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Az önök Dávidja ós a mi Channingiink valódi és örökkévaló 
szövetségbe vannak egyesülve, s adja a mennyei Atya, hogy mi 
mindnyájan oly hívek legyünk, mint ők voltak az ő kedves fia a 
mi nagv vezérünk és igaz barátunk becses evangéliumához. 

Teljes tisztelettel az önök testvére 
H e y w o o d H. J á n o s . 

V. 

Az E. K. Tanács jelentései. 
X, P ü s p ö k i jelentés. 

Méltóságos és főtisztelendő zsinati Főtanács! 
Jóllehet a mult évi egyh. Főtanács alkalmával alkotott ház-

szabályokban a 'püspökség évi jelentése nincs felvéve, remélem, 
hogy annak én is heiyet ós sort kapok. Különben igyekezni fogok 
évi jelentésemet ez úttal a lehető rövidre szorítani azért is , mert 
zsinati gyűléseink főczélja nem annyira a zöld asztal melletti ta-
nácskozás, mint inkább a vallásos életnek templomi ünnepélyessé-
gek általi elevenitése, s e tekintetben jelen zsinati gyülésünk, mint 
egyszersmind korszakalkotó első püspökünk, Dávid Ferencz három-
százados emlékünnepélye kétszeres fontossággal s kiváló jelentőség-
gel bír. Adja Isten, hogy azt az ő emlékéhez méltóan ünnepelhes-
sük meg. Legyenek e napok szent vallásunk iránti szeretetünknek, 
hitbuzgóságunknak és áldozatkészségünknek életadó forrásai: 

1.) A belső emberek változását illetőleg mult évi egyházi fő-
tanácsunk ó ta : 

a.) a lelkészi kar két új tagot nyert Györfi Ferencz és Máté 
Sándor atyafiak személyében, kik közül az első a papjelöltek közül 
Énlakára, a második az isk. mesterek sorából neveztetett ki lel-
késznek H. Újfaluba, honnan Török Sándorf lelkész afia S. Kőris-
patakra rendeltetett. 

b.) iskolamestereknek kineveztettek: Ferenczi Mózes H. Szt. 
Péterre, Tóth József Kökösre, mindketten a kolozsvári főtanoda 
V. gymn. osztályából, Derzsi Gábor, okleveles néptanító H. Szent-
Mártonba, Deák József vacantiában volt isk. mester Pipére, Már-
kos Albert, isk. mesteri segéd Tarcsafalvára, Továbbá Deák Mózes 
H. Szt. Péterről H. Újfaluba, Gábor Dénes helyettesitett isk. mes-
ter Muzsnába, és végre Szathmári Miklós, derzsi községi tanitó 
ugyanoda isk. mesternek. 
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c.) nyugalomba léptek: Péterfi József s. kőrispataki lelkész, 
és Kis István kökösi isk. mester afia. 

d.) elhaltak: Radó Mózes énlaki lelkész, Gábor András der-
zsi, és Márkos Mózes isk. mester afiai. 

e.) ürességben jelenleg sem lelkészi, sem isk. mesteri állo-
más nincs. 

2.) Papi szigorlatot az 1878/9 isk. év végén ketten tettek, név-
szerint Vaska Béla dicséretes, és Tibáld József kielégítő eredmény-
nyel, a kikkel ez idő szerint 8 papjelöltünk van. 

Ezek közül az E. K. Tanács Varga Dénest, kolozsvári főta-
nodánk isk. főnökét s köztanitót a közelebbről szerencsésen haza-
érkezett Boros György helyébe Londonba küldeni határozta, angol 
atyánkfiai által továbbra is felajánlván e végre a már évek óta él-
vezett segélyt. 

3.) Az anyakönyvi és népesedési kimutatások szerint egyhá-
zunkban 1878 

A.) Kereszteltetett a.) fiu 911 
b.) leány 948 
együtt 1859 gyermek. Ebből házasságon 

kivül született 172, a mi az összes szülötteknek 9%-a levén, a 
múlt, évihez képest annyi javulást mutat, hogy akkor a házasságon 
kivül szülöttek száma 11 °/0 volt. A szülöttek száma 28-al kevesebb 
mint 1877-ben volt. 

B.) Eskettetett a.) mentvénynyel 206, 
b.) hirdetéssel 276, 

együtt 482 pár, 31 párral kevesebb 
mint 1877-ben. 

C.) Meghalt, a ) férfinemből 879 
b.) nőnemből 758 

együtt 1637, 146-a kev mint 1877-ben. 
A szülöttek száma a halo takét fölö.múlja 222-vel. 
D.) Átáll ott hozzánk 137 

tőlünk 32 
e szerint 105 el több jött hozzánk, mint a 

mennyi tőlünk más vallásokra tért . 
E.) Konfirmáltatott a.) fiu 404 

b.) leány 455 
együtt 859. Minthogy e rovat új, ösz-

szehasonlitást az előző évvel nem lehet tenni. 
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F.) A lélekszám 1878-ban tesz 53,827 
1877-ben volt 53,443 

e szerint 378 szaporodás mutat-
kozik, a mi meglehetősen talál a születési meg átállási többlettel. 

Az iskolaköteleseket illető adatok az E. K. Tanács évi je-
lentése során terjesztetnek a MIgs és Főt. Zsinati Főtanács eleibe. 

4.) A püspöki jegyzőkönyv száma 1878-ról 492, mihez hoz-
záadva ugyanezen évről az E. K. Tanács útján elintézett 425 és a 
főpapi|törvényszék útján elintézett 79 ügydarabot, a mult évi ügy-
darabok száma 996. 

5.) E száraz adatoknál, ugy vélem, érdekesebb lesz azon szel-
lemi mozgalom, melyet jelezni kiváló örömemnek tartom. Már mult 
évi jelentésemben érintettem volt, hogy esperes afiai utján lelkész 
atyánkfiait felhívtam arra, hogy ekklózsiáikat illetőleg a történeti 
és statistikai adatokat összegyűjtve, imának azokról egy kis ismer-
tetést vagy monographiát. Ezen felhívásomnak eredményeként sze-
rencsés voltam már eddig Sepsi-Miklósvárkörből, árkosi, n. ajtai, 
káinoki, sepsi-szt.-királyi, kilyéni, laborfalvi ós kökösi. Keresztur-
körből: kőrispataki, firtosváralyai ós boldogasszonyfalvi. Maroskör-
ből: ny. szt.mártoni s- Ar.-Tordakörből várfalvi ekklézsiáink ismer-
tetését megkapni illető lelkész afiai által összeállítva. Ker. Mag-
vétő czimü folyóiratunkban is megjelent a sz. keresztúri ekklézsia tör-
ténete néhai n. ajtai Kovács István hátrahagyott irataiból, továbbá 
alsó-siménfalvi ekklézsiánk története oda való lelkész Ürmösi Kál-
mán afiától, ki megelőzőleg már tarcsafalvi ekklézsiánk történetét 
is ismertette ugyancsak ezen folyóiratunkban. Örömmel jelzem e 
szellemi mozgalmat, mint egyháztörténelmünk megírásához nélkü-
lözhetlen porszemeket. Ki és mikor fogja ezt a közohajnak meg-
felelőleg létesitni ? az Isten tudja , de kezdet nélkül a végre gon-
dolni sem lehet. Én a kezdethez számítom ezen fennebb megnevezett 
ekklézsiák ismertetését is, melyeknek egy része nem rég érkezvén 
kezemhez, nem tudom megítélni, hogy mennyire felelnek meg a 
czélnak, de nem kétlem, hogy azokban sok becses adat van. Mily 
szép lesz vala, ha jelen zsinati ünnepélyünkre valamennyi ekklé-
zsiánk történetét bár igy megírva, egy kötetben kiadhattuk volna. 
De erre az idő már rövid volt. Én is későn jöttem e gondolatra. 
Azonban jobb későn is, mint soha. Ugyanazért legyen szabad e he-
lyen is felhívnom illető lelkész atyámfiait, a kik mult évi felhívá-
somnak még nem tehettek eleget, ne mulaszszák el ez irányban is 

* 
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munkálni, s ez által közreműködni arra, hogy egyháztörténelmünk-
höz lassanként minél több anyagot összegyüjtsünk. 

6.) Mult évi jelentésemben örömmel jegyeztem volt fe l , mint 
a más vallásfelekezetekkel, jelesen protestáns testvéreinkkel való 
szivélyes viszony jelét a protestáns püspököknek 1877-ben Miskol-
czon történt barátságos találkozását, kilátásba helyezvén azt is, 
hogy az 1878-ik év folytán e találkozás Kolozsvárt ismétlődni fog, 
de e találkozást több nemű akadályok a mult évben meghiusitot-
ták s az idén sincs rá kilátás. Azonban szeretem hinni, hogy a 
leányzó nem halt meg csak alszik. Különben is a báró Baldácsi-
féle alapítvány a testvéri ességnek egy oly kapcsa, melyet hiszem, 
hogy avagy csak a nagy emlékű alapító iránti hátából is tisztelet-
ben fognak a protestáns egyházak mindig tartani. 

7.) Még csak halottainkró kívánok megemlékezni. Egyházi ta-
nácsosaink közül a mult egyh. fő anács óta elhunytak: Bányai Mó-
zes, Nagy Lázár, Almási János, Tanka Sámuel, ar. tordaköri felü-
gyelő gondnok és Magyari Mihály afiai, kiknek halála ismét meg-
ritkította különben is gyér sorainkat. Legyen nevök kegyelettel 
megemlítve álta am e helyen. Utoljára hagytam, pedig legelői kell 
vala megemlitnem mindjárt mult évi főtanácsunk után 1878 sept. 
9-én elhunyt Simón Domokos barátomat, kolozsvári főtanodánk és 
papnöveldénk derék és tud<>s tanárát és egyházunk főjegyzőjét. Az 
e hunyt ez utolsó minőségben folytonos betegeskedése miatt nem fejt-
hette ki erejét ós tehetségét, de annál több jelét adta azoknak a tanári 
szókben, melyet nemcsak elfoglalt, hanem a szó legnemesebb értel-
mében be is töltött. Szorgalma, közügyszeretete, buzgósága és buz-
ditási képessége mindnyájunk előtt tisz éltté tették őt, irói mun-
kássága által pedig országosan elismert hírnevet szerzett vala ma-
gának. Halála annyival fájdalmasabb, mert élete legjobb szakában 
kelle őt elvesztenünk, midőn hosszas buvárlásainak és széles isme-
reteinek szellemi kincseivel mind nagyobb mérvben gazdagithatá va-
la egyházunk theologiai irodalmát s átaluban a tudományt. Nyugod-
jék csendesen! Miután temetésén, végrendeletében kifejezett, de 
nek m tudomásomra csak később jutott óhajtása szerint, nem je-
lenhettem meg, a baráti lélek őszinte fájdalmával mondok neki e 
sorokban egy utolsó Isten hozzádot, vain mint nem kétlem, hogy zsi-
nati gyűlésünk is egy fájdalmas sóhajjal keresi fel Sz. Kereszturtól nem 
meszsze fekvő sirját. — Ezzel bezárom évi jelentésemet, Istennek 
áldását kérve zsinati főtanácsi gyűlésünkre. 
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2. Közigazgatási és tanügyi jelentés. 

Az E. K. Tanács örömmel siet jelenteni, miszerint a Főt. 
és Mlgs. E. Főtanácsnak legutóbb tartott rendes közgyűlése óta 
nem fordultak elő oly események, melyek rendkívüli intézkedéseket 
igényeltek volna, ezért munkálkodásával a közigazgatás rendes ke-
retében mozgott. 

A Főt. Püspök ur arról értesülvén, hogy néhai Simén Do-
mokos afia mult évi sept. 8-án Kadácsban elhalálozott, a kolozsvá-
ri tanári karral egyetértve intézkedett végtiszteletének méltóan le-
endő megadásáról, a mi megtörténvén, az E. K. Tanács megnyug-
vással vette tudomásul, hogy a kegyeletnek adója a kolozsvári fő-
iskola és vallásfelekezetünk nevében, elhunyt tanárunk és főjegy-
zőnk sírjánál hozzánk és ő hozzá méltóan megada'ott; 1 3 7 . - 1878 
t. ü. szám alatt pedig intézkedett az üressé lett tanári állomás tan-
tárgyainak a tanerők közti kiosztásáról. 

Azt a szívélyes viszonyt, mely kiválóan az újabb időben val-
lásfelekezetünk és angol meg amerikai hitrokonaink között kifejlő-
dött, az E. K. Tanács a jelen évb^n is iparkodott a maga részéről 
fentartani és ápolni; s kiváló örömére szolgált midőn a brit és 
külföldi unitárius társulat titkárától f. évi mart. 30-án azt az ör-
vendetes értesítést vette, hogy a társulat egy általunk küld-ndő ifjú 
számára a szokásos évi luO font segedelmet két évre újból meg-
szavazta, valamint arról is, hogy akkor ott volt de jelenleg közöt-
tünk levő Boros György ifjú, angol honi aíiai teljes megelégedését 
és érdekeltségét birja. Ez értesülésre az E. K. Tanács az ígért se-
gedelem élvezésére kijelölte szentmihályi Varga Dénes kolozsvári 
iskolánk az időszerinti főnökét, jóreménységü papjelöltet, a ki a 
mult tanév végével a kolozsv. tud. egyetemnél a tanári alapvizs-
gát letette. 

Kolozsvári iskolánk egyik jóltevője amerikai Richmond Anna 
afiával való szellemi összeköttetésnek levelezés általi fentartását il-
lető tanár afia szabadságoltatása okán a főt. püspök ur szíveske-
dett magára vállalni. 

Az E. K. Tanács vallásfelekezetünk hagyományos polgári és 
alattvalói hűségéhez képest kedves kötelességének ismerte Ő cs. 
és apostoli Felségeink, királyunk és királynénk ezüst menyeg-
zőjük ötletéből feliratilag nyilvánítani vallásfelekezetünk örömét és 
háláját, amit ő Felségeik szívesen fogadtak. Urunk és királyunk 
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Ő Felsége kegyelmes jó indulatát tapasztalta az E. T. Tanács ab-
ban is, hogy teremi ekklézsiánknak roskadozó temploma kiigazítá-
sára magán pénztárából legkegyelmesebben 100 forintot kegyeske-
dett adatni. 

A közelebbről tartott rendkivüli E. Főtanács alkalmával a 
b. Baldácsi protestáns alapítványt kezelő bizottmány jelentése nyo 
mán részletes értesítést közölt az E. K. Tanács ez ügy állásáról 
köri hatóságainknak; a rendkivülileg tartott E. Főtanácsunk teljes 
készséggel adta meg a bizottmánynak a felhatalmazást arra, hogy 
az alapitvány terhére 100,000 f r t törlesztési kölcsönt vegyen fel; 
mely pénzmivelet által egyfelől az alapitvány lőn megmentve min-
den fenyegető perektől, másfelől biztosítás szereztetett az iránt, 
hogy legfelyebb 7 év múlva az alapitvány használata megkezdődik, 
melynek áldásai első sorban szegényebb ekklézsiáink és szegénye-
sebben javadalmazott belső ember atia segedelmezésére szolgá-
landnak. 

A Dunán túli ev. ref. testvér egyházkerület E. K. Tanácsunk-
hoz is megküldött köriratában azt hozta ajánlatba, hogy ez alapít-
ványt kezelő bizottság végleges szervezésére tervet készíteni egy 
negyvennégy tagból álló bizottmány küldessék ki a lehető rövid idő 
alatt. Az E. K. Tanács maga részéről is szükségesnek ismerte, hogy 
az alapitvány életbe lépte előtt kezelésének és használatának mó-
dozatai megállíttassanak és szabályoztassanak; de az indítványozó 
testvér egyház kerület ajánlatát egyfelől korainak találta, másfelől 
kifejezte azon vélekedését, hogy ily népes bizottmány a mellett, 
hogy sok költségbe kerülne, éppen nagyságánál fogva nehézkesen 
munkálkodhatnék s éppen ezért azt tartja czélravezetőnek, hogy az 
alapitvány használatát és kezelését rendező szerves szabályzatra a 
tervezetet megkésziteni egyedül az alapítványt jelenleg kezelő bi-
zottmány a legilletékesebb, mint a mely eddigi éppen oly szakava-
tott mint buzgó eljárásával a tulajdonos egyházkerületek teljes bi-
zalmát és háláját kiérdemelte, és a mely maga ós egyes tagjai az 
alapitványnyal, annak állagával, az arra vonatkozó viszonyokkal s 
magának a kedves emlékű alapitónak czélzataival legismeretesebb. 
Az E. K. Tanács ezen vélekedését köriratilag tudomásukra hozta a 
tulajdonos testvér egyházkerületeknek és a kezelő bizottságnak. 

Különben a kezelő bizottmány a maga eljárásáról, tetteiről 
jegyzőkönyvének közlése mellett mindig teljes készséggel értesiti 
az E. K. Tanácsot; a közpénztárunkból ez alapitvány érdekében 
tett előlegezések kamatostól megtéríttettek. 



313 A 935. -KERESZTÚRT UNITÁRIUS ZSINAT EMLÉKE. 

Mig a Baldácsi alapítvány teljes meggyőződésünk szerint hi-
vatva van már a közel jövőben áldásos hatást gyakorolni egész 
vallásfelekezetünkre; nem kevésbbé áldásos leend különösen a bel-
ső emberi és tanári állomások emelésére kebli nyugdíj intézetünk; 
a melynek kezeléséhez szükséges könyveket a főt. püspök ur be-
cses közremunkálásával az E. K. Tanács mind beállította. 

Ezen pénztárt az ügy iránti buzgalomból díj nélkül nagy pon-
tossággal kezelő pénztárnok Jánosi Gergely afia jelentése szerint a 
nyugdíj intézeti alap f. évi julius 31-éni állása a következő: 

Folyó pénz a takarékpénztárban elhelyezve 3359 frt 26 kr. 
Vasúti kölcsönkötvényben 2400 „ — „ 
Úrbéri és szőlő-dézma váltsági kötvényekben 520 „ — „ 

együtt. 6279 frt 26 kr. 
Midőn ezt az E. K. Tanács örömmel jelenti a Mlgs. és Főt. 

Zsinati Főtanácsnak, nem titkolhatja el a feletti sajnálkozását, hogy 
ezen nagy jelentőségű közügyünket köri hatóságaink nem intézik 
mindenütt méltó buzgalommal és pontossággal, minek bizonyítéka 
az, hogy a körökből az ekklézsiák által fizetendő évi illetékekből 
az 1878. év utolsó napjáig hátrálékban van . . 285 frt 50 kr. 

Belső ember afiaitól 387 frt 50 kr. 
Esketési díjakból a Sepsi Miklósvári kör ki-

vételével, honnan e czimen befolyandók befolytak 98 frt 50 kr. 
együtt 771 frt 50 kr. 

Ezek a hátralékok lényegesen gátolván a nyugdíj alap óhaj-
tott gyarapodását, az E. K. Tanács megtette intézkedéseit, hogy a 
hátralékban levő összegek miként a múltra nézve, ugy jövőben is 
pontosan befolyanak, szigorúbb eszközök alkalmazásával is. 

iVz esperesi évi vizsgákat egyes ekklézsiáink létezése és gya-
rapodása egyik biztositékának; a vizsgálatokról szóló jegyzőkönyve-
ket egyes ekklézsiáink élete tükrének tartván, az E. K. Tanács az 
ekklézsiák életének és munkásságának nyilvántartásáért kiváló gon-
dot fordított az esperesi vizsgálatokról szóló jegyzőkönyvek meg-
vizsgálására Örömmel jelentheti az E. K. Tanács, miszerint egyes 
ekklézsiáink erkölcsi élete, vagyoni állása nem csökkent, sőt gya-
rapodás vehető észre. A nyári templom utáni tanítás több helyen 
elhanyagoltatott ugyan, s áta ában némileg lazult; az E. K. Tanács 
azon meggyőződésben, hogy ez ősi intézményünk egyik tényező arra, 
hogy hitfeleink, különösen az iskolából kikerült felserdült ifjúság a val-
lásban gyakoroltassék, a vallásos és erkölcsös élet ösvényén vezet-
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tessék, melegen ajánlja annak buzgósággal és a lehető legnagyobb 
hatással leendő gyakorlását jelenlevő esperes és pap afiai figyelmé-
be, hivatkozván angolhoni afiai ^példájára, kiknél a mély vallásos 
érzés a tevékeny vallásos élet kiváló tenyészdéje és fejlesztője a 
vasárnapi iskola és a vasárnapi vallásos tanitás. 

A vallás és az egyház iránti vonzalom némi lazulásának a 
presbyteriumok lanyhulásának tulajdonitható, hogy belső ember afiai 
javadalmai nem mindenütt folynak be kellő pontossággal és kellő 
mértékben, sőt több helyen volt kénytelen az esperesi vizsgáló szék 
a polgári hatósághoz folyamodni azok felhajtása iránt; e tekintet-
ben örvendetes jelenség T orda-Aranyos kör, hol esak nagyon kevés 
esetben látta szükségét a vizsgáló szók az ekklézsiai hatóságot e 
tekintetbeni kötelességére figyelmeztetni. 

Átalános volt a panasz, hogy egyes ekklézsiáink pénzei rosz-
szul kezeltetnek; ma is hallunk ez irányban panaszt; az 1878-dik 
évben tartott esperesi vizsgálatokról szóló jegyzőkönyvek nyomán 
örömmel győződött meg az E. K. Tanács, hogy a panasz alapja év-
ről évre gyöngül az által, hogy a pénz-vagyon kezelése mindenütt 
javul; a pénz- vagyon gyarapszik. 

Az E. K. Tanács vonatkozó iutézkedései közül azt, hogy 
a kötlevelek mellett álló tőkék biztosíttassanak, a kötlevelek minő-
ségei nyilván tartassanak, a hiányosak újakkal cseréltessenek, kez-
dik foganatba venni, a miben a többiek között, marosköri hatósá-
gunk kiváló gonddal fáradozik. Az a szokás, hogy a béfolyni kelle-
tett, de tényleg bé nem folyt beveendők a számadók terhére bé-
vetteknek jegyeztessenek, az E. K. Tanács intézkedésére megy ki 
a szokásból; intézkedett az E. K. Tanács, hogy a kamatok új köl-
csönök képpen az adósokon ne halmoztassanak, hogy ezek fizető 
képessége ki ne merittessék; ez intézkedés nyomán a kamatok 
tényleg pontosabban kezdenek befolyni; akimutatásokban a kamat-
hátralékok jeleztetnek, mindenek felett pedig a kamatláb szállít-
tatott. 

Az ekklézsiák jövedelmeinek tetemes része fordíttatott épít-
kezésekre, épületek fentartására; 10 ekklézsiában voltak nagyobb 
szerű építkezések ós újítások; ezek közül háromban új szép papi 
lakok építtettek, kettőben tanítói lakok és iskolaházak, a többiek-
ben inkább a templomokon és tornyokon tétettek építkezések. 

Építkezéseik és rendes kiadásaik fedezése mellett az ekklé-
zsiák az 1878. évben is csak bevétel ós kiadási különzetben 9739 
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frt. 74 kr. pénztári maradékot, tehát tőkegyarapodást eszközöltek ; 
melyben nincsenek leszámitva a korábbi évekből befolyni kelletett 
liquidumok, be nem folyt, hátralékban levő kamatok és egyéb be 
nem folyt beveendők. 

A kolozs-dobokai körön kívüli más hét körben levő ekklé-
zsiáink összes pénzvagyona az 1878 év végével 161,840 frt 8 kr. 

Magtárak gabonában 12,852 véka, 
pénzben 3,818 frt. 60 kr. 

Kétségkívül szép összeg, örvendetes és biztató jelenség, de 
tagadhatatlan, van e szép képnek komor háttere, mely ha nem 
is aggodalomra, minden esetre megfontolásra nyújt alkalmat és 
okot. 

Ugyanis, ha a Torda-Aranyos körben feltüntetett 62,102 frt. 
96 kr. tőkéből levonjuk a toroczkai, toroczkó-szentgyörgyi és pár 
a korbeli ekklézsiánknak értékpapírokban álló tőkéit , melyek az 
állani hitelén feküsznek, s ha számításba veszszük is, hogy azon 
köri pár ekklézsiánk birtokába jutott községi korcsoma-regale je-
len jövedelmének a kimutatásban tényleges vagyonúi vétetett fel 
6%-os tőkéje, mégis, kivált verespataki meg abrudbányai ekklé-
zsiáinknak tőkéit valamint a magtárak fennebb jelzett gabonabeli 
és pénzösszegét egyesítve, bátran 150 ezer forintra tehetjük azt az 
összeget, mely ekklézsiáink összegével szemben az ekklézsiák egyes 
tagjait — ugyanannyi hitbeli afiait terheli; mely terű annál súlyo-
sabb, mert az E. K. Tanács határozata ellenére több helyt áll meg, 
hogy az adósok a megállított 8%-on feljül 10, sőt magasabb szá-
zalékot is fizetnek; tagadhatlanul ezen gyors tőkenövekedés az ek-
klézsiák javára történik, és a fizetett kamatokat ugy lehet tekin-
teni, mint az ekklézsiák javára tett áldozatokat; de ezen áldozatot, 
ha annak is veszszük hitbeli afiainak kölcsönre szorult — tehát 
szegényebb osztálya hordozza — akarva nem akarva — tisztán be-
szélve kénytelenitve, miért azon hitbeli afiai az ekklézsiákban meg-
annyi uzsorást tekintenek, a mi a vallás és különösen az egyes ek-
klézsiák ügyeihez való vonzalmat és ragaszkodást tetemesen csök-
kenti; ezért méltán helyeselhető a Torda-Aranyos körben legutóbb 
tartott esperesi vizsgálat azon határozata, mely szerint az ekkló-
zsiai hatóságokat oda utasította, hogy forgó tőkéiket takarékpénz-
tárilag kezeljék vagy értékpapírokba helyezzék, de csökkenti az adós-
sággal nem terheltekben is a buzgalmat a tőkében való bizakodás, 
a miből magyarázható azon egyre gyakoribb jelenség, hogy egyes 
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ekklézsiáink kivei a kepefizetés alól menekülni iparkodnak: s az 
egyház ügye nem kezd a hiveknek szivöken feküdni. 

Vallásfelekezetünk keblében ugyanis az egyetlen alkalom, mi-
dőn a hivek előtt az ekklézsiáknak egyenesen áldozni, adózni alka-
lom nyilik, az uri vacsora vételkori alkalmakkal a perselyekbe 
való áldozat. Az irt 7 körben összesen 504 frt. 80 kr. gyűlt be 
e czimen; fejenként alig egy krajczár, minden esetre csekély összeg; 
s ha bár nem is tekintheti az E. K. Tanács ezt egyenesen a val-
lásos buzgóság mértékének, (le azon gyanút kelti, hogy az ekklé-
zsiák vagyonukbaní bizakodásának és azon hitének, hogy a hivek 
a kamatokban eléggé teljesitik ez iránti kötelességöket van ebben 
befolyása. Innen magyarázható, hogy az 1719 frt . csekély tőkével 
biró, különben sem népes Felső-Fejér körben csak 5 frttal gyűlt 
be kevesebb perselypénz, mint a 34 ezer frttal biró sokkal népe-
sebb Sepsi-Miklósvár körben, s a 4174 frt tőkével biró Küküllő 
körben 16 frt 26 krral több perselypénz gyűlt be, mint a 28,729 
frttal biró sokkal népesebb Maros körben. 

Az ekklézsiák pénzügye jelentőségénél fogva méltán igényli 
mindnyájunk figyelmét. 

Tudomására jővén az E. K. T. Tanácsnak, hogy vasutaknál 
egyes hiveink vannak alkalmazásban, kik maguk és családjaik semmi 
vallásos oktatásban nem részesülnek, s az előforduló vallásos gya-
korlatokban más felekezetű és nemzetiségű papok útján részesül-
nek; az E. K. Tanács megkezdette esperes afia útján az ily szét-
szórtan lakó hitfeleink számáról és tartózkodási helyéről jegyzéket 
készíteni, a czélból, hogy ha lehetséges eszközölje, hogy az ilyenek 
vallásos oktatásban részesüljenek s a családaikban előforduló vallá-
sos gyakorlatok papjaink által tétessenek meg. 

Küküllő kör által kifejezett azon nézet, hogy vándor papsá-
got szervezzünk az ily tények ál tal : egyre indokoltabbá válik, de 
alap hiányában még lehetetlen. 

Vallásfelekezetünk kebelében, az ekklézsiákban béke uralko-
dot t ; öt eset volt, mdőn hallgatók pap vagy mester afiai ellen pa-
naszt emeltek; a kifejlett egyenerlenkedési esetek közül hármat si-
került az E. K. Tanácsnak ohajtá-ához képest köri hatóságaink 
névszerint illető felügye ő gondnok afia közbejárásával békésen el-
intézni és az egyenetlenkedő feleket megnyugtatni; egy ügy újabb 
íölelevenités okán tárgyalás alatt áll; egyesetben, midőn egyik ek-
klézsiánk létele lett kérdésessé, az E. K. Tanács azon kellemetlen 
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kötelességet volt kénytelen gyakorolni, liogy illető pap afiát közi-
gazgatási utón ideiglenesen, lehető alkalmaztatásáig tisztességes nyu-
galomba bocsátotta. 

A legutóbb tartott E. K. Tanács által elintézés végett az E. 
K. Tanácsra bizott közigazgatási ügyeket az E. K. Tanács elintézte, 
azonban a passió szövegének és dallamának, valamint a papszente-
lési módozatok reformálása, és az úri imának úri szent vacsorák vé-
telekor hányszor leendő mondására tett indítványokra a köri közgyűlé-
sek vélekedései csak Julius hóban érkezvén be, s azokat az E. K. 
Tanács megvizsgálás ós véleményes jelentés tétel végett a főt. püs-
pök urnák átadván, azok elintézése ez úttal még függőben marad. 

Jakab Elek aha beküldvén Dávid Ferencz emléke czimti köny-
vét, melyet az E. Főtanács 13.—1877. sz. alatti bátározatához ké-
pest irt és adott ki, az E. K. Tanács kiváló örömmel fogadta, mert 
az 1877. évi Főtanács azon forró óhajtását, hogy Dávid Ferenczünk-
nek a mai napon egy hozzá méltó szellemi emlék emeltessék meg-
valósulva látja. A fenn jelzett E. Főtanácsi határozat 4-ik pontja 
"értelmében Jakab Elek afiának adandó 400 frt . tiszteletdíjnak kia-
datását elrendelte, valamint azt is, hogy 50 teljes példánynak ára 
125 forintban a példányok beszolgáltatásával hasonlóan kifizettessék; 
ezen példányokat a határozat szerint csak elajándékozni, de elárusí-
tani nem lehet; azokról később fog az E. K. Tanács a határozat 
értelmében intézkedni. Az E. K. Tanács a maga részéről meg van 
győződve, hogy a Mélt. és Főt. Zs. F. Tanács, valamint ügyünk 
iránt melegen érző egyes afiai teljes készséggel fogják méltányolni 
Jakab Elek afiának azt a lankadatlan buzgalmát, mely szerint nem-
csak terhes és szakavatott munkásságot, de jelentékeny anyagi ál-
dozatot és béfektetést igénylő művével ez emlékezetes napon val-
lásfelekezetünk örömét fokozni, e nap díszét emelni sietett. 

Fordulván elé esetek, hogy polgári közigazgatási hatóságok 
köri egyházi hatóságaink kikerülésével falusi népiskoláinkat illető-
leg in ézkedtek, sőt némely egyh. hatóságaink megyei polgári köz-
igazgatási hatóságok intézkedéseit végre is hajtották, az E. K. Ta-
nács azon okon, mert ily módon a közigazgatás rendje megzavarta-
tik s mert a polgári közigazgatási hatóságok intézkedései könynyen 
ellenkezheinónek az E. K. Tanácsnak vallásfelekezetünk önkormány-
zati jogán alapuló intézkedéseivel s álláspontjával, s mert a jelzett 
iskolák ügyét igy nem lehet nyilván tartani, az megrendelte köri 
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hatóságainknak, hogyha polgári közigazgatási hatóságoktól iskolák-
ra vonatkozó megtalálásokat kapnak, a megtaláló hatóságoknak Ír-
ják meg, hogy megtalálásaikkal forduljanak az E. K. Tanácshoz. 

Az országos nyugdij intézet felállításával több rendbeli vitás 
kérdések fordultak elé; a közoktatási kormányhoz több versben tett 
feliratai után ez ügy 33,375—1878 számú közoktatási kormányi 
rendelet által véglegesen elintéztetett, mely szerint meglevő isko-
láink tanítói az országos törvény értelmében kötelesek az intézet-
nek tagjai lenni; ellenben azon pap afiai, kik egyszersmind iskola-
tanítók is, a nyugdij intézetbe való lépéstől felmentettek, valamint 
azon ekklózsiáink is, melyekben nincs iskolatanitó, hanem a papok 
egyszersmind tanitók is, a mit a többi protestáns felekezetek, csak 
az idézett kormányi rendelet kibocsátása után igyekeznek kiesz-
közölni. 

Fordulván azonban eset elé, hogy ily afiától mégis fel akar-
ták az illető pénzügyi hatóságok az évi illetéket venni, az E. K. 
Tanács felirt a közoktatási kormányhoz, hogy az illető hatóságok-
hoz jelzett ren&eletéhez képest tegyen intézkedést, hogy ily pap 
afiai és ekklézsiáink ne zaklattassanak. 

A polgári közigazgatási hatóságok egyenesen több esetben fel-
terjesztései nyomán a közigazgatási kormánytól jeleztettek több fa-
lusi népiskoláink hiányai; az E. K. Tanács intézkedett köri ható-
ságainkhoz a hiányok lehető pótlása eszközléséről; másfelől f. évi 
ápril 27-ről 55. szám alatt a közokt. kormányhoz azon iskoláink 
ügyében részletes felterjesztést tett, melyben felfejtette, miszerint 
maga részéről nem tartja lényeges fogyatkozásnak, sok oly dolgot, 
melyek fogyatkozásokul és hiányokul jeleztettek, hogy például több 
iskolának nincs deczkázott, hanem csak tapaszos padolata, hogy ve-
teményes kertei ós gazdasági mintahelyei nincsenek; ellenben ohaj-
tandónak jelezte a faiskolák állítását, a mit köri hatóságaink ma-
gok is szükségesnek ismervén, azok szerzésében ós beállításában 
mutatnak is némi igyekezetet. 

A faiskolák állításának ügyét melegen ajánlja most is az E. 
K. Tanács a Mlgs. zsinati Főtanács és köri hatóságaink figyelmébe; 
valódi örömére szolgált az E. K. Tanácsnak, midőn két ekklózsiánk 
számadásaiból látta, hogy azon ekklézsiáknak a faiskolából bevé-
tele volt. 

Feliratában felfejtette az E. K. Tanács, miszerint a maga ré-
széről azt sem tartja hiánynak, hogy falusi iskoláinkban nem foly-
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tattatnak iparágak, minthogy ezek nem illeszthetők bé és nem tar-
toznak népiskoláink munkálkodásának keretébe. 

A lefolyt évben is több ekklézsiáink iskolája helyett állíttatott 
községi vagy állami iskola, jelesen Torda-Aranyos körben, honnan 
e tekintetben némi kellemetlenségek és bajok jeleztettek, a meny-
nyibon a községi iskolák beállítása és életbeléptetésével különösen 
pénzügyi nehézségek fordultak elé; ezek azonban illető iskoláinkra 
zavaró hatással nem lehetnek, az E. K. Tanács csak addig enged-
vén meg ekklézsiáinknak, hogy isko'áikat megszüntessék, míg a köz-
ségi vagy állami iskola áll; mihelyt ez megszűnik, az ekklézsiák 
iskolája azonnal megkezdi munkálkodását. Éppen ezért s egyéb te-
kintetekből melegen ajánlja az E. K. Tanács köri hatóságaink fi-
gyelmébe, hogy községi meg állami népiskolák állításánál igyekez-
zenek oda hatni, hogy iskolatanitóink a jelzett iskolákban tanítókul 
alkalmaztassanak. 

Azt a szerződést, melyet a Mlgs és Főt. E. Főtanács 23—1878 
számú végzése szerint, tordai iskolánkat ille'őleg az állami közokt. 
kormánynyal kötött és a maga részéről elfogadott ós megerősített, 
a közokt. kormány is elfogadta és megerősítette s annak nyomán a 
közel mult 1878/9 tanév kezdetével életbe is lépett, a szerződésben 
megjelelt lak- és tanhelyiségek, tanszerek és eszközök leltár mellett 
átadattak. 

Az E. K. Tanács kötelességének ismerte ez iskolánk működé-
sét nyilván tar tani , e czélból a vizsgákra mindig bizztosokat kül-
dött; a beérkezett értesítésekből azt látván az E. K. Tanács, hogy 
az államkormány ez iskola mellé a maga részéről kinevezett taní-
tók között nem alkalma tanítót is alkalmazott, ezért f. évi aug. 
17-én 98. szám alatt meghatározta, hogy ezen körülménynek a köz-
oktatási kormány tudomására hozatala mellett kéressék meg a köz-
okt. ministerium, hogy a tordai közös iskola mellé a maga részéről 
is minden tekintetben annyira alkalmas és semmi tekintetben kifo-
gás alá nem jöhető tanítókat alkalmazzon, mint a milyenek azon 
tanár afiai, kik vallásfelekezetünk részéről alkalmazva vannak. 

Tudomására jővén az E. K. Tanács annak, hogy a beálb'tott 
I. és II. vegyes osztályokban igen sok féle tantárgyal vannak el-
halmazva a növendékek: fennebb jelzett szám alatt felhívta tordai 
iskolánk igazgatóságát, hogy a polgári iskolák tantervének oly meg-
állítását eszközölje, mely a szerződés VII. ós VIII. pontjaival ösz-
hangzásban legyen, s az osztályokban éppen ezek szerint a gymna-
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siumi tantárgyak kellő kiterjedésben taníttassanak annyival inkább, 
mert a beállított I. és II. oszt. összes növendékei közül csak há 
rom növendék nem tanult latin nyelvet; tehát ezen osztályok gymna-
siumi osztályoknak is tekintendők. 

E jelentés rendén eléterjesztett intézkedések bővebben megte-
kinthetők az E. K. Tanács vonatkozó jegyzőkönyveiben. 

3. Pénzügyi jelentés. 
Pénzügyi jelentésünk rendén a következő fontosabb ügyekre 

és mozzanatokra szorítkozunk: 
a.) a mi a mult évi jelentés alkalmával reménynek mutatko-

zott, a Sándor Mózes-féle hagyaték megnyerését ma már ténynek 
nek mondhatjuk. Az E. K. Tanácsnak idei junius 15-ki ülésében 
jogügyész Molnár Sándor afia bejelentette, hogy a néhai Sándor 
Mózes hagyatéka iránt folytatott perben mindhárom bíróságnak ked-
vező ítélete ellen alperesek részéről beadott semmiségi panaszt a 
kir. Curia mint semmitő szék elvetette s igy a hagyaték kolozsvári 
főtanodánk részére jogérvényesen ki van Ítélve. E jogórvényes Íté-
lettel egy 30 éven át tartott jogbitorlás lett megszüntetve s egy 
nemes czólu hagyomány rendeltetésének átadva. Mire becsülhető a 
hagyomány anyagi értéke, biztosan meg nem mondható mindaddig, 
míg a birói átadás s az E. K. Tanács által elrendelt leltározás meg 
nem történt. Annyit jelezhetünk, hogy áll Körösbányán egy a piacz 
szebb részén fekvő, kőből épült, cseréppel fedett, de rongált ház-
ból, s mintegy 20 hold külső fekvőségből. De már az nagy nyere-
ség, hogy vallásközönségünk megszabadult egy hosszas per meg-
megújult kiadásaitól. 

Elvégre a Lőrinczi-féle hagyományról is jelenthetjük, hogy befi-
zettetett. Már a mult évi Főtanács idején beadta ugyan egyik kezelő 
biztos Fekete Pál aa. az irt hagyományról számadását a kezelés 
egész idejéről, mindazáltal e számadás megvizsgálás és határozás tár-
gyát csak a jelen év folytán képezhette, midőn a számadás egyes 
tételeit tanúsító okmányok 71. p. sz. alá beadattak. Ekkor az E. 
K. Tanács és a másik egyenlő örökös t. i. a kolozsvári ekklézsiánk 
által kiküldött vegyes bizottság mind a számadást megvizsgálta, 
mind pedig ennek alapján a hagyomány pénzbeli összegét megállít-
ván, a két hagyományozott testület közt az osztályt megcsinálta s 
ezt jóváhagyás végett jelentés mellett az E. K. Tanács és ekklézsia 
elé terjesztette. A hagyományösszeg tíz évi gyarapodással jelen évi 
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jul. 1-ső napján 15,796 frt. 29 kr. midőn a közpénztárnak jutott 
7898 írt. HVa kr. Most már tehát a Lőrinczi-féle hagyomány mél-
tán szolgálhat egyik alapjául évi költségvetésünknek. A E. K. Ta-
nács a n. kegyeshagyományozó emlékének kegyeletben tartása mel-
lett a Lőrinczi Mihály sírja fölé egy díszes sirkő felállítását ren-
delte el. (108. 119—1879. p. sz. a.) s egyúttal a gondos kezelésért 
is köszönetet szavazott Fekete Pál és a már fájdalom néhai Magya-
ri Mihály afiainak. 

Az 1876. évi árkosi zsinaton hagyományként bejelentetett, ké-
sőbb életjáradéki szerződés mellett birtokba vett s a sepsi. szt. ki-
rályi ekklának árverésen eladott s. szt. királyi Bagoly-féle birtok 
ára ez év folytán teljesen befizettetett, sőt az eladott ingóknak is 
egy része. E hagyomány 4000 frtig tőkésítésre levén rendeltetve, 
tehát a begyült pénz takarékpénztárilag kezeltetik. 

Szintigy takarékpénztárba-helyeztetik azon évi 1000 frt. ha-
szonbéri összeg, melyet az állam a tordai iskoláért már is fizetett 
az 1878-ban kötött szerződés értelmében. 

Megfizette az állam az országos költségvetés rendén megsza-
vazott államsegélyt is 1879-re 4750 írtban, még pedig ez úttal bó-
lyegmentes nyugtára. Az E. K. Tanács ezzel szemben az 1878 évi 
államsegély felhasználásáról számadását az illető ministeriumhoz 
felküldötte, a jelen évi segély felhasználására vonatkozó javaslatát 
pedig a Főtanács eleibe hozta. A ministerium a felküldött száma-
dást már jóvá is hagyta, de reményli az E. K. Tanács, hogy a Fő-
tanács is jóváhagyó tudásul veszi azon 400 frt előlegezést, melyet 
a E. K. Tanács a sz. keresztúri templom kiigazítására a jelen évi 
államsegélyből előlegesen utalványozott ós már kiadott. 

A jegyzőkönyvnek több pontja, de különösen a jogügyész év-
negyedes jelentései bizonyítják, hogy ez év alatt is sok oly tőke és 
kamatbeli követelés folyt be, melyek legalább részben elveszettek-
nek voltak tekinthetők, némelyik önkénytesen, fájdalom, a nagyobb 
rósz a jogügyész erélye és lankadatlan buzgalma következtében. 

Valamennyi befizetés között legszebb jelenség a kis-solymosi 
ekklézsiáé. Nem követelte a E. K. Tanács s mégis fizette az 1857-
ben elvállalt 600 pfrt tőke tartozását. Vajha igy cselekednének a 
többi tehetősb ekklézsiák is s ez által elősegitnék culturalis fela-
datainkat. Nevezett ekkla tudtunkkal lassanként gyűjtögette filléreit 
e czélra újabb bizonyságául annak, hogy a kitartó áldozatkészség 
parányi erővel is szép dolgot mivelhet. 
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A mult evi Főtanács 44. sz. alatt elrendelvén magyar vasúti 
kölcsönkötvények vásárlását is , e rendeletnek megfeleloleg az E. 
K. Tanács a különböző alapokhoz befizetett tőkepénzekből vagy tő-
késítésre rendelt pénzekből több mint 15 ezer f r t értékű vasúti 
kölcsönkötvényt vásároltatott és pedig oly előnyösen, hogy a kilá-
tásba helyezett 6% kamat aranyban valósággal be is jött. S midőn 
jelen év folytán, a magyar hitel emelkedésével, látta az E. K. Tanács, 
hogy nagy számban levő s kisorsolás alá későn jövő úrbéri papi-
rainkból 82% beváltással előnyös vásárt lehet csinálni, 15 ezer frt. 
névértékű papir eladatott és a pénzt 6% kamat mellett a kolozs-
vári pénzintézeteknél elhelyeztetett. Kamatban ez úttal nem nagy 
ugyan a nyereség, de remélhető, hogy adandó alkalommal más ér-
tékpapírokban való elhelyezéssel jelentékenyebb lesz a haszon. Kár 
nincs semmi esetre, sőt a vásárolt vasúti kötvényeknél már is je-
lentékeny börzei áremelkedés mutatkozik. 

Ugyancsak a mult évi Főtanács 45. szám alatt a tandijak föl-
emelését főiskolánkban a nem unitárius aloszt. tanulóknál meghatá-
rozván, ez az iskolai jövedelmekben mintegy 200 fr t gyarapodást 
eredményezett. 

Azonban daczára a jelzett több oldalú gyarapodásnak, daczá-
ra annak, hogy alaptőkéink értékpapírok kisorsolása által is gyara-
podtak, költségvetésünk még most is hiánylattal kerül a Főtanács 
eleibe, még mindig áldoznunk kell az oly régen várt szebb jövő érdeké-
ben. Kétségtelenül biztatólag hat sokakra azon tényállás, hogy bár 
eddigi költségvetéseink is többnyire hiányt jeleztek, mégis visszae-
sés nem, sőt évről évre haladás volt észlelhető mind anyagi, mind 
szellemi viszonyainkban. E tényállás bizonyos, sőt elvitázhatlan, s 
talán nem helytelen ennek okát — főleg az emlékezetes, népes zsinati 
gyülekezetben — említeni annyival inkább, mert alkalmul szolgál egy-
úttal a hálaérzelemnek is ismételt kifejezésére. Ennek oka Isten 
segedelme, saját erőnk kifejtése mellett ott van a nemes angol és 
amerikai hitrokonok áldozó szeretetében. Angol hitrokonink a mel-
lett hogy hozzájok küldött ifjaink oktatása által szellemi tőkénket 
gyarapítják, pénzbeli segélyeikkel sem maradtak el. Paget hitroko-
nunk útján 1859 ben, mikor legnagyobb volt szorongattatásunk 1231 
font sterlinget vagyis 13414 frtot küldtek. Később Paget Károly 
az ipa, az oly szép reményű de korán elhunyt Paget Olivér emlékére 
5000 frt alapítványt tet t azon tanuló ifjak számára, kik az angol nyelv-
ben legtöbb haladást tanúsítnak, — ós e szép iskola itt Keresztu-
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ron, a Székelyföldön, az unitáriusok zöme között, hogy felszerelve lett 
azon 2375 frt. nemes ajándéknak köszönheti, melyet a mi ügyünk 
buzgó apostola ifj. Fretwell János gyűjtött angol hitrokonink között. 
És Amerika, az egyházi és polgári szabadság e dicső hona, szintén 
nem maradt el segélyével. Értesülvén ottani hitrokonink a magyar 
unitáriusok szükségeiről, első sorban ;a Channing művének magyar 
nyelven kiadására áldoztak jelentékeny összeget, 500 dollárt, azu-
tán pedig főiskolánk mellett 'két tanári széket, az úgynevezett 
Channing és Pristley tanszókeket állították fel. 

S e czélra 1874-ben (13910/* font st.) 1546 frt 56 kr. 
1875-ben (163e/9 font st.) 1816 frt 55 kr. 
1876-ban (U918/8 - f 8078 font st.) 2324 frt 80 kr. 
1877-ben (976/n - f 50 font st.) 1776 frt 10 kr. 

négy év alatt együtt 7464 frt 01 kr. 
küldöttek. 

1878-ban a segély küldés megszűnt s a tanerők szaporítása mellett 
részben ez is okozza a költségvetésben jelenben mutatkozó hiányt, 
mert bár a segély megszűnt, — reméljük hinni fennakadt, — mind-
azáltal tanügyünk érdekében az eddigi tanári székeket fenn kell tar-
tanunk s költségvetésünket is e szerint kellett készítenünk. Azonban 
bízunk Istenben, mely magát a kicsinyek erejében is már sokszor 
megdicsőítette, hogy részint hátralékköveteléseink, részint a meg-
megújuló áldozatkészség fedezni fogják hiányainkat. 

Szintén amerikai ama nagylelkű nő Richmond Anna, ki ugyan-
csak főiskolánknál egy tanszék fenntartását 10 évre elvállalta s en-
nek megfelélőleg 5 év alatt már összesen 460 font st.-ben 5388 
frtot küldött. 

A pénztár vizsgáló bizottság, számvevőszék és e kettőből ala-
kult pénzügyi bizottság év folytán szükséghez képest többször ösz-
szehivatott és dolgozott. Jelentéseit az E. K. Tanácshoz beadta, on-
nan pedig mint főtanácsi ellátás alá tartozók, nagy részben Főta-
nács elé lesznek terjesztve. Itt átalánosságban csak annyit emiitünk 
meg, hogy a bizottsági jelentések nyomán az E. K. Tanács maga is 
hatáskörében intézkedett, hol szükséges volt. A beadott számadá-
sokból 4 darab idő rövidsége miatt — a mint ezt a számvevő bi-
zottság bejelentette — nem lett megvizsgálva, ezek közt a tordai 
közép tanoda pénztárnokáé. 

Végül örvendetes tudomásul hozzuk Főtanács eleibe, hogy 
Dr. Szöllősi Máté, zilahi orvos, ez emlékezetes Zsinat ötletéből azon 
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hálából, hogy 1868-ban főtanodánkban tett érettségi vizsgát, a fő-
tanoda javára 500 frt. alapítványt tett és pedig 200 frtot a kórház-
alap javára, 300 frtot nevelési czélokra, és hogy ebből 100 frtot az 
alapitványlevéllel egyidejűleg be is küldött. Az E. K. Tanács maga 
részéről köszönetet határozott. 

4 . F ő p a p i t ö r v é n y s z é k i j e l e n t é s . 

A főpapi törvényszék a mult 1878. évi sept. 1. óta (a mult 
évi főtanács után (1878—25-27/8 az év végéig) tárgyalt 36 szám 
alatt, melyek közül Ítélet volt 29. A mult 1878 évi tárgyalások 
összes száma 104, az itéletské pedig 75. 

A jelen 1879. év első napjától aug. 23-ig a tárgyalások ösz-
szes száma 62, melyek közül Ítélet 43. A mult évi főtanács óta 
tehát (1878 aug. 25—27 óta) máig a tárgyalások összes száma 98, 
melyek közül Ítélet összesen 72. 

A főpapiszék a mult évi főtanács óta is több intézkedést tett 
arra nézve, hogy a válóperek kezelése a változott körülmények és 
viszonyok kívánalmához képest formailag is a lehető szabatosan 
folyjon egyházunk és az ország törvényei megtartásával bélyegzés 
ós kiállítás tekintetében. 

VI. 

Elintézett ügyek. 
1.) A Főtisztelendő Püspök ur a következő jelentést tette Ke-

lemen Beniámin kedves afiának újabb adományairól: 
a.) Hivatkozva Szent-István első magyar király, fájdalom mái-

elavult e törvényére: „Cui Deus decern dederit, decimam Deo det" 
a mit a nemes adományozó eddig is szeme előtt tartott és teljesí-
tett, azon reményben, hogy példája utánzókra talál, a Dávid Ferencz 
háromszázados ünnepély emlékéül 5000 frt alapítványt tett a val-
lásközönség javára véghagyományilag, halála után életbe lépteten-
dőleg. Az alapító levelet rövid időn be fogja adni az E. K. Tanács-
hoz, ugyanakkor az alapítvány czélját is megjelöli. 

b.) Azon reményben, hogy a Dávid Ferencz alapítvány növe-
lése ezután is folyamatban marad, erre 250 frt újabb adományt tett 
és fizetett be erd. urb. kötvényekben. 

c.) A jelen innepélyre irt oda szerzőjének, kinek nevére ala-
pító afia tanulótársának és halálig legőszintébb barátjának Bölöni 




