
A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1878. évi oktober 
2. és 3-ik napjain, Zsedényi Ede v. b. titkos tanácsos, egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelő és Geduly Lajos kir. tanácsos, dunáninneni egyházkerületi Superinden-
dens, ikerelnökletök alatt, Budapesten tartott egyetemes egyházi közgyűlésének 

JEGYZÖKÖNVYE. 
Jelen voltak: 

A. d u n á n t ú l i e g y h á z k e r ü l e t b ő l î 

Schiebung Károly, tolna-baranyai esperes 
Gyurácz Ferencz pápai 
Horváth Sándor paksi 
Horváth Sámuel téthi > , 
Bognár Endre lovász-patonai ' lelkeszek 
Ermel Gyula apáthi 
Nagy Sándor dunaföldvári 
Müllner Mátyás soproni igazgató tanár 
Márhauser Imre ( 
Arndt János S tanárok 

Báró Prónay Dezső kerületi felügyelő 
Káldy Gyula ker. főjegyző és vasi közép esp. 

felügyelő 
Radó Dénes kemenesi esp. felügyelő 
Ruprecht Lajos 
Nádosy Kálmán 
Ruprecht Tasziló ; 

A dunáninneni kerületből : 
Geduly Lajos superintendens 
Trsztyenszky Ferencz lyceumi tanár, esperes 
Ritter Károly somorjai lelkész 
Michaelis Vilmos pozsonyi lyceumi igazgató 

tanár 
Csecsetka Sámuel 
Glatz Henrik tanárok 

Szentiványi Márton kerületi felügyelő 
Jeszenszky József kerületi pénztárnok 
Szentiványi József ; 

A bányai egyházkerületből: 

'főesp. 

Dr. Szeberényi Gusztáv superintendens 
Belohorszky Gábor bács-szerémi 
Kramár Béla bánáti 
Achim Adám békési 
Bachát Dániel budapesti 
Lőrincsék János lionti 
Vladár János nógrádi 
Margócsy József pestmegyei 
Raab Károly zólyomi 
Győry Vilmos budapesti lelkész, ker. jegyző 
Bartholomeides Gyula nógrádi alesperes 
Doleschall Sándor budapesti 
Szeberényi Andor nagylaki i , , i > i n • / leiKeszeK öcholcz Gusztáv budai 
Tliébusz János 
Tatay István igazgató 
Frölich Róbert tanárok 

Báró Radvánszky Antal kerületi felügyelő, 
Fabiny Teofil budapesti 
Veres Pál nógrádi 
Földváry Mihály pestmegyei \ esp. felitgy. 
Bodó Lipót barsi 
Kemény Mihály békési 
Szontágh Pál ker. tvszéki elnök 
Ivánka Imre egyet, gyámintézeti elnök 
Jakobey József egyet, pénztárnok 
Dr. Szelényi Károly kerületi jegyző 
Sárkány József 
Bankó András 
Sréter Alfréd 
B. Podmaniczky László 
Vogler János 
Hornyánszky Viktor 
Tomasek Pál 
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Batizfalvy István egy. tanügyi ) 
biz. jegyző ( t a n á r o k 

Elischer József egyet, lev.-tárnok 
Haberern Jonathán i 

Schmidt Titus 
Glosz Sámuel. 

A tiszai egyházkerületből : 

Czékus István superintendens 
Szalagyi Mihály tátraalji főesperes 
GlanfPál rimaszombati lelkész 
Tillisch János eperjesi coll. tanár 

Pécliy Tamás kerül, felügyelő 
Szontagh Bertalan gömöri esp. felügyelő 
Bánó József eperjesi collegiumi felügyelő 
Feszt Imre tisztb. egyet, jegyző 
Szirmay Ödön 
Paczek Mór 
Hámos József 
Gömöry Pál 
Liszka József 

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

1. (Gy.) A gyűlés tagjai buzgó istentisztelet után az ülésteremben egybegyűlvén, az el-
nöklő egyetemes felügyelő következő beszéddel nyitotta meg az ülést s tette meg elnöki 
jelentését : 

„Tisztelt egyetemes egyházi közgyűlés ! Szivem mélyéből üdvözlöm egyházunk kül-
dötteit, a vallásos buzgóság és egyházunk szabad szellemének fejlesztése parancsolta terén, 
üdvözlöm annál forróbb érzelemmel, minél nyiltabban vallom, hogy a protestáns egyház tagjai-
nak egyik legelső kötelessége hű gonddal ápolni apáink — kik a protestáns egyházat hazánk-
ban alkották — emlékének tiszteletben tartását ; magasztos érzelemmel ragaszkodni azon sza-
badelvű institutiókhoz, melyek a protestáns egyház alkotása óta, létünkkel annyira összeforrtak, 
miszerint nincsen egyházunkkal szemben iidvös eszme, jó szándék, mely a protestáns egyház 
legőszintébb jóakaratára nem számolhatna, bár honnan eredt legyen is az. 

De van igenis, van elhatározott érez akarata, mindent, mi az egyház érdekével, főleg 
annak eleinktől öröklött autonom függetlenségével ellenkezik, kitelhetőleg gátolni ; mindent, 
mi az altatási politikából sarjadozik, a független vallásosság érzetében kigyomlálni ; mindennek 
mi veszélybe hozhatja a protestáns egyháznak magyar hazája iránti hűségét, ellentállani. Ha a 
puszta jó kivánat egyházunkat ezen erőre emelhetné, mi a magyar protestánsok idegen ajkú hit-
sorsosinkkal együttesen, már rég erős oszlopai lehetnénk a magyar culturának, de hogy a puszta 
jó kivánat ily varázs erővel nem bir, a szomorú tapasztalás bizonyitja. Akarat kell és annak 
egyesült, erős és nem késlekedő véghezvitele, főleg ifjúságiink nevelése körül. 

Elismerem, hogy a magyar protestáns, különösen az ágostai hitvallású evangyelmi 
egyháznak tényleges helyzete, annyiféle nyelvű liivei közt olyan, hogy a kizárólag magyar 
nyelvű isteni tisztelet eszméjét nem valósithatjuk. Fel sem szólalok jelenleg ezen eszme valósí-
tása mellett, de az ellen emelem komolyan intő szavamat, hogy vannak egyházunkban egész 
egyházközségek, melyek a magyar nyelv ápolásában és diplomacziai polezra való emelésében 
oly késlekedők, hogy a reformaczió óta hat nemzedék dőlt ki a negyedfél század ut megtiltásá-
ban és időközben a protestánsoknak egy egész bábel nemzedéke nőtt fel keblünkből, haladá-
sunknak útját állani. 

Ily eljárás nem mutat hazaszeretetre és bár ezen szeretet és a nemzetiséghez való ra-
gaszkodás két külön indulat ott, hol több nemzetiségnek van egy közös hazája, mindenesetre 
a közt a haza áll feliil, mert a nemzetiség érzelme szűkebb körre szorul és lia felül kerekedik a 
haza szeretetén, akkor nem engedné, hogy teljes iigyekezettel munkálkodjunk a haza elővitelén 
és lia nem semmisiti is meg a haza iránti szeretettet, de zsibbasztja működésében. A nemzetiség 
ily értelme a hazaszeretettel ellenkezésben áll; s ezt tűrni magyar, főleg protestáns polgárnak 
nem szabad. Hazánkban a nemzetiség kérdése nem közjogi kérdés, mert minden nemzetiségnek 
ugyanazon közjoga van ; de egyházi kérdés annyiban, a mennyiben mi protestánsok, vallásunk 
szabadságainak tettleges gyakorlatát épen magyar hazánknak köszönhetjük. — Midőn tehát a 
tótajku némely községeknek szószólói nemzetiségük alapján a magyar nyelv terjesztését egy-
házuk körében gátolják, a szláv nemzetiség külön érdekeinek alárendelik saját egyházuk érde-
keit : nem a nemzetiségi kérdéseket egyenlítik ki, de tettleg — bár jobbadán nem tudva — azon 
szlávoknak ügyekezeteit mozditják elő, kik magyar hazánk keleti határait átölelve, oda töre-
kednek, hogy közös monarchiánk és protestáns egyházunk létoszlopainak megingatásával, ha-
zánk kebelében a szláv elem legyen az állam vezéreleme. Elérkezett legfőbb ideje annak, hogy 



öntudatra ébredjenek protestáns egyházunk minden hivei, mert különben elvész nálunk a pro-
testáns egyház és nem azért fog elveszni, mintha a bosnyákoktól féltenénk egyházunkat, de ha 
saját egyházunk kebelében lesznek, kik a szláv nemzetiséghez annyira ragaszkodnak, hogy an-
nak zászlója alatt egyházunk életérdekeire nem ügyelnek. Nem ezen helyről szólhatok azon 
téves politikáról, mely Bosznia elfoglalásában kereste a panslavismus elleni védfalat, miután 
azonban az uralkodó eszmék zűrzavarában és helytelenségében ezen hiba szomorú ténynyé vált, 
már is, sőt közös monarchiánk némely részeinek szlávajku lakosai ezen elfoglalástól épen az 
ellenkezőt, ugyanis a szláv elem erősbitését várják : kénytelen vagyok ezen helyről protestáns 
egyházunk küzérzületének megfelelve, annak legszentebb érdekében abbeli reményemet kije-
lenteni, hogy egyházunk tagjai közt nem lesz egy sem, ki nemzetiségét a protestáns egyház ro-
v á s á r a terjeszteni akarná. (Élénk helyeslés). El nem hallgathatom e szerencsétlen bosnyák há-
borúnak egyházunkra nézve másik kellemetlen eredményét, mely szerint közös hadseregünk-
nek napirenden lévő mozgósitása folytán, rendes és segédlelkeszék, néptanitók és tanárok oly 
számban hivattak be fegyver alá, hogy vannak egykázközségek, mint a dunántuli superinten-
dens ur jelenti, melyekben az egyházi élet teljesen megszűnt. 

A véderőről szóló 1868 ik évi 40. t. cz. 25. §-a szerint ugyanis csak azon papjelöl-
tek, vagy theologusok iktattatnak a hadsereg lelkészet! lajstromába és háború esetében mint tá-
bori lelkészek alkalmazandók, kik mint papjelöltek a hadseregbe besoroztattak, ellenben azon 
lelkészek, kik mielőtt theologusok lettek volna, hadkötelezettekké lettek és ezen kötelességnek 
egy évi önkénytes szolgálat által eleget tettek, tényleges fegyverszolgálatra hivatnak be. Már 
a mult évi egyetemes gyűlésen a dunántuli egyházkerület indítványára e tekintetben határozta-
tott, hogy az országgyűléshez kérvény nyujtassék, miszerint az érintett törvény kedvezménye 
terjesztessék ki azon lelkészekre is, kik elébb voltak egy évi önkéntesek, mint hittanhallgatók 
lettek volna. Miután e kérvénynek és több általam is benyújtott folyamodványoknak eredménye 
nem volt, ez ügy ujabbi tanácskozás alá fog kerülni. 

A theologai egyetemes akadémia felállítása ügyében kinevezett egyetemes bizottság 
f. é. február havában beadta véleményes jelentését, mely általam az egyliáz-keriiletekkel meg-
birálás végett közöltetett, és miután a bizottság jelentésének 6-ik pontja szerint a pozsonyi egy-
ház felhívatott, hogy kívánságai és feltételei iránt véglegesen nyilatkozzék, ezen egyháztól vet-
tem nyilatkozatot, a melyben azonban a bizottság több javaslatai és megállapodásai ellen oly 
lényeges észrevételek tétettek, hogy azok iránt a bizottság pótjelentése nélkül a t. egyetemes 
közgyűlés nem határozhat. 

A tanitói országos nyugdíj-intézet ügyében a mult évi egyetemes közgyűlés végzése 
szerint a ministeriumhoz felirat intéztetett, mert bár az 1875-ik évi 32. t. czikk szerint azon 
esetben, ha az illető egyház magát arra kötelezi, hogy tanítójának annyi és oly mérvű nyug-
dijat biztosit, mint minőt a törvény értelmében nyerne és ez iránti nyilatkozatát négy hónap 
alatt bejelenti, az állami 24 frtnyi adó alól fölmentetik, mégis a ministerium a dunáninneni 
egyházkerület által felterjesztett ilv esperességi nyilatkozatokat folytonosan ezen nyugdijadó-
val terhelik. A ministerium megint tagadólag válaszolt, a törvényt oda magyarázván, hogy ez 
csak is e törvény alkotása alkalmával már létezett nyugdíjintézetekre vonatkozik, mi azonban a 
törvény világos rendeletének meg nem felel. 

Sillig Paulina által Drezdában, szlávajku evangyelikus lelkészek özvegyei nyugdíja-
zására szolgáló alapra hagyományozott 600 márka iránt a drezdai Gusztáv Adolf nőegylet a 
végrendeletet s egyszersmind egy felvilágosító nyilatkozatot küldött, melyből világos, hogy az 
alapitónő csakugyan a trencséni esperesség lelkészeinek özvegyeit értette. Egyszersmind ör-
vendetes tudomással jelentem, hogy a mult évi egyetemes gyűlés óta egyházi és tanító-intéze-
teink, valamint egyes szegény lelkészek és özvegyek a Gusztáv Adolf-egylettől és annak fiók-
intézeteitől, nemkülönben a német birodalom több evangyélmi egyéniségeitől 3455 markot és 90 
forintot nyertek, sőt a genfi protestáns segélyző-egylet az uj-illenőczi egyháznak 200 frankot 
adományozott, mely adományok jobbadán a batizfalvi lelkész, Diamiska András (Szepesmegyé-
ben) fáradhatatlan közvetítésének köszönhetők. Ez alkalommal a Gusztáv Adolf-egyletnek és 
s a j á t gyámintézetünknek különös pártfogásába az árviz által nagy mérvben sújtott miskolczi 
és liernád-vécsei egyházainkat ajánlom. 

Gróf Blankenstein György által végrendeletileg tett 6000 frtnyi alapítvány folyóvá 
nem tétetik addig, míg a végrendelet érvénye iránt az özvegy és a végrendeleti örökösök közt 
támadt per itéletileg be nem fejeztetik. 

A köztanácskozás további ügyei majd pontonként tárgyalandók lévén, végül ugy mint 
a mult évi egyetemes gyűlésen, a szegény felekezeti néptanítók jutalmazására mindenik egy-
házkerületben nyolcz tanitó számára 400 frtot, összesen 1600 frtot és a hittanhallgatók serken-
tésére 100 darab aranyat ajánlok fel, ugyanazon feltételek mellett, mint ezek a mult évi egye-
temes gyűlés jegyzőkönyvében feljegyeztettek, egyedül azon különbséggel, hogy nem csak a 
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másod, de harmad- és negyedéves hittanhallgatók jutalmazására is ajánlom, kik közé azon hall-
gatók is, ha érdemesnek találtanak, felveendők, kik a mult évi jutalmat megkapták". 

Ezzel az ülés megnyittatván, elnöklő egyetemes felügyelő nagylelkűen felajánlott ado-
mányait a kerületek részére azonnal át is adta. 

Ezen lelkes éljenzéssel kisért beszéd s előterjesztésekbefejeztével az elnöki jelentés 
tudomásul vétetvén, az egyetemes gyűlés egyházunk szeretett egyetemes felügyelőjének 
köszönetét és elismerését nyilvánítja buzgó fáradozásaiért, s mély hálájának ad kifeje-
zért azon lankadatlan áldozatkészségért, melylyel egyházunkat legfontosabb feladatai-
ban évről évre nagylelkű adományaival istápolja. 

2. (Gy.) Olvastatott Karsay Sándor a dunántuli egyházkerület Superintendensének le-
vele, melyben jelenti, hogy betegség által van akadályozva az egyetemes közgyűlésen megjelenni. 

Sajnálattal tudomásul vétetik. 

8. (Gy.) Olvastatván a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve, annak 1-ső pont-
jára vonatkozólag, mely szerint az egyetemes gyűlés gr. Pálífy János nagylelkű adományáért 
hálás köszönetét nyilvánítván, s erről a nemeskeblü adományozót külön átiratban értesitni ha-
tározván, ennek átadásával a dunáninneni egyházkerület superintendensét bizta meg, jelenti 
Geduly Lajos superintendens, hogy e megbízatásban eljárt s vele együtt ez alkalommal többen 
is tisztelegtek a nemeskeblü grófnál, nevezetesen az általa vezetett küldöttséghez csatlakozott 
a bányai egyházkerület felügyelője is ; jelenti továbbá, hogy ugyancsak ezen alkalommal 
átadatott a formaszerlien kiállított alapító levél, mit ezennel bemutat s a melynek tartalma 
következő. 

„Alapítvány-levél. Melynek erejénél fogva alulírott, erdődi gróf Pálífy János a nagy-
méltóságú Zsedényi Ede, cs. k. belső titkos tanácsos úrhoz, mint a magyarhoni ágostai hitv. 
evangélikusok főfelügyelőjéhez intézett levelemben a pozsonyi evangelikus főiskolában terve-
zett ágostai hitvallású evangelikus theologiai facultas fölállítására 16000 ft. azaz osztr. értékli 
tizenhatezer forintnyi tőkét alapítványul fölajánlani késznek nyilatkozván, ezen ajánlatomat 
megerősítem és ez alapítványomat következő feltételekhez kötöm : 

1. Életbe az alapítvány csak akkor lépend és csak akkor leend érvényes, ha a ter-
vezett ágost. hitv. evangelikus theologiai egyetemes facultas Pozsony városában és nem másutt 
állíttatik föl. — 2. Mihelyt ezen theologiai facultas Pozsonyban föl lesz állítva, az első tanévtől 
kezdve, fölajánlott tizenhatezer forintnyi tőkémnek öt percentes kamatjai félévi utólagos rész-
letekben fognak pozsonyi főpénztáramból a pozsonyi ágost. hitv. evangelikus főiskola pénztá-
rába befizettetni. — 3. A fölajánlott tizenhatezer osztr. értékű forintnyi tőke éltem fogytáig 
főpénztáromban marad, örököseim azonban kötelesek lesznek a tőkét magát, a pozsonyi ágost. 
hitv. evangelikus theologiai egyetemes facultas részére lefizetni, föltéve, hogy a theologiai fa-
cultas fönállana, és a tőke s kamatjai egyedül és kizárólag annak czéljaira fognak fordíttatni. 
— 4. Ha a pozsonyi ágost. hitv. evangelikus theologiai egyetemes facultas létre nem jönne, — 
vagy létre jővén, később bármi oknál fogya megszűnnék, ez esetre föntartom magamnak s örö-
köseimnek a jogot, fenn körülirt alapítványomat, mint ilyent megszüntetni és azt általam, illetőleg 
örököseim által megjelelendő, — de minden esetre a pozsonyi ágost. hitv. evang. egyház czél-
jaira fordítani. Kelt Pozsonyban, 1877. évi deczember hó 10-kén. Gróf Pálífy János s. k. Előt-
tünk: B. Radvánszky Antal bányakerületi felügyelő mint tanú s. k. Dr. Samarjay Károly 
mint tanú s. k." 

Ezen jelentés tudomásul vétetvén, az alapító levél a levéltárban elhelyeztetni rendeltetik. 

4. (H.) U. a. jkv. 4-ik pontjára jelenti az egyetemes könyvtárnok, hogy a mult év 
folyamában az egyetem könyvtára sem nem szaporodott, sem azt senki igénybe nem vette. 

Tudomásul vétetett. 

5. (Gy.) U. a. jkv. 5-ik pontjánál, mely szerint a prot. közös főiskolára egyházunk részé-
ről tett adakozásokra vonatkozólag a dunamelléki helv. hitv. ref. egyházkerülettel való elszámo-
lásra bizottság küldetett ki s a visszaszolgáltatott, valamint a visszaszolgáltatandó összegek 
mint az egyetemes alapokhoz tartozók, az egyetemes pénztárnak átadatni rendeltettek, — ol-
vastatott az elszámolásra kiküldött bizottságnak 1878. évi február 10-én kelt, s a m. é. egyete-
mes közgyűlési jkv. 17-ik pontja alatti határozata értelmében az egyetemes felügyelőhez be-
adott, valamint ugyanazon bizottságnak a jelen közgyűléshez intézett jelentése, s ennek kapcsá-
ban a dunamelléki helv. hitv. ref. superintendensnek Fabiny Teofil bizottsági elnökhez intézett 
f. évi septb. 30-án kelt levele. 

Ezen levélben arról értesíttetik a bizottság elnöke, hogy a dunamelléki egyházkerület 
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részéről az elszámolásra nem volt bizottság kiküldhető, a közösen megejtendő leszámolást 
azonban semmi sem gátolja s még az ősz folytán megtörténhetik ; az egyetemes gyűlés által ki-
küldött bizottság pedig erre hivatkozva fentebbi jelentéseiben előadja, hogy eljárása eddig 
sikertelen maradt, s különben is meg van nehezítve az által, hogy az eredeti adakozási jegyzé-
keknek, melyeknek visszakövetelésére van utasítva, nincs birtokában. 

Olvastatott továbbá egyetemes pénztárnoknak jelentése, mely szerint az egyetemes 
egyháznak, az 1870-ik évi egyet, közgyűlés jkvének 10-ik és az 1871. évi jkv. 6-ik pontjai sze-
rint megállapított 5118 ft. 72 kr. tőkekövetelésére, a dunamelléki helv. hitv. ref. egyházkerület 
részéről eddig összesen 3456 ft. 72 kr. Ion visszaszolgáltatva; befolyt pedig az egyete-
mes pénztárba 

a bányakerületi adakozásokból . . . 501 ft. — kr. 
a dunántúliakból 319 ft. 31 kr. 
s a tiszai keriiletbeliekből 825 ft. — kr. 

1645 ft. 31 kr. 
a bányakerületi pénztárba 1443 ft. 57 kr, s a dunáninneni kerület pénztárába 367 ft. 8kr.,mely 
összegek az egyetemes gyűlés határozata alapján intézett felszólításra azóta sem szolgáltattak 
be az egyetemes pénztárba. 

Olvastatott végre ezzel összefüggésben a bányakerületi superintendensnek ugyanazon 
kerület felügyelőjéhez intézett levele, melyben azon nézetét nyilvánítja, hogy a kerület van hi-
vatva a dunamelléki helv. hitv. ref. egyházkerület által visszaadott tőkék kezelésére s szüksé-
gesnek tartja, a kérdést a kerületi gyűlés elé terjeszteni. 

Ezekután Dr. Szeberényi Grusztáv bányakerületi superintendens előterjeszti, hogy 
tárgyaltatván ezen ügy a kerületi gyűlésen, a bányai egyházkerület oda nyilatkozott, miszerint 
a kérdéses tőkék kamatait mindenkor az adakozók által kijelölt czélra forditandja s beszolgál-
tatja az egyetemes pénztárba, de mivel lehet, hogy a theologiai akadémia nem jön létre Po-
zsonyban s ezen esetben a bányakerületi adakozók más irányban rendelkezhetnek és mivel 
szükséges, hogy nyoma maradjon, mennyivel járult a kerület ezen közös czélhoz, a tőke keze-
lését magánál kívánja megtartani s kéri a mult évi határozat ily értelemben való megváltozta-
tását s eliez képest azt is, hogy a bányakerületi adakozások fejében, az egyetemes pénztárba 
már beszolgáltatott tőkeösszeg szintén adassék át kezelés végett a kerületi pénztárnak. 

Hasonló indítvány s kérelem terjesztetett elő a dunáninneni egyházkerület részéről is. 
Ellenben a dunántuli és tiszai egyházkerületek tekintettel arra, hogy az összes kerü-

letek közös czéljaira szánt adakozási tőkék legczélszerübben az egyetemes pénztárban kezel-
hetők s az illető összegek már korábbi egyetemes közgyűlési határozatok által is, a négy egy-
házkerület egyeteme követelésének nyilváníttattak, tekintve másrészt, hogy az egyetemes 
pénztárban való kezelés mellett is mindenkor világosan megállapítható, mennyivel járultak egyes 
egyházkerületek a közös akadémiára, — a mult évi határozat fenntartását kívánták. 

A felolvasott jelentések tudomásul vétetvén, miután a mult évi egyet, közgyűlés 
jkvének 5-ik pontjában foglalt határozatának indítványozott megváltoztatása iránt ha-
tározat nem létesült, azon határozat tovább is változatlanul marad. 

6. (H.) Ugyanannak 6-ik pontjánál jelenti a tiszai kerület Superintendense, hogy kerü-
letében a mult évben megvizsgáltattak és tanárképesitő okmányt nyertek : Materni Lajos a 
természettanból a gymnasium felsőbb osztályaiban ; Schönwiesner Károly német nyelv és iro-
dalomból a felsőbb gymnasium osztályaiban ; Leszich Ede tót nyelvből a tanitóképző intézet-
ben ; Oravecz Mihály a mennyiségtanból a gymnasium felsőbb osztályaiban; Hörk József a 
hittani intézetben. 

Tudomásul szolgál. 

7. (H.) Ezzel kapcsolatban, miután számos példák bizonyítják, hogy némely tanár-
jelöltek a tanárképesitési vizsga letételét évekig halogatják, 

az egyetem ezennel határozatilag kimondja, hogy minden tanárjelölt, tanulmá-
nyai végeztével egy év alatt a vizsgát letenni köteles ; s aki ezen határidő alatt vizs-
gára meg nem jelenne, ugy tekintetik, mint a ki a vizsgától visszalép, önkényt értet-
vén, hogy rendkívüli körülmények esetében az illető a határidő meghosszabbítása 
végett a kerülethez folyamodhatik. 

8. (H.) A mult évi jkv. 8-ik pontjánál olvastatott az egyetemes tanügyi bizottság 
évi jelentése, mely szerint hozzá az elmúlt 1877—8 iskolai évben 16 folyamodás érkezett ki-
vételes vizsgálatok, fölmentések és osztály-összevonások megengedése tárgyában, melyeket a 
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bizottság szabályszerűen tárgyalván, 9 gymnasiumi tanuló kérelmének helyt adott, 7 tanulót 
ellenben kérelmétől elutasított. Az egyes közép és felsőbb tanintézetek igazgatóságai által az 
egyetemes tanügyi bizottsághoz beterjesztett statisztikai adatok alapján a bizottság jegyzője 
elkészítvén a tanintézetek anyagi és szellemi állását felvilágosító táblás kimutatást, azt nyolez 
táblázatban az egyetemnek beterjeszti. Ezek szerint volt a magyarhoni ágostai hitv. evang. 
egyház kebelében és felügyelete alatt az 1877—8 iskolai évben 9 nyolczosztályu fő-, 2 hat-
osztályu, 1 ötosztályu, 5 négyosztályu, 1 háromosztályú gymnasium s 1 négyosztályu real-
gymnasium, összesen 19 középiskola; ezenkívül 4 tanítóképző és 3 hittani intézet, összesen 
26 közép- és felső iskola. Ezek közül 19-ben a tannyelv tisztán magyar, egyben tulnyomólag 
magyar ; kettőben a felgymnasiumban magyar, az algymnasiumban német ; kettőben német-
magyar, egyben magyar tót, egyben pedig magyar-német-tót. Az összes tanintézetek épületei-
ben van 134 osztály, 148 tanterem, 73 gyűjtemény, könyv és szertár, 253 tanár, növendék 
és szolgaszoba, összesen 474 szoba és helyiség. Az összes könyvtárakban van 188,249 kötet 
könyv, a természetrajzi gyűjteményekben 93,905 darab; a termcszettani szertárakban 6431 
szer, a földrajzi, régiségi és éremtárakban 19,802 darab. Testgyakorló van 21. Van továbbá 
az összes tanintézetekben 142 rendes, 16 segédtanár, 66 melléktanitó, összesen 225 tanférfiu, 
kiknek évi fizetési összege 163,111 frt 36 kr., és igy ez évben szaporodott a tanári fizetés 
8630 frt 67 krral, mindamellett, hogy a tanférfiak száma ez idén négygyei kevesbedett. Egy-
egy tanár átlagos fizetése 724 frt 98 kr., és igy 50 frt 40 krnyi emelkedést mutat a tava-
lilioz képest. A tanév elején beíratott a gymnasiumi nyolez osztályokba 4533 tanuló (207-el 
több mint tavai), a theologiai intézetekbe 61 (egyel kevesebb mint tavai), a tanítóképző inté-
zetekbe 147 (13-al több mint tavai), ésigy az összes tanintézetekbe 4741 tanuló. A magántanulók 
az összes gymnasiumi tanulók létszámának 2%-át tették. A beirottak közül a vizsgát letette az 
év végén a gymnasiumokban 4301, a hittani intézetekben 58, a tanitó-képezdékben 140 tanuló. 
Érettségi vizsgákra jelentkezett 269, ezek közül visszalépett 8, megvizsgáltatott 261, vissza-
vettetett 16. Papjelölti vizsgálatra jelentkezett 21, kik közül egy visszavettetett. Tanitóképe-
sitési vizsgára jelentkezett 37, kik közül visszalépett 3, képesittetett 20, visszavettetett 7. 
Származásra nézve volta tanintézetekben belföldi 4457, külföldi 42. Vallásra nézve : ágostai hitv. 
ev. 2237, helvét hitv. 546, r.-kath. 688, görög-keleti 45, görög-katli. 30, izraelita 933. Ezek 
közül élelmeztetett egészen ingyen 182, olcsón tápintézetekben 1376. Ösztöndíjakul kioszta-
tott 10,936 frt 70 kr. és 29 darab arany. Az öt segélyező egylet 5240 frt 70 krral rendelke-
zett. A 10 önképző-egyletnek volt 552 tagja, a 13 dalárdának 527, a zeneegyleteknek 28 tagja. 
Az összes tanintézetek jövedelme tett 293,910 frt 88V2 krt és 29 darab aranyat, kiadása 
276,136 frt 55 krt. Ingatlan vagyont 11 tanintézet mutat ki 343,600 frt értékben. A taninté-
zetek összes tőkéje tesz 883,599 frt 40 krt, melynek kamatja 54,076 frt 4 krra rug. Mind-
ezekből a tanügyi bizottság azon meggyőződésre jutott, hogy tanintézeteink anyagilag és szel-
lemileg folyton gyarapodnak. Ugyan azok az egyetemes gyűlés által állapított tantervhez ez 
évben is alkalmazkodtak, sőt némelyek a megszabott óraszámot a tantárgyak előnyére szapo-
rították is; az állam hivatalos nyelvének tanítására kellő gond fordittatik. Legnagyobb részük 
nyomtatott értesítőket adott ki, melyek némelyikében figyelemreméltó és a tudomány színvo-
nalán álló értekezések közölvék. Ilyenek névszerint Rosenauer Károly besztercze-bányai és 
Mihályfi Lajos szarvasi tanár értekezése. Végül jelenti a bizottság, hogy a rimaszombati egye-
sült protestáns gymnasium ez évben fenállása 25 éves jubileumát ünnepelte, valamint hogy a 
felsőlövői tanintézet, az egyetem tavai kifejezett óhajtásához képest, az idén már magyar kör-
iratu pecsétet használt. 

Áttérve a népiskolák állapotjának kimutatására, azoknak állását három táblában 
beterjeszti. Azonban sajnálattal jelenti, hogy e részben az egyes egyházi testületek nem jártak 
el oly buzgósággal és pontossággal, minőt ezen ügynek fontossága megkívánt volna. A beter-
jesztett táblás kimutatás szerint volt a magyarhoni ágostai hitv. evang. egyház-egyetemben 
134,446 tanköteles gyermek (68,543 fi, 65,903 nő). Ezek közt 6—12 éves fi 50,368, nő 
48,275; 12—15 éves fi 18,175, nő 17,968. Közülök iskolába járt 57,895 fi, 53,945 nő, össze-
sen 111,840; iskolába nem járt 10,648 fi, 11,958 nő, összesen 22,606, Ha ezen adatokat az 
állam által kiadott népiskolai kimutatásokkal egybehasonlitjuk, kitűnik, hogy ágostai hitv. 
evang. egyházunk iskoláztatása hazánkban első helyen áll. Á tanév folytán az iskolába felho-
zott gyermekek közül télen-nyáron iskolába járt 77,296; tankönyve volt 89,262-nek. Tanítók 
összes száma 1435. Ezek közt rendes 1211, segéd 224; képesített 1113, nemképesitett 322. 
Esik egy tanitóra átlag 63, egy tanteremre 64 tanuló. Iskola volt 1305. Ezekben tanterem 
1422, tanitói lak 1281. Faiskola volt 599. Az iskolák összes évi jövedelme, a terményeket is 
pénzzé változtatva, volt 607,991 frt 92 kr. Ingatlan vagyonuk 1.521,200 frtnyi tőkét képvi-
sel, melynek évi jövedelme 98,267 frt 62 kr. ; tőkéjük pedig 266,694 frt 91 kr., melynek évi 
kamatja 17,604 frt 13 kr. A kiadás összege 599,660 frt 73 kr., még pedig rendes tanítók fize-



tésére 515,037 frt 96 kr. Segédtanítókéra 33,719 frt 98 kr., a többi fűtésre, tanszerekre, sze-
gény tanulók könyveire (3681 frt 47 kr.) stb. 

Végül a tanügyi bizottság több általa előadott fontos okoknál fogva az úgynevezett 
általános osztályzat kimutatását visszaállitandónak véleményezi, valamint azon a mult évben is 
előterjesztett véleményét ismételten az egyetem figyelmébe ajánlja, hogy t. i. azon középtano-
dai tanuló, ki bárom elégtelen osztályjegyet kapott, az osztály ismétlésére utasittassék. 

Az egyetem feszült érdeklődéssel hallgatván végig ezen, tanintézeteink anyagi 
és szellemi állapotját oly körülményesen kitüntető jelentést, valamint általában a tan-
ügyi bizottságnak, ugy különösen a bizottság buzgó és fáradhatlan jegyzőjének Batiz-
íalvy István tanárnak jegyzőkönyvileg is köszönetét fejezi ki. A mi pedig a kimutatás-
ban foglalt egyes javaslatokat illeti, azokra nézve következő határozatok keletkeztek : 

1. a bizottságnak azon indítványa, hogy három elégtelent kapott tanuló osztály-
ismétlésre utasittassék, elfogadtatik és határozat érvényére emeltetik ; 

2. az általános osztályzat kimutatása, a bizottság indokolt véleményéhez képest 
visszaállittatik, ugy hogy a kimutatásnál a jeles, jó, elégséges és elégtelen fokozatok 
használtassanak. Az érettségi vizsgáknál pedig az eddigi gyakorlat tartassék meg ; 

3. a kerületek felhivatnak, hogy kebeleikben minden lehetőt megtenni igyekez-
zenek, hogy az összesített statisztikai adatok annak idejében a tanügyi bizottságnak 
beszolgáltassanak ; 

4. azon oknál fogva, hogy ezen oly fontos ügy minden érdeklődő által otthon 
még az egyetemes gyiilés előtt tanulmányozható legyen és ennek folytán az arra vonat-
kozó megjegyzések, illetőleg indítványok az egyesek által a gyiilés folyama alatt kellő 
készülettel megtétethessenek, megbizatik a tanügyi bizottság jegyzője, hogy a jelen-
tést, amint a kellő adatokat megkapja, kivonatban azonnal állítsa össze és azt a kerü-
letnek küldje el. 

A többire nézve a bizottság jelentése, a mi a tanügynek kedvező állását, to-
vábbá a nyomtatott értesítőkben foglalt értekezések belbecsét és a felsőlövői tanintézet-
nek intézkedését illeti, örvendetes tudomásul vétetik. 

9. (H.) U. a. jkönyv 10-dik pontjára olvastatott a m. vallás és közoktatási miniszter-
nek 32,624 sz. a. leirata, melyben a tavali határozat értelmében hozzá menesztett feliratra azt 
viszonozza, hogy miután a tanítói nyugdijintézeti törvény 31. §-nak a) és b) pontjai a nyug-
díjintézetekkel szemben meghatározzák, hogy csak azon tanítói nyugdíjintézetek menthetők fel 
az országos nyugdíjintézethez való hozzájárulás alól, melyek kimutatják, hogy tagjaik részére 
nagyobb megterheltetés nélkül legalább is annyi és oly mérvű nyugdijat b i z t o s í t o t t a k , 
mint a minőt az idézett törvény értelmében nyernének, minthogy azonban a fentebbi kívánal-
maknak teljesen megfelelő nyugdíjintézetek alapszabályai sem foglalhattak magokban termé-
szetszerűleg oly nemű intézkedést, minőt az idézett 31. §. c) pontja követel: annálfogva a már 
létezett s a törvény követelményeinek egyébként teljesen megfelelő nyugdíjintézetek is csak 
az esetben ruházhatók fel a 31-ik §-ban foglalt kedvezménynyel, ha a c) pontban foglalt köve-
telményeknek megfelelnek, vagy is ha az a) és b) pontokban foglalt követelményeknek meg-
felelő nyugdíjintézetet fentartók k ö t e l e z i k magokat, a c) pontban foglaltak megtartására. A 
törvény 31-ik §-nak azon szavaiból tehát „illetőleg kötelezik magokat" korántsem lehet azt 
következtetni, hogy a törvényhozás nem csupán a már létezett nyugdíjintézeteket, hanem eze-
ken kívül a még csak ezután alakitandókat is érthette volna. Ennélfogva ragaszkodva to-
vábbá is tavali leiratához, az egyetem általi magyarázatát a törvénynek el nem fogadhatja. 

Az egyetem látva tavali felirata sikeretlenségét, fölkéri az egyetemes felügye-
lőt, szíveskedjék ez ügyben egyetemes egyházunk nevében az országgyűléshez, a tör-
vénynek hiteles magyarázata végett kérelmét benyújtani. 

10. (H.) U. a. jkv. 13-dik pontjánál az egyetemes törvényszék a következő évre 
ekkép alakíttatott : 

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

11. A dunántuli egyházkerületből felebbezett perekre nézve elnökség : a tiszai kerület iker-
elnökei. Világi közbirák : Bánó József, Prónay Pál, Szentiványi Miklós, Szontágh Imre, Szon-
tágh Pál (tiszakerületi), Gömöry Pál, Sthymmel Sámuel, Brósz Jonathán. Egyháziak : Pékár 
Lajos, Bartholomeides Gyula, Szalagyi Mihály, Hoznék Nátán, Fábry János, Buzágli János, 
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Gracz Mór. A tanári karból : Kramarcsik Károly és Haj esi Sándor. Póttagok: Sziklay Ede, 
Gál János, Mikola György, Zelenka Pál. 

III. A bányai kerületből felebbezett perekre nézve elnökség : a dunáninneni kerület 
ikerelnökei. Világi közbirák: Mosóczy Lajos, Jeszenszky József, Samarjay Károly, Osztro-
luezky Géza, Tom ka Kálmán, Chalupka Endre. Egyháziak : Leskó Mihály, Mészáros István, 
Nóvák Sámuel, Horváth Sámuel (téti), Steltzer Károly, Tersztyenszky Ferencz. A tanári kar-
ból : Lichner Pál és Csecsetka Sámuel. 

IV. A tiszai kerületből felebbezett perekre nézve elnökség : a dunántuli kerület iker-
elnökei. Világi közbirák: Eőry Sándor, Görgey István, Kiss Sándor, Márton Pál, Nagy 
Endre, Vörös Jenő. 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. 

11. (H.)U. a. jkv 14-ik pontjára olvastatott az egyetemes főtörvényszéknek a dunántuli 
egyházkerület felsővasi esperességéhez tartozó Pinkafő anyaegyházba kebelezett Hamvad 
leányegyháznak a pinkafői anyaegyháztól elválasztása és a felső-lövői anyaegyházhoz leendő 
csatoltatása tárgyában Rozsnyón 1877. eszt. nov. 14-én, ugy szintén ugyan annak a zólyomi 
esperességi törvényszék által Kopp Dániel tanító ellen inditott ügyében Pozsonyban 1878. eszt. 
jan. 15-én hozott Ítélete. 

Mely ítéletek ekképen törvényesen kihirdettetvén, tudomásul vétettek. 

12. (Gy.) U. a. jkönyv 16-dik pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottságnak 1878. 
évi május 12-én tartott üléséről fölvett jegyzőkönyve a Roth-Teleki-féle ösztöndijak kiosztásáról. 

Az ösztöndijaknak az 1877/8. tanévre történt szabályszerű kiosztása tudomásul 
vétetik. 

18. (H.) U. a. jkönyv 17-ik pontjánál a Pozsony ban felállittatni szándékolt theol. aka-
démiára vonatkozólag jelentik a négy kerületek elnökei, hogy kerületeik az akadémiának fel-
állítását jóváhagyják és elfogadják s a reájok eső évi összegek fizetését elvállalják, még pedig 
a tiszai és a bányai kerületek minden föltétel nélkül, a dunnáninneni kerület azon feltétellel, 
hogy a nagy bizottmány tagjai ne az egyetem, hanem a kerületek által választassanak ; a 
dunántuli pedig ezen föltételek alatt : hogy a reá esendő 250 frtnyi évi adózás fizetése három 
év leforgása előtt tőle ne követeltessék, és három év után is csak az akadémia életbe léptetése 
esetében ; továbbá, hogy az akadémia életbe léptetése csak akkor eszközöltessék, ha a taná-
rok nyugdíjazásáról is gondoskodva lesz; végre pedig azon óhajtását fejezi ki, hogy a pozso-
nyi gyülekezettel az akadémia iránt kötendő szerződésben külön czikk által tartassék fen az 
egyetemes egyház azon joga, hogy az akadémiát kedvezőbb viszonyok közt Budapestre átteliesse. 

Végre pedig olvastatott a pozsonyi egyháznak 1878. eszt. szept. 8-án kelt és az egye-
temes gyűléshez intézett nyilatkozata, melyben részint némely, a bizottság által megjelölt 
pénzforrások ellen kifogásokat tesz, részint némely óhajait figyelembe vétetni kéri. 

A kerületek nyilatkozatai tudomásul vétetnek s ugy ezek, valamint a pozsonyi 
egyház nyilatkozata használatul és véleményadás végett a theol. akadémia érdekében 
kinevezett bizottságnak átadatnak. 

14. (H.) U. a. jkv 18-ik pontjára olvastatott váczi lelkész Tornyos Pál hivatalos 
jelentése, mely szerint a siketnémák váczi intézetében az 1877/8 iskolai évben 11 siketnéma 
ágostai hitv. ev. növendék nyert általa oktatást a vallásban. 

Tudomásul szolgál. 

15. (H.) U. a. jkönyv 19-ik pontjánál olvastatott egyetemes levéltárnok Elischer 
József hivatalos jelentése, melyben az ez évben átvett hivatalos irományokra nézve beszámol ; 
továbbá jelenti, hogy a levéltár a budapesti magyar-német egyház intézkedése folytán most 
már tágasabb és a czélnak megfelelőbb teremben van elhelyezve ; végre pedig részint a terem 
belső felszerelésére, részint pedig biztonság tekintetéből némely javitások megtételére nézve az 
egyetem intézkedését kéri. 

Az egyetem a levéltárnok jelentését tudomásul vévén, a mi az általa javaslotta-
kat illeti, azok helyben hagyatván, megbizatik a pénzügyi bizottság, hogy a bányai 
kerülettel és a budapesti magyar-német egyházzal, mint a melyeknek levéltárai szintén 
e teremben vannak elhelyezve, magát érintkezésbe tévén, azokat hívja fel, hogy az elő-
terjesztett beruházásokra és javításokra nézve járuljanak hozzá a költségek aránylagos 
fedezéséhez, azután pedig az előterjesztettek foganatosítására nézve intézkedjék. 
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16. (H.) Ezzel kapcsolatban a bányai kerület részéről előterjesztetvén, liogy köztu-
domás szerint az egyetemes levéltár több igen értékes kéziratoknak van birtokában. Ilyenek 
például a zsolnai zsinat eredeti actái, továbbá Luther Mártonnak 1542 eszt. kelt s állítólag 
eredeti végrendelete, ugy szintén ugyancsak Luther Márton „Ueber die Freiheit des Cliristen-
mensclien1' czimü munkájának állítólag szintén sajátkezű kézirata. Ebből kiindulva, azon óha-
ját fejezi ki, kéretnék föl egy szakértő tudósokból állandó bizottság, mely ezen kéziratokat 
megvizsgálván, azoknak authentiája felöl terjesztené be véleményét. 

Az indítvány közlielyesléssel találkozván, fölkéretnek a kéziratok szakértő meg-
vizsgálására Pulszky Ferencz elnöklete alatt: Nagy Imre, báró Nyáry Albert, báró 
Radvánszky Béla, Zsilinszky Mihály és Haan Lajos ; jelentésük a jövő gyűlésre ki-
kéretvén. 

17. (Gy.) U. a. jkönyv 21-ik pontjánál olvastatott az e. e. e. gyámintézet követ-
kező jelentése : 

Az egyetemes gyámintézet m. évi eredményével van szerencsénk a következőkben tisz-
teletteljesen beszámolni. 

M. évi közgyűlésünket Dobsinán oktober 14-én megtartottuk. Ezen gyűlés jegyző-
könyve szerint 

1. Az áldott működésű Gusztáv Adolf-egylet 11343 ft. 75 krt. küldött, — 1861-től 
lefolyt 16 év alatt pedig gyámintézetünk tudtával 173.257 frtal segélyezé szegény egyházaink 
és tanintézeteinket. Egyházunk egyetemes hálája kisérje azt nagyratörekvő áldásos utján! 

2. Gyámintézetünk ámult évben 11155 ft. 96 krt. gyűjtött, a lefolyt 16 év alatt pedig 
19 6.237 frtot szerzett összesen. 

A m. évi gyűjtésből a központban és részekben 8708 ft. 32 kr. egyházaknak kiosz-
tatott, 1484 ft. 95 kr. tökesittett és 962 ft. 69 kr. folyóköltségre fordíttatott, Az egyházak 22 
a lelkek számának 19 száztólija nem adakozott. Egy lélekre esett átlag 13/10 krt. tevő adomány. 

A gyámintézeti összgyüjtésből (a központban 32.137 ft. 63 kr., a részekben 7683 ft. 
22 kr.) 39.820 ft. 85 kr. tőkesittetett, 124.527 ft. 61 kr. pedig egyházaknak kiosztatott. 

Szegény egyházaink és tanintézeteink azok szerint a G. A. egylet és a gyámintézet 
adományaiból a lefolyt 16 év alatt 297.785 ft. 12 krt. tevő segélyben részesültek. Áldassék az 
Ur és az ő szent segedelme az elért nagy eredmény felett ! 

3. A gyámintézet ezen lankadatlan erőről meggyőzőleg tanúskodó eredménye nemcsak 
a jó példával előljáró egyházaknak s ezek közt különösen Budapest, Pozsony, Sopron, Nagy-
Györ, Nyíregyháza, Kőszeg, Rozsnyó, Kassa, Késmárk, Igló, Eperjesnek stb., hanem egyes és 
pedig állandó jóltevőknek, mint báró Prónay Dezső, ki ujolag 108 ft., Hoffmann Ágostonnak, ki 
100 ft., Liedemann Mária, Sembery István, Dessewffy Otto, Hornyánszky Ágost uraknak, kik 
10—10 frtal s nagyszámú kisebb összeggel, de nem kevesebb ügybuzgalommal áldozatot hozó 
férfiak és nőknek, — úgyszintén a budapesti, soproni, pápai, rozsnyoi és dobsinai nőegyleteknek, 
— a pozsonyi, eperjesi, késmárki, iglói főtanodai ifjúsági egyleteknek s a mind nagyobb szám-
ban, különösen a tiszai kerületben alakuló középtanodai és elemi tanodai gyermek egyleteknek 
köszönhető. 

4. Dicsérőleg ki kell emelnünk 
a) Főtiszt. Székács Józsefné és főtiszt, Czékus Istvánné elnöklete alatt a gyáminté-

zet kezdő idejétől sikeresen működő budapesti és rozsnyói nőegyleteket, melyek a jóttevés 
nemes buzgalma által hevítve, gondjaikat a szegény egyházak oltári szükségleteinek beszerzé-
sére kiterjesztetik. Most is 3 egyháznak szóló, 240 ft. értékű Urvacsorás sz. edény készletet 
tettek le a gyűlés asztalára kiosztásul. 

b) Dianiska Endre batiszfalvai lelkészt, ki a würtembergi G. A. egylet gyűlésen, fel-
hívásra, hazánk szegény egyházainak sorsát szabad előadással s oly szerencsés sikerrel ecse-
telte, hogy az egylet erre 3169 márka segélyt küldött egyházaink, tanintézeteink, sőt kárval-
lott, szerencsétlen sorsra jutott lelkészeink, tanítóinknak. Ugyancsak az ő közbenjárására a 
genfi ev. vallássegélyző egylet 200 márka segélyt ajánlott hazánk felvidékén levő egyik egy-
házunknak. 

c) Néliai Atzendorfer János pethöfalvai volt lelkész végrendeleti hagyományát, mely a 
bécsi egyházi főtanács kezelése alatt állván, jövedelme egy részével hazai, anyásulás küszöbén levő 
leányegyliázakat segélyezi s erre gyűlésünk által a következő 3 évre a rokuszi egyház lett ajánlva. 

d) Néliai Királyföldi Péter pápai lakosnak, végrendeletében gyámintézetünkről is 
nagyobb összegei megemlékező vallásos cselekedetét. Ezen peressé vált hagyaték egyezség 
utján bonyolittatván le, a gyámintézetünket megillető rész legközelebbi ülésünkben lesz 
bejelentve. 

5. Maradandó, sőt nagy horderejű intézkedése volt a gyűlésnek a „Leopoldianum" 
3 
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alapítása. Az erre vonatkozó javaslat 1876-ban tartott gyűlésünkből a gyámintézeti testületek-
nek alapszabályszerti tárgyalás végett leküldetvén, ezeknek csoportosított határozata folytán a 
közgyűlés annak alapítását a következőkken mondotta ki: Célja : az 1790/1-iki országgyűlési 
26-ik t. c. szentesítésének (1791. marc. 12) százados emlékére az evangyéliomszerű jótékony-
ságnak uj oltárt emelni, „Leopoldianum" nevezete alatt a gyámintézeti tőkepénztárnál egy 
külön alapítványt létesíteni. Forrásai lesznek évenként a helyi gyámintézetek szabad ado-
mányai, az esperességi gyámintézetek kötelező évi adománya egyenként 10 ft., a kerületi gyám-
intézeteké egyenként 50 ft., az egyetemes gyámintézettől évenként 100 ft., — időközönként 
pedig : adományok, hagyományok és alapítványok. Az ekként összegyűlt adományok 1890. 
november 6-ikáig takarékpénztáriig kezelve, kamatjaikkal együtt tőkésíttetnek. E napon a 
tőkeösszeg megállapíttatik, azután pedig annak évi jövedelme 10 részre osztatván, annak 2A0-ed 
része mindig a tőkéhez csatoltatik, Vio-ed része a négy kerület egy-egy szegény egyházának 
kiosztatik, V10-ede pedig az akkor fennálló lelkész és tanítókat képző intézetek közt fog arányo-
san megosztatni. 

6. A gyámintézet ügyeinek az elfogadott utasítások értelmében és rendben vezetése 
megkívánván azt, hogy annak egyetemes jegyzője is nem esetről esetre, mint azt az alapszabály 
II. 8. pontja elrendelte, hanem a rendes tisztviselők közzé sorozva, azok időtartamára legyen 
megválasztva, — az 1876-ban megtartott közgyűlés az erre vonatkozó indítványt az alapszabály 
V. 21-ik pontja értelmében a gyámintézeti testületeknek határozathozatal végett leterjesztette, 
melyek egyértelmű határozatával az alapszabály II. 8. pontja a gondolatjegyek közé vett ezen mon-
datnak „kivéve az egyetemes gyámintézeti közgyűlés jegyzőjét, ki esetről esetre külön neveztetik 
ki" — kihagyásával, régi szövegezésében ekként állapította meg : „A hivatali személyzet minden 
fokon három évre választatik, de ezen idő leteltével újra megválasztható". Jegyzőnek pedig 
Zelenka Pál miskolczi lelkész választatott. 

Ezek után, midőn a nagyméltóságú és főtisztelendő egyetemes gyűlést tisztelettel 
arra kérjük, hogy ezen rövid jelentésünkben feltüntetett eredményes működését a gyáminté-
zetnek tudomásul venni s az alapszabály II. 8. pontjának fennti értelmű módosítását az alap-
szabály V, 21. pontja alatt fenntartott jogánál fogva tárgyalás alá venni, illetőleg megerősíteni, 
— gyámintézetünket s ennek most már édes testvérét a Leopoldianum alapítványt pártfogására 
méltatni s az egyháztestületek és hitsorsosok pártfogásába ajánlani méltóztassék, kiváló tiszte-
lettel maradtunk 

Rozsnyón és Budapesten 1878. S e p t e m b e r . Nagyméltóságú és Főtisztelendő Egye-
temes Gyűlésnek alázatos szolgái Ivánka Imre az e. e. e. gyámintézet világi elnöke. Czékus 
István e. e. e. gyámintézeti egyházi elnök. 

E jelentés örvendetes tudomásul vétetvén, az alapszabály II. 8-dik pontjának 
módositása ezennel megerősíttetik s az e. e. e. gyámintézet, valamint a Leopoldinum 
alapítvány az egyházak és egyesek buzgó pártolásába ajánltatik. 

18. (Gy.) U. a. jkv. 22-ik pontjánál olvastatott a pénzügyi bizottság 1878. évi már-
czius 3-án tartott ülésének jegyzőkönyve, mely szerint az egyetemes pénztárnoknak 1877. évi 
január 1-től deczember 31-ig vezetett számadása szabályszerüleg megvizsgáltatván, rendben 
levőnek találtatott s néhány künnlevő tőke felmondatván, azon 5000 frtra nézve, melyet egy 
a „Haza" biztosító társulat által kiállított életbiztosítási kötvényben Pulszky Ferencz adomá-
nyozott, Fest Imre bízatott meg, hogy ezen kötvénynek értékesithetése iránt tegye magát az 
adományozóval érintkezésbe. 

A beterjesztett számadás szerint : 
a) az egyetemes egyházi és iskolai alapoknál az összes 

bevétel volt 1877-ben 12526 frt 66 kr. 
az összes kiadás volt 1877-ben 12494 frt 79 kr. 

s igy a számadás-zárlatkor pénztári maradvány . . 31 frt 87 kr. 
b) a theol. főiskolai alapnál az összes bevétel volt 1877-ben 3260 frt 92 kr., s ez 

ismét elhelyeztetvén, ugyanannyi a kiadás. 
A vagyonállás 1877. deczember 31-én következő volt: 
I. Az egyetemes egyház tőkeszámláján 27.853 ft. 87 kr. 

melyből m. földhitelintéz, záloglevelekben 14.500 ft. — kr. 
kötvényekben 10.472 ft. — kr. 
takarékpénztárban 2.850 ft. — kr. 
van elhelyezve, készpénz 31 ft. 87 kr. 

összesen ~ 27.853 ft. 87 kr. 
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II. A gr. Teleky-Róth Johanna alapítványnál 52.250 ft. — kr. 
elhelyezve: kötvényekben 15.750 ft. — kr. 
m. földhitelintézeti záloglevelekben . . 36.500 ft. — kr. 

összesen 52.250 ft. — kr. 
III. A Zelenay Gedeon-alapitványnál 10.000 ft. — kr. 
IV. Sillig Paulina alapitványa . . 370 ft. — kr. 
V. A prot. theol. főiskolai alapnál, 35.183 ft. 23 kr. 

mely következőleg van elhelyezve : 
földhitelintézet záloglevelekben . . . 25.000 ft. — kr. 
kötvényben 1.700 ft. — kr. 
készpénz 9 ft. 82 kr. 
továbbá : követelés a dunamelléki h. h. 

ref. egyházkerületnél 3.473 ft. 41 kr. 
mely még elszámolás tárgyát képezi ; és 

a „Haza" által kiállított életbiztosítási 
kötvényben, mely már a mult évi köz-
gyűlésen is, mint kétes értékű jeleztetett 5.000 ft. — kr. 

összesen 35.183 ft. 23 kr. 
s igy az összes alapok vagyoni állása volt a függő s kétes 

tételek beszámításával 125.657 ft. 10 kr. 
Kamathátralék volt 1877. deczember 31-én 216 ft. 30 kr. 
Olvastatott továbbá ennek kapcsában Feszt Imrének a pénzügyi bizottság megbízá-

sából tett eljárására vonatkozó jelentése, melyben értesít, hogy a számadásban 5000 ft. névér-
tékkel előforduló életbiztosítási kötvény értéke elenyészett. 

A pénzügyi bizottság előterjesztése, s az annak kapcsában tett jelentés tudomásul 
vétetvén, Jakobey József egyetemes pénztárnok 1877. évi január 1-től ugyan az évi de-
czember 31-ig vezetett, szabályszerüleg megvizsgált számadására nézve, a további 
felelőség terhe alól fölmentetik ; az életbiztosítási kötvény alapján 5000 ft. névértékkel 
eddig számba vett tétel pedig, mint értéknélküli, a theol iskolai alapnál töröltetik. 

A gyiilés második napján megjelent az ülésen Dr. von Criegern Hermann Fer-
dinánd lipcsei lelkész a Gusztáv Adolf egylet jegyzője, kit is elnöklő egyetemes felügyelő 
bemutatván s felemiitvén, hogy közbenjárásának egyházaink sokat köszönhetnek, őt 
szívélyesen üdvözölte s a magyarhoni egyházakat további pártolásába ajánlotta. 

Mire Dr. von Criegern kijelentvén, hogy most is, mint az egylet küldötte jár 
Magyarországban, az egylet nevében a barátságos fogadásért köszönetét, s a testvéri 
érzelmek további hü ápolását nyilvánította. 

Ezután napirendre térvén a gyűlés, 
19. (Gy.) fölvétetett a theol. akadémia tárgyában kiküldött bizottság jelentésének 

azon része, melyben, a tiszai egyházkerületnek az 1876-ik évi egyetemes gyűlési jkv. 22-ik 
pontja szerint hozzá utasított abbeli indítványára nézve „miszerint azok bocsátassanak lelkészi 
vizsgára és nyerhessenek lelkészi állomást, kik hazai hittani intézetben végezték a teljes tan-
folyamot," kimondandónak javasolja: hogy ifjaink theologiai tanintézeteinken legalább is két 
évet töltsenek. 

Ezen a kerületekkel közölt javaslatra nézve mind a négy egyházkerület hozzájáru-
lását jelentvén, 

az ekkép egyhangúlag elfogadott javaslat határozattá emeltetett. 

20. (Gy.) A m. é. jkv. 23-ik pontjánál, mely szerint Sillig Paulina adományára nézve, 
a trencsini esperesség által emelt igény folytán, elnöklő egyetemes felügyelő a drezdai Gusztáv 
Adolf nőegyletet a végrendelet beküldése iránt megkereste, s a végrendelet közlésének bevárása 
határoztatott, — olvastatott a drezdai Gusztáv Adolf nőegylet válasza s az ezzel megküldött 
végrendelet, mely iratokban a trencsini esperesség igénye ismertetik el igazoltnak. 

Ennek folytán a Sillig Paulina alapitványa utáni kamat fejében az egyetemes pénz-
tárba befolyt 370 ft. az egyetemes alapok közül töröltetni rendeltetik s ezen összeg az egye-
temes pénztárba befolyt kamataival együtt a trencsini esperesség részére kiutalványoztatik. 

21. (H.) U. a. jkv. 29. pontjára olvastatott az eperjesi collegiumi pártfogóság hivatalos 
jelentése, melyben örömmel tudatja az egyetemmel, hogy a collegium az eperjesijogakadém iára 
egy év óta a gyűjtéseket foganatba vette s ezek reményen felül sikerültek is. Ugyanis e c zélra 
a tiz ezer forintnyi már eddig létező alapon kivül rendesen kiállított kötelező okmányok alap-

» 3* 
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ján ötvennégy ezer forint van biztosítva és igy a pártfogó ságnak 64 ezer forintnyi töke áll ren-
delkezésére. Elősorolja egyszersmind a főbb adakozókat, u. m. Eperjes városát 10,000. a ser-
főző birtokosságot 3 ezer, Péchy Tamás kerületi felügyelőt két ezer, Jelenik Almásy Istvánt 
ezer, az eperjesi népbankot, bankegyletet, takarékpénzárt szintén több ezer forintra menő ala-
pítványokkal, végre a Desőft'y Arisztid honvéd tábornok emlékére összegyűlt 14 ezer forintnyi 
tőkét, melynek kamatjait a család s a kezeléssel megbizott Sárosmegye szintén e czélra felaján-
lották. Ezen előzmények után értesiti az egyetemet, hogy a négy évre berendezendő jogakadé-
miának első évi két tanfolyamát ez évben tényleg megnyit otta, kéri ennélfogva az egyetemet, 
hogy a mult évi gyűléseken kifejezett határozatokhoz képest ezen a hazai egyházunkban 
egyedülijogakademiát a maga részéről is ugy anyagilag, mind szellemileg támogatni szíveskedjék. 

Az egyetem őszinte örömét fejezi ki a fennebbiek felett s a már mult években kifeje-
zett határozataihoz híven kész az eperjesi jogakadémiát ugy szellemileg, mind anyagilag 
támogatni. Ennélfogva első sorban megbízza a pénzügyi bizottságot, hogy magát a colle-
gium pártfogóságával érintkezésbe tévén, igyekezzék kitudni ettől az évi szükségletet s 
ennek nyomán adjon véleményt, mennyiben lehetne ez intézetet a közpénztárból éven-
ként segélyezni ; felhívja továbbá a kerületeket, hogy a magok körében gyűjtéseket 
rendezzenek, végre pedig fölkéri az egyetemes Felügyelőt, hogy a már tettleg fenálló 
intézetet, mint ilyet a m. ministeriumnak bejelentse. 

22, (Gry.) U. a. jkv. 33-ik pontjánál fölvétetvén a tiszaiegyház kerületnek nyilatkozás 
végett a kerületekhez utasított azon indítványa, hogy addig is, míg egyházunk ügyei zsinatilag 
rendeztetnének, mind a négy egyházkerületre nézve, egyöntetű egyházrendezet volna kidolgo-
zandó; a dunáninneni egyházkerület előterjeszti, hogy ily egyházrendezet megállapítására a 
zsinatot tartja illetékesnek, egyes kerületekre nézve pedig az a kerület belügye és hogy ily 
egyházrendezet a dunáninneni egyházkerület részéről be sem volna terjeszthető, mert bár mun-
kában van, de még teljesen megállapítva nincs. 

A bányakerület oda nyilatkozik, hogy saját egyházrendezetét egyöntetűség elérése 
végett beterjesztheti ugyan, de egy egyetemes érvényű szervezet megalkotása végett a zsinat 
volna mielőbb megtartandó, miért is azt kívánná, hogy utasittassék a zsinati bizottságjelentésté-
telre, hogy ezen jelentés alapján már a jövő egyetemes közgyűlés határozhasson a zsinat meg-
tartása iránt. 

A dunántúli kerület azon megállapodását terjeszti elő, hogy, miután az egyes egy-
házkerületek egyházrendezetei közt tetemes és zavaró eltérések mutatkoznak, miután továbbá 
biztossággal meg nem Ítélhető, hogy legközelebb lesz-e zsinat tartható s az indítvány világosan 
oda irányul, hogy addig segitve legyen az elhárítható külömbségeken ; miután végre ily értelmű 
szabályozás csak az eltérő egyházrendezetek időközi egyeztetését tárgyazván, nem vág a 
zsinat illetékességébe : ezekfolytán hozzájárul a tiszai kerület indítványához s az egyöntetűség 
eszközlése iránti javaslat elkészítésével egy bizottságot kiván megbízatni. 

Végre a tiszai kerület részéről is kijelentetvén, hogy oly ideiglenes rendezést célozott, 
mint a dunántuli kerület nyilatkozatában foglaltatik ; miután a kerületek nyilatkozatai szerint 
a tiszai kerület indítványa a többi kerületek többsége részéről elvben nem elleneztetett, az ügy 
beható tárgyalása után 

az egyetemes gyűlés akkép határozott : hogy addig, is mig egyházunk ügyei 
zsinatilag rendeztethetnének, szükségesnek látja, a négy kerület egyház-rendszerei 
alapján, azoknak összhangzásba hozatala mellett, egy egyöntetű egyházrendezet kidolgo-
zasat, s annak javaslatba hozatalával a b. Radvánszky Antal ker. felügyelő elnöklete alatt 
kiküldött zsinati bizottságot bizza meg, utasítván egyszersmind az egyházkerületeket, 
hogy megállapított egyházrendszereiket ezen bizottsághoz küldjék be. 

28. (H.) U. a. jkv. 34. pontjára olvastatott a m. k. vallásügyi ministernek 583. sz. a. kelt 
leirata, melyben megkeresésére a belügyminister leiratához képpest : értesiti az egyetemet, hogy 
miután az 1877. eszt. XX. t. cz. 230. §. szerint az anyakönyvvezető egyházi közeg csak a 
kiskorú örökösök születésére vonatkozó bizonyítványt köteles hivatalból díjmentesen kiszol-
gáltatni, egyszersmind kijelenti, hogy azon kívánság, miszerint az anyakönyvvezető lelkészek 
által az anyakönyvi kivonatok, illetőleg a kiskorú örökösök születésére vonatkozó bizonyítvány 
helyett vagy azon kivül a családi értesitvények szintén díjmentesen állíttassanak ki, a hivatolt 
törvény ellenére helyt nem foglalhat s erről az, illető bizottságokat alkalmazkodás végett érte-
sítette is, oly megjegyzéssel, hogy azon esetben, ha az árvaszék arról értesülne, hogy a halál-
eseti évben megnevezett örökhagyó örökösei közül valaki kihagyatott vagy pedig ha a haláleseti 
év szerint nagykorúnak jelzett valamelyik örökös kiskorú volna, az árvaszék, illetőleg a köz-
igazgatási bizottság feladata az, hogy ezen körülményről az anyakönyvvezető egyházi közeget 
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értesítvén, azt a kihagyott avagy nagykorúnak jelzett kiskorú örökös születésére vonatkozó 
bizonyítványnak hivatalból díjmentesen leendő kiszolgáltatására felszólítsa. 

Tudomásul szolgál. 

24. (H.) Fenebbi ponttal kapcsolatban a dunáninneni kerület fölkéri az egyetemes köz-
gyűlést, szíveskednék a m. vallás és közoktatási ministeriiim elébe azon kérelmet intézni, hogy ez 
a fentérintett 1877. eszt. XX. tcz. 230. §-ának törvényhozás utján oly alakú változtatását kezde-
ményezni méltóztatnék, mely szerint a vagyontalan kiskorú árvák számára a szükségelt anya-
könyvi kivonatok a lelkészi kar által ugyan dijtalanúl szolgáltassanak ki, de a vagyont, neveze-
tesen 50 forintot meghaladó öszveget örökölt árvák érdekében kiszolgáltatandó anyakönyvi ki-
vonatokért, az ugy is igen mérsékelt dij fizetése elrendeltessék. 

A kérelem helyeseltetvén, a m. vallás és közoktatási ministeriumhoz fölterjesz-
tendőnek határoztatott. 

25. (Gry.) U. a. jkv. 36-ik pontjánál, mely szerint azon rendes vagy segédlelkészekre 
nézve, kik előbb lettek hadkötelezettekké mint hittanhalgatókká vagy papjelöltekké, az 1868: 
40. tcz. 25-ik §. kedvezményének kiterjesztése iránt kérvény intéztetni határoztatott —jelenti 
az egyetemes felügyelő, hogy e lépésnek a megnyitó beszédében emiitett okoknál fogva sikere 
nem volt, előterjeszti egyszersmind a dunántuli egyházkerület Superintendensének s a maglódi 
egyház lelkészének jelentéseit, melyek szerint a legközelebbi mózgositás folytán segéd és 
rendes lelkészek, kik előbb lettek hadkötelezettekké, mint theologusokká, fegyveres szolgálatra 
hivattak be s több egyházban az egyházi élet szünetel, az orvoslás végett tett lépések pedig 
eredményre nem vezettek. — 

Ezen előterjesztések után tárgyalás alá vétetvén a teendő intézkedések: 
határoztatott : 
a) felirat intéztetik a vallás és közoktatási miniszterhez, hogy a véderőről szóló 

törvény közelben álló revisiója alkalmával az 1868. 40. tcz. 25. §-a kedvezményének, 
minden papi pályára készülő ifjúra, kivétel nélkül való kiterjesztését s ennek az uj 
törvényben szabatos s félremagyarázhatatlan fogalmazását eszközölje ; 

b) felkéretik a vallás és közoktatási miniszter, hogy azon elvi állásnak, misze-
rint e kedvezmény a törvény szellemében ma is minden papjelöltre kiterjesztendő, — 
mely ugy hisszük, a magyar kormánynak is álláspontja — a közös hadügyminiszternél s 
ez által a főparancsnokságnál is érvényt szerezni kegyeskedjék; 

c) utasíttatnak az egyházkerületek Superintendensei, hogy eleve figyelmeztes-
senek minden hittani pályára lépő tanulót, miszerint hadkötelezettsége minősítését a 
pályára léptekor azonnal tisztázza s erről az illető esperest is értesítse, hogy azután a 
netáni félreértés, vagy illetéktelen fegyverre szólitás esetén, az egyházi hatóságok s 
különösen a Superintendensek által hatályosan támogatathassanak és reklamáltassanak. 

26. (H.) U. a. jkv. 38. pontjára olvastatott Köstlin hallei egyetemi rectornak az egye-
temes Felügy előhez intézett levele, melyben a mult évben felterjesztett levélre azt válaszolj a, hogy az 
ösztöndijak kiadatására nézve még a mult évben az egyetemi tanács által az határoztatott, hogy 
miután az 1848. és 1868. eszt. törvények alapján Erdély most már Magyarországnak ugy jogi 
valamint közigazgatási tekintetben kiegészítő részét képezi, ennélfogva a magyarországiak 
részére alapitványozott ösztöndijakban ezután az erdélyiek is részesittessenek. Azon ellenvetésre 
pedig, hogy az erdélyi evang. egyház nem képez egy testületet a szorosan úgynevezett magyar-
országi evang. egyházzal, azon felvilágosítást adja, hogy az alapítványban nincs is szó magyar-
országi evang. egyházról, hanem csak magyarországi ágostai hitv. evang. ifjakról. 

Tudomásul szolgál. 

27. (H.) A dunáninneni kerület beterjeszti végelintézés végett a bazinev. egyház és 
a dunáninneni kerület közt fenforgó, a Kothmár-féle alapítványt illető ügyet, mely abban áll, 
hogy a bazini egyház ezen alapítvány alapján harmincz év óta egy árva gyermekeket nevelő 
intézetet tartott fen, ezen intézetet azonban egy év előtt tíz évre beszüntette, azon oknál fogva, 
hogy az alapitvány értelmében évenkint 12 árvát kellene az intézetben ellátnia erre azonban 
az alapítványi tőke jelenleg elégtelen ; a kerület ennélfogva kéri az egyetemet, hogy ezen inté-
zetet, mely harmincz év óta virágzott, a fenebbi nem eléggé nyomós oknál fogva az árvák 
nagy kárára beszüntettetni ne engedje s annak további fentartására a bazini egyházat kötelezze. 

A nagy halmazra nőtt ez ügybeni írások bővebb betekintést igényelvén, véle-
ményadás végett Fabiny Teofil elnöklete alatt Doleschall Sándor és Győry Eleknek 
kiadatik, jelentésük elváratván. 

4 
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28. (H.) A bányai kerület részéről, azon sajnos tapasztalás nyomán, hogy a vallási-
lag nyugodalomra és lelki épülésre szánt vasárnap hazánkban épen nem ünnepeltetik ugy, mint 
azt az ily szent napnak jelentősége megkívánná, azon kérelem intéztetik az egyetemes gyű-
léshez, hatna feliratilag oda, hogy az Ur szent napjának kegyeletes megünneplése országosan 
szabályoztassék. 

Az egyetemes gyiilés, amint egyrészről átlátja a kérelem jogosultságát, ugy 
más részről nem látja ezélhoz vezetőnek azt, lia ez ügyben felsőbb helyre felirat intéz-
tetnék, már csak azon oknál fogva sem, mert azon esetben a dolog indokolása tekin-
tetéből concret eseteket kellene felhozni ; de viszont a maga részéről is meggyőződve 
lévén a kérelem méltányosságáról, felhívja a hitsorsokat, első sorban pedig a lelké-
szeket, igyekezzenek a magok körében egyházilag és társadalmilag odahatni, hogy az 
Urnák szent napja mindenütt kegyeletesen megünnepeltessék, és mind az, a mi annak 
megünneplése tekintetében akadályul szolgálhatna, eltávoli ttassék. 

29. (Gy.) Fölvétetett s olvastatott Krizsán József veszprémi lelkésznek beadványa, 
melyben előadván, hogy a veszprémi ágost. hitv. lelkész fizetésének javítására alapítványt kí-
ván gyűjteni s ehez maga is 50 frttal járult, ezen intézménynek pártolását kéri. 

Ezen nem a maga rendes utján érkezett s különben is helytelen eljárást tanúsító 
kérvény elutasittatik. 

30. (Gry . ) Fölvétetett s olvastatott a kralovai fiókegyháznak kérvénye, melyben elő-
adván, hogy anyaegyházzá kiván önállósittatni, de e kérelmével az esperesség s a dunán-
inneni egyházkerület által elutasittatott : ügyét az egyetemes gyűlésen kéri végleg elin-
téztetni. * 

Miután a fiókegyházak önállósítása iránt határozni, az egyetemes gyűlés ko-
rábbi kijelentése szerint, az illető egyházkerület illetékességéhez tartozik, ezen kérvény 
a kerülethez visszautasittatik. 

31. (Gry . ) A dunántuli egyházkerület egyetemes névtár kiadását indítványozza, 
melybe egyszersmind az egyház viszonyaira vonatkozó fontosabb statistikai adatok volná-
nak fölveendők. 

Ezen indítvány fölötti véleményezés és javaslattétel végett Dr. Szeberényi 
Gusztáv bányakerületi superintendens és Báró Prónay Dezső dunántuli kerületi fel-
ügyelő elnökletök alatt bizottság küldetik ki, melynek tagjai Szontagh Pál (nógrádi), 
Dolescliall Sándor, Jakobey József, Batizfalvy István és Poszvék Sándor. 

32. (Gy.) A jegyzőkönynek az ülés folyama alatt nem hitelesített pontjai hitelesítésére 
Dolescliall Sándor, Győry Vilmos és Bachát Dániel küldettek ki. 

33. (H.) Végre több elintézést igénylő tárgy fel nem merülvén, elnöklő egyetemes 
Felügyelő köszönetet mond mindazoknak, kik a tanácskozásban részt vettek és egyházunk 
javát ez alkalommal is előmozdítani igyekeztek: viszont Geduly Lajos Superintendens és egy-
házi elnök egyházunk egyetemes Felügyelőjét, mint v i r u m d e u t r a q u e r e p u b l i c a 
b e n e m e r i t u m , ki a jelen gyűlésen mint e g y h á z i f é r f i ú uj babért ftizött érdemei-
nek koszorújába s kire mint v i l á g i f é r f i u r a a legközelebb megnyitandó országgyűlésen 
uj munkálkodási tér vár, üdvözölvén, s a Mindenhatónak további segedelmét kívánván, 

A gyűlés berekesztetett. 

Jelen jegyzőkönyv részint az ülés folyama alatt, részint a 32-ik pont szerint kineve-
zett bizottság közbenjÖtével hitelesíttetett. 

Jegyzették : 

Györy Elek, 5. k. 
egyet. vil. főjegyző 

és 
Haan Lajos, s. k. 

egyet. egyh. főjegyző. 

Zsedényi Ede, 5. k. 
egyet, egyházi felügyelő s világi elnök. 

Geduly Lajos, 5. k. 
Superintendens s egyh. elnök. 



T a r t a l o m . 

1. A közgyűlés megnyitása s egyet, felügyelői jelentés. 
2. A dnnántuli kerület Superintendense akadályoztatását jelenti. 
3. Geduly Lajos jelentése a gróf Pálífy Jánosnál történt tisztelgésről s a gróf Pálffy János által kiállított 

alapitó okmány. 
4. Egyetemes könyvtárnok jelentése. 
5. A prot. főiskolára tett adakozások iránti elszámolásra kiküldött bizottság jelentése s a befolyt pénzeknek 

az egyetemes pénztárnál való kezelése. 
6. Jelentés a tanári vizsgákról. 
7. Tanárvizsgákra határidő. 
8. A tanügyi bizottság jelentése. 
9. Miniszteri leirat az országos tanitói nyugdíjintézetre vonatkozó törvény mikénti értelmezéséről. 

10. Egyetemes törvényszék. 
11. ítéletek kihirdetése. 
12. Jelentés a gr. Teleky-Roth Johanna-féle stipendiumok kiosztásáról. 
13. A theol. akadémia tárgyában a kerületek s a pozsonyi egyház nyilatkozata. 
14. Jelentés a váczi siketnémák vallási oktatásáról. 
15 Levéltárnoki jelentés 
16. A levéltár értékesebb okmányainak szakszerű megvizsgálása iránt intézkedés. 
17. Az egyet, gyámintézet jelentése. 
18. Egyetemes pénztári számadás. 
19. Lelkészi vizsgára bocsátás feltétele, hogy két év hazai hittani intézetben töltendő. 
20 Sillig Paulina alapítványára nézve a drezdai G. A. nőegylet levele. 
21. Az eperjesi collégiumi pártfogóság jelentése a jogakadémia visszaállításáról. 
22 Kerületi nyilatkozatok az egyöntetű egyházrendezetet tárgyazó indítvány felett. 
23. Az anyakönyvi kivonatok és családi értesítők tárgyában érkezett miniszteri leirat. 
24. A dunáninneni kerület indítványa az 1877: XX. t.-cz. 238 §-nak megváltoztatása tárgyában felirat iránt. 
25. Jelentés és intézkedés a rendes és segédlelkészek hadkötelezettségének mikénti teljesítése iránt. 
26. A hallei egyetem rektorának válasza a Kassai-Kubinyi-Tomlin-féle ösztöndijak tárgyában. 
27. A bazini egyház felterjesztése a Kotmár-féle alapítvány ügyében 
28 A bányai kerület indítványa a vasárnap megünneplésének szabályozása iránt. 
29. Krizsán József veszprémi lelkész beadványa. 
30. A kralovai fiókegyház folyamodása önállósítás iránt. 
31. A dunántuli kerület indítványa egyetemes névtár szerkesztése iránt. 
32. Hitelesítő tagok kinevezése. 
33. A gyűlés berekesztése. 

• 

* 

Budapest, 1878. Nyomatta Hornyánszky Viktor. 
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