elleni követe-
lésnek fele, u. m. tőkében 2625 frt, kamatokban 4044 frt 39 kr. s igy összesen 6669 frt 39 kr.; 

b) a t h e o l . f ő i s k o l a i a l a p n á l : 
az összes bevétel volt 1876-ban 17073 frt 12 kr., mi ismét elhelyeztetvén, ugyannyi a kiadás. 

A vagyonállás pedig 1876. deczember 31-én következő volt: 
I. Az egyetemes egyház tőke-számláján 

melyből földhitelintézeti záloglevelekben 14100 frt 
kötvényekben 10472 „ 
takarékpénztárban elhelyezve 2763 „ 60 kr. 
készpénz 48 ,, 5 ,, 

összesen tehát 27383 frt 65 kr. 
II. A gróf Teleky-Róth Johanna alapítványnál 

mely következőleg van elhelyezve : 
kötvényekben 18375 frt. 
földtehermentesitési kötvényben s földhitelintézeti zá-

loglevelekben 29400 ft. 
készpénz 10 ft. 

27383 frt 65 kr. 

47785 frt 1 kr. 

összesen . 47785 ft. 
III. A prot theol. főiskolai alapnál 

elhelyezve ekkép : 
fóldhitelintézeti záloglevelekben 21500 ft. 
takarékpénztárban 213 ft. 20 kr. 
kötvényekben 1700 ft. 
továbbá: követelés a dunamelléki ref. egyházkerületnél 5118 ft. 72 kr. 
egy életbiztosítási kötvény 5000 ft. 
mely utóbbi két tétel, nevezetesen az egyik a folyamat-

ban lévő elszámolás miatt, a másik a ,,Haza" biz-
tosító banknál bekövetkezett változások folytán, 
biztosan megállapítható tételeket nem képeznek 
ugyan, de nyilvántartás végett a számadásba föl-
veendők voltak. 

IV. A Zelenay Gedeonféle alapítványnál 
mely alapítványokhoz járult még időközben a Sillig Paulina ala-

pítványa folytán befolyt 
s igy az összes alapok vagyoni állása volt a függőben lévő téte-

lek beszámításával 
melyből a fennebb előadottak folytán függőben van 10018 ft. 72 kr. 

33531 frt 92 kr. 

10000 ft. 

370 ft. 

119070 ft. 58 kr. 



— 11 — 

A kamathátralék 1876. deczember 31-én tett összesen 4183 frt 95 krt, melyből 
4030 frt 61 kr. a Szunyogh csőd elleni hátralékos követelésre esik. 

A pénzügyi bizottság előterjesztése tudomásul vétetvén, Jakobey József egyetemes 
pénztárnok 1876. évi január 1-től 1876. deczember végéig terjedő szabályszerüleg meg-
vizsgált számadására nézve a további felelőség terhe alól felmentetik. 

(Gry.) Az előző pontban, valamint az elnöki jelentésben emiitett Sillig Paulina-
féle alapitványra nézve, olvastatott a bécsi cs. kir. evang. főegyháztanácsnak 1876. évi oktober 
23-án kelt átirata, melyben közli, hogy Sillig Paulina Drezdában az ottani nőegyletnek 9000 
márkát hagyományozott, oly meghagyással, miszerint ennek első 600 márka kamata szláv lel-
készek özvegyi nyugdij alapjának létesítésére szolgáló kezdetképen a bécsi cs. k. egyházi fő-
tanácshoz küldessék s hogy a drezdai nőegylet e kamatokat meg is küldötte. Kijelentvén ezek-
után a bécsi cs. k. egyházi főtanács, hogy hatósága területén szláv ajkú lelkészek s egyházak 
nincsenek s a drezdai nőegylettel folytatott levelezésből az tiint ki, hogy az alapitó Magyaror-
szágra czélzott, megküldi a hozzá küldött, összeget, 370 oszt. ért. fttot. 

Olvastatott továbbá a trencséni esperességnek folyamodása, melyben előadván, hogy 
az alapitónő több éven át évenként a Trencsén megyei tepliczi fürdőben tartózkodott, a kör-
nyéken fekvő evang. egyházközségek állapota iránt érdeklődve, azokat nevezetesen a tren-
cséni, pucliói, zárjecsi és laazi egyházakat meglátogatta, tudakozódott a lelkészek s özvegyeik 
helyzetéről s látva a sanyarúságot, a segélyforrások hiányát, kilátásba helyezte, hogy e bajokon 
tehetsége szerint segíteni fog ; folyamodó esperesség hivatkozik arra, hogy az alapitónő, ren-
delkezésénél ezen a trencséni esperességben szerzett tapasztalatokat s ezen esperességbeli egy-
házakat tartotta szem előtt s a 9000 márkát lelkészei özvegyeit és árváit segélyző intézete ja-
vára kéri kiszolgáltatni. 

Jelentvén ezekután elnöklő egyetemes felügyelő, hogy a drezdai nőegyletet a végren-
deletnek, — melynek tartalma volna mindenek előtt ismerendő — megküldése iránt megke-
reste; — 

az egyetemes gyűlés a kegyes adományért köszönetét fejezi ki s tudomásul vévén 
az e tárgyban tett előterjesztéseket, a trencséni esperesség igényére nézve bevárja a 
végrendelet közlését. 

24« (Gry.) Ugyancsak a m. é. jkv. 27-ik pontja kapcsában olvastatott a gr. Blanken-
stein György által tett hagyomány tárgyában érkezett, az elnöki jelentésben emiitett értesítés, 
mely szerint a végrendelet végrehajtója Lachnit Henrik lovag Bécsben, mely szerint továbbá a 
végrendeleti örökösök s a végrendelet el nem ismerő özvegy közt per van folyamatban, mind-
azonáltal a végrendeleti örökösök a hagyomány ellen kifogást nem tettek. 

Tudomásul vétetik. 

25« (Gy.) Felvétetett továbbá e tárgyakkal összefüggésben azon elnöki jelentés, mely 
szerint a számadások befejezése óta. az egyetemes alapoknak a Szunyogh csőd elleni követelé-
séből a másik rész is lefizettetett s az eredetileg 5000 pengő vagy 5250 osztrák értékű forint 
követelési tőke, a csőd alatt folyó kamatokkal mintegy 1 3000 ftra szaporodott fel ; mely jelen-
tés folytán előterjesztetvén, hogy ezen 5000 pengő frt annak idején a gróf Teleky-Roth Johanna-
féle alapitványból adatott kölcsön és daczára annak, hogy ezen tőke után az adós csődbe ju-
tása miatt, 21 év alatt kamat be nem folyt, mindamellett e hiány az általános természetű egye-
temes alapokból pótoltatott s az ösztöndijak akadálytalanul kiadattak : 

a Szunyogh-féle csőd elleni követelés után befolyt kamat-összeg — a gróf Teleky-
Roth Johanna-féle alapítvány jövedelmi hiányának pótlására előlegezett összegek meg-
térítése fejében — az egyetem szabad rendelkezése alá tartozó egyházi alapokhoz csa-
toltatni rendeltetett. 

26* (Gy.) Olvastatott gr. Pálfy Jánosnak az elnöki jelentésben emiitett levele, mely-
ben a Pozsonyban tervezett theol. akadémiára 16000 ftnyi adományát felajánlja. 

E becses kézirat eredetiben a levéltárba helyeztetni, másolatban a theol. akadémia 
tárgyában kiküldött bizottságnak kiadatni rendeltetik. 

27. (H.) U. a. jkv. 28-ik pontjánál az egyetemes pénztárnok a Zelenay Gedeon-féle 
alapitványból kiosztandó segélyre nézve, hivatkozással az alapítvány számadásában kimutatott 
tőke állományára s arra, hogy 100 frt a tőkéhez csatolandó, előterjeszti, hogy 1878-tól számi-
tott ujabb három évre, évenként 500 frt segély osztható el a főtanodák közt. 

3* 
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Ezen 500 frt évi segély a következő három évre u. m.: 1878, 1879 és 1880-ra kö-
vetkezőleg határoztatott felosztatni : 

a soproni képezdének 125 ft. 
az eperjesinek 125 ft. 
a pozsonyi főiskolának 125 ft. 
a szarvasinak 62 ft. 50 kr. 
a selmeczinek 62 ft. 50 kr. 

összesen évenként . 500 ft. 

£8» (Gry.) A m. é. jkv. 32-ik pontjánál, mely szerint a soproni gyülekezet presbyte-
riumának az állami reáltanodában való hitoktatás tárgyában beadott folyamodása mellőztetett s 
az egyházkerület azon határozata, hogy ezen terhet az egyház három lelkésze vállalja el mér-
sékelt tandij mellett, megerősíttetett, — olvastatott a soproni egyház presbyteriumának folya-
modása, melyben előadják, hogy a mult évi egyetemes gyűlési határozatban orvoslást nem ta-
lálva, a ministeriumnál kijelentették, hogy jövőre nem hajlandók azon igazságtalan követelés-
nek megfelelni, miszerint a hitoktatást az állami reáltanodában teljesítsék. 

Ezen ügy már a mult évi közgyűlésnek a jkv. 32-ik pontja alatt hozott határoza-
tával végleg elintéztetvén, a soproni presbyterium, ezen helytelen beadványának vissza-
utasítása mellett, a felebb hivatkozott határozathoz való alkalmazkodásra utasittatik. 

39» (H.) U. a jkv. 33-ik pontjánál olvastatott az eperjesi collegiumi pártfogóság je-
lentése a visszaállítandó jogakadémiára vonatkozó költségvetésnek és az ebben kimutatott 
hiány fedezése kutforrásainak tárgyában, mely szerint a szükséglet volna 11000 ft. Erre eddig 
rendelkezik a collegium 3615 frt 47 krral, hiány tehát 7384 frt 53 kr., melyben azonban nincs 
érintve a collegiumnak a jogakadémia fenntartásához tantermekben, taneszközökben, iskolai s 
tápintézeti és convictusi jótétemények s több hasonlókban való külön hozzájárulása. Miután 
pedig ezen akadémia a magyarországi ágostai hitvallásuak e nembeli egyedüli intézete lenne, 
miután annak az egyházra nézve nagy fontosságáról az egyetem is meg van győződve, a mint 
ezen meggyőződésének nem egyszer kifejezést is adott; miután ezen intézet nemzetiségi tekin-
tetben is a felföldön igen üdvös missioval bir; miután végre némely, számára biztosított, neveze-
tesen Eperjes városa évi járuléka, továbbá Dessewffy Aristid tábornok emlékének felállítására 
gyűjtött tetemes alapítvány kiadása is azon feltételhez van kötve, lia az egyetem ezen jogakadé-
mia fenntartása évi költségeihez való megfelelő hozzájárulása által, annak felállithatását s to-
vábbi állandóságát maga részéről biztositandja ; mindezeknél fogva a collegiumi pártfogóság 
azon reményét fejezi ki, hogy az egyetem az akadémia felállítása és fenntartása költségeihez 
járulni fog. 

Ezen már több gyűlésen felmerült ügy most is hosszas és tüzetes tárgyalás tárgyát 
képezte, melynek folytán az egyetemes gyűlés akkép határozott : hogy miután a tavalyi 
jkv. 33-ik pontjában kifejezett kiváuatnak eddig sem a kerület, sem az eperjesi colle-
gium pártfogósága teljesen meg nem felelt, ennélfogva megujittatik a tavalyi egyetemes 
gyiilés jkönyvének 33-ik pontja alatti határozata. 

30» (Gry.) U. a. jkv. 39-ik pontjánál, mely szerint azon előfordult eset folytán, hogy 
a vallás és közoktatási minister egy róm. kath. ifjúnak oly nővel való házasságát, ki előbb, mint 
róm. kath. férjétől asztal és ágytól elválasztatott s később egyházunkba tért át, érvénytelennek 
mondotta ki, ezen eljárás törvénytelensége feliratilag kifejeztetni határoztatott, — olvastatott a 
vallás és közoktatási minister JJ. számú leiratában erre vonatkozólag adott abbeli válasza, 
hogy a korábbi rendeleteiben e tárgyban mondottakat a törvényhozás netaláni ellenkező intéz-
kedéséig fenntartja. 

Ezen leirat, annak kijelentése mellett vétetik tudomásul, hogy az egyetemes gyűlés 
ragaszkodik meggyőződéséhez s el nem ismerheti, hogy a házasság rendeletileg érvény-
telennek nyilvánítható legyen. 

31» (H.) U. a. jkv. 41-ik pontjára jelenti a tiszai kerület, hogy a Nagy Lajos nyír-
egyházi énekvezér által szerkesztett chorálkönyv már nyomtatásban megjelent. Ezzel kapcso-
latban a dunántuli kerület is jelenti, hogy uj choral könyvet adott ki s mindkét chorálkönyv a 
nevezett kerületek jelentése szerint szakértők által jelesnek és a czélnak teljesen megfelelőnek 
találtatott. 

A két chorálkönyv az egyetem részéről ugy az egyházaknak valamint az egyesek-
nek pártfogásába ajánltatik. 



32. (Gry.) A tiszai kerület részéről előterjesztetik, hogy a göllniczbányai lelkész 
Irgang János ág. h. ev. atyának Burnák Panna róm. katli. nejétől született leányát, az 1869. 
évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 4-ik pontjának, az 1848: 20. t. cz. 2-ik és az 1868: 53. 
t. cz. 17-ik pontja értelmében confirmálván, a vallás és közoktatási minister ezt törvényellenes-
nek nyilvánította, a superintendenst pedig felhívta, hogy utasítsa a lelkészt, miszerint a confir-
mât Irgang Teréznek 18 éves koráig kath. vallásban neveltetését ne akadályozza s őt az ág. 
hitv. ev. egyház szentségeiben részesíteni óvakodjék; miért is a kerület sajnosan látva, hogy a 
törvény, az idézett törvényekben kimondott jogegyenlőség és viszonosság daczára, a római kath. 
egyház érdekében m a g y a r á z t a t i k , a sérelmes ügyet az egyetemes gyűlés elé terjeszti. 

Jelenti továbbá ezzel kapcsolatban a tiszai kerület superintendense, hogy törvény-
biztositotta jogainkból s autonom egyházunkban elfoglalt főpásztori hivatalából folyó kötelessé-
gének ismerte, tartózkodni a sérelmes utasitás értelmében való eljárástól. 

Az egyetemes gyűlés, ezen ujabb sérelemmel szemben is kijelentve szilárd ragasz-
kodását törvényesen biztosított s törvényes gyakorlaton alapuló jogaihoz : a tiszai ke-
rület előterjesztésében idézett egyetemes közgyűlési határozat és törvények értelmében 
történt confirmálást törvényellenesnek el nem ismerheti s a tiszai kerület superinten-
densének, jogaink megőrzésére irányzott eljárását, helyesli. 

33* (Gry.) Ugyanazon kerület abbeli indítványát terjeszti elő, bogy addig is, mig 
egyházunk ügyei zsinatilag rendeztetnének, egy, mind a négy egyházkerületre nézve egyöntetű, 
egyetemes érvényű egyházrendezet volna kidolgozandó. 

Ezen indítvány azon felhívással közöltetik a kerületekkel, hogy a felett a jövő 
egyetemes gyűlésen nyilatkozzanak és nyújtsák be ugyancsak a jövő évi egyetemes 
közgyűlésnek jelenleg érvényben levő egyházi rendszereiket. 

34* (H.) A dunáninneni kerület előadja, hogy a megyei árvaszékek, illetőleg közigaz-
gatási bizottságok, az árvák vagyonainak fölvételénél, meg nem elégedvén az anyakönyvi kivo-
natokkal, gyakran a vagyonos árvák hagyatéki tárgyalásaihoz is a családi értesitvényeknek 
díjtalan kiszolgáltatását követelik a lelkészektől, sőt a törvényhatóságok ezen követelései a bel-
ügymin. 1877. apr. 7-én 14,257. sz. a. kelt átiratának alapján a vallás és közokt. min. 1877. apr. 
15-én kelt rendeletével is jóvá hagyatnak. 

Az egyetem tekintve azt, hogy az ily munkák a lelkészek idejének nagy részét el-
foglalják s felelősséggel vannak összekötve; tekintve továbbá legtöbb lelkészeink szigorú 
anyagi helyzetét s fizetéseiknek is az azelőtt nem számított adó általi csökkenését, fel-
iratilag kérelmezni fog a m. ministeriumnál, hogy az ily és ezekhez hasonló, az állam 
érdekében végzett lelkészi szolgálatok dijnélkül való teljesítése ne kivántassék. 

35» (Gry.) A dunántuli egyházkerület hivatkozva arra, hogy az állami segély, mely-
ben egyházunk más felekezetek javadalmaztatásához képest eddig is eltűnő csekély mérvben 
részesittetett, legutóbb majd huszadrészével megcsonkíttatott s aggódva a felett, hogy ezen 
állandó szükségletek alapjává tett forrás, lassanként teljesen kiapad, indítványozza, hogy az 
országgyűléshez, hivatkozva egyházunknak a cultura körül tett szolgálataira s az 1848: 
20. t. cz. szellemére, az államsegélynek legalább az eddigi mérvben megtartása iránt fel-
irat intéztessék. 

Ezen indítvány elfogadtatván, egyszersmind elhatároztatott a kérvény kinyomatása 
s annak az országgyűlésen való kiosztása. 

36* (Gy.) Ugyanazon kerület részéről előterjesztetik, hogy a segédlelkészeknél sőt 
rendes lelkészeknél is volt már eset, hogy egy évi önkéntes szolgálat után 4 heti fegyvergya-
korlatra behivattak, azon kérelmükkel pedig, hogy a hadsereg lelkészi lajstromába iktattassa-
nak, vagy mint a többi segédlelkészekkel rendszerint történik, másodrendű tábori le'lkészszé 
neveztessenek ki, elutasittattak; miért is hivatkozván arra, hogy az 1868: 40-ik t. cz. 25. §. 
világos intentiója az, miszerint a felszentelt lelkészek tényleges katonai szolgálatra ne szorít-
tassanak, ezen tárgyban az országgyűléshez feliratot kér intéztetni. 

A többi kerületek részéről is hasonló esetek hozatván fel : 
az országgyűléshez kérvény benyújtása határoztatott az iránt, hogy az 1868: 40-ik 

t. cz. 25. §-ának kedvezménye terjesztessék ki azon segéd vagy rendes lelkészekre is, 
kik előbb voltak egy évi önkéntesek, mielőtt hittanhallgatók vagy papjelöltek let-
tek volna. 



37» (Gy.) Ugyanazon kerület részéről felhozatván, liogy a supplicatiók körül sza-
bálytalanságok tapasztaltattak, a kerület az ezen ügyben korábban hozott határozatok fenntar-
tását sürgeti ; minek folytán 

az 1867. évi közgyűlésnek a jkv. 38-ik pontjában foglalt határozata ez alkalommal 
is megujittatik s a kerületek superintendensei felhivatnak, hogy annak megtartására 
szigorúan ügyeljenek. 

3 8 j (H.) Ugyancsak a dunántuli kerület jelenti, hogy a hallei egyetemen a lefolyt 
1876/7. az 1724. eszt. magyar ifjak számára alapitott Kassai-Kubinyi-Temlin-féle ösztön-
díjban egy erdélyi szász theologus is részeltetett, daczára annak, hogy az alapitó levél, mely 
másolatban az egyetem előtt bemutattatott, kizárólag a szoros értelemben vett magyarországi 
ifjakról kivánt gondoskodni; minélfogva fölkéri az egyetemet, hogy ezen egyházunk érdekébe 
ütköző eljárás megszüntetése végett illető helyen a kellő lépéseket tegye meg. 

Az ügyet az egyetem magáévá tévén, a hallei egyetem prorectori hivatala megké-
retni határoztatott, hogy ezen segély a magyarországi négy kerületből kikerült tanulók 
hátrányára erdélyi ifjaknak ki ne adassék, az átirat eszközlését az egyetemes felügyelő 
vállalván magára. 

39» (H.) Ugyanazon kerület részéről folemlittetvén, hogy miután a siketnémák kép-
zésére csak a váczi intézet áll fen hazánkban és ez is oly sziik határok közt, hogy statistikai 
kimutatás szerint e szerencsétleneknek csak egy igen eltűnő részét képes befogadni, inditvá-
nyoztatik, hogy egyetemes egyházunk gyűjtés utján a siketnémák váczi intézetében egy prot. 
növendék számára alapítványi hely létesítését kezdeményezze. 

A kerületeknek, tőkegyűjtés czéljából, pártolólag ajánltatik. 

40* (H.) Olvastatott Krizsan József, jelenleg veszprémi, elébb tabi lelkésznek folya-
modványa, melyben arra kéri az egyetemet, hogy a tabi egyház híveinél elmaradt tartozásainak 
behajtása érdemében, melyekre nézve már az illető esperességhez, sőt a kerülethez is sikertele-
nül folyamodott, intézkedni szíveskedjék. 

Mint ide nem tartozó, illetőségi helyére visszautasittatik. 

41» (H.) Olvastatott Korizmics László, közgazdasági egyleti elnöknek az egyetemes 
felügyelőhez az iskolai takarékpénztárak létesítése ügyében intézett levele. 

A m. ministerium által a kerületek ezen ügy pártolására már külön felhiva lévén, 
e helyt tudomásul vétetik. 

43» (H.) Végre több oly tárgy, mely elintézést igényelt volna, fel nem merülvén, el-
nöklő egyetemes felügyelő, miután a tanácskozásban részt vett, követeknek s hivatalnokoknak 
kitartásukért köszönetét fejezte volna ki, a gyűlést berekesztettnek nyilvánitá; viszont Geduly 
Lajos superintendens, egyházi elnök, egyházunk egyetemes egyházi és iskolai felügyelőjének, 
mint a kiben nem csak a szó és a tanács, de egyszersmind, a mint a jelen gyűlés is tanúsítja, a 
tett és az áldozatkészség férfiát is tisztelnünk szerencsénk van, a Mindenhatónak legjobb áldá-
sát ezutánra is kívánván, 

A gyűlés berekesztetett. 

Jelen jegyzőkönyv részint a gyűlés folyama alatt, részint annak végén, 
Hitelesíttetett. 

J e g y z e t t e k : 
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superintendens s egyh. elnök. 

Haan Lajos s. k. 
egyet. egyh. főjegyző. 
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