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Az Olvasónak üdvét! 

A midőn a bányakerületi superintendentia megbízásából 
ezen Utasításokat kibocsátom, szükségesnek tartom azokat 
némely tudnivalók feleml/tésével bevezetni. 

Apáink az 1791 ζι-inaton meghozták az egyház közigaz-
gatására vonatkozó cánonokat, azon reményben, hogy azok, 
megnyervén majd a királyi szentesítést s a törvényhozó testület 
hozzájárulását, egyházi bel- és küléletünknek mind meg annyi 
bástyái leendenek. A szentesítés nem következvén be, az így al-
kotott cánonok a törvény erejére nem emelkedhettek. Hogy egé-
szen irott malaszt ne maradnának, apáink ugy kívántak segí-
teni a dolgon, hogy a zsinat cánonait, utasítások czíme alatt, bei-
kormányzati szabadságuk felhasználásával, mindenki által meg-
tartandó közgyűlési határozatokká változtatnák át. Elég bölcsek 
valának, koruk mostohaságát ismerve, e szándékukat be nem 
vallani, hanem e lépésöket Hamaliar azon szavaival indokolni 
„quod leges contuberniorum, qua obsoletae, extra usum devene-
runt et eviluerunt." Legkevesebbé sem kétlem, hogy a Hamaliar 
Márton suprens által 1800-ban készített utasítások az általam fö-
nebb jelzett felfogás szüleményei. 
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Azok között, kik Hamaliarnak e téren kifejtett munkás-
ságában liiven osztakoztak, még Radvánszky János akkori kerü-
leti felügyelő és Ambrózy Sámuel akkori kerületi főjegyző nevei 
méltók arra, hogy a későbbi kor tisztelettel említse azokat. Az 
ezen férfiak által, a régebbi utasítások nyomán s azoknak szám-
bavételével, de egyszersmind és még inkább a zsinati cánonok 
ügyes beszövésével készült munkálat, 1801 aug. 20-dik napján 
tétettek le a Pesten tartott kerületi közgyűlés asztalára. A köz-
gyűlés leküldötte azokat az esperességekhez véleményadás vé-
gett. Ε vélemények 1802 folytán beérkezvén s még azon év végső 
hónapjaiban összeállítatván, végleges megállapítás, elfogadás és 
szentesítés végett, a Beszterczebányán, 1803 jan. 18 és 19 napjain 
e g y e d ü l e v é g r e e g y b e h í v o t t közgyűlésen, előterjesz-
tettek. It t aztán a 73-dik pont alatt a következő határozat hoza-
tott : Reverendissimus Dominus Snperattendens praesentavit opi-
niones Senioratuum, super Jnstructionibus pro muniis ecclesi-
asticis defungentibus, ex conventu Superint endentiali Pestano 
ddto 20 Aug. 1801 cum iisdem Senioratibus communicatis et 
simul opus Instructionum per Eundem ad eas opiniones modifica-
tum; — easdem ad praementionatas, opiniones in praesenti con-
ventu modificatas, p r o c o n g r u o o b s e r v a m i n e e x t r a -
d a n d a s d e c e r n i . Ε rövid határozat hasonlít oly kicsiny tükör 
höz, melyben egy nagy vidék közel fekvő tárgyai teljes világí-
tásban tűnnek fel, míg a háttér kékellő messzeségében minden 
színek összefolyván, a vidék alakját csak sejtetik. Az üdvös in-
tézmény a zsibongó Pesten kezdeményeztetik, a csendes Besztercze-
bányán érleltetik meg ; a kerület egyetemes és életbevágó érde-
kei hozatnak mozgásba s a hullámok egy két köztiszteletü férfiú 
iránti bizalomnak biztos kikötőjében csillapulnak le; mint a ta-
pasztalás bizonyítja, az egyhez messze jövőjébe kiható reudsza-



— ν — 

bályok hozatnak s két rövid nap csaknem nesztelenül határoz 
felettük 5 a szentesítés szavai, távol minden e nemben divatos ün-
nepélyes, szó'rszálas és hangzatos bőségtől, oly egyszerűek és rö-
videk, mintha a szentesítők tartózkodnának világosabb nyelven 
szólani. Mindezekben a sejtelemnek szabad tér nyilik,de szerin-
tem a valóhoz azok járnak legközelebb, kik ezen eljárás hátteré-
ben a kor sötét, fenyegető felhői közt, az apák bölcseségének sze-
rény fényét látják derengeni. 

Mármár hét évtizede annak, hogy ama beszterczebányai 
határozatból kikerült Utasítások sinórmértékül szolgálnak kerü-
letünk nyilvános életében , s a tisztelet saját határozataink, a ke-
gyelet a bölcs apák iránt, mindenek felett pedig a 70 éves gya-
korlat csaknem a törvény és cánon magaslatára emelték azokat. 

De az egyházi élet haladó fejlődései elkerülhetlenül szük-
ségessé tevék , ezen kerületi utasítások ujabb átdolgozását. Su-
perintendenssé lett elválasztatásom után , azt kérdeztem magam-
tól, hogyan lehetne a közigazgatást legczélszerübben szabályozni? 
Két út állt előttem, új szabályok alkotása, vagy az ó szabályok 
módosítása. Nagyon közel fekvő okok, az utóbbit választatták 

/ 

velem. így lőn, hogy az apáktól öröklött s egyházunk termé-
szete és szokása által szentesített módszerhez hiven 

1. A régebbi utasítások átdolgozása, egy Kubínyi Ágos-
ton elnöklete alatt kiküldött bizottmányra bízatott, melynek tag-
jai Fabó András, Fábry Pál , Görgey István és Kanya Pál voltak 
s melynek üléseiben magam is folytonos részt vettem. A bizott-
mány 1863 aug. 19-kén nyújtotta bé elkészült munkálatát a 
kerületi közgyűlésnek. A közgyűlés 

2. Ε dolgozatot 500 példányban kézirat gyanánt kinyo-
matván az esperességeknek oly végből küldötte meg, hogy ezek 
az egyes gyülekezetek részéről befolyandó s esperességi bízott-
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mányok utján összeállítandó észrevételeiket a jövő 1864. évi jul. 
1. napjáig a superintendenshez beküldjék, ki azokat a jelentést 
tevő választmánynak végleges szerkesztés végett kiadandja. Az 
esperességi vélemények beérkezvén . azokat a választmány, ne-
vezetesen annak legmunkásabb tagja , Fabó András, táblás alak-
ban úgy állította össze, hogy minden egyes pontnál, melyre 
észrevétel tétetett, az egyes esperességek észrevételeit — hivat 
kozással az eredeti füzetekre — lelkismeretes pontossággal ö s -
szeírta. 

3. A köztárgyalásra ekként megérlelt munkát aztán az 
1865. 66. 67. 68. évi rendes és az 1870-dik okt. 3-kára ad hoc 
egybf hivottkei illeti gyűlések kezdettől végig pontonként meg vitat-
ván , véglegesen megállapították. A sajtó alól kikerült példányok 
az 1871 sept. 30-kán mutattak bé a közgyűlésnek,melynek illető 
határozatát ugy a mint az a jkönyv 38. pontjában olvasható 
egész terjedelmében ide igtatjuk : 

„Superintendens úr bemutatja a kerületi utasításoknak — 
melyek az 1865. 1866. 1867, 1860. és 1870 (okt. 3-ki) kerületi 
gyűlések által az esperességek véleményeinek nyomán véglege-
sen megállapíttattak — nyomtatott példányát. 

A közgyűlés ezen átalakított utasításokat, mind magára, 
mind a kerület minden tagjára nézve követendő zsinórmértékül 
újra is elfogadja, kihirdeti, szentesíti s azoknak megtartását min-
denkinek kötelességévé teszi. 

Az ezen utasítások által eszközlendő közigazgatási jó rend 
érdekében pedig rendeli, hogy minden esperesség és minden 
gyülekezet, minden az egyház szolgálatában levő, vsgy abba jö-
vőre belépő hivatalnok, kötelesek legyenek, azokat egy pé ldány 
ban megszerezni. 
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Egy példánynak ára 1 ftra szabatván, az elkelt példá-
nyok ára a kerületi pénztárba lesz beszolgáltatandó, a pénztár-
nok pedig a nyomtatási költségek kifizetésére ezennel utasíttatik." 

Ha valaki ezen utasításokat a régiekkel egybeveti, azon-
nal látni fogja, hogy e munkálat érdeme nem csak abban áll, 
hogy itt a régebbi utasítások az egyházi élet fejleményei által 
parancsolt szükséglethez képest czélszerüen átidomítva vannak, 
hanem hogy az egyházi életnek épen azoa mozzanatai, melyek 
legsürgetőbben igényelték a jó rend érdekében a szabályozást, 
ezen utasítások keretébe béfoglaltattak. Ide számítom egyebek 
közt a papválasztások körül követendő szabályokat; kiváltképen 
pedig a perrendtartást; — miután ezen mozzanatok szabályta-
lan volta szülte közöttünk a legtöbb panaszt és sérelmet. 

Világos, hogy idővel ezen utasítások a haladó és fejlődő 
egyházi élet kívánalmaihoz képest u jabb módosításokat és bőví-
téseket fognak igényelni. En atyafiságos bizalommal arra figyel-
meztetetem utódaimat és a közgyűléseket, liogy minden az egy-
házigazgafás terén a jó rend érdekében hozandó ily módosí ó és 
bővítő határozataikat, ezen utasítások alakzatában külön is ki-
nyomassák, hogy azok ujabb utasítási novellák gyanánt hozzájok 
csatoltathassanak. így alakuland aztán lassanként egy oly egy-
házi codex, mely ha nem dicsekedhetik is a rendszer ágabogával, 
meg lesz azon sokkal magasabb érdeme, hogy az azon gyakorlati 
élet szüleménye, mely minden kérdésére megtalálhatja benne a 
kellő választ. Ha pedig netán zsinatilag készítendő rendszeres 
munkálatról leend szó, annál jobb. Akkor ezen mi utasításaink 
annál megbecsú'lhetlenebb anyagul szolgálandanak , minél bizo-
nyosabb , hogy azon rendszer lesz igazán életrevaló, melynek 
minden §-a az életből van merítve s a gyakorlat szói mellette. 
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Minél lelkiismeretesebb tiszteletet fognak ezen magunk 
alkottuk utasítások iránt, a hivek átalában, a közigazgatás élén 
álló férfiak különösen, tanúsítani; annál biztosabban fogják azok 
közöttünk a közigazgatást könnyíteni, a jó rendet fentartani, s a 
személyes érdek és önkény rendbontó merényleteinek útját be-
vágni. Ezen tisztelet nélkül a közigazgatás és az apostoli ékesség 
és jó rend közöttünk mind örökre lehetetlenek. 

Végül köszönetemet fejezve k i , agy a választmány, mint 
az esperességek és a kerület azon tagjai irányában, kik e munká-
lat létrejöttében híven fáradoztak, ajánlom e munkát és mind-
nyájunkat a mi mennyei Atyánk és Megváltónk kegyelmébe. 
I g y e k e z z ü n k m e g t a r t a n i a l é l e k e g y s é g é t , a bé -
k e s s é g k ö t e l é k e á l t a l ! Istennek azon békessége pedig, 
mely minden értelemnek felette v a n , erősítse meg mind szivün-

β f f 
ket., mind elménket a Krisztus Jézusban! Amen. írtam Pesten 
1871 oktober 3-kán. 

Székács József. 



ELSŐ RÉSZ. 

A presbyterium, helyi közgyűlés és kötelességei. 

1. A presbyterium tagjainak száma ezerig terjedő lelket 
magában foglaló gyülekezetben legalább 12., 2000-ig 16., 3000-ig 
20., 4000-ig 24., 5000-ig' 30., 10,000-ig 60. A presbyterek, te-
kintettel a leánygyülekezetekre is, közgyűlésben 6 évre válasz-
tatnak, de újból megválaszthatok. 

2. Közgyűlés minden fontosabb ügyben a helyi ügyelő s 
pap ikerelnöklete alatt, általok közösen kitűzendő napon tartandó. 
Tagjai a tanárok, tanitók és minden az egyház szükségleteihez 
áruló teljes korú családfok Fontosabb ügyek közé sorozandók: 
a helyi hivatalnokok, gondnok, egyházú s a hol ezektől el van 
különítve, a pénztárnok, egyházi jegyző, presbyterek, pap, tanár, 
anitó, ügyelő választása, az egyházi közterhek megállapítása és 
tkivetése, a számadások megvizsgálása s azon ügyek eldöntése 
melyeket a presbyterium a közgyűlés elé utasított. 

3. Kisebb fontosságú ügyekben kívánatos ugyan, hogy a 
presbyteri gyűlés is ikerelnöklet alatt tartassék, de ha az ügyelő 
megjelenni gátoltatnék, azt a pap is megtarthatja. Ennek hatás-
körébe tartoznak: a közgyűlés végzéseinek végrehajtása, az egy-
házi épületek körül teendő kisebb kiigazítások, sürgős esetekben 
az esperességi, kerületi vagy egyetemes hivatalnokokra szavazás, 
vagy szintén csak sürgős esetekben, a közgyűlés hatáskörébe 
tartozó tárgyak (hacsak a presbyterek többsége közgyűlés elé 
nem kívánja vitetni), föltéve annak utólagos helybenhagyását. 
Egyébiránt ugy a köz-, mint presbyteri gyűlésekben a leánygyü-
lekezetek is képviselve legyenek. 

Bányáké:·. Utasítások. 1 



MÁSODIK RESZ. 

Utasítás a helyi gondnok és egyházíi számára. 

A gondnok kötelességei: 
1. Az egyház jövedelmeit és kiadásait, a hol nincs külön 

pénztárnok, lelkismeretesen kezelni, azokért jót állni, sáíárkodásá-
ról évenként számot adni, s a netán mutatkozó hiányt sajátjából 
fedezni. 

2. Az egyházi, papi, tanítói földek és rétek kellő mivelteté-
séről gondoskodni, s midőn azokon valamely munka végeztetik, a 
munkásoknál jelen lenni, a termés behordatását, a hol ellenkező 
szokás nincsen, eszközölni, a papi és tanitói fizetést behajtani és 
kiszolgáltatni. 

3. Az egyház mindennemű épületeit jó karban tartani. 
4. Minden szolgálatot, mely a gyülekezetben elfogadott 

törvényes szokás vagy hivány szerint a pap vagy tanító szüksé-
geiben teendő, zúgolódás nélkül teljesíteni. 

5. Az egyházíi, a pénztár kezelését kivéve, a gondnok kö-
telességeiben osztozik. 

6. A gondnok következő esküt tesz : 
„Én Ν. N. esküszöm az élő istenre, ki atya, fiú és szent-

lélek egy bizony isten , hogy ezen N. gyülekezettől gondnokká 
választatván, példás jámborul élendek, az egyház vagyonátmeg-
őrzendem, s lehetőleg gyarapitandom, a pénztárt híven kezelen-
dem, a jó rend fentartásáról s a gyülekezet szükségeiről gondos-
kodom, az egyházi épületeknek mint a magaméinak gondját vi-
selendem, a hivatalommal egybekötött fáradalmaktól nem vona-
kodandom, szóval kötelességeimet, melyekkel megbízattam, hí-
ven, lelkismeretesen és szivesen teljesitendem. Isten engem úgy 
segéljen." 

7. Az egyházíi esküje pedig ez; 
„En Ν. Ν. esküszöm az élő istenre, ki atya, fiú és szent-
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lélek egy bizony isten, hogy ezen N. gyülekezettől egyházfinak 
választatván, példás jámborul élendek, az egyház javát munká-
landom, mind azt, mi ezen állásomban reám bizatik, minden zú-
golódás nélkül teljesítendem. Isten engem ugy segéljen." 

HARMADIK RÉSZ. 
Utasítás segédtanítók számára. 

1. Segédtanító csak az lehet, a ki 18-dik életévét elérte, 
iskolai vagy képezdei bizonyítványokkal el van látva, és az espe-
rességi tanitó-vizsgáló bizottmány által, kivéve ha képezdét vég-
zett, megvizsgáltatván, hivatalképesnek találtatott, olyan minő-
ségek kívántatván tőle, mint a rendes tanítótól. 

2. Meghívhatja őt, a negyedik rész 32-dik pontját figye-
lemben tartva, akár a gyülekezet, akár az elaggott vagy beteges 
tanító. De a gyülekezet is csak olyat választhat, a kiben meg-
nyugszik a tanitó, viszont emez is csak olyat, a ki kedvére lesz a 
gyülekezetnek. 

3. Fizetése iránt az őt meghivó féllel szerződik. 
4. Ha rendkívüli esetekben az egyházi felsőség vélné 

szükségesnek a tanitó mellé egy segédnek rendelését, ezt, ellátás 
és lakáson kívül, a tanitó fizetésének egy harmada illeti. 

5. Kötelessége mindazokban lelkismeretesen eljárni,melyek 
a negyedik részben a tanitó hivatalos teendőiül vagy mellőzen-
dőiül említtetnek,—mikről a körlelkész kezeibe fogadalmat tegyen. 

G. Főnöke iránt tisztelet- és engedelmességgel viseltessék. 
7. Azon egyházat, melyben működik, a legközelebbi fél-

évi vizsga előtt el nem hagyha t j a ; — ha pedig állomását liiva-
talkodásának betöltött harmadik éve előtt hagyná el, a válasz-
tása által okozott költségeket az elhagyott egyháznak vagy taní-
tónak aránylag megtéríteni köteles. 

8. Panaszok levén ellene, akár a tanító, akár a gyülekezet 
részéről a decanhoz följelentve, ha azok alapossága bebizonyul, 
az esperes rendeletére állomásáról távozni köteles. 

*1 
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9. Azon kisegítő ideiglenes tanítók, kik, kivált alakuló 
leányegyházakban, ideiglenesen alkalmaztatnak, szintén egyházi 
felügyelet alatt, állanak, s általában a fennebbi szabályoknak 
alávetvék. 

NEGYEDIK RÉSZ. 

Utasítás elemi iskolatauítók számára, 

1. Iskolatanitóul 20-ik életéve előtt rendszerint senki sem 
választható, csak kivételesen, és kimutatott kellő képesség mellett. 
A választás a presbyterium által a körlelkész befolyásával kije-
lölt egyének közül közgyűlésben a 12-ik rész 4-ik szak. 4-ik 
pontja szerint általános szavazattöbbséggel történik. A választás 
érvénye halálig, önkéntes lemondásig, vagy törvényes elmozdí-
tásig t:\rt, Választók a családfők. 

2. Megválasztatván letett próba után valamely gyülekezet 
által, a hiványt csak akkor fogadhatja el, ha az a gyülekezet 
ügyelője, papja és a presbyterium többsége vagy a gyülekezet 
meghatalmazottjai által aláírva, az egyház pecsétével ellátva, a 
fizetés az illető esperességi jegyző által bele iktatva, az egész pe-
dig a fő- vagy alesperes által megerősítve van. Ilyen liiványért 
a gyülekezet az esperességi jegyzőnek 1, az esperesnek pedig 2 
frtot fizet. A liivány pedig kézbesítésétől egy hónap alatt vagy 
elfogadandó, vagy visszaküldendő, különben érvényvesztettnek 
fog tekintetni. 

3. I t ivány azonban a tanitói hivatalba először lépő'nek 
csak akkor adható ki, ha iskolai vagy képezdei bizonyítványok-
kal ellátva, az esperességi vizsgáló bizottmány által, (melynek 
tagjaivá tanítók is választandók) szigorú vizsga alá, kivéve, ha 
azt a képezdében állta ki, vettetett, hivatalra alkalmasnak talál-
tatott, s iskolából vagy tanitóképezdéből kilépte utáni jó maga-
viseletéről bizonyítványokat mutatott elő. De azon tanító, ki va-
lamely gyülekezetben tettleg szolgál, s egyik egyház — vagy es-



peresség — vagy kerületből másikba költözik át, hasonló vizsga 
alá többé nem vettetik. 

4. IIa 3 év lefolyta előtt akarná elhagyni gyüleke-
zetét, ezt csak ugy teheti, ha az elhozatalára tett költségeket 
aránylag megtéríti a hivó gyülekezet annak, melyből eltávozni 
készül, kivéve, ha törvényesen mozclíttatott el. Ki a meghívó egy-
háznak adott szavát visszahúzta, a tett költséget kétszeresen té-
rítse meg, annak hasonfele az özvegyárva pénztárt illetvén. De 
viszont a gyülekezet is köteles szavát megtartani, s csak kárpót-
lás mellett és az esperesség beleegyeztével húzhatja azt vissza. 

5. Kisebb fizetésre, mint a minő az esperesség jegyző-
könyvébe, püspöki egyházlátogatás folytán, beiktatva van, hiva-
talt vállalni tilos. 

6. A hivatalba először lépett tanitót kötelességei hű s leik-
ismeretes teljesítésére az illető körlelkész a gyülekezet színe 

/ 

előtt következőleg esketi meg: „En NN. az NN.-i gyülekezet 
által rendesen meghívott tanító, esküszöm az élő istenre, a ki 
atya, fiú és szentlélek, hogy az evangyéliomi tanokhoz, miként 
azok a szentiratban és symbolicus könyveinkben foglaltatnak, 
szigorúan ragaszkodom, azokban a reám bizott gyermekeket lelk-
ismeretesen oktatom, egyházunknak sarkalatos jogai és törvényei, 
névszerint a bécsi éslinczi békekötések, az 1791 -ki 26-ik, 1844-ki 
3-ik, 1848-ki 20-ik. 1868-ki 38. és 53-ik törvényczikkek, ugy 
más utasításai és rendeletei ellen mitsem teszek, egyházi felsősé-
gemnek mindenben engedelmes leszek, a lelkészszel és gyüleke-
zet tagjaival békében maradok, jámbor keresztyén életet élek, 
mindennemű botránytól őrizkedem, egy szóval, mint az Urnák 
munkása, kötelességeimet lelkismeretesen teljesítem Isten engem 
ugy segéljen!" 

Egyik gyülekezet- vagy esperességből avagy egyházke-
rületből másikba átköltöző tanitó ezen eskü alól fölmentendő. 

7. Az egész egyház veteményes kertjei levén az iskolák, 
kell hogy az ifjúság minden szükséges tudományban kellően ok-
tattassék: kötelessége a tanítónak, hogy a reá bizott gyermeke-



— 6 — 

ket ugy a vallásban, mint más közhasznú tudományokban seré-
nyen oktassa s példás életével jó erkölcsökre vezesse. 

8. Óvakodjék tehát gondosan, hogy az evangyéliomi val-
lással és jó erkölcsökkel ellenkező elveket a kezére bízott ifjúság 
közt akár nyíltan, akár alattomban terjeszszen, hanem ellenke-
zően hü tanítás mellett az isten igéjéhez egészen alkalmazkodjék. 

9. Tanitandja pedig az egyetemes gyűlés által megállapí-
tott, vagy ezentúl megállapítandó tanrendszerben kijelölt ismere-
teket és tudományokat. 

10. Az iskolát meglátogató papot vagy ügyelőt fogadja il-
lően, tanácsait ne csak kövesse, hanem kérje is k i ; szintúgy kö-
vesse intelmeit is, melyeket iskolaügyelői tisztében tesz. 

11. A tanórákat a papnak bejelentendő fontos ok nélkül 
sohase mulaszsza el, annál kevésbé merészkedjék a szünnapokat 
szaporítani. Rendes tanórák délelőtt legalább 3, délután lega-
lább 2. 

12. Összegyűlvén az ifjúság, a tanteremből fontos ok nél-
kül soha se menjen ki. Szabadságában áll ugyan a tanítónak egy 
délelőtt vagy délután öt-öt perczig a tanítványokat fris légre ki-
bocsátnia, de ilyenkor ő maga is jelen legyen köztük. 

13. Pipázva vagy szivarozva tanítania tilos. 
14. A tantermet tisztán tartsa, s rendeltetésén kivül sem-

miféle más czélra ne használja. 
15. A közköltségen vett tankönyveket, papirost, tentát, 

palatáblákat stb. lelkismeretesen őrizze és kezelje. 
16. Magán munkáira a tanítványokat soha, a mendikánso-

kat csak a tanítástól szabad órákban használja, a mendikánsokkal 
szolgáiként ne bánjék, neveltetésökre és erkölcsükre ügyeljen föl. 
a számukra alapitott pénztárt ne kezelje. 

17. Az egyház különösen saját szolgáitól várván meg az 
ünnep- és vasárnapok megünneplését: az istentiszteletet csak el-
hárithatlan akadály miatt, s ekkor is csak a lelkész előleges tud-
tával és beleegyeztével mulaszthatja el, maga helyett énekest 
helyettesitvén. Az istentiszteletre tanítványaival járjon, a buzgó-
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ságban pedig maga menjen jó példával eló'. Istentisztelet al-
kalmával orgonálván, világi dallamokat játszani, vagy azok 
részeit beszőni ovakodjék; s tartózkodjék ünnepnapon oly fog-
lalkozástól vagy mulatságtól, mely e nap megszentelésével ellen-
kezik. — Oly egyházakban, hol több tanitó van, azok is megje-
lenjenek az istentiszteleten, kik ott nem liivatalkodnak. 

18. A leánygyülekezetbeli tanitók, ha nem szoknak hely-
ben istentiszteletet tartani, vasárnap délelőtt az anyagyülekezet 
istentiszteletén jelenjenek meg. 

19. A róni. katholikus gyermekeket vagy a kiknek tör-
vény szerint róni. katholikus vallásban kell neveltetniek, szüléik 
kívánatára minden tétova nélkül fogadja be (1848. 20. tcz. 2., 4. 
§§., 1868. 38. tcz. 6. §. 1862-ki egyetemes gyűlés jegyzőköny-
ve 43. sz.), de vallástanitáskor bocsássa haza (1868. 38. tcz 45. §.) 

20. A fegyelem gyakorlatában se felette szigorú ne le-
gyen, se felette engedékeny. Testi fenyítéket csak vesszővel, azt 
is csupán ismételt gonoszság eseteiben használjon. 

21. A tanitó munkatársa levén papnak az Ur szőlejében, 
kötelessége a papot törvényesen távolléte alatt vagy betegsége 
eseteiben ugy a köznapi, mint vasárnapi vagy ünnepi istentisz-
teletkor helyettesíteni, de az utóbbi esetekben elmondandó be-
szédét nézéssé át a pappal; egyebekben a pap teendőibe ne avat-
kozzék. 

22. Megürülvén a papi hivatal, a tanitó azon keresztelé-
sek-, temetések- és esketésekről, melyeket a szomszéd papok idő-
közben végeztek, külön jegyzéket vigyen s azt az uj papnak az 
anyakönyvekbe bevezetés végett adja át, följegyezvén mindenkor, 
minő papi cselekvényt melyik szomszéd pap végezett? 

23. Ugyekezzék, hogy a szent énekeket, melyek minden-
kor idő és alkalom szerint választandók, ugy a templomban, 
mint temetéseken dallamosan, illően s vallásosan énekelje a nép. 

24. A felsőségnek engedelmeskedjék, az engedetlen pe-
dig az egyházi fegyelem szabályai szerint bűnhődjék, nagyobb 
elmarasztalásoknál birtokbóli felebbezési joga fenhagyatván. 



25. Eletet az erkölcsiség és illem szabályaihoz alkal-
mazza. Λ veszekedő tehát, izgató, részeges, iskolai és templomi 
kötelességeiben hanyag, kóbor, botránkoztató, parázna az illető egy-
házi hatóság által teendő vizsgálat után hivatalától elmozdittatik. 

26. A tanitó a pap ügyelete alatt áll; ez okból iránta 
nemcsak tisztelettel, hanem engedelmességgel is viseltessék. 

27. Az egyházból távozandó, e szándékát a pappal eleve 
tudassa, s a távozás szükségességét terjeszsze elő. 

28. A tanítási időtartam rendszerint évenként 8. hónap. 
Ha a gyülekezet a nyári szünidő alatt vagy a vasárnapi iskolák-
ban is kívánná iskoláztatni gyermekeit, ettől (ha csak hiványilag 
már nem kötelezte magát) — külön jutalmaztatása mellett, ne 
vonakodjék. 

2t). A hol a tanitó, a helyi sajnos viszonyoknál fogva, 
egyszersmind községi jegyző is : ezen utóbbi szolgálatát csak a 
tanítástól szabad óráiban teljesítse. 

30. A tanítói nehéz pályán is szükséges levén az öntöké-
letesedés, kívánatos, hogy tanítói értekezletek és olvasó körök 
alakuljanak — körlelkészi őrködés mellett, — s ezeknek tagja 
legyen minden tanitó. 

31. írva levén, hogy a ki az övéiről és főképen az ő ház-
népéről gondot nem visel, az a hitet megtagadta és a hitetlennél 
alábbvaló, minden tanitó köteles az özvegy és árvaintézet tagjá-
vá lenni. 

32. Segédet csak az esperes tudtával és beléegyeztével fo-
gadhat. 

33. Más gyülekezetbe átköltöztekor az egyházhoz tartozó 
kertekben és szőlőkben nemes fák tenyésztése által kifejtett szor-
galma és áldozatai némi pótlására, más részről az ott létező gyü-
mölcsfák kártékony kiirtásának meggátlására szabályul szolgá-
land, hogy az idősebb, minden esetre 10 éven fölüli fákat bán-
tatlamd utódjára hagyni köteles, a fiatalabb, 10 éven aluliakra 
pedig utódjával, kinek a vételnél elsősége van, magán szerződés-
re léphet, vagy pedig azokról tetszése szerint rendelkezhetik. 
Ugyan ezen jog és kötelezettség illeti az özvegyeket is. 
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34. A hiványon fölül biztosított, s csupán személyéhez 
kötött külön javadalmakat, a hivatali utód nem követelheti. 

35. Halála után özvegye vagy kiskorú árvái még egy 
évnegyedi lakást és jövedelmet húznak, akkor is, ha a megürült 
hivatal évnegyednél előbb töltetnék is be. Ha pedig évnegyeden 
túl is üres maradna a hivatal, az időközi jövedelem a tanitói öz-
vegy- s árvaintézetet illesse, ez az évnegyedi fizetésről akkor is 
értetvén, ha özvegy vagy kiskorú árvák nem maradnának. 

ÖTÖDIK RÉSZ. 
Utasítás levita számára. 

Levita azon egyén, ki anya gyülekezetben vagy távolabb 
fekvő s népesebb leánygyülekezetekben tanitói hivatalt visel, egy-
szersmind némely papi teendőkkel bizatik meg. Választatik az 
esperesség tudta s beleegyezésével esp. képviselő jelenlétében, az 
illető gyülekezet családfőinek általános szavazattöbbségével, oly 
módon mint más rendes tanitó, halálig, eltávoztáig vagy törvényes 
elmozdittatásáig. Hivatalába léptekor az esperes vagy körpap 
által azon esküvel, melylyel más tanitó, eskettetik meg. Mint ta-
nító azon kötelességeket teljesítse, melyek a negyedik részben a 
rendes tanítókat illetőleg részletezvék, de azért, hogy némely papi 
teendőket kell végeznie, ne vélje, hogy szabad iskolai kötelessé-
geit elhanyagolnia. 

A papi teendőket illetőleg pedig kötelességei: 

ELSŐ SZAKASZ. 

A szent keresztségre nézve. 

1 . E szent cselekvényt a mennyire lehet, istentiszteletkor, 
azonban mindég az Agendában levő minta szerint végezze, soha 
sem hagyván ki Jézus keresztségszerző szavát. Idétlent éjszaka 
is és lakán is keresztelhet. 

2. A keresztelés körül lásd a hetedik rész 3-ik szakaszát: 
„A pap kötelessége a szentkeresztségre nézve." 
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MÁSODIK SZAKASZ. 

A gyermekágyas beavatására nézve. 

Evangélikus gyermekágyast, ha férje római katliolikus 
volna is, vagy római katliolikus férfival esett volna meg, az agen-
dai minta szerint avassa be. Az avatásokról pedig általában je-
gyezze meg, hogy elsőszülöttnél az anya caak 3., a többi szü-
löttnél csak 2 hétre avatható be, kivéve a rendkívüli eseteket, 
péld. utasokat, leégetteket, éhínségben szenvedőket, de az anya 
egészségi körülményeiről előbb a bába kérdezendő ki. Háznál 
csak beteg gyermekágyast avasson be. 

HARMADIK SZAKASZ. 

A nyilvános istentiszteletre nézve. 

1. Tartsa meg a gyülekezetben bevett szokást ugy a va-
sárnapi s ünnepi, mint hétköznapi isten-tiszteletkor, de oltár előtt 
vagy papi egyenruhában szolgálnia nem szabad. 

2. Egyéb mint törvény által szabott hirdetményeit a szó-
székre ne vigye. 

NEGYEDIK SZAKASZ. 

A betegek iránt. 

Beteghez hivatva imádkozzék vele, ha pedig urvacsorá-
val élni oliajt, azt papfőnökének jelentse vagy jelentesse be. 

ÖTÖDIK SZAKASZ. 

A temetésekre nézve. 

1. 48 óra előtt senkit se temessen el, kivéve, ha a halott 
ragályos betegségben halt volna meg, vagy a rothadásnak vilá-
gos jelei mutatkoznak, mit azonban rendes orvos, vagy sebész, 
vagy e czélra kitanított halottvizsgáló bizonyítson. 

2. A szent keresztség nélkül elhalt kisdedeket is a teme-
tőbe temettesse. 

rfefiÍMÍlf "-"Λ ·; "ΪΙΓΤϊΗΙΒΓΏ*ϊlHiii*i V'" ι ÉW 
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3. Az öngyilkosokat tisztességesen temesse el, de ha erő-
szakos halál, mérgezés gyanúja forog fenn, arról papfőnökét tu-
dósítsa. 

4. A községben meghalt idegennek a temetőben adasson 
helyet s őt, valamint a községbeli szegényeket is ingyen te-
messe el. 

5. Római katholikus anyának, de evangelikus atyának 
figyérmékét bátran temesse el. 

6. A hullát akkor se vitesse templomba, midőn gyászbe-
széddel takaríttatik el s figyelmeztesse a gyászolókat, hogy ra-
gályos kórban kimúlt halottaikat koporsóra borulva ne sirassák. 

HATODIK SZAKASZ. 

A házasulandók iránt. 

1. Házasulandókat kézfogás végett papfőnökéhez utasítson. 
2. Az ő felhívása nélkül egy párt se hirdessen s megtör-

ténvén a hirdetés, tudósítsa őt, bejelentetett-e egyb kt lésöket tör-
vényesen gátolható akadály avagy nem ? 

3. A menyasszonyt avassa be. 

H E T E D I K SZAKASZ. 

Papfőnöfee iránt. 

1. Főnöke levén azon leány-gyülekezetnek is rendes pap-
ja, melyben a levita hivatalkodik, őt tisztelni, tanácsát elfogadni, 
sőt fontosb esetekben azt ki is kérni, neki engedelmeskedni tar-
tozik. 

2. Minden keresztelést és temetést, a melyet végzett, 
anyakönyvbe beiktatás végett főnökének jelentsen be. 

3. A mely papi cselekvényekért palástdij főnöke részére 
van kikötve, azt, ámbár azon cselekvényeket ő végezte, főnöké-
nek szolgáltassa át. 

4. Beteget gyóntatnia, urvacsorát kiszolgáltatnia, házasu-
landókat esketnie nem szabad. 
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HATODIK RESZ. 
Utasítás segédpapok számára. 

Segédet a bölcsészeti s istenészeti tanulmányokat kellően 
végzett, 22-ik életévöket betöltött ifjak közül, de csak a hetedik 
rész első szakasz 9. pontja szerint fogadhat a pap, de akkor sem 
olyat, ki a gyülekezetnek nem tetszenék. 

Fogadhat a képesítettek közül a gyülekezet is, de ugyan-
azon megszorítással, és szintén csak olyat, a ki viszont a papnak 
nincs ellenére; s ez a gyülekezet választottjának szállást és élel-
mezést adni nem köteles — még fizetésért sem. 

Λ fizetés iránt a felek szerződnek. 
Λ segéd kötelességei: 
1. Minden papi kötelességet teljesíteni, főnökét tisztelni, 

neki engedelmeskedni s a béke megháboritásától ovakodni tar-
tozik. 

2. Ha 3 év lefolyta előtt főnökét vagy a gyülekezetet el-
hagyná, a felszentelésérc s átszállítására tett költségeket—kivéve 
elutasiltatása esetét — az őt meghívó más pap vagy gyülekezet 
megtéríteni köteles. 

3. Panasz emeltetvén ellene akár a pap, akár a gyüleke-
zet részéről az esperes előtt, ha annak alapossága bebizonyul, az 
esperes rendelésére állomását elhagyni köteles. 

4. Főnöke halála után további működése az esperes ren-
delkezésétől függ. 

HETEDIK RÉSZ. 
Utasítás papok számára. 

ELSŐ SZAKASZ. 
A pap kötelességei meghivatásiíra vonatkozólag. 

1. Papi hivatal után akár személyesen, akár mások által 
tilos és illetlen uton és módon járni, a nép közt pártoskodást 
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éleszteni, a jelölttársakat rágalmazni, a gyülekezetre magát fel-
tolni vagy azt világi hatóság segélyével erőszakosan mintegy el-
foglalni vagy megtartani akarni nem szabad. Az ez ellen cselek-
vök azon gyülekezetben papokká nem lehetnek, vagy ha csak 
hivatalba iktatásuk után jönne napfényre az emiitett tilos eljárás, 
az ilyenek ellen az esperesség utján tétessenek meg a kellő' intéz-
kedések, jogában állván az illető egyházi hatóságoknak, azokat 
hosszabb vagy rövidebb időre hivataluktól felfüggeszteni, vagy 
a körülményekhez képest végképen is elmozdítani. 

2. Törvényesnek a választás csak akkor tekintetik, midőn 
a papjelölt — a ki legalább 24 éves és bölcsészeti s istenészeti 
tudományokat sikeresen végzett légyen — vagy már rendes pap, 
tanár avagy tanító, úgy az anya, mintleánygyülekezetbeli szava-
zatképesek, azaz: az egyház szükségeinek fedezéséhez rendesen 
járuló családfők vagy önálló egyes féríitagok által, általános sza-
vazattöbbséggel, az esperesség képviselőjének jelenlétében válasz-
tatott meg, a szabályszeriileg kijelölt férfiak közül. (Lásd a 12-ik 
rész 4-ik szak. 4-ik pontját.) 

3. Az egyháznak lelkészét önhatalmúlag elmozdítania nem 
szabad. 

4. Ki a meghivó egyháznak adott szavát visszahúzta, a 
tett költséget kétszeresen térítse meg, annak hasonfele az özvegy-
árva pénztárt illetvén. De viszont a gyülekezet is köteles szavát 
megtartani, s csak kárpótlás mellett és az esperességbeleegyezté-
vel húzhatja azt vissza. 

5. Kisebb fizetésre, mint a minő az esperesség jegyző-
könyvébe, püspöki egyházlátogatás folytán, beiktatva van, hiva-
talt vállalni tilos. 

6. A hivány, ennek kézbesítésétől számítandó egy hónap 
alatt vagy elfogadandó, vagy visszaküldendő, különben érvény-
vesztettnek fog tekintetni. 

7. Törvényes azon hivány, mely a gyülekezet ügyelője 
és a presbyterium többsége vagy a gyülekezet meghatalmazottjai 
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által aláírva, az egyház pecsétével ellátva, a fizetés az illeti) espe-
rességi jegyző által bele iktatva, az egész pedig a fő, vagy ales-
peres által megerősítve van. Ilyen hiványért a gyülekezet az es-
perességi jegyzőnek 1, az esperesnek vagy alesperesnek pedig 2 
frtot fizet. 

8. Ha 3 év lefolyta előtt akarná elhagyni gyülekezetét, 
ezt csak ugy teheti, ha az elhözatalára tett költségeket aránylag 
megtéríti a hivó gyülekezet annak, melyből eltávozni készül, ki-
véve, ha törvényesen mozdíttatott el. 

9. Segédet csak az esperes tudtával s beleegyeztével fo-
gadhat. 

10. Mint a negyedik rész 33. §-a. 
11. Mint a negyedik rész 34. §-a. 
12. Halála után özvegye vagy kiskorú árvái az esperes-

ségben fennálló szokás szerint még félévi vagy évnegyedi lakást 
és jövedelmet húznak akkor is, ha a megürült hivatal ezen meg-
határozott időnél előbb töltetnék be. Ha pedig féléven s illetőleg 
évnegyeden túl is üresen maradna a hivatal, az időközi jövede-
lem a papi özvegy- s árvaintézetet illeti, ez a félévi s illetőleg év-
negyedi fizetésről akkor is értetvén, ha özvegy vagy kiskora ár-
vák nem maradnának. 

MÁSODIK SZAKASZ. 

A pap kötelességei a tanokra nézve. 

1. A pap tanitása a szentirattal s nyilvános ág. ev. hitval-
lásunkkal mindenkor megegyező legyen, alapjául évenkénti fel-
váltással a szokásos evangyeliomok és epistolák szolgálván. De 
szabadságában áll minden 3-ik évben, vagy alkalomszeriileg más-
kor is, szabadon választott alapigékből prédikálnia. 

2. Rábizonyulván, hogy egyházi beszédeiben az evangye-
liomi egyháznak szentirat- és ágostai vallásszerü tanaitól eltérő-
leg tanit, vagy azokat egyenesen ostromolja, hivatalától elmoz-
dittatik. 
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3. Híveit az uralkodó fejedelem s minden, ugy világi, mint 
egyházi felsó'ség iránti engedelmesség-, szeretet-, bizalom- és hű-
ségre gyakorta serkentse, érettük azAgendában lévő imákkal kö-
nyörögjön, a fejedelem születés- és névnapját a gyülekezetben 
szokásos módon tegye ünnepélyessé. Egyébiránt más mint, tör-
vény által szabott hirdetményeit a szószékre ne vigye. 

4. Vasárnapokon s az ágost. vallású egyház által elfoga-
dott ünnepeken (melyek közé tartozik az aratási, szüreti és oct. 
31-ke, ha az vasárnapra esett, máskülönben pedig nov. első va-
sárnapján, a reformatio ünnepe is) illően elkészülve szónokoljon 
s olyan napokon az istentiszteletet fontos ok vagy a nélkül, hogy 
helyettest rendelne maga helyett, ne mulaszsza el. A beszéde tár-
gyához illő szent éneket ő jelölje ki. Hétköznap is ugy a reggeli, 
mint, a hol szokásban van, a délesti könyörgést tartsa meg. 

5. Ott, hol az ág. evang. hivek római kath. egyházhivek-
kel vegyesen laknak, a r. katholikus ünnepeket a szószékről hir-
desse ki, kitanítván híveit, hogy olyan ünnepeken, ünneplő lakos-
társaikat megbotránkoztatható lármás házi munkától ovakodjanak; 
de zajtalan foglalkozásaikat mind otthon, mind a mezőn folytat-
hatják, s hogy az egyes r. katholikus egyházak védszenteinek ün-
nepeit megülni semmikép sem tartoznak. (1868. 53. tcz. 19. §.). 

6. Szent beszédeit, melyek betéve mondandók el, Írásban 
tartsa meg, hogy azokat a püspök vagy helyettese kívánatára 
előmutathassa. 

7. Azon legyen, hogy hallgatói a más liitfelekezetü atya-
fiakkal béke-, keresztényszeretet- és egyetértésben éljenek. 

8. Szent beszédeiben a nép előtt ismeretlen eretnekségeket 
ne is emlegessen, attól pedig óvakodjék, hogy más vallások hit-
ágazatait a szószékről gunyorosan czáfolgassa, vagy azokat olyan 
tévelyekről, melyekben nem leiedzenek, vádolja avagy gúnyne-
vekkel illesse. 

9. Nehogy a rend és béke felforgattassék a gyülekezetben, 
közönyös dolgokban, istentisztelet- és szertartásokban önhatalmú-
lag, az egyház beleegyezte nélkül mit.se változtasson; ha pedig 
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némi változtatás szükségesnek mutatkoznék, s olyanul az előbb-
kelő egyháztagok is elismernék, arról az egész gyülekezetet az 
ágostai vallás VII. czikke alapján tanítsa ki, a dolgot azonban so-
ha se erőszakolja. De a karácsoni vagy más alkalmakkor az éj-
jeli istenitiszteletet, a hol szokásban volna még, ildomosán meg-
szüntetni törekedjék. 

10. A rendes lelkész a szószéken tartandó minden beszé-
dért felelős levén, minden oly esetben, hol arra helyette más lép 
föl, kötelességében áll az ez által tartandó beszéd iránt bizonyos-
ságot szerezni, hogy abban misem foglaltatik, a mi nem keresz-
tyén szószékre való. 

11. Nyilvános bűnöket nyilvánosan róvjon meg, de a bű-
nösöknek megnevezése, vagy bárminemű megjelölése nélkül; 
magánsérelmeit a szószékről soha se boszulja meg. 

12. A hol szokásban van, adventi tanítást, azonkívül 
szentháromság utáni első vasárnaptól tizenötödikig a felserdült, 
ifjúsággal, ide értve a mesterinasokat is, délután, a gyülekeze-
tekben pedig, melyeknek több leánygyülekezetük van, mindjárt 
a délelőtti istentisztelet után, ott marasztván a leánygyülekezet-
beli ifjúságot, katechizálást tartson. 

13. Sarlóját más vetésébe ne bocsássa, de maga se en-
gedje meg, hogy gyülekezetében az ő beleegyezte nélkül, rendkí-
vüli esetek kivételével, akárki más prédikáljon vagy más papi 
eselekvényeket végezzen. Ε tilalma azonban a hivatalosan eljáró 
püspökre vagy esperesre nem terjedhet ki. IIa pedig ünnepélyek-
kor, vagy keresztelési, esketési, temetési alkalmakkor más társát 
tisztelné meg bizalmával valamely híve, azt a meghívottnak en-
gedje ugyan meg, de a palástdij őt magát illeti mindenkor. 

14. Az istentiszteletet a gyülekezet által meghatározott 
órában, és igy akár saját kényelme, akár másoknak kedveskedni-
akarás tekintetéből, se előbb, se később ne kezdje. 

15. Istentiszteletkor s más papi cselekvényekkor haszná-
landó egyenruhául az úgynevezett Lutheröltöny ajánl tátik. 
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16. A mely gyülekezetben egynél több pap van, ezek a 
köztük közgyíilésileg meghatározott munkafelosztás szerint járja-
nak el teendőikben, betegség vagy más akadály eseteiben atya-
fiságos készséggel támogatván egymást, a palástdíjban pedig a 
gyülekezetben bevett szokás szerint osztozzanak. 

17. Leánygyülekezetben az anyával szerződésileg kikö-
tött vasárnapokon vagy ünnepeken istentisztelet végett rendesen 
megjelenni köteles, előfogatot a leánygyülekezet adván, hacsak 
máskép nem rendelkezik a szerződés. 

HARMADIK SZAKASZ. 

A pap kötelességei a szent keresztségre nézve. 

1. A keresztelést, ha csak lehet, vasárnapi vagy hétköz-
napi istentiszteletkor, az agendai minta szerint, elmondva Jézus 
keresztségszerző szavait, templomban végezze. 

2. Ha a szülők gyermekök megkeresztelésével 6 hétnél 
tovább késnének, ennek okát puhatolja s a késedelmezőket szülői 
kötelességökre emlékeztesse. 

3. A lelenczet, ha megkereszteltetése bizonytalan, de ha 
egészsége ellenkezőt nem kiván, csak 48 óra múlva keresztelje 
meg, hogy azalatt a szomszéd gyülekezetekben tudakozódhassák 
vagy liirből értesülhessen a gyermek felől. 

4. A törvénytelen gyermek atyját soha se kutassa (1771. 
oct. 12.), de ha az anya evangelikus, a gyermeket keresztelje 
meg (1791. nov. 25., 1792. sept. 27.), utóbb confirmálja is. 
Ha pedig 

a) Evangelikus nő nemevangelikus atyát nevez s ez a 
gyermeketa nő papja előtt magáénak vallja, ha a gyermek finemü, 
azt megkeresztelés végett a nemevangelikus paphoz utasítsa; de 
ha a gyermek nőnemű, keresztelje meg, utóbb confirmálja is (1868. 
53. tcz. 16. §.). — Ellenben 

b) A nemevangelikus nő törvénytelen figyermekét, ha 
atyjául evangelikus van bejelentve s az a gyermeket két tanú 

Bányákéi·. Utasítások. 2 
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jelenlétében az evang. pap eló'tt magáénak vallja, minden tétova 
nélkül keresztelje meg s utóbb confirmálja is (1868. 53. tcz. 16. §.). 

5. A vegyes házasságokból született gyermekekre nézve 
tartsa figyelemben: 

a) Az 1848-ig kötöttekbó'l nemzett magzatok, ha az atya 
r. katholikus, valamennyien a r. katli. vallásban nevelendök, ha 
pedig az atya evangelikus, a figyermekek vallásunkban, a leá-
nyok pedig az anyáéban nevelendök (1791. 26. tcz. 15. §.). 

b)Az 1848-tól 1868-ig kötött vegyes házasságokból nem-
zett vagy nemzendő gyermekeket, ha az atya evangelikus, kivétel 
nélkül keresztelje meg s utóbb confirmálja is (1868. 53. tcz. 17. §. 
és az 1869-ki egyetemes gyűlés jegyzó'könyvének 4. pontja). 

c) Az 1868. után kötött vegyes házasságokból származott 
vagy származandó gyermekek közül a fiúk atyjoknak, a leányok 
anyjoknak vallásában nevelendök, habár ezzel ellenkező szerző-
désre léptek a házasok, vagy valamelyik fél téritvényt adott vol-
na is (1868. 53. tcz. 12. §.). Az ilyen házasságban élő nemevang. 
atyának fiát, vagy nemevang. anyának leányát is, ha a szülők 
kívánják, megkeresztelheti ugyan, erről azonban az illető papot 
hivatalosan tudósítsa, hogy ez a keresztelést saját anyakönyvébe 
bevezethesse. Viszont ha nemevang. pap evang. atyának fiát vagy 
evang. anyának leányát keresztelné meg, tőle, ha önként nem je-
lentené, a keresztelés megtörténtéről bizonyítványt követeljen s 
a gyermeket saját anyakönyvébe vezesse be. 

6. Tisztán nemevang. szülők magzatát is, a szülők kívá-
natára, keresztelje meg és az anyakönyvbe beiktatás végett arról 
az illető papot értesítse. Ugyanezt tegye, ha valamely nemevang. 
gyermeket tévedésből keresztelt volna meg. 

7. A bába által szükség esetében végrehajtott keresztelést, 
ennek ismétlése nélkül, a szülők kívánatára, templomban ünne-
pélyesen erősítse meg. Szükség pedig, hogy a bábát — a ki, ha 
nem okleveles bába, szakjára nézve kerületi orvos által vizsgál-
tassák és a pap által eskettessék meg — a keresztelés módjára ta-
nítsa meg. 
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8. Egyik szülő ágostai, másik helvét vallású levén, a kis-
dedet neme szerint a szülő papja keresztelje meg, de a hol ez a 
távolság miatt nem történhetnék meg, a keresztelést egyik vagy 
másik vallású pap végezheti. Ugyanez értendő a tisztán helvét 
vallású házasok gyermekeiről is, ha saját felekezetükbeli egyház-
tól messze laknak. 

9. Evangélikus vallásra áttérni kivánó 18 éves zsidót sza-
badon kereszteljen meg (1789. oct. 30., 1793. jun . 24.), de nem 
a kiskorút, szülői tudta nélkül (1786. nov. 7., 1799. sept. 17.). 
Ha pedig fontos okoknál fogva, minő a halálveszélyben forgás, 
a 14 éves zsidó megkeresztelését 18 éves koráig elhalasztani nem 
lehetne, de ő a jót a rosztól megkülönböztetni képes és megkeresz-
telkedni óhajt, az olyat szintén keresztelje meg (1789. oct. 30.). 

10. Evangélikus gyermekágyast, ha férje nemevangelikus 
volna is, vagy nemevangelikus férfival esett volna meg, avassa 
be. Az avatásokról pedig általában jegyezze meg, hogy elsőszü-
löttnél az anya csak 3, a többi szülöttnél pedig csak 2 hétre 
avatható be, kivéve a rendkívüli eseteket, péld. utasokat, leéget-
teket, éhségben szenvedőket, de az anya egészségi körülményei-
ről előbb a bába kérdezendő ki. Háznál csak beteg gyermek-
ágyast avasson be. Avatáskor a himlő-oltásra emlékeztesse az 
anyát. 

11. Azon legyen, hogy hívei keresztszülőknek két egyén-
nél többet ne hívjanak s költséges paszitákat ne tartsanak. Ke-
resztsziilőkül pedig meg nem confirmált gyermekeket ne fogad-
jon el. 

NEGYEDIK SZAKASZ. 

A pap kötelességei az uri szent vacsorára uézve. 

1. Az úrvacsora kiszolgáltatásának a gyülekezetekben 
divatozó időszakait tartsa meg; annak élvezésére a népet kene-
tes beszéddel készítse elő; népes és messze vidéken szétszórt 
leánygyülekezetekkel biró egyházban minden vasárnap szolgál-

2* 
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tassa ki; a vele időszakon kívül élni kívánókat méltó megbotrán-
kozásukra vigasz és az úrvacsora feladása nélkül elutasítani ne 
merészkedjék. 

2. Az úrvacsorától sem híveit, sem az idegeneket el ne 
tiltsa; azt akarata ellenére senkire rá ne tolja; megvetőit, gú-
nyolóit más buzgó és lelkes egyének közbenjártával is jó útra ve-
zérelni buzogjon. 

3. Természettől bárgyuaknak, kiknek e szentségről fogal-
muk nem lehet, őrülteknek, részegeknek, eszméletnélküli bete-
geknek ne adja fel, azt pedig, hogy a ragályos betegségben sín-
lődők vagy undorító alakúak vagy külön, vagy utóljára járulja-
nak a szent asztalhoz, ildomosán intézze el. 

4. Ε szentséget istentisztelet előtt szolgáltassa-e ki vagy 
azután? abban a gyülekezet által elfogadott szokás szerint a hí-
vek kívánságához alkalmazkodva já r jon el. 

5. A confirmálandókat, de csak 12 éves korukban, a val-
lásban legalább 6 hétig történt kellő oktatás és előkészítés után, 
egész ünnepélyességgel bocsássa az urvacsorához, ide tartozván 
azok is, a kik a hetedik rész harmadik szakasz 4. és 5. §§-ban 
emlitvék, és az evangelikus vallásra áttért róm. katholikus szülők 
gyermekei is. 

6. A hozzánk az 18G8. 53. tczikk alapján áttérni akaró 
r. katholikusokat olyaténkép fogadja be, hogy az ünnepélyes átté-
rést megelőzőleg az áttérni kívánót egyházunk sarkalatos hitelvei s 
kivált választanai felől czélszeríí oktatás által világosítsa fel, azu-
tán áttérésöket ünnepélyes istentiszteletkor az úrvacsora feladá-
sával erősítse meg, de annak kiszolgáltatása előtt tőlök világo 
és határozott feleletet kívánjon e kérdésekre: 

a) Előbbeni egyházuk- és annak tanairól végképen le-
mondanak- e ? 

b) Az ágostai vallású evangyéliomi hitet igaznak tart ják-e? 
c) Hozzánk önként, jutalom várása nélkül csatlakoznak-e? 
d) Egyházunk rendeleteit, szokásait megtartani készek-e? 
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e) Halálukig hitsorsosaink maradni akarnak-e ? 
Az így áttérteket azután külön anyakönyvbe vezesse be. 

ÖTÖDIK SZAKASZ. 

A pap kötelességei a házasulandók esketésére nézve. 

1. A polgári és katonai törvényhozás és hatóságok rende-
letei a házasulandók körül koronkénti változásoknak levén kité-
ve, első kötelességének ismerje a pap ezen rendeleteket megsze-
rezni és folytonos íigyelemben tartani. 

2. Az eljegyzésnél szerezzen magának tudomást tanúk je-
lenlétében a felől, nőtlenek, hajadonok vagy özvegyek-e a jegye-
sek ? a nőtlenek és hajadonok szülőik vagy gyámjaik tudta s be-
leegyeztével kelnek-e egybe? mily vallásúak? nem állnak-e vér-
rokonságban vagy sógorságban egymáshoz ? önként és szabadon 
kelnek-e egybe, vagy szülőik, illetőleg gyámjaik kényszerítése 
folytán? Ha valamelyik fél ez utóbbit jelentené, a párral a pap 
semmi szín alatt ne fogasson kezet. 

3. Az eljegyzés, ha két gyülekezetben laknak az egybe-
kelni szándékozók, a vőlegény vagy ara papja előtt egyiránt, 
történhetik, de az esketés az aráét illeti. Szükséges azonban, hogy 
a felek mindkét gyülekezetben kihirdettessenek, sőt, ha valame-
lyik fél egy harmadik gyülekezetből költözött át abba, a mely-
ben kihirdetendő', s itt hat hét óta még nem lakik, ama harmadik 
gyülekezetben is ki kell hirdettetnie. 

4. Háromszori kihirdetés nélkül, melynek három külön 
vasárnap vagy ünnepen, szükség esetében pedig hétköznap is, de 
számosabb gyülekezet előtt kell történnie — az esketést nem 
hajthatja végre, kivéve a háromszori hirdetés alóli felmentés 
esetét. 

5. A háromszori kihirdetés alóli felmentés az alispántól 
s illetőleg a polgármestertől eszközlendő ki, és az anyakönyv il-
lető rovatában megjegyzendő; maga a felmentő levél pedig le-
véltárba teendő. 
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6. A vérrokonság és sógorság tilos fokai alóli felmentés 
kieszközlése körül ez idő' szerint a következőket tartsa meg: 

a) A felmentési folyamodásnak mindég a házasulandók ne-
vében kell történnie, s azt mindenik folyamodó vagy sajátkezüleg 
maga, vagy nevében más hiteles személyek kötelesek aláirni: 
mely utóbbik esetben mind a helyettes aláírónak, mind a tanúk-
nak, kik előtt ez történt, nevei kiteendők. 

b) A folyamodásban azon érvek, melyeknél fogva a fel-
mentés kéretik, pontosan és körülményesen elősorolandók, hogy 
a törvény azon kívánalmának, mely szerint a felmentés csak nyo-
mos okoknál fogva adathatik meg, elégtéve, s azon kellemetlen-
ség, hogy a felmentés az indokolás hiánya miatt megtagadtassák, 
elhárítva legyen. 

c) Az igy elkészült folyamodványok, ha a házasulandók 
különböző helyeken laknának, a vőlegény lelkészének átadandók, 
ki vagy a kérvényen magán, vagy külön íven, pontos és avatott 
tanúbizonyságot teend, váljon a folyamodók által fölhozott érvek 
csakugyan állanak-e vagy sem. 

d) Ezen lelkészi tanúbizonyságon kívül még a következő 
okmányok csatolandók a kérvényhez : 

aa) a vőlegény keresztlevele; 
bb) a menyasszony keresztlevele ; 
cc) a lelkész által törzsfa alakjában készítendő kimutatása 

a rokonság vagy sógorság fokának; 
dd) özvegység esetében a meghalt házastársnak halotti 

levele; 
ee) az illető hatóság bizonyítványa, hogy a házasulandók 

egybekelését a rokonság vagy sógorság tilos fokait kivéve, semmi 
polgári vagy politikai akadály nem gátolja. Falusi helyhatóság 
esetében a szolgabírói hivatalnak a kérvényben foglalt adatokat 
megerősítő aláírása is szükségeltetik ; 

ff) azon esetben, ha a házasulandók a felmentési díj elen-
gedéseért folyamodnak, a helyhatóság által kiállítandó, s a hely-
beli lelkész által ellenjegyzendő bizonyítvány, a házasulandók 
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vagyoni állapota felöl. Ε bizonyítványban azoknak vagyona és 
jövedelme lehető pontossággal kimutatandó, s ha saját vagyonuk 
nem volna, világosan megjegyzendő, váljon nem vár-e rájuk va-
lami örökség: azontúl pedig, váljon csak egyikök, vagy mindeni-
kük vagyontalan-e? miután a felmentési díj teljes elengedésé-
nek csak ott van helye, hol a házasulandóknak és szülőiknek va-
gyontalansága kimutattatik: 

gg) ha a házasulandók valamelyike vagy mindegyike kis-
korú, ez esetben a szülők vagy illetőleg gyámoknak a házasság-
kötés iránti beleegyezése is felmutatandó. 

e) Az igy felszerelt kérvény a lelkész által az illető espe-
resnek s ez által a püspöknek küldendő be. 

f) A folyamodvány bélyeggel ellátandó. 
7. Melyek legyenek a rokonsági és sógorsági tilos fokok, 

mutálják II. József pátensének 13 — 16. §-ai és az 1791-ki budai 
zsinat 3 ik részének 15. kánona, részletesebben pedig olvasható 
Hamaliár Márton és Fabriczy András ide vágó munkáiban, vagy 
Polgár Mihály 1836. évi „Almanach"-jában, végre a Székács Jó-
zsef és Török Pál által kiadott „Lelkészi tár" első füzetében, -és 
Blázy Lajos egyházi törvényében. — Ha mégis a törvényes ösz-
szeaclliatás iránt kételyei maradnának fen a papnak, kérje ki egy-
házi felsősége utasítását, s e szerint intézkedjék. 

8. A más gyülekezetben lakó vőlegényt vagy arát ne es-
kesse meg, az illető papnak a felől adott bizonyítványa nélkül, 
hogy háromszor ki vannak a házasulandók hirdetve, és semmi-
nemű akadály, mely egybekelésöket törvényesen gátolhatná, be 
nem jelentetett, sem előtte tudva nincs. Ilyen bizonyítvány szük-
séges akkor is, ha a házasulandók felmentettek a háromszori hir-
detés alul, de más, nem az illető pap által kivánnak összeadatni, 
csak hogy ily esetben a palástdíj az illető papnak jár. Ha pedig 
egy harmadik pap által kivánnak megesketni, ez csak az ara 
papjának beleegyeztével, és mindkét pap hirdetési bizonyítvá-
nyának átadásával esketheti meg a párt. 

9. Vegyes házasságok eseteiben állitsa magát az 1868. 53. 
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trvczikk 9 —11. §§. által biz'ositott tökéletes egyenlőség és viszo-
nosság álláspontjára, s igyekezzék jogaink kölcsönösségét esetről 
esetre érvényesitni, addig is pedig, mig e törvénynek elvei rész-
letesb codificatio alá esnének, tartsa szem előtt, hogy a vegyes 
házasokat bizton megesketheti. A hirdetés iránt akkép intézked-
jék, hogy ezt bejelentő levelét két. tanú által juttassa el az illető 
plébánoshoz, s az átadást ugyanazok által bizonyittassa. Ha a 
plébános akár a kihirdetést teljesitni, akár erről bizonyítványt 
adni vonakodnék, vagy az elbocsátó levelet helyes ok nélkül 
megtagadná: két tanúnak ezek iránti bizonyítványára—a meny-
nyiben törvényes akadály fen nem forog, — a házasulandókat 
eskesse meg. 

10. Ha pedig róm. kath. pap előtt kell megtörténnie a ve-
gyes házasok esketésének: az evang. pap se tagadja meg törvé-
nyes ok nélkül a kihirdetést és szükséges bizonyítványt, *hivét 
azonban tanítsa ki, hogy esketésekor a szűz Máriára és Szentekre 
esküdni nem köteles; ha pedig a vőlegény evangelikus, azt a té-
ritvény törvényellenessége felől világosítsa fel, s lelkére kösse, 
hogy olyat ne adjon, s lia mégis adott volna, azt érvénytelennek 
tekintse (1868. 53. tcz. 12. §.). 

11. A Magyarország határain túlról származott, s itt há-
zasodni kívánó egyénekre nézve figyelemmel kisérje a koronként 
változó felsőbb rendeleteket s azokhoz alkalmazkodjék. 

12. A bíróilag elválasztott s új házasságra lépni kivánó 
féltol az elválasztó ítélet, hiteles alakban előmutatását követelje, 
s annak tartalmához alkalmazkodjék. 

13. A paráznákat szintén háromszor hirdesse ki, ha csak 
az alól hatóságilag fel nem mentettek. 

14. A katonák nősülését illetőleg változván koronként az 
illető hatóságok az iránti rendeletei, ezeket figyelemben tartsa, 
jegyzőkönyvébe bevezesse; ez idő szerint pedig 

a) A kit az ujonczállítási bizottság hadi szolgálatra min-
denkorra alkalmatlannak nem talált vagy a harmadik korosztály-
ban a sorhadi szolgálattól ideiglen föl nem mentett, azt, valamed" 



dig a harmadik korosztályból ki nem lépett, ne eskesse; különös 
tekintetet érdemlő körülmények közt pedig, kivételes nősülési en-
gedélyadásra, a honvédelmi magy. kir. minisztériumhoz folya-
modtassa (1868. 40. tcz. 44. §.). 

b) A tettleges szolgálat idején kivül a huzamosabb idő-
tartamra szabadságolt sorhadtartalékost és azon honvédet, a ki a 
harmadik korosztályt meghaladta, valamint tekintet nélkül szol-
gálati évei számára a tartalékos és honvédségi, úgyszintén a 
nyugdíjazott tisztet s katonai hivatalnokot, valamint a rokkant 
díjast is (utóbbiak, ha katonai rokkantak intézetébe fölvéve nin-
csenek) megesketheti (1868. 40. tcz. 53. §.; v. ö. az 1870-ki au-
gustusi kerületi jegyzőkönyvnek 50. és 51. pontjait). 

15. A katonai egyén megesketéséről az anyakönyvi kivo-
natot kivétel nélkül azon hadkiegészítő parancsnokságnak küldje 
át, melynek kerületében az esketés történt (1870-ki augustusi 
kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 49. p.). 

16. Katonaözvegyet ne eskessen, ha csak férje azon gyü-
lekezetben, a hol a pap él, meg nem halt volna, halála tehát köz-
tudomású. A csatatéren vagy katonai kórházban avagy útközben 
meghalt katonáét pedig a tábori papnak vagy azon századosnak, 
a ki alatt szolgált, bizonyítványa nélkül még akkor se eskesse, 
ha valamely magán egyén szóval vagy írásban bizonyituá a fér j 
halálát. De ha férjét valamely pap temette el, ennek bizonyít-
ványa elegendő. 

17. Az arától, ha a vőlegény papja által kiván megesket-
tetni, s megfizeti a megfizetendőket, a bizonyítványt ne tagad-
j a meg. 

18. Délután csak rendkívüli esetekben eskessen, böjtben 
pedig és adventben figyelmeztesse hallgatóit, hogy zene nélkül 
és egész csendben lakodalmaskodjanak. 

19. A tiltott fokok alóli fölmentetés, nem az egyszersmind 
a kihirdetés alól, az olyakat tehát szintén hirdesse ki. 

20. Özvegyet, özvegységének betöltött hatodik hónapja 
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előtt — hatósági orvos bizonyítványa nélkül — ne eskessen, tekint-
ve azon lehetőséget, hogy előbbi férjétől teherben van. 

21. A leányokat 16. évök előtt ne eskesse. 
22. A szülők vagy gyámok beleegyezte nélkül hasonlóan 

senkit ne eskessen, hacsak nem teljeskorú vagy hatósági enge-
délyt nem kapott. 

23. Házasságtörő, ha ez törvényesen bizonyul reá, azzal 
— a kivel elkövette a házasságtörést, egybe nem kelhet. 

24. A törvényesen elvált hitvesek, ha egybekelésüket 
megakarják ujitni, szokás szerint hirdetendők és esketendök. 

25. Minden esketéskor legalább két tanú szükséges. 
26. Az eljegyzés után visszalépő félt semmi szín alatt bün-

tetnie nem szabad; az okozott költség megtérítésére nézve ki-
sértsen meg barátságos kiegyezkedést, mi ha nem sikerül, a fe-
leket az illetékes biróság elibe utasítsa. 

27. Az ifjúsági botlást elkövetőket törekedjék egybekelés-
re szép szóval rábírni, de ne erőtesse. 

28. Keresztyént nem keresztyénnel egybe adnia nem 
szabad. 

29. A hölgyrabló az elrablottal egybe nem kelhet, kivéve, 
ha ez amannak hatalmából kiszabadulva önként beleegyez. 

30. Az egyházunkba áttért róm. kath, papot vagy szerze-
test megesketheti. 

31. A némát, ha házasodási szándékát jelekkel nyilvánít-
hatja, a házasságtól el ne tiltsa, 

32. Az evangelikus arát akkor is beavathatja, ha róm. katli. 
ment férjhez és plébános által adatott egybe. 

33. A helvét vallású atyafiakat, midőn távol laknak sa-
ját egyházuktól, kivánatukra hirdetheti és esketheti 

34. A válni akaró házasokat illetőleg 
a.) Ha azok mind a ketten evangélikusok, kisértse meg 

őket megbékéltetni, mi ha nem sikerül, erről bizonyítványt adjon 
s vele őket a megyei s illetőleg sz. kir. városi törvényszékhez 
utasítsa (1868. 48. tcz. és 1868. 54. tcz. 22. §.). 
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b) Ha pedig vegyes házasok és az alperes r. katholikus, 
a feleket a szentszékhez küldje, ellenben, ha az alperes evangéli-
kus, az a) pont szerint jár jon el (1868. 48. tcz. és 1868. 51. 
tcz. 22. §.). 

HATODIK SZAKASZ. 

A pap kötelességei a temetésekre nézve. 
1. 48 óra eltelte előtt senkit se temettessen el, kivéve, ha 

a halott ragályos betegségben halt volna meg, v a g y a rothadásnak 
világos jelei mutatkoznak, mit azonban rendes orvos vagy sebész 
(1795. dec. 18. 26, 672., 1796 april 5. 7217) vagy e czélra kita-
nított halottvizsgáló bizonyítson. 

2. Gondja legyen, hogy a temető bekerittessék, a sírok 
egy ölnyi mélységre ásassanak, a temető az egyház szükségeire 
kertté alakíttassák. 

3. A szent keresztség nélkül elhalt kisdedeket is a teme-
tőbe temettesse. 

4. Öngyilkosoktól a szokásban levő tisztességes elteme-
tést ne tagadja meg; de ha erőszakos halál vagy mérgezés gya-
núja forogna fen, a holtat kerületi orvos által vizsgáltassa meg, 
hanem a hullát 48 óra előtt felbontatni ne engedje (1786. aug. 11.) 

5. A gyülekezete körében meghalt idegennek a temetőben 
adasson helyet s őt, valamint a gyülekezetebeli szegényeket, 
ingyen temesse el. 

6. Nem-evangelikusoktól a temetőt, s abban papjaiktól 
szertartásaik végezhetését ne tagadja meg. 

7. Nem-evang. anyának, de evangelikus atyának figyer 
mekét bátran temesse el. 

8. Hol a temető más felekezetüekkel közös, iigyekezzék 
minden súrlódást kikerülni. 

9. Mikor történt valamely uj sírkertbe az első temetés, az 
anyakönyvbe jegyezze fel. A betelt temetőbe újra csak 30 év 
múlva, a hol pedig ragályos betegségben meghalt fekszik, 30 év 
múlva sem szabad temetkezni. 



10. Ne engedje, hogy hívei a temetőben maguknak kalö-
nös helyet válogassanak, hanem a sírokat sorban ásassa. 

11. A hullát akkor se vitesse templomba, midőn gyász-
beszéddel takaríttatik el. 

12. Nyugpénzes katona halván meg gyülekezetében, 
annak magához hozatott irományait tentával húzza keresztül, ott 
pedig, a hol nyugpénzének utolsó felvétele van felírva, halála nap-
já t és évét jegyezze fel; ezen irományokat azután, melyekhez az 
anyakönyvből rendes halotti bizonyítvány csatolandó, a járási 
szolgabírónak vagy illetőleg városkapitánynak küldje el. Ha pedig 
ilyen irományok nem találtattak a meghaltnál, tudósításában ezt 
is említse meg. A szabadsággal haza bocsátott s gyülekezetében 
elhalt katona vagy honvéd halotti bizonyítványát, a halálát 
okozta betegség megnevezésével, az illető katonai parancsnok-
sághoz mindig ideje korán küldje meg (1870. augusztusi kerül, 
gyűlés jegyzők. 54. p.). 

13. Figyelmeztesse híveit, hogy ragályos kórban kimúlt 
halottaikat koporsóra borulva ne sirassák. 

14. A katholikusoktól a harangozás még ott se tagadtas-
sék meg, hol a kath. plébános ugyanazt az evangélikusoktól 
megtagadná; a hol pedig közös temetőből is kizáratnék az evan-
gélikus, orvoslás végett a polgári hatósághoz folyamodjék. 

1 5. A hol saját harangjaik vannak nemevangelikusokkal 
együtt lakó hitsorsosainknak, ott a nagyhétben is bátran haran-
goztasson ugy a halottaknak, mint istentiszteletre. 

H E T E D I K SZAKASZ. 

A pap kötelességei a betegeket és rabokat illetőleg. 

1. Beteg híveit intse, hogy kuruzslók helyett orvoshoz 
folyamodjanak; ragályos betegség felől a kerületi orvosnak te-
gyen jelentést. 

2. Beteg hiveit hívatlanul is látogassa meg, velők sorsuk-
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és felfogásukhoz képest elmélkedjék; szabadon, könyv nélkül 
imádkozzék, vigaszfalja, nyugtassa őket. 

3. A beteg, főleg pedig halálra itélt rabokat hívatlanul is 
meglátogatni, vigasztalni, Isten és emberek ellen elkövetett bű-
neiket velők megismertetni, hivatala kiváló teendői közé szá-
mítsa. 

4. A rabnak az uri szent vacsorát kiszolgáltatandó, 1764. 
jan. 26. és 1772. nov. 30. alapján kérje meg az illető hatóságot, 
hogy az alatt a békók róla levétessenek. 

5. A vesztőhelyen ne szónokoljon. (1791: 26. 7. §.) 

NYOLCZADIK SZAKASZ. 

A pap kötelességei fizetésére s a palástdijra nézve. 

1. Midőn valamely társa távolléte, betegsége vagy halála 
esetében az illető egyház megkeresése vagy az esperes parancsa 
folytán a gyülekezetben szolgál, magának semminemű fizetést se 
tartson meg, mert az távollevő vagy beteg társáé, vagy özvegyeé 
és árváié, vagy pedig az özvegy — s árvaintézeté. 

2. Többet, mint a mennyi neki liiványilag igérve van, ne 
követeljen, de azt, a mi őt törvényesen illeti, megtagadás vagy 
késedelmes fizetés esetében, a helyi ügyelő és gyíílés, ezután es-
peresség utján keresse ; önmagának biró, végrehajtó ne legyen ; 
ha pedig fizetéséhez csak végrehajtás u t ján juthatna, azt ildomo-
sán eszközölje. 

3. Ha a gyülekezet megigért fizetését csökkenteni akarná, 
azt ne engedje meg, hanem egyházi felsősége segélyét kérje ki a 
helyett, hogy polgári hatósághoz folyamodnék. 

4. Ha a hivány némely pontjára nézve időközben változ-
tatás mutatkoznék szükségesnek, ez csak az esperesség közbejöt-
téveltörténhetik, melynek kötelessége arra felügyelni, nehogy ily 
változtatás által a kánonszerü egyházlátogatáskor szentesített hi-
ványnak értéke csökkentessék, egyszei'smind kötelessége a hi-
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ványnak megváltoztatott pontjairól a püspököt értesíteni s azokat 
a püspöki egyházlátogatásig is, világi hatóság által megerősít-
tetni. 

5. A földadó fizetése a gyülekezetet illeti, mint tulajdo-
nost. Ha azt azonban magára vállalni vonakodnék, ezért vele vi-
lági hatóság előtt ne perlekedjék, hanem az ügyet az esperesség-
nek jelentse fel. 

Midőn valaki akár neki, akár a gyülekezetnek valamit 
végrendeletileg hagyományozni akar, ily végrendelet fogalmazá-
sától távol tartsa magát s arra befolyást ne gyakoroljon. 

KILENCZEDIk SZAKASZ. 

A pap kötelességei az anyaköiiyyekre nézve. 

1. A születési, esketési és halotti anyakönyveket a kisza-
bott rovatok szerint pontosan, tisztán, olvashatólag nagyobb be-
tűkkel, rövidítések, vakarás, igazítás, úgynevezett gúnynevek 
nélkül, széleket hagyva, lapozva írja s azokat meghamisítani ne 
merészelje. 

2. A halva szülötteket ugy a születési, mint halotti anya-
könyvekbe iktassa be. 

3. Mikép föntebb is érintetett, a törvénytelen magzat 
atyját ne kutassa, atyául még az anya által megnevezettet se irja 
be, hacsak ő önként nem kivánja neve beiratását. 

4. Az anyakönyveket biztos helyen őrizze s tűzvész vagy 
árvíz esetekor azokat legelőször is megmenteni főtisztének tartsa. 

5. Paplakon kivül az anyakönyvekben lapozgatni, ha té-
ritvényt adna is, senkinek se engedjen, de a tisztviselőnek, mi-
dőn a kiadott anyakönyvi kivonatot talán hitelesíteni akarná, 
nyissa fel. 

6. A születés, esketés vagy halál igazolására kért anya-
könyvi kivonatot szóról szóra minden változtatás vagy hozzáadás, 
vagy (a külföldre menőket kivéve) más nyelvre fordítás nélkül 
irja ki, s neve aláírásával és a gyülekezet pecsétével megerősítve 
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adja ki. Keresztlevelekbea pedig a születés évét és napját betűk-
kel irja ki. 

7. A körlelkésznek, midőn azt hivatalosan kívánja , ugy 
az anya — mint a számadási könyveket mutassa elő. 

8. Az egyház jegyzőkönyvét, a hol külön egyházi jegyző 
nincs, szint olyan hűséggel vezesse, mintáz anyakönyveket, abba 
egyháza történelmeit, az egyházmegye, kerület és egyetemes gyű-
lés rendeleteit s a legfelsőbb intézvényeket irja be. Ha pedig az 
egyház, a lelkésznek más egyházba költözése, vagy halála által 
üresedésbe jön, az egyházi irományok őrzésére nézve következő 
rendszabályok tartandok meg: 

a) az esperes vagy annak megbízottja az egyházi jegyző- és 
anyakönyveket s egyéb irományokat leltár mellett átvévén, az 
egyházi ládába beteszi s a ládát saját egyháza pecsétjével lepe-
csétli és őrzését a gondnokra bizza; 

b) a leltár két példányban állíttatván ki, egyike az espex-es-
nél, másika az egyháznál marad; 

c) az üresedés ideje alatt az egyház kormányzásával meg-
bízott lelkész, valahányszor anyakönyvi kivonatok állitandók ki, 
esetről esetre a pecséteket feltöri s az anyakönyveket használat 
után azonnal visszateszi, s a ládát egyháza pecsétével újra bepe-
csétli, a kulcsot a gondnoknak átadván; 

d) a közbejött egyházhatósági rendeleteket, legf. intézmé-
nyeket s esperesi jegyzőkönyveket az illető tanítóval külön köny 
vecskébe írassa be, hogy annak idejében az egyház jegyzőköny-
vébe is bevezettethessenek; 

e) nem különben a kereszteléseket, esketéseket és teme-
téseket, a kellő minta szerint rovatozott könyvecskébe az illető 
tanítóval jegyeztesse be ; 

f) az u j lelkész beiktatása alkalmával a beiktató lelkészek 
a láda pecsétjeit feltörik, az egyházi irományokat a leltár útmu-
tatása szerint az uj lelkésznek átadják, s a tanitó által vezetett 
keresztelési, esketési és temetési eseteket — a presbyterium előtt 
felolvastatván, anyakönyvbe iktatás végett á tnyújt ják. 
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9. Az anyakönyvek hiteles és teljes eredeti párját minden 
év lefolytával az illető polgári hatóságnak nyugta mellett küld-
je el. (1827: 23.), 

10. Valakinek, bármely jellemű legyen az, nevét megvál-
toztatni, avagy csak egy betűnek hozzátétele vagy elvétele által 
megmásítani ne merészelje. A ki azonban felsó'bb engedély mel-
lett megváltoztatta, annak uj nevéhez zárjelben tegye oda, miként 
hivaték azelőtt. 

11. Népösszeirás alkalmával segédkezet nyújtson anya-
könyvek által a polgári hatóságnak. 

TIZEDIK SZAKASZ. 

A pap kötelességei a gyülekezet pénztárára nézve. 

1. Minden gyülekezetben a gondnok vagy külön pénztár-
nok kezelvén az egyház pénzét, ő maga se a bevételbe, se a kia-
dásba ne avatkozzék. 

2. Gondoskodjék a pénztár biztonságáról s biztosabb hely 
hiányában a paplakon tartassa, kezelésére pedig, ha az helyesen 
irni és számozni nem képes gondnokra bízatott volna, a bevéte-
lek és kiadások sajátkezű beírásával közreműködjék ; az egyház-
gyűlés előtt nyilvánosan számot adasson, a pénzkezelőt mentesse 
í'öl, ha hiány mutatkoznék, ezt téríttesse meg; tudta nélküli kia-
dásokat meg ne engedjen, s a tudtával történteket, a mennyiben 
szükséges, írott elismervénynyel igazoltassa. 

3. Számadások vizsgálatakor vagy más gyűlések alkalmá-
val ne engedje, hogy a pénztár rovására ivások vagy lakomák 
tartassanak. 

4. Tanítva, kérve, intve, buzdítva, rajta legyen, hogy aján-
lataikkal, végrendeleteikkel a hívek szaporítsák a gyülekezet jö-
vedelmét s netaláni tőkéit. Ε czélból a midőn és a hol lehet, fekvő 
vagyont is szerezni vagy takarékmagtárakat alapitni igyekezzék. 

5. Gondja legyen, hogy az esperességi és kerületi pénz-
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tárba fizettetni szokott összeg s a gyülekezet más kötelezettségei 
maga idejében pontosan fizettessenek be. 

6. A gyám-, özvegy- és árva-intézeteket, főiskoláinkat, 
tanitó-képezdéinket s általában minden egyházi s jótékony inté-
zeteinket, ugy a segélykérő gyülekezeteket az egyesek és egyház 
támogatásába hathatósan ajánlja. 

7. Ha oly szerencsés helyzetben van a gyülekezet, hogy 
kiadható tőkék felett rendelkezhetik, akkor ezeknek kikölcsönzése 
mindig az egyház határozata szerint történjék és sohasem a lel-
kész vagy ügyelő által. Nevezetesen lehet kamatosítni ily tő-
kéket nemcsak egyes községeknél vagy a legközelebbi takarék-
pénztárnál, hanem egyeseknél is, — árvaszerű biztosíték mellett; 
lelkészeknek és ügyelőknek azonban saját egyházaiktól ily 
pénzeket kölcsön venni tilos. 

8. A vegyes hitfelekezetü községekben, hol a más feleke-
zetűek a községi javadalmakból részesittetnek, ellenben hitsorso-
saink azokból kizárvák, tegyen lépéseket, hogy ezek is igazságos 
és méltányos arányban részesíttessenek Ε lépéseket pedig tegye 
az illető község képviseleténél s ha ott czélt nem érne, a budai 
egyházi ügynök tanácsa és befolyása mellett, a m. kir. miniszté-
riumhoz folyamodjék. (Egyet, gyiil. jk, 1862. 9. pont.) 

TIZENEGYEDIK SZAKASZ. 

A pap kötelességei házánál és azon kívül. 

1. Egész életével szolgáljon tükörül hallgatóinak, eszerint 
necsak nyilvános botrányoktól, hanem mindattól is óvakodjék, a 
mi által a gyülekezet vallásos és erkölcsi nemesbülését bármikép 
hátráltathatná. 

2. Hallgatóit becsülje meg, irántuk mindenkor nyájas, sze-
líd és türelmes legyen; uralmat felettük ne gyakoroljon, velők ne 
czivakodjék, ne perlekedjék, — midőn ideje s alkalma van, ve-
lök tisztességesen társalogjon, az őt szivesen fogadókat látogassa 
meg, a rosz életüeket őrszemmel kisérje s megjavításukon egész 
szelídséggel munkálkodjék. 

Bányaker. Utasítások. 3 



- 34 — 

3. Vasárnap vagy más ünnepeken gyülekezetéből fontos 
ok nélkül ne távozzék, — ha pedig hosszabb időre kell eltávoz-
nia, azt a gyülekezet clláthatása végett, a hol többen szolgálnak, 
tiszttársának, — máshol a fő- vagy alesperesnek jelentse be. 

4. Valamennyi pappal, kivált szomszédaival, legfőkép pe-
dig egyazon gyülekezetben . szolgáló társaival testvéri egyetér-
tésben éljen, tisztelje őket, gyarlóságaikat szeretet leplével fedez-
gesse, a nálánál kisebb tudományuakat vagy korlátoltabb szelle-
mi tehetségiieket megvetés helyett inkább, ha elfogadják, tanitsa, 
beteg vagy hazulról eltávozott szomszédja helyett az ő felszólí-
tására avagy a fő- vagy alperes parancsára, szívesen szolgáljon. 

5. Házát ildomosán kormányozza, a házaséletben mások-
nak tükör legyen, veszekedéstől, annál inkább verekedéstől tar-
tózkodjék, takarékosság által családját tisztességesen táplálja, 
gyermekeit észszerűen nevelje, papi teendőit és tanulmányait hát-
ravető világi s hivatala méltóságával meg neui férő foglalkozá-
soktól tartózkodjék. 

6. Mivel a kertészet, gazdászat, méhészet, fatenyésztés, 
selyemtermelés tetemesen szaporíthatja j ö v e d e l m é t , hivatalos teen-
d ő i t ő l s tanulmányaitól fenmaradt szabad idejét ennél ártatla-
nabbulés hasznosabban nem töltheti: kedves feladatának tekintse, 
hogy hallgatóit is példájával okszerű gazdaságra vezérelje, hivatal-
utódainak pedig használhasson s emigy érdemeket szerezvén ma-
gának az emberek irányában, halála után is dicséretes emlékezet-
ben maradhasson. 

7. Midőn hivatik, a tisztességes lakomákat ne kerülje; 
tartózkodjék azonban illemmel s hivatala fontosságával meg nem 
férő cselekményektől. 

8. Ruházata úgy házánál mint hivatalos teendőiben tisz-
tes és tiszta legyen, a hozzá kevésbbé illő öltözetektől tehát, 
fényűzéstől s más divatos czifraságoktól tartózkodjék; de család-
jának se engedje meg, hogy rendetlen fényűző életet éljen, vagy 
botrányos társaskörökbe járjon. 

9. Vigyázzon és ne tűrje, hogy hallgatói, neinevang. 

I 
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templomok vagy más épületek körül, avagy plébánosoknak s 
kántoroknak teendő munkákra, fizetésekre és egyházi hitelveink-
kel ellenkező szertartásokra kényszeríttessenek. 

10. A hivatalos körleveleket haladék nélkül s vevény 
mellett tovább küldje s azokba bárminemű jegyzetet tenni ne me-
részkedjék. 

11. A gyülekezetet fontosabb ügyekben a közgyűlésnek, 
csekélyebbekben a presbyterium közreműködésével kormányozza. 

T I Z E N K E T T E D I K SZAKASZ. 

A pap kötelességei felsösége iránt 

1. Az esperesség, egyházkerületi és egyetemes gyűlések 
végzéseinek és határozatainak kivétel nélkül engedelmeskedjék; 
törvényes felsőbbjeit tisztelje, parancsaiknak és a törvényszéki 
Ítéleteknek vesse magát alája: idéztetvén, jelenjen meg s ott ma-
gát szerényen viselje. 

2. A fő- vagy alesperes törvényes rendeleteinek ellen-
szegülnie nem szabad, ennek ellenére cselekedvén, az esperességi 
közgyűlés által lesz megdorgálandó. IIa pedig ugy látná, hogy a 
fő- vagy alesperes rendelete világos kánonainkba vagy törvényes 
jogainkba ütközik, a rendelet végrehajtását mellőzheti ugyan, de 
az esperességi közgyűlés előtt magát igazolni köteles. 

3. Felsösége becsületét, jó hírnevét ne kisebbítse, ellenke-
zőleg cselekedvén, a nyilvánosan sértett félt kövesse meg. 

TIZENHARMADIK SZAKASZ. 

A pap kötelességei a tanitó és iskola iránt. 

1. A tanítót, mint munkatársát becsülje és szeresse, taná-
csaival támogassa, betegsége vagy más akadály eseteiben helyet-
tesítse. 

2. Az iskolát gyakrabban látogassa meg, s a tanulókat 
szorgalmas tanulásra és jó magaviseletre intse, felügyelvén, hogy 
a tanulmányok az előirt tanrendszer szerint taníttassanak. 

3* 
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3. Rajta legyen, liogy minden iskolaképes gyermek mind-
járt 6 éves korában iskolába jár jon. 

4. Törekedjék olyan pénzalapot gyűjteni, melynek kama-
taiból a tanitó az oktatásért illő fizetést kapjon, hogy ilykép a 
szülőktől szedetni szokott tandíj megszűnjék. 

5. Gondoskodjék, hogy a hol iskolai alapítványok ésmen-
dikás pénztár létezik, ezek híven kezeltessenek és szaporíttas-
sanak. 

6. Tanitási hónapok alatt ürülvén meg a tanitói hivatal, 
azt minél előbb betölteni serénykedjék, az alatt mennyire hivata-
los teendői engedik, maga is tanítván a gyermekeket. Ha a vá-
lasztott uj tanító nem hivatalkodott még, vizsga végett az espe-
rességi bizottmányhoz utasítsa. 

7. Általában se a tanitótól, se a tanulóktól azt, a mire 
nem kötelezvék, ne követelje, a tanitó fölött uralmat ne gyako-
roljon, méltatlanságot rajta se szóval, se tettel el ne kövessen, s mi-
dőn azt mások tenni akarnák, védje. Ellenben a hanyagot, a tan-
teremből kiszaladozót, kóborlót, részegest, paráznát, barátságosan 
és atyailag ugyan, de komolyan is intse meg, minek ha nem vol-
na foganata, elébb a helyi közgyűlésnek, ha pedig ez sem hasz-
nálna, a fő- vagy alesperesnek jelentse föl. 

8. Vasárnapi iskolákat behozni s hol a körülmények 
kedvezők, kisdedóvodákat, bölcsődéket alapítani buzogjon. 

T IZENNEGYEDIK SZAKASZ. 

A pap különös kötelességei hivei iránt, 

1. Minden evangélikust, a ki gyülekezete körében 6 hét 
óta folyton lakik, hívének tekintse s neki előforduló esetekben 
szolgáljon. 

2. Tanítsa ki hiveit, hogy a püspök és esperes, az egyete-
mes, kerületi, esperességi és helyi ügyelők törvényes egyházi elöl-
járóik, kiknek választására szavazataikkal befolyván, őket tisztelni, 
nekik engedelmeskedni kötelesek. 
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3. Rajta legyen, hogy akár az egész gyülekezet, akár 
egyesek vallásügyekben polgári hatóságokhoz vagy a püspökhöz 
ne folyamodjanak, mielőtt ügyöket az illető esperesnek avagy 
egyházmegyei ügyelőnek felterjesztették s tőlök utasitást nyer-
tek volna. 

4. Az egyház terhei s közmegegyezéssel vagy a helyi 
közgyűlés által kivetett fizetések alól senki sem vonhatja ki magát. 

5. Ki a templomba szokatlan, illetlen, erkölcsiséggel és 
szeméremmel egybe nem férő ruhában mások botránkoztatására 
jőne, azt a pap szerényen intse meg s ha nem engedelmeskednék, 
a presbyteriumnak jelentse fel. 

6. Ne engedje, hogy a gyülekezet ingó vagy ingatlan va-
gyona fölött valaki jogot igényeljen magának, vagy azt saját 
hasznára fordítsa, még akkor se, ha ő azt maga ajándékozta vol-
na az egyháznak. 

7. Azon atyákat és anyákat, a kik szolgáik — vagy szol-
gálóiknak, fiaik — vagy leányaiknak megengedik, hogy az isten-
tisztelettől vagy katechizálástól elegendő ok nélkül elmaradjanak, 
előbb maga intse meg, s ha nem engedelmeskednek, legalább a 
presbyteriumnak jelentse föl. 

8. Ha valamely egyháztag papját, hivatalos eljárásában 
háborgatná, kicsúfolná, megsértené, a törvényes egyházi felső-
ségnek nem engedelmeskednék, a vallást gúnyolná, gonoszul élne: 
azt a helyi közgyűlés intse meg s jó útra téríteni mindenkép 
törekedjék. 

9. Ha pedig vallásunkat s hitünket más vallású piszkolná 
vagy káromolná, az ellen az ügyelővel együtt az illető polgári 
hatóságnál szerezzen elégtételt. 

10. A templomot egyházi cselek vényeken kívül másra 
se maga a pap ne használja, se mások által használtatni ne en-
gedje, az ez ellen cselekvő fenyíték alá esendvén. 

11. A háborgó vagy törvényes elválás nélkül külön élő 
vagy egymást hűtlenül elhagyott házasfeleket kibékíteni tö-
rekedjék. 
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12. Törekedjék rábírni híveit, hogy ha még olyakkal nem 
bírnak, szentírást és más áhítatos könyveket szerezzenek. 

13. Ha országos segélyt akarna gyülekezete számára 
gyűjtetni, annak engedélyét előbb az esperes tudtával a püspök 
utján az illető polgári felsőségnél eszközölje ki. 

14. A vasár- és ünnepnapokat megszentségtelenitni ne 
engedje. 

NYOLCZADIK RÉSZ. 

Utasítás a helyi ügyelő számára. 

1. Ügyelőt — kinek vallásszerető, tekintélyes, kegyes, 
józan, részrehajlatlan, ügyes, és lehetőleg vagyonos férfiúnak 
kell lenni — minden gyülekezet közgyülésileg általános szava-
zattöbbséggel 3 évre választani köteles, a 3 év elteltével újra vá-
lasztathatván. 

2. Elfogadván a megválasztást, az első helyi közgyűlésben, 
melyben megjelent, következő esküt tesz: 

„En, Ν. Ν. az Ν. gyülekezet ügyelőjévé választatván, es-
küszöm az élő istenre, ki atya, fin és szent lélek egy bizony isten, 
hogy az említett gyülekezetre és iskolájára (vagy i s k o l á i r a ) 
híven ügyelendek, jogait, kiváltságait és szabadságait védendem, 
a bécsi és linczi békekötések, 1791-ki, 1844-ki, 1848-kiés 1868-ki 
vallási törvényektől s egyházunk törvényes szokásaitól el nem 
térendek, az esperességi, kerületi és egyetemes gyűlések hatá-
rozatainak, rendeleteinek, sikert szerezni buzgandok, a gyüleke-
zet ingó és ingatlan vagyonát épségben megtartani, szóval a 
gyülekezet javát s felvirágzását utasításom szerint lelkismerete-
sen előmozdítani törekvendem. Isten engem ugy segéljen!" 

Kötelességei pedig ezek: 



E L S Ő SZAKASZ. 

A g y ü l e k e z e t i r á η t. 

1. Tiszteletbeli ugyan hivatala, de megvárja az egyház-
egyetem, hogy azt vallás iránti szeretetből, az isten dicsőségére, 
és saját díszére viselendi. 

2. A helyi gyűlésekben oszsza meg az elnökletet a pappal, 
ezzel egyetértőleg gyűlést évenként legalább egyszer, különben 
annyiszor tartson, a mennyiszer a szükség kivánja , a napot 
szintén a pappal egyetértőleg tűzze ki. 

3. Mennyire körülményei engedik, a presbyteri gyűlések-
ben is jelenjen meg. 

4. A közgyűlésekbe hivassa meg a leánygyülekezeteket 
is, minden esetre pedig, midőn pap- vagy tanitóválasztás forog fen. 

5. Mellőzheti tanitóválasztáskor azon leánygyülekezetet, 
mely külön tanitót tart. Az ilyen külön kezelvén jövedelmét, a 
a számadások megvizsgálása és más ügyeinek elintézése végett 
annak kebelében külön gyűléseket tartson. 

6. A gyűlésekben tárgyaltassa mind azt, mi a gyülekezet 
java, békéje, nyugalma, virágzása előmozdítására és fen tartására 
szolgálhat, 

7. Ügyeljen fel a lelkészszel és gyülekezettel együtt, hogy 
az istentisztelet kellően és díszszel tartassák meg. Mivel pedig az 
ágostai hitvallás czikke világosan mondja, hogy az egyház valódi 
egységére elegendő, az evangyéliomi tanokról és a szentségek 
kiszolgáltatásáról egy értelemben lennünk, és nem szükséges, 
hogy mindenhol ugyan azon emberi hagyományok, avagy em-
berek által behozott szertartások legyenek: az ügyelő ne enged-
je ugyan meg, hogy a pap az elfogadott és ártatlan szertartáso-
kon önhatalmúlag változtasson, de más részről kegyes érzelmek 
élesztése végett a felsőség által, kivált a gyülekezet belé egyez-
tével megrendelt szertartások behozatalát se gátolja. Ha pedig 
maga a gyülekezet egy vagy más közönyös dolgon a maga rende 
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szerint változtatna, azt a jő rend tekintetéből a pappal együtt az 
esperességnek jelentse fel. 

8. Az iskolára a pappal egyetértőleg ugy ügyeljen fel, 
hogy az iskolaképes gyermekek egytől egyig bejárjanak, a tani-
tó pedig a megállapított tanrendszert tartsa meg, arra fordítván 
főfigyelmet, miből a tanulók koruk és sorsukhoz képest idővel 
legtöbb hasznot húzhatnak. 

9. A gyülekezet jogai felett gondosan őrködjék, s felme-
rült esetekben azt annak költségén képviselje; igénybe véve az 
esp. ügyvéd közreműködését. 

10. Az egyházi fegyelmet, a helyi gyűlés hatósági körén 
belől, gyakorolja. A kicsapongó, feslett, rosz életű egyháztagot 
tehát a pap közbenjöttével először intse meg, ez nem használván, 
a gyűlésben dorgálja meg, s a megtérni még igy sem akarót mind 
a közgyűlés, mind a presbyterium köréből eltávoztassa. 

11. Fontosabb ügyekben a kormányszékekhez vagy hely" 
hatóságokhoz — de az esperességi elnökség tudta s beléegyez-
tével •— 8 folyamodjék. Rajta legyen, hogy egyházi ügyekben 
se a gyülekezet, se az egyesek, polgári hatósághoz, vagy kerü-
leti ügyelőhöz avagy püspökhöz ne folyamodjanak, mielőtt az 
esperességi ügyelő, vagy esperes első folyamodvány! illetékes 
intézkedését kikérték volna. 

12. A gyülekezet gazdasági ügyei az ügyelő kiváló gond-
jának tárgyai. Ennél fogva 

a) ügyeljen, hogy pénztárnokul vagy gondnokul olyan 
választassák, ki becsületén kivül vagyonával is jót állhasson a 
gyülekezt pénzéért. 

b) a gyülekezet ládájára két pléhet csináltasson, az egyik 
kulcsot a gondnok- vagy pénztárnoknak, a másikat a pap gond-
viselése alá adván. 

c) a gyülekezet és iskola virágzását tetemesb alapítványok 
leginkább emelvén, törekedjék, hogy a pénztár ugy önkéntes 
adakozásokkal, mint végrendeleti hagyományokkal szaporittassék. 
A hol előnyösen lehet, a gyülekezet által fekvő vagyont is sze-
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reztessen, s takarék-magtárakat alapíttasson. (L. VII. Rész 10-ik 
Szak. 4. §.) 

d) Hogy pedig ilyféle önkéntes adakozásra serkenthesse 
a liiveket, ne engedje, hogy a jótékony adományok az adakozók 
vagy végrendelkezők által kitűzött czélokon kivül másfélékre 
fordíttassanak. 

e) A jövedelem beszedésére vagy kiadására közvetlenül 
soha se folyjon be; de azután annál szigorúbban követelje, hogy 
a gondnok vagy pénztárnok évenként számot adjon. Rendben 
találván a számadásokat, a számadót jegyzőkönyvileg a további 
feleletteher alul oldozza fel, ellenkező esetben csak akkor, midőn 
a gyülekezetnek utolsó fillére is megtéríttetett. 

f) A gyülekezet kiadható tőkéire nézve tartsa magát a 
jelen utasitás VII ik rész 10-ik szak. 7-ik §-ában körülírt szabá-
lyokhoz (L. 1867-iki jkönyv 39 pont). 

g) A gyülekezet ingóságait leltároztassa s nézze magát 
koronként körül, minő karban van a templom, paplak s iskola; 
nem szenvedtek-e csorbulást az egyházi, papi, tanitói, temetői stb. 
földek, rétek stb., hogyan kezeltetnek s minő helyen tartatnak az 
anya- s jegyzőkönyvek. 

h) Midőn építtetni akar valamit a gyülekezet, tanácsával 
támogassa, nehogy ezélszerűtlen építkezést tegyen, vagy a mes-
terek által felcsigázott árakkal megkárosittassék. 

13. Háromnál több gyülekezetben ügyelősködnie nem lehet. 
14. Ha, meghívás daczára is egy évig a gyülekezetben s 

annak gyűléseiben meg nem jelen, ez lemondásul vétetik s he-
lyébe más választandó. 

15. A helyi ügyelő halála vagy lemondása esetében mást 
a pap fél év alatt választasson. 

MÁSODIK SZAKASZ. 

A pap, tanárok és tanítók iránt. 

1. Megürülvén a papi, tanári vagy tanitói hivatal, gon-
doskodjék, hogy az a fő- vagy alesperes által, a nekik adott uta-
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sitás szerint mielőbb töltessék be. A megválasztottnak hiványát 
azután mind maga ir ja alá s pecsétével erősítse meg, mind az 
egyháztagokkal irassa alá s az egyház pecsétével erősíttesse 
meg. Ha a választásnál — melyre őt az esperességi képviselő 
meghívni tartozik — nem lehetne jelen, nevét utóbb is irja 
a hivány a l á ; de a választókkal azonnal az esp. képviselő irassa 
alá. Gátoltatása esetében emiitett képviselő osztja fel a meghalt 
vagy máshova költözött pap, tanár vagy tanitó és hivatalutóda 
közt a fizetést. 

2. Példájával oda vezérelje az egyháztagokat, hogy a papot, 
tanárt, tanítót vagy segédet, kivált a hivatalában buzgón eljárót tisz-
teljék és becsüljék; a rágalmazók, gyalázók, becstelenitők ellen 
tehát hatál) rosan védje őket, gondoskodván arról is, hogy fizeté-
seiket kellő időben s egészen kapják meg, mi ha többszöri intése, 
sürgetése daczára sem történnék meg, azok behajtása végett pol-
gári hatósághoz forduljon, az esperesség beleegyeztével. Vizs-
gálja meg koronként azt is, a papi, tanári s tanitóiföldeket, ahol 
az szokásban van, kellően mivelik-e a hívek. 

3. A pappal, tanárok- és tanítókkal folytonos egyetér-
tésben éljen, mi ha valamikép felbomlana, azt helyreállitni tö-
rekedjék, mi ha neki nem sikerülne, az ügyet terjeszsze az espe-
resség elé. 

4. Viszály törvén ki az anya- és leánygyülekezetek, pap, 
tanár és tanitó, vagy ezeknek valamelyike és a hívek közt, jár-
jon közben, s azt vagy magánosan, vagy ha igy nem sikerülne, a 
közgyűlésben, lecsillapítni buzogjon, épségben maradván az elé-
gületlen félnek az esperességre felebbezés joga. 

5. Tanitóválasztás körül a pappal egyetértve járjon el, s 
ne engedjék, hogy a nép tudatlant, alkalmatlant, vagy épen rosz 
életűt válaszszon. 

6. Tisztéhez tartozik felügyelni, hogy az érdemes, elag-
gott, vagy gyógyithatlan betegségben sínylő pap, tanár vagy 
tanitó, e miatt hivataláról lemondani ne kényszeríttessék, hanem 



vagy nyugalmaztassék, vagy a gyülekezetnek is tetsző segédet 
fogadhasson, a kivel azután a fizetés iránt szerződjék. 

7. Ne engedje, hogy az egyházlátogatásilag megállapított 
és hiványilag megígért fizetésben akár a gyülekezet, akár ιΐ pap, 
tanító vagy tanár változtatást tegyen, ide nem számíttatván a sze-
mélyhez kötött javadalmak. 

HARMADIK SZAKASZ. 

Az e s p e r e s s é g i r á n t . 

1. Az esperessel, és esp. ügyelővel szükség esetén érintke-
zésbe tegye magát. 

2. Az esperességi hivatalnokok választására kellvén sza-
vazni, a gyülekezettel tanácskozzék, s a szavazatot maga is irja 
alá, ha pedig nem jelenhetne meg a gyűlésen, az aláírásban ma-
gát a gondnok által helyettesíttesse. 

3. Az esp. gyűlésekben buzgó részt vegyen, s küldöttsé-
gileg bízatván rá valamely ügy, abban serényen járjon el. 

4. Az esp., kerületi és egyetemes gyűlések határozatait fo-
ganatosítsa. 

5. A gyülekezet alapos panaszait, sérelmeit, a reájok vo-
natkozó okmányokkal együtt az esperességnek terjeszsze fel. 

NEGYEDIK SZAKASZ. 

A z e g y h á z k e r ü l e t i r á n t 

1. Az egyházkerülettel sem a helyi ügyelő, sem a gyüle-
kezet közvetlenül nem, hanem csak az esperesség utján levelez-
hetvén, mind azt, a mi az egyházkerülethez felterjesztendő, ugy 
kívánván azt a jó rend, az esperességhez küldje be. 

2. Az egyházkerületi hivatalnokok választása körül a 
megelőző Harmadik szakasz 2-dik §-ához alkalmazkodjék. 

3. Gondja legyen, hogy egyházlátogatás vagy egyházi 
küldöttségek működése alkalmával a püspök vagy a küldöttség 
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illően fogadtassák, de a pénztár szükségtelen költséggel ne ter 
heltessék. 

KILENCZEDIK RÉSZ. 

U t a s í t á s a k ö r p a p o k s z á m á r a 

A körpap a kerületbeli gyülekezetek által általános sza-
vazattöbbséggel 3 évre (újra is megválasztható levén), választa-
tik s következő esküt tesz le: 

„En Ν. Ν. esküszöm az élő istem-e, ki atya, fiu, és szent-
lélek egy bizony isten, hogy az N.-i egyházmegye N. körének 
körpapjává választatva, a reám bizott tisztben mindazt, mi előmbe 
irt esperességi rendszabályok- és utasításokban kötelességemül 
tétetett és meghagyatott, avagy az esperesség által jövendőben 
is meghagyatik, híven, pontosan és lelkismei-etesen teljesítem és 
végrehajtom. Isten engem ugy segéljen!" 

Kötelességei: 

ELSŐ SZAKASZ. 

A z i s k o l á r a n é z v e . 

1. Gondja legyen, hogy az iskolaév tartamát illetőleg az 
1868: 38. tczikk rendeletének elégtétessék. 

2. Kerületének azután ugy anya, mint leányegyh. isko-
láiban a kitűzött napokon, a hol lehet templomban, ünnepélyes 
vizsgát tartson. Fáradalmáért az esperességek által meghatározott 
napi díjon kívül előfogat- és tartásban részesittessék. 

3. Hivány a tanitói hivatalba először lépőnek csak 
akkor adható ki, ha iskolai bizonyítványokkal ellátva, az espe-
rességi vizsgáló bizottmány által, (melynek tagjaivá tanítók 
ís választandók) szigorú vizsga alá vettetett, hivatalra alkalmas-
nak találtatott, s iskolából vagy tanitóképezdéből kilépte utáni 
jó magaviseletéről bizonyítványokat mutatott elő. De azon tanitó, 
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ki valamely gyülekezetben tettleg szolgál, s egyik egyház- vagy 
esperesség- vagy kerületből másikba költözik át, hasonló vizsga 
alá többé nem vettetik, valamint vizsga alá akkor sem vehető, ha 
képezdéből hoz bizonyítványt. 

4. A kit vizsga utján alkalmatlannak találand, tudósítsa 
a hivó gyülekezetet, hogy azt megválasztania nem lehet. 

5. Maga is szerezzen magának jártasságot a nevelési tu-
dományokban, hogy jó útba igazíthassa a gyöngébb tanítókat. 

6. Iskolai vizsgákon a tanitó szorgalma- vagy hanyag-
ságáról, tanszerekről tapasztaltakat az esperességnek jelentse föl, 
maga is nyilvánosan megdicsérvén a szorgalmasokat, s előbb 
négy szem közt megintvén a hanyagokat, a gyülekezetet pedig 
tanszerek beszerzésére buzdítván. 

7. Panaszok emeltetvén a tanitó ellen, vagy ez által a 
gyülekezet vagy pap ellen iparkodjék ezeket barátságosan kie-
gyenlíteni,— mi ha nem sikerülhet—jelentse fel az esperesnek. 

8. Nyomozza, váljon az 1868. 38-ik törvénynek az isko-
laképesek által elég tétetik-e? ellenkezőt tapasztalván, a hanyag 
szülőket magzataik taníttatására buzdítsa. Nyomozza azt is, tisz-
tán tartatik-e az iskola? nem használtatik-e más czélra? a tan-
rendszerhez alkalmazkodik-e a tanitó ? nem használja-e tanítvá-
nyait magánszükségeire ? 

9. Rajta legyen minden alkalommal, hogy a gyülekezet 
tőkét szerezzen, melynek kamataiból oktatásért fizettessék a tani-
tó és sziintettessék meg az egyesektől szedett tandíj. 

10. Önmaga is gondoskodjék, hogy a megürült tanitói hi-
vatal minélelőbb töltessék be. 

11. Nézzen utána az iskolai alapítványok helyesen kezel-
tetnek-e és serkentse a gyülekezetet, hogy azokat szaporítsa, a 
hol pedig nincsenek, olyanokat eszközölni törekedjék. 

12. Általában ügyeljen fel, hogy ugy a tanitó mint a 
szülők, kötelességeiknek eleget tegyenek, s igy az iskolát virá-
goztassákfel; ahol pedig a tanitó egyszersmind a jegyzői hivatalt 
is viszi, a két hivatal elválasztására törekedjék. 
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MÁSODIK SZAKASZ. 

A g y ü l e k e z e t é s p a p i r á η t . 

1. Nézze meg az anyakönyveket, tisztán, olvashatólag, 
pontosan, a megszabott rovatok szerint, lapozva és szélekkel irat-
nak-e? A hol pedig ellenkezőt tapasztalna, kivált ujabb társát a 
fogyatkozásokra atyafiságosan figyelmeztesse s jó útra igazítsa, 
tetemes hanyagság esetében magát az esperességet tudósítván. 

2. Nézze meg a jövedelem s kiadás jegyzőkönyvét is, 
tudomást szerezvén magának arról, meg vannak-e a legközelebb 
évi számadások kellően vizsgálva avagy nem? s a tapasztaltakról 
értesítse az esperességet. 

3. Ha a pap gyülekezete ellen vagy ez amaz ellen panaszt 
emelne, iparkodjék azt barátságosan kiegyenlíteni. Ha ez nem 
sikerülne, jelentse fel az esperesnek. 

4. A kerületi vagy esperességi pénztárakat illető összege-
ket nyugta szerint szedje be s az esperességi pénztárnoknak 
szintén nyugta szerint kézbesítse. 

5. Egész szónoki tehetségét fordítsa arra, hogy a gyüle-
kezeteket birja rá, hogy egyházi épületeiket tűz ellen biztosítsák 
s ott, a hol már is biztosítva vannak, a híveket kitartásra, és a 
biztosítás évenkénti folytatására serkentse. Ajánlja a gyáminté-
zetet is a gyülekezetek támogatásába. 

6. Az iskolákat rendes vizsgákon kivül is — a mikor le-
het — látogassa meg. Ilyen látogatás alkalmával tiszteletdíj nem, 
de ellátás és előfogat illeti. 

7. Figyelmeztesse a gyülekezetet a vasárnapi iskolák és 
kisdedovódák hasznosságára s ezeket lehetőleg mindenütt meg-
alapítani igyekezzék. 

8. Nézze meg, az iskolai jegyzőkönyvbe be vannak-e az 
esperességi, kerületi és egyetemes gyűlések iskolára vonatkozó 
határozatai s más felsőbb intézmények vezetve? 

9. Az esperesi uton hozzá érkezett köröztetendőket ha-
ladéktalanul köröztesse. 
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10. Ha kitűzte már vagy kitűzendők volnának a köz vizs-
gák napjai, de a gyülekezeteket betegsége miatt nem járlialná 
be, erről a fő- vagy alesperest azonnal tudósítsa, hogy helyette 
mást lehessen kirendelni, saját egyházában pedig vizsga alkal-
mával a szomszéd pap által helyettesítse magát. 

TIZEDIK RÉSZ. 

Utasítás az esperességi pénztárnok számára. 
Az esperességbeli gyülekezetek általános szavazattöbbsé-

gével 3 évre (újra is megválasztható levén) megválasztatva, kö-
vetkezőleg esküszik: 

„Én Ν. N. az N.-i esperesség pénztárnokának választatva, 
esküszöm az élő istenre, ki atya, fiú és szentlélek egy bizony is-
ten, hogy a reám bizott pénztárt kapott utasításom és az esperes-
ség intézkedése szerint híven, pontosan s lelkismeretesen kezelem, 
a bevételeket s kiadásokat nyugták és ellennyugták szerint ren-
dezve pontosan bejegyzem, a pénzt sem saját, sem más szüksé-
gekre, mint a melyekre rendeltetik, nem használom, nem hever-
tetem, hanem az esperesség rendelkezése szerint kellő óvatosság-
gal kamatoztatom, a számadásokat bármikori megvizsgálásul 
mindenkor készen tartom és a pénztári év végével vizsgálat alá 
bocsátom, szóval: minden kötelességemnek tiszta lélekkel eleget 
teszek. Isten engem ugy segéljen!" 

Kötelességei: 
1. A kerületi vagy esperességi pénztárt bárminő czím 

alatt illető összegeket, a gyülekezetek- vagy egyesektől, az es-
perességben szokásos úton szedje be, s a kerületieket az illető 
helyre maga idejében szolgáltassa be. 

2. Az emígy begyülni kellő összegekről, s ezeknek befi-
zetési határnapjáról táblás kimutatást készítsen, s nemfizetés ese-
tében, elmúlván a határidő, az adós gyülekezeteket vagy egyese-
ket a teljesítendők teljesítésére szólítsa fel. Ha pedig emígy is 
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fizetni késnének vagy épen vonakodnának, az adósok és kötele-
zettségeik jegyzékét az esperességi ügyelőnek küldje el, a ki az-
után vagy mnga vagy az esperesség nt ján tegye meg a kellő lé-
péseket. 

3. A véglegesen megállapítottakon kivtil más kiadásokat 
az esperesség utalványa nélkül, mely számadásához csatolandó, 
ne tegyen. 

4. Minden kiadást nyugtával, s a netalán előfordult ön-
kéntes adakozásokat, segélyezéseket ellennyugtával igazoljon, 
s kivált az utóbbi nemű bevételeket, valamint egész számadását 
megvizsgálás után a gyülekezetekben köröztesse. 

5. A kötelezvények másolatait kezénél tartsa és őrizze. 
6. A bevételt és kiadást különböző egyes czímeik alatt 

külön rovatokban vezesse. 
7. Számadását minden évben az esperesség elé terjeszsze 

s fölmentő levelet kérjen, ha pedig némi hiány volna a pénztár-
ban, azt sajátjából térítse meg, megrovás a lá jöhető esetben töb-
bé azután nem hivatalkodhatván. 

8. Pénzt az esperesség tudta s felhatalmazása nélkül álta-
lában senkinek ne kölcsönözzön, ellenkező esetben nemcsak hiva-
talától elmozdíttatik, hanem az általa emigy kiadott pénz, ha be-
hajtható nem volna, azt a magáéból megtéríteni köteles. 

9. A pénztáriba időközben befolyt nagyobb összegeket a 
legközelebbi takarékpénztárban gyümölcsöztesse, mig a gyűlés 
azok kihelyezéséről rendelkeznék. 

TIZENEGYEDIK RÉSZ. 
Utasítás az esperességi jegyző számára. 

Az esperességbeli gyülekezetek általános szavazattöbbsé-
gével 3 évre választott (s újra választható) jegyző, hivatalába 
iktatásakor így esküszik: 



„En Ν. Ν. az Ν. esperesség jegyzőjévé megválasztatva, es-
küszöm az élő Istenre, ki atya, fiu és szentlélek egy bizony isten, 
hogy a gyűlés végzéseit elnöki kijelentés szerint híven feljegy-
zem, a hitelesítetteken mit sem változtatok, azokat az illetőknek 
mielőbb kiadom, a jegyzőkönyveket megőrzöm, az irományokat 
hiány nélkül a levéltárba szolgáltatom, a hiványokat csonkítás 
vagy hozzáadás nélkül kiírom, szóval: minden jegyzői kötelessé-
gemnek lelkismeretesen megfelelek. Isten engem ugy segéljen!" 

Teendői ezek: 
1. A .gyűlésekben elnökileg kimondott végzéseket hiven 

jegyezze fel s azokon hitelesítés után mit se változtasson. 

2. Az egyes végzéseket azoknak, a kiket illetnek, jegyző-
könyvi kivonatban adja ki. 

3. Az egész jegyzőkönyvet az e czélra szolgáló könyvbe, 
azon kívül a közgyűlés által meghatározott számú példányokban, 
irja le. 

4. Átesvén a gyűlés végzéseinek szétküldésén, a többi iro-
mányt és okmányt csonkítás, meghamisítás nélkül egytől egyig 
a levéltárba adja be. 

5. A hiványokat minden csonkitás vagy hozzáadás nélkül, 
miként egyháziátogatásilag megállapitvák, irja és adja ki, amiért 
neki a liivó gyülekezettől 1 frt jár. 

6. Időközben érkezett minden püspöki körlevelet, felsőbb 
intézvényt, jegyzőkönyvbe iktasson. 

7. Tárgymutatót a jegyzőkönyvbe minden év végén ké-
szítsen. 

8. Az aljegyző kötelességei a jegyzőéivel mindenben 
egyenlők, v 

Bányaker. Utasítások. 4 
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TIZENKETTEDIK RESZ. 
Utasítás a fö- s alesperes számára. 

ELSŐ SZAKASZ. 

Kötelességei az egyházkerület iránt. 

1. A fó'esperes egyházmegyéjében ügyeljen fel ugy az 
evangyéliomi tanítás tisztaságára, mint a papok, tanárok és taní-
tók vagy ezeknek segédei életére és erkölcsi magokviseletére. 

2. A püspök rendeleteit vagy kerületi s egyetemes gyűlés 
végzéseit haladéktalanul hirdésse ki és hajtassa végre és az ered-
ményről a püspököt tudósítsa, ugy szintén arról is, valamely ügy 
hol és miért van fenakadva ? 

3. A gyülekezetek állapotáról, a papok, tanárok, tanítók 
vagy ezeknek segédei erkölcsi magokviseletéró'l s mindenről, mi 
az esperességben megemlítésre és figyelemre méltó történik, a 
püspököt értesítse, s tőle a fenforgó körülmények szerint utasí-
tást kérjen. 

4. Valamely pap, tanár vagy tanító haláláról, vagy a pa-
pi, tanári s tanitói sztemélyzetben történt bárminemű változások-
ról a püspököt tudósítsa, arról is az esperesség területén a papje-
löltek közül ki és hol tartózkodik *? értesítse. 

5. A valamely gyülekezetbe megválasztott papjelöltet föl-
szentelés végett értesítő levelével kalauzolva a püspökhöz küld je ; 
ha pedig ügyetlen vagy erkölcsileg megbélyegzett, avagy ügyes 
ugyan és erkölcsileg kifogástalan, de szabályellenesen választat-
nék, attól kalauzoló levelét tagadja meg. 

6. A bárminemű intézkedésén meg nem nyugvó gyüleke-
zetet, papot, tanárt, tanitót vagy egyes egyháztagokat az esperes-
ségi gyűléshez utasítsa. 

7. Az egyházi fegyelmet aként gyakorolja, hogy a papot, * 
tanárt vagy tanitót méltatlanul megtámadó gyülekezetet rendre 
utasítsa, viszont a kihágó, hanyag, részeges, veszekedő papot, ta-
nárt vagy tanítót előbb intse meg, ha pedig az nem használna, 
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az esperességnek adja fel. A paráznát vagy házasságtörőt s min-
den evangyéliom és kánonok ellen vétőt, tökéletesen bebizonyult 
esetben, azonnal perbe fogassa. 

8. A szentirattal és ágostai hitvallással ellenkező tanokat 
nyilvánosan hirdető papot, tanárt vagy tanítót intse meg, vagy 
őt többed magával tévelygéséről meggyőzni törekedjék. Ha pe-
dig az ilyen arra hivatkoznék, hogy véleményéről lelkismerete 
tiltja lemondania, törekedjék őt önkéntes lemondásra rábirni, mi 
ha nem sikerülne, az ügyet az esperesség elé vigye. 

9. Ugyanezt tegye azon esetben is, midőn a pap, tanár 
vagy tanító békekötéseken s országos törvényeken alapuló egy-
házi önkormányzatunkkal ellentétbe teszi magát. 

10. Egyesektó'l a gyülekezet nevében felhatalmazás nél-
kül a pap, tanár vagy tanító ellen fölterjesztett panaszokat, kivé-
ve a személyes sérelmeket, ne fogadjon el. 

11. Minden fontosabb ügyben az esperességi ügyelő köz-
reműködésével járjon el. 

12. Vigyázzon, hogy a pap a gyülekezetben divatozó 
szertartások- és szokásokon önhatalmúlag ne változtasson. Ha pe-
dig valamely szokás babonává kezdene fajulni, törekedjék a gyü-
lekezetet felvilágosítani s annak elhagyására vagy megváltoztatá-
sára rábirni. 

13. Az egyházlátogató püspököt kisérje, teendőiben se-
gítse, előbb azonban az egyházlátogatás rendje felől ügyfeleit a 
püspöki utasítás nyomán tanítsa ki, s intse őket, hogy az elkészí-
tendőket, különösen az egyházlátogatási jegyzőkönyvet, akkorra 
készítsék el. 

14. A kerületi pénztárt illető összegeket kellő időben sze-
desse és szolgáltassa be. 

MÁSODIK SZAKASZ. 

Kötelességei az esperesség és egyházmegyei gyűlések iránt. 

1. Az esperességbeli összes gyülekezetek általános szava-
zattöbbségével 3 évre választatva, de újra is lévén választható, a 
a, következő esküt teszi le : 4* 
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„En Ν. Ν. az Ν—i egyház megye főeaperes évé választatva, 
esküszöm az élö' istenre, ki atya, fiú és szentlélek egy bizony is-
ten, hogy a kormányzásomra bizott egyházakat és iskolákat a 
bécsi és linczi békekötéseken, 1791., 1844., 1848. és 1868-ki 
vallásbeli törvényeken alapuló jogaink és fenálló egyházi utasí-
tások s törvényes szokások szerint igazgatom, az esperesség, egy-
házkerület és egyetem végzéseinek mindenben engedelmeskedem, 
a papok, tanárok, tanítók vagy segédeik tanírásaira és életére, 
ugy szintén a papjelöltekére felvigyázok, az egyházi hivatalnokok 
fizetését épségben fentartom, személyeiket bántalmak ellen vé-
dem, igazságot mindenkinek szolgáltatok, az egyházmegye s 
gyülekezetek javát előmozdítom, istenfélő életemmel jó példát 
adok, az Úrnak minden szolgáját szeretem, szóval: minden köte-
lességemet híven s lelkismeretesen teljesítem. Isten engem ugy 
segéljen!" 

2. Az esperességi gyűlés elnökségét az ügyelővel osz-
sza meg. 

3. A gyűlés napját , egyetértve az ügyelővel, megye-
szerte jó eleve hirdesse ki. 

4. A gyűlésre, be nem számitva az ügyelőt, papot, egy 
tanárt vagy tanítót, a gyülekezetek annyiszor két követtel kép-
viseltetik magukat, a hány papjuk van, kik mindnyájan szava-
zattal birnak. Szavazat nélkül azonban más férfiak is felszólal-
hatnak értesítés vagy felvilágosítás végett. 

5. Fontos és halasztást nem szenvedhető esetekben, egyet-
értve az ügyelővel s közös elnökletök alatt, kis gyűlést is hívhat 
össze, s közgyűlési jóváhagyás reményében határoztathat. Ilyen 
kisgyülésre az ügyelővel tetszés szerint világi és egyházi tapasz-
taltabb férfiakat egyenlő számmal hívjon meg, de a kik a na-
gyobb esperességekben mind a két rendből hatnál kevesebben 
nem lehetnek. A jegyzőkönyv azután közgyűlés elé terjesztendő. 

6. A gyűlés rendes lefolyása végett az ügyelővel együtt 
állapítsa meg eleve a felveendő tárgyak sorozatát. 



7. Imával megnyitván a közgyűlést, az esperesség köré-
ben mult gyűlés óta az ügyelői, papi, tanári, tanítói személyzet-
ben történt változásokról s más nevezetesebb és említésre méltó 
mozzanatokról a gyűlés jegyzőkönyvébe beiktatandó hivatalos 
jelentést tegyen. 

8. Ügyeljen elnöktársával, hogy a jegyző minden fölvett 
tárgyról sor szerint és számozva jegyezze föl a végzést, s a mult 
gyűlés jegyzőkönyvét olvastassa, hogy tűnjék ki, végre lettek-e 
a végrehaj tandók hajtva? nincs-e ujabb intézkedésnek helye? 

9. A gyűlés jegyzőkönyvét meghitelesités után köröztes-
se, a netán szükséges mellékleteket eredetiben soha, hanem má-
solatban csatolván hozzá, — a hozott végzések foganatosítása iránt 
intézkedjék. 

10. Az egyházmegye nevezetesebb eseményeiről és saját 
hivatalos levelezéséről jegyzőkönyvet vezessen. 

11. A jegyzőkönyvet, melybe a papok, tanárok és taní-
tók rövid életrajzukat beírják és az esperességnek engedelmessé-
get ígérnek, az esperességi pecsétet, levéltárt s egyéb okmányo-
kat megromlástól vagy elsikkadástól gondosan őrizze. 

12. A gyülekezetek jogai s szabadsága fölött őrködjék, s 
az ezen oldalról fölmerülő esetekben az esperességi ügyelővel ér-
tekezzék. 

13. Az időközben érkezett felsőbb rendeleteket köröztesse 
és a levéltárba tegye, de olyanokat, melyek netán megyei utón 
érkeztek és egyházi közjogi kérdést tartalmaznak, az esperességi 
gyűlés tárgyalása előtt köröztetni vagy végrehajtatni ne bátor-
kodjék. 

14. Az egyházi ügynökkel szükség esetében érintkezzék. 
15. Gondja közé számitsa, hogy az esperességi kegyes 

alapítványok rendesen és czéljoknak megfelelőleg kezeltessenek, 
a tőkék biztosíttassanak, a kiadások csak a kamatokból fedeztes-
senek és az alapítványok lehetőleg öregbittessenek. Ε czélból: 

16. Ügyekezzék az esperesség által pénztárkezelési sza-
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bályokat és kötelezvény-mintákat készíttetni, melyekhez magát 
tartani a pénztárnok kötelessége legyen. 

HARMADIK SZAKASZ. 

Kötelességei az esperességi ügyelő iránt. 

1. Megürülvén bármikép az esperességi ügyelő hivatala, 
intézkedjék, hogy az, legföljebb félév alatt töltessék be. A vá-
lasztottat azután hivatalába ünnepélyesen iktassa be. 

2. Az ügyelővel folytonos érintkezésben és egyetértésben 
legyen. 

3. Ha megyéhez, felsőbb hatóságokhoz vagy ő fölségéhez 
fölterjesztendő eset merül fel, arról az ügyelőt rögtön értesítse s 
vele tanácskozzék. 

4. A gyülekezetek- vagy egyeseknek a megyéhez vagy 
felsőbb helyekre intézendő folyamodványait az ügyelővel né-
zéssé át s őrködjék, hogy a helyi ügyelők vagy egyes gyüleke-
zetek ilyen folyamodványaikat az esperességi ügyelő átnézése 
előtt föl ne terjeszszék, de a kerületi ügyelő- vagy püspökhöz se 
folyamodjanak, mielőtt ügyöket az egyházmegyei ügyelővel vagy 
esperessel közölték s véleményöket kikérték volna. 

5. A gyüléstartásnak szükségessége felől az ügyelőt érte-
sítse s vele annak hova s mikorra egybehivásáról értekezzék. 

6. Az ügyelő nem jelenhetvén meg a gyűlésben, őt a je-
lenlevő, hivatal szerint legidősb helyi ügyelő által helyettesítse. 

7. IIa hanyagnak tapasztalná az ügyelőt, kötelességeire 
előbb négy szem közt, szükség esetén azután közgyülésileg em-
lékeztesse. 

8. Ügyeljen, hogy tekintélye- s befolyásával az ügyelő 
a papok, tanárok s tanítók fölött önkényt ne gyakoroljon vagy 
egyházi közremüködésöket ne gátolja, általában azt az egyház 
java ellen ne fordítsa. 

9. Ha pedig mégis megtörténik, hogy az ügyelő hivatalá-
val az egyház veszélyére visszaélne, törekedjék őt önkéntes le-
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mondásra bírni, mi ha nem sükerülne, az esperességi ügyvéd ál-
tal a közgyűlésen elmozdíttatását indítványoztassa. 

NEGYEDIK SZAKASZ. 

Kötelességei az egyes gyülekezetek ós egyháztagok iránt. 

1. Minden gyülekezet és egyháztag tisztelet- és szeretettel 
tartozván viseltetni az esperes iránt, ő is atyai szeretettel visel-
tessék amazok iránt. 

2. Megürülvén valamely gyülekezetben a papi hivatal, 
annak betöltéseig a gyülekezetet valamelyik szomszéd pap gond-
jaira bizza, de azonkívül lelki szükségeiben legalább minden har-
madik vasárnap más szomszéd papok által is lássa el, intézked-
vén arról is, hogy az anyakönyvekben valamikép hézag ne ma-
radjon, a szomszéd papok által végzett keresztelési, esketési vagy 
temetési cselekvényeket tehát a tanító által jegyeztesse, hogy 
azok annak idejében az illető'anyakönyvekbe bevezettethessenek. 

3. A hivatal betöltését illetőleg a gyülekezetnek lelkisme-
retes tanácsot adjon s e részben ugy járjon el, hogy tekintélye-
sebb, jövedelmezőbb gyülekezetekbe, mindenkor esperességi kép-
viselő jelenlétében tartandó próbaszónoklatra, az esperességbeli 
kisebb jövedelmű gyülekezetben már szolgáló s maguknak már 
némi tapasztalást szerzett három papot jelűitekül küldjön ki. Ezek 
közül, ha egyik sem tetszenék a gyülekezetnek, ennek kívánatára 
másokat is, legyenek ezek kebelbeli vagy más esperességbeli, 
rendes vagy segédpapok, avagy papjelöltek, szintén esperességi 
képviselő jelenlétében teendő próbaszónoklatra küldjön ki. Az if-
jakat, kiknél nem mulhatlan kellék a külföldi iskolázás, kisebb 
gyülekezetekbe alkalmazni törekedjék. Általában pedig raj ta le-
gyen, hogy az érdemnek legyen meg az ő jutalma, tisztelvén te-
hát s épségben tartván fen a gyülekezetnek szabad válasz-
tási jogát, a fokonkénti előléptetést tartsa mindenkor szeme 
előtt. 

4. A választás szabályait illetőleg: 
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a) Papválasztó közgyűlés kitűzése az esperes, illetőleg 
megbízottjai jogához és kötelességéhez tartozik, kik is a kitűzött 
határnapot és a választás helyiségét, a választást legalább nyolcz 
nappal megelőzőleg a szószékről kihirdettetni, egyszersmind az 
érdekelt leánygyülekezeteket a választás napjáról tudósítani, és 
akkorra meginni kötelesek. 

b) A választás napja megérkeztéig gondoskodjék az espe-
res, illetőleg megbízottjai, hogy az egyházban levő szavazatké-
pesek lajstroma a választás kérdésében nem érdekelt egy pap, egy 
világi egyén és egy tanító közben jöttével elkészíttessék, mely 
lajstrom két példányban vezettetvén, s egyik magában az egy-
házban bizonyos meghatározandó helyen köz megtekinthetés 
végett letétetvén, a másik példány az espereshez, illetőleg a vá-
lasztás vezérletére megbízottjaihoz haladéktalanul elküldendő. 

c) H a a választási lajstromból választóképes egyháztag té-
vedésből kimaradt, annak felszólalására a magát igazolandó ne-
vének a lajstrom végén oda jegyzésével a hibát hivatalból az es-
peres, illetőleg megbízottja igazítsa ki. 

d) Elérkezvén a választási határidő, az esperes, illetőleg a 
2 pontban említett megbízottjai a gyűlésnek imával megkezdése 
után felszólítják a jelenlevő választókat, neveznék meg az egyént, 
kit papukká választani kívánnak. 

e) H a az esperes, illetőleg megbízottjai többszöri felhívás-
ra azt tapasztalják, hogy a jelenlevő választók kívánsága egy sze-
mélyben öszpontosul, azt az egyház megválasztott papjának nyil-
vánítják. 

f) Tapasztalván azonban, hogy a választók két vagy több 
egyén nevét hangoztatják, minden választási súrlódás mellőzése 
végett azonnal szavazásra bocsátják a dolgot. 

g) Szavazni csak személyesen lehet az elkészített lajstrom 
szerint s a szavazók külön szavazási lajstromba névszerint föl-
jegyzendők. 

h) A szavazás nyilvános s az eredményt a liivek ellenőr-
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zik, még pedig minden párt saját köréből választott két egyén 
által. 

i) Ha a szavazatok összeszámításából kitűnnék, hogy azok 
több személy között annyira szétágaztak, miszerint általános 
többséget egyik sem nyert, ez esetben a legtöbb szavazatot nyert 
két egyén között azonnal folytatólag uj szavazás eszközlendő s az 
ez uton általános többséget nyert egyén az egyház megválasztott 
papjának nyilvánítandó. 

k) Tanitóválasztás minden tekintetben azon módon esz-
közlendő, mint az a papválasztásra nézve az előző pontokban hatá-
roztatott, de figyelemben tartásával az „utasítások" IV. része 1 
pontja végszakának. 

1) A választó gyűlés lefolyásáról jegyzőkönyv vezetendő, 
mely két példányban állittassék ki, az egyik a választó egyháznál 
maradván, a másik az esperességi levéltárba küldetvén be. 

5. Ha a pap vagy tanitó mással állomást cserélni akarna, 
azt az illető gyülekezetek kölcsönös beleegyezte nélkül ne enged-
je. Ha pedig a gyülekezetek bele is egyeznének, de az egyik más 
esperességhez tartozik, ennek beleegyezése is szükséges. 

6. A papjelöltekre nézve arra figyelmezzen: 
a) Hogy azok a hazának fiai legyenek s testi s lelki kellé-

kekkel ellátva. Ε szerint testileg feltűnően hibásak, minők az 
egyszemüek, torzábrázatuak, süketek, hebegők, nehéznyavalyá-
sok, bénák, papi sőt tanitói hivatalra sem alkalmazhatók. 

b) 24-ik életévének betöltése előtt papjelöltet rendes pa-
pid ne választasson. 

7. A szabályszerűen megválasztott papjelöltet felszente-
lés végett kalauzoló levéllel a püspökhöz utasítsa. 

8. A választottat, lépjen bár először hivatalba vagy más-
hol paposkodott már, a gyülekezetbe vagy maga vagy helyette-
sei által ünnepélyesen iktassa be s gondoskodjék, hogy azon al-
kalommal a gyülekezet pénztára lakomára szerfölött ne terhel-
tessék. Ugyanazon alkalommal a jövedelmet az előd vagy özve-
gye s árvái és utód közt, figyelemben tartva a hetedik rész első 
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szakasz 12-ik pontját, igazságosan oszsza vagy osztassa fel, utób-
bi esetben általa mindenkor átnézendőt és megerősítendőt. 

9. Ugyanazon alkalommal még számíttassa fel s a gyü-
lekezet jegyzőkönyvébe írassa be a választottnak átszállítására, 
illetőleg fölszenteltetésére is, tett s beigazolt költséget. 

10. Ha három év lefolyta előtt akarná elhagyni gyüleke-
zetét a pap, tanár vagy tanitó a negyedik rész 4-ik s hetedik rész 
első szakasz 8-ik pontjait érvényesítse, kivéve azon esetet, ha az 
illető törvényesen mozdíttatott volna el. 

11. Ennek folytán a pap, tanár vagy tanitó beiktatása-
kor taníttassa ki a gyülekezetet: 

a) Hogy joga van ugyan papot, tanárt vagy tanítót az 
egyházi íelsőség szabályozott belolyásával szabadon választa-
nia, de 

b) A papot, tanárt vagy tanítót önhatalmúlag havatalától 
az egyházi felsőség tudta s beleegyezte nélkül megfosztania sza-
badságában nem áll, viszont 

c) A pap, tanár vagy tanitó sem hagyhatja el gyüleke-
zetét minden rend mellőztével és egyházi felsőségének tudta s 
beleegyezte nélkül, különben pedig 

d) U g y a pap, mint a tanár vagy tanitó választására vagy 
elmozdítására nézve helyeslését az esperesség fontos okok nélkül 
megtagadni sohasem fogja. 

12. Gondja legyen, hogy a körpapok, utasításuk értelmé-
ben, évenként terjeszszék tiszti tudósításaikat az esperesség elé. 

13. A pap, tanár vagy tanitó ellen az egész gyülekezet 
által, közgyűlésből fölterjesztett panaszokat, ha kisebbszerüek, 
barátságosan elintézni törekedjék, de ha nagyobbszerűek vagy a 
kisebbszerüek elintézése nem sükerült, az esperesség elé terjesz-
sze. A hol az egyháznak panasza lenne papja ellen, a helyi pres-
byterium harmadrésze kívánatára az esperes rendeletére gyiilés 
tartandó. 

14. A hozzá folyamodott háborgó házas feleket kibékí-
teni iigyekezzék. 
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15. Az egyes gyülekezetek jogait, kiváltságait, alapítvá-
nyait épségben megőrizni buzogjon. 

16. Az anya- és leánygyülekezetek közt felmerült viszá-
lyokat a helyi s esperességi ügyelők közreműködésével vagy 
küldöttségek által lecsendesíteni igyekezzék. Ha pedig valamely 
leány gyülekezet az anyától elszakadni s máshoz csatlakozni vagy 
pedig anyagyülekezetté válni akarna, utasítsa azt az esp. közgyű-
lésre, a fenálló szabályok szerinti intézkedés végett. 

17. Nézessen utána, meg vannak-e minden gyülekezetben 
a szükséges jegyzőkönyvek ? 

18. Gyülekezetekhez intézett leveleit vagy rendeleteit 
azoknak anyanyelvén szerkeszsze. · 

19. Ügyeljen, hogy tanító választáskor az első és a jelen 
részben megállapítottak pontosan tartassanak meg. 

20. Koronként, ha lehet az esperességi ügyelővel együtt, 
legalább néhány gyülekezetet váratlanul látogasson meg, meg-
győződendő, kellő rendben van-e minden ? de olyankor a püspö-
ki látogatás tárgyaiban mitse változtasson s e miatt inkább ba-
rátságos szine levén látogatásának, tiszteletdíjt ne, csupán elő-
fogatot követeljen. 

21. Az alesperes, a ki ugy, mint a főesperes választatik, 
s ugyanazon esküt teszi le, az eddigiekben találja meg ugy kö-
kötelességeit, mint jogait. Ε jogokat, ha megvannak közte és a 
főesperes közt egyházmegyeileg osztva, főesperesi hatalommal 
gyakorolja, a hol pedig nincsenek megosztva, a főesperes intéz-
kedései szerint jár el. Különben pedig a főesperes halála vagy 
időközi lemondása esetében egészen helyettesítse őt s az esperes-
ségi ügyelővel egyetértve rajta legyen, hogy a megürült hivatal 
legföljebb félév alatt töltessék be. 

ÖTÖDIK SZAKASZ. 

Kötelességei az alesperes, körpapok, pénztárnok, jegyző s a többi pap, 
tanár és tanító iránt. 

1. Az alesperest, körpapokat, pénztárnokot, jegyzőket 
munkatársai gyanánt tekintse, a teendők iránt tehát őket utasítsa. 
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közreműködésüket használja fel s gondoskodjék, hogy kötelessé-
gét mindegyikök teljesítse. 

2. A hol tehát személyesen nem járhat el a fó'esperes, ma-
ga helyett valakit a nevezettek közül utasítás mellett küldjön ki. 
a ki azután írásban értesítse őt a végzettekről. 

3. A jegyzőkönyvet koronként vizsgálja meg, be vannak-
e irva a gyűlések végzései, ugy a polgári, mint egyházi felsőbb 
hatóságok rendeletei? melyeken kiviil a nevezetesebb egyházi 
eseményeket is irassa be, hogy kútfőül szolgáljanak egykoron 
az egyházi történetirónak. 

4. A pénztárnok által értesíttesse magát, befolytak-e min-
denhonnan kellő időben a fizetni szokott összegek, s kik vannak 
hátrálékban ? hogy az utóbbiaknál megtehesse az esperességi 
ügyelővel együtt a szorgalmazó lépéseket. 

5. Paptársait, kik papi hivatalukra nézve vele különben 
is egyenlők, egyenlően becsülje, szeresse, de viszont tőlök is meg-
becsülésen, szereteten fölül még engedelmességet is követelhet. 

6. Első levén tehát a kebelbeli papok közt, a szorgalom, 
munkásság, ügyszeretet, józan és kegyes élet példányakéntfényl-
jék előttök. 

7. Hogy tehát a papok, tanárok és tanítók hiven járjanak 
el kötelességeikben, ügyeljen: 

a) Hogy az isten igéjét vasárnapokon és ünnepeken tisz-
tán hirdessék, híveiket leginkább arra oktassák, mi lelki épülé-
sökre, e szerint az élő hit, keresztyén élet, boldogító remény fej-
lesztésére, növesztésére, szilárdítására szolgál. 

b) Hogy a szentségeket Jézus rendelete szerint komolyan, 
méltósággal szolgáltassák ki. 

c) A nyári katechizálást és a hol szokásban van, az ad-
venti tanítást tartsák meg. 

d) A tanítók és tanárok a tanitás időszakában teendőiket 
szorgalmasan végezzék. 

8. Ε végre ne engedje, hogy a pap, tanár vagy tanitó 
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több vasárnapon át, illetőleg a tanítási évszakban hosszabb időre 
a gyülekezetből eltávozzék. 

9. A tévedőket jó útra vezesse, az ingatagokat szilárdítsa, 
bonyolult esetekben tanácsával támogassa, a kisebbszerüekben 
botlókat testvérileg, sőt atyailag intse. 

10. Ha a gyülekezet és papja, vagy tanáras tanítója vagy 
több pap, avagy a pap, tanár és tanitó közt viszály törne ki, 
azt barátságosan elintézni törekedjék, mi ha nem sükerül, az 
ügyet az esperesség elé vigye, oly dolgokba azonban, melyek vi-
lági hatóság elé tartoznak, ne avatkozzék. 

11. A zuggyül és ékből bárki ellen emelt panaszt egy-
szerűen utasítsa vissza. 

12. Körleveleiben s más alkalmakkor inkább intő, mint 
dorgáló hangon szóljon. 

13. A fiatalabb papok egyházi becszédeit, ugy szintén 
a hanyagság gyanújában álló korosbakéit is, koronként kérje 
el s vizsgálja meg, s midőn lehet, szónoklásukkor váratlanul lepje 
meg őket. 

14. Papi és tanítói özvegy- s árvaintézetnek minden ügye 
felett gondosan őrködjék. 

15. Ne engedje, hogy az elaggott, különben az egyház 
körül magának érdemeket szerzett, vagy hosszabb betegségben 
sinylő pap, tanár vagy tanitó csak azért, mert hivatalában ugy, 
a mint akarná, nem járhat el, lemondásra kényszeríttessék; birja 
az ilyet inkább arra, hogy segédet fogadjon, a kivel fizetése felől 
őmaga szerződjék, mi nem sükerülvén, az élelmezésen fölül a 
segéd fizetését az illető pap, tanár vagy tanitó jövedelméből espe-
rességileg határoztassa meg. 

16. Pap-, tanár- vagy tanitóhiváskor őrködjék, hogy az 
egyházlátogatásilag megállapított fizetés önhatalmúlag akár a 
hívó, akár hívott részéről ne csonkittassék, mi csak rendkívül 
fontos esetekben az esperesség közbenjöttével, ekkor is csupán a 
püspök tudta- s beleegyeztével történhetik meg. 

17. Intézkedjék, hogy a pap, tanár vagy tanitó fizetését 



kellő időben pontosan kapja meg. Ε végből az egyház gond-
noka oda utasítandó, hogy az egyházi hivatalnok fizetését ő 
szedje be s kellő időben szolgáltassa k i ; ha ez nem sikerülne, 
keresse meg a felügyelőt és presbyteriumot, hogy a polgári ható-
ság segélyét vegyék igénybe. 

18. Az önhibájok nélkül véginségre jutott papok, taná-
rok vagy tanítók vagy özvegyeik s árváik segélyezéséről lehe 
tőleg gondoskodjék, e végre pedig a papgyámolda tőkéjének gya-
rapodását szivén hordja. 

19. A beteg vagy a maga tudtával gyülekezetéből liosz-
szabb időre eltávozott papot szomszédai által helyettesítse. 

20. Az uj pappal életrajzát az esperességi e czélú jegyző-
könyvbe írassa be, a közgyűlésben pedig kézadással fogadtassa 
meg vele, hogy az esperességnek s általában az egyházi hatósá-
goknak mindenben engedelmes lesz, e nélkül nem levén bekebe-
lezettnek tekinthető. 

21. Esperességi tisztválasztáskor vigyázzon, melyik gyü-
lekezet nem szavazott? ennek papját azután a papi özvegy- s 
árvaintézet részére 5 fttal büntesse, kivéve, ha vevénynyel iga-
zolná, hogy a szavazatot postára feladta, de ott veszett el. 

TIZENHARMADIK RÉSZ. 
Utasítás az esperességi ügyelök számára. 

Az esperességi ügyelő, a ki tekintélyes, buzgó, mennyire 
lehet vagyonos, ügyszerető világi férfiak közül a kebelbeli gyü-
lekezetek általános szavazattöbbségével 6 évre választatik, de 
újra megválasztható, hivatalába ünnepélyes beiktatásakor igy 
esküszik: 

„Én Ν. N. az N-i esperesség ügyelőjeűl választatva, esküszöm 
az élő istenre, ki atya, fiu és szentlélek egy bizony isten, hogy a 
kormányzásomra bizott gyülekezeteket és iskolákat a bécsi és 
linczi békekötéseken, 1791., 1844., 1848. és 1868 ki vallásbeli 
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törvényeken alapuló jogaink és fenálló egyházi utasítások s tör-
vényes szokások szerint igazgatom, az esperesség, egyházkerület 
és egyetem végzéseinek mindenben engedelmeskedem, azokat 
másokkal is megtartom, sem bel-, sem külföldi semminemű titkos 
társulatnak tagja nem vagyok, sem nem leszek, az ügyefogyot-
takat s ártatlanul elnyomottakot pártolom, igazságot mindenki-
nek személyválogatás nélkül szolgáltatok, egy szóval: ügyelői 
kötelességeimnek eleget teszek s az egyházak és iskolák javát és 
felvirágzását lelkismeretesen s tehetségem szerint előmozdítom. 
Isten engem úgy segéljen!" 

Kötelességei pedig: 

ELSŐ SZAKASZ. 

Az egyházkerület iránt. 

1. Az esperessel együtt gondoskodjék, hogy az esperesség 
és egyházkerület s egyetem végzéseit és rendeleteit az illetők 
végrehajtsák. 

2. Az egyházlátogató püspököt kisérje vagy akadályozta-
tása esetében kisértesse, és minden teendőiben segítse. 

3. A kerületi gyűléseket fontos és igaz ok nélkül el ne 
mulaszsza. 

4. A kerületi ügyelővel folytonosan érintkezzék. 
5. Az esperessel együtt raj ta legyen, hogy az egyházme-

gye pénzbeli kötelezettségeit a kerület irányában kellő időben 
róvja le. 

MÁSODIK SZAKASZ. 

Az esperesség iránt. 

1. Minden hitsorsosát, a ki hozzá folyamodik tanácsával, 
és ha kell, szíves szolgálatával támogassa, de a fontosabb s ha-
lasztható ügyet az esperesség elé terjeszsze. 

2. Az egyházak és iskolák javát tehetsége szerint moz-
dítsa elő. 
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3. Az egyház s iskola jogai, kiváltságai, szabadságai fö-
lött őrködjék. Ε végre a leérkezett felsőbb rendeletekről magát 
az esperes által tudósíttassa s koronként nézze meg, a jegyző 
bevezette-e azokat az esperesség jegyzőkönyvébe ? 

4. Az ügynökökkel egyházi, különösen pedig a vallásbeli 
törvényeken ejtett sérelmek ügyében levelezzen s figyelemmel 
kisérje, a felsőbb hatóságokhoz fölterjesztett ügyek el lőnek-e és 
hogyan intézve? késedelmezés esetében pedig azoknak elintézé-
sét szorgalmazza, a kerületet is tudósítsa felölök. 

5. Gondoskodjék elnöktársával együtt, hogy az esp. pénz-
tárnok évenként nyilvános számot adjon; és a kikölcsönzésre 
nézve a XII-ik rész 2. szak. 15. pontja értelmében jár jon el. 

6. Rajta legyen, hogy az egész egyházmegyében rend és 
fegyelem uralkodjék. 

HARMADIK SZAKASZ. 

Az e s p e r e s s é g i g y ű l é s i r á n t . 

1. Az elnökséget oszsza meg a főesperessel. Az esperes 
nem jelenhetvén meg, elnöktársul az alesperest hívja fel, ha pe-
dig ez sem volna jelen, a hivatal szerint legidősb papot. 

2. Meggyülvén a tárgyak, közgyűlést az esperessel együtt 
meghatározandó napra és helyre hivasson egybe. 

3. Fontos és halasztást nem szenvedhető esetekben, egyet-
értve az esperessel s közös elnökletök alatt, kisgyülést is hívhat 
össze s közgyűlési jóváhagyás reményében határoztathat. Ilyen 
kisgyiilésre az esperessel tetszésszerint világi és egyházi tapasz-
taltabb férfiakat egyenlő számmal hívjon meg, de a kik mind a 
két rendből hatnál kevesebben nem lehetnek. 

4. A gyűlés rendes lefolyása végett a főesperessel együtt 
állapítsa meg eleve a fölveendő tárgyak sorozatát. 

5. Fontosabb ügyekben az esperesség tudta nélkül mitse 
tegyen, tehát csupán annyit, mennyit a protestáns egyház jogai 
védőjének, a papok, tanárok, tanítók és segédek pártfogójának, 



a jó rencl őrének tennie kell. A miket pedig e minőségben magán 
belátása szerint tesz vagy tetet, azt a közgyűlésnek jelentse föl, 
liogy az, ha kell, a jegyzőkönyvbe is beiktattathassék. 

6. A tanácskozásokat ugy vezesse, hogy a tanácskozók 
indítványaikat szabadon tehessék, az eszmecserék kölcsönös sér-
tés, indulatoskodás nélkül, higgadtan váltassanak s végzésbe a 
többség szavazata menjen. 

7. Ügyeljen, hogy a gyűlésben előfordult minden tárgy 
a jegyző által röviden ugyan, de hiven és világosan fogalmaztas-
sék s hitelesítés után az esperességi jegyzőkönyvbe beirassék, a 
többi okmány pedig a levéltárba hiány nélkül betétessék. 

8. Gondja legyen arra is, hogy a gyűlés minden végzése 
foganatosíttassák minden gyülekezetben. 

9. A gyidekezetnek vagy egyes egyháztagoknak (ezekéit 
csak személyes sérelmek esetében) a pap, tanár vagy tanitó ellen, 
vagy ezek közül bármelyiknek az egész gyülekezet avagy egye-
sek ellen emelt panaszait, barátságosan elintézni törekedjék, nem 
sükerülvén pedig törekvése, a közgyűlés által intéztesse el, épség-
ben maradván az elégületlen félnek az egyházkerületre fölebbez-
hetési joga. 

10. A zuggyülésekből bárki ellen emelt panaszt egysze-
rűen utasítsa vissza. 

NEGYEDIK SZAKASZ. 

Az egyes gyülekezetek iránt. 

1. A gyülekezet jogait, kiváltságait, alapítványait védje, 
per esetében pedig a helyi ügyelővel s esperességi ügyvéddel a 
perfolyam fölött őrködjék. 

2. Gondoskodjék, hogy minden gyülekezetnek ügyelője 
legyen. 

3. Koronként az esperessel együtt látogasson meg leg-
alább néhány gyülekezetet váratlanul, s azon alkalommal szerez-
zen magának tudomást a pénztár mikénti kezeléséről s annak és 

Bányaker. Utasítások. 5 
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az alapítványoknak mibenlétéről és a gyülekezetnek egyéb dol-
gairól, mitsem változtatva a püspöki egyházlátogatás tárgyain. 

4. A megürült ügyelői, papi, tanári s tanítói hivatalok be-
töltésére nézve alkalmazkodjék az e tárgyban megállapított fő-
esperesi utasításhoz. 

5. Védője és pártfogója levén a gyülekezeteknek, azoktól 
minden sérelmet eltávolítani ügyekezzék, fölmerült sérelmes 
esetekben pedig, a hol azt czélosnak látja, a megyéhez az es-
peressel együtt, mit tudta nélkül másnak tennie nem szabad, fo-
lyamodjék, különben pedig az egyházkerületet tudósítsa. 

6. Az anya- s leánygyülekezetek közt kitört viszályt a 
helyi ügyelő s esperes közreműködésével vagy küldöttségek ál-
tal lecsendesíteni ügyekezzék, nem sükertilés esetében az ügyet 
az esperesség elé vigye. 

7. Midőn valamely leánygyülekezet az anyától elszakadni 
s másboz csatlakozni vagy anyagyülekezetté válni akarna, ez 
ügyben az esperessel a 12-ik rész 4-ik szakasz 16. pontja szerint 
járjon el. 

8. Terjeszsze ki ügyeletét az iskolákra, tanítók- s taná-
rokra és ezeknek hivatalos mííködésére is. 

9. A fölmerült pereket, midőn azokat a közgyűlés folya-
matba tétetni elhatározta, törvényszékileg tárgyaltassa és dön-
tesse el, épségben hagyva az elégületlen félnek a kerületre föleb-
bezhetési jogát. 

10. Ne engedje, hogy valamely gyülekezet a papot, tanárt 
vagy tanítót önhatalmúlag elmozdítsa, a hol pedig ily szándok 
mutatkoznék, azon gyülekezetet a 12-ik rész 4-ik szakasz 11-ik 
pontja szerint tanítsa ki. 

ÖTÖDIK SZAKASZ. 

Az esperes iránt. 

1. Megürülvén a főesperesi hivatal , az alesperessel 
együtt intézkedjék, hogy az u j választás a gyülekezetek általá-
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nos szavazattöbbségével legföljebb félév alatt történjék meg, az-
alatt az alesperes járván el a főesperes teendőiben. 

2. Midőn a 3 év lefolytával egyszerre köszön le az egész 
tisztikar, gondoskodjék, hogy az ú jnak megalakulásaig minden 
volt hivatalnok kötelességét feleletteher alatt teljesítse. 

3. Közgyűlésben semminemű hivatalra választást vagy 
marasztást ne engedjen. 

4. A főesperessel folytonos érintkezésben álljon, hogy a 
közügyekről vagy egymás szándokairól tudomásuk lehessen. 

5. Ha megháboríttatnék köztök a szükséges rokonérzület 
és egyetértés, azt tekintélyes közbenjárók által helyreállítani 
buzogjon. 

6. A gyüléstartás helyét és napját az esperessel egyet-
értve tíizze ki. 

7. A papok, tanárok, tanítók \Tagy egyesek ellen kellő 
korlátok közt fegyelmet gyakorló esperest tanácsa- és segélyével 
támogassa. 

8. Az esperes Ítéletén meg nem nyugvó felek ügyét a köz-
gyűlésen tárgyaltassa, épségben hagyatván fölebbezési joguk. 

9. H a hanyagnak tapasztalná az esperest, kötelességeire 
előbb négyszem közt, szükség esetén azután közgyülésileg emlé-
keztesse. 

10. Ügyeljen, hogy tekintélye- s befolyásával az esperes 
a papok, tanárok s tanítók fölött önkényt ne gyakoroljon vagy 
a világiak egyházi közreműködését ne gátolja, általában azt az 
egyház java ellen ne fordítsa. 

11. Ha pedig mégis megtörténnék, hogy az esperes hiva-
talával az egyház veszélyére visszaélne vagy rangja- s hivatalá-
hoz illetlen, botrányos életet folytatna, törekedjék őt önkéntes 
lemondásra rábírni, mi ha nem sükerülne, az esperességi ügyvéd 
által a közgyűlésen elmozdíttatását indítványoztassa. 

5* 



HATODIK SZAKASZ. 

A papok, tanárok és tanítók iránt. 

1. Hivatalánál fogva 6' levén a papok, tanárok és tanítók 
védője, őket, ugy szintén jogaikat, szabadságaikat, jövedelmeiket 
a bántalmazók ellen, legyenek ezek liitsorsosaink avagy más val-
lásúak, hatályosan védje. 

2. Gyarlóságaikért, melyek biztos tudomásra jutottak, 
bölcsesége szerint intse vagy az illetők által intesse meg. 

3. Ha a gyülekezet és papja, tanára vagy tanítója avagy 
ezek közt viszály tör ki, azt az esperessel együtt barátságosan 
elintézni törekedjék, nem sükerülés esetében, az esperesség által 
intéztesse el. Ha pedig a barátságos kiegyezkedéskor irományok 
is szerkesztettek, azokat a felek biztosítása végett a levéltárba 
tetesse. 

4. Az ujdon alakult gyülekezet, hogy illő papi és taní tó 
fizetést biztosítson s azt az esperességi jegyzőkönyvbe iktattassa, 
kedves gondjai közé számítsa s u g y ez uj, mint a régibb gyüle-
kezeteknek ne engedje, hogy a papi vagy tanítói fizetést önhatal-
múlag változtassák vagy csonkítsák. 

5. Az önhibájok nélkül véginségre jutott papokat, tanáro-
kat, tanítókat, azoknak özvegyeit vagy árváit a tehetősebb hit-
sorsosok s emberbarátok segélyezésébe ajánlja s a papgyámolda 
ügyét is karolja fel. 

6. Ne engedje, hogy az elaggott, különben az egyház körül 
magának érdemeket szerzett vagy hosszasb betegségben sinlő pap, 
tanár vagy tanító csak azért, mert hivatalában ugy, amint akarná, 
nem já rha t el, lemondásra kényszeríttessék; b i r ja az ilyet az es-
peressel együtt inkább arra, hogy segédet fogadjon, a kivel fize-
tése felől ő maga szerződjék, mi nem sükerülvén, az élelmezésen 
fölül a segéd fizetését az illető pap vagy tanító jövedelméből es-
perességileg határoztassa meg. 

7. Záradékul, szerezzen magának jártasságot a magyar 
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Protestantismus történelmében, melyben megtalálja a hitbuzgó 
apák sanyarú szenvedéseit és azon békés utat, melyen magoknak 
és a zaklatott egyháznak legalább enyhületet kerestek, intésül 
az utódoknak, hogy nyomdokaikat kövessék. Használja fel be-
folyását, hogy e jártasságot a helyi ügyeló'k s minden míveltebb 
protestáns hitsorsos is sajátjokká tegyék. Támogassa bölcs ta-
nácsával kivált azon ifjabb papokat, tanárokat és tanítókat, a kik 
bármi jelesül végezték el iskolai tanulmányaikat, de kellő' ta-
pasztalatot nem szerezhettek még magoknak, állomásuk külön-
böző viszonyainál fogva hogyan viseljék magokat a tisztán 
ágostai vallású, vagy vegyes gyülekezetekben, hogy virágozzék 
fel mindenfelé a keresztyén béke és szeretet. Különösen pedig 
mind maga ápolja, mind másokkal ápoltassa azon testvéri vi-
szonyt, melyet a két protestáns felekezet közt századok óta jó s 
balszerencse fejlesztett. 

TIZENNEGYEDIK RÉSZ. 

Utasítás az egyházkerület pénztárnoka és pénztári hiva-
tala számára. 

A) A p é n z t á r n o k k i n e v e z é s i m ó d j a s h i v a -
t a l o s k o d á s á n a k t a r t a m a : 

1. A pénztárnok a kerületi közgyűlés által szavazattöbb-
ség utján választatik. 

Hivataloskodása halál vagy lemondás, vagy bizalomvesz-
tés miatt kerületi közgyűlés általi elmozdítás esetében szűnik meg. 

B) K ö t e l e s s é g e i : 
2. Elválasztatása alkalmával a reá bizandó kerületi va-

gyon hűséges kezelésére magát a kerületi közgyűlés előtt leteen-
dő eskü alatt kötelezni tartozik. 

3. Biztosíték fejében 500 frtot osztr. ért. akár készpénz-
ben, akár megfelelő értékpapírokban, vagy biztosan betáblázott 
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magánkötelezvényekben a kerületi pénztárba letenni köteleztetik, 
melynek azonban kamatai élvezete őt illeti. 

A kerület vagyonát a kerületi pénzügyi bizottmány 
felügyelete alatt kezeli, a jövedelmeket rendesen beszedi, nyug-
tatja, a fizetéseket és kiadásokat pontosan teljesíti. 

5. A kerület vagyonáról, a bevett és kiadott tőkékről, be-
szedett jövedelmekről és a tett kiadásokról rendes számadást 
vezetni, ezt minden év junius 30-án bezárni és két általa alá-
írandó példányban, melynek egyikéhez a mellékletek csatolan-
dók, a kerületi pénzügyi bizottmánynak megvizsgálás végett be-
mutatni , a kerület közgyűlése által eszközlött fölülvizsgálat után 
pedig, azt az esperességek számára kilencz másolati példány-
ban mellékletek nélkül elkészíteni és a kerületi superintendens 
urnák átküldés végett bemutatni köteles. 

Számadásai, valamint a pénztár megvizsgáltatásának azon-
ban az év folyama alatt is helye levén, a ker. pénzügyi bizott-
mány! elnök kívánatára ezen megvizsgálásnak bármikor helyt 
engedni köteleztetik. 

6. Tartozik évenként a szokásos költségvetést elkészíteni 
s azt további intézkedés végett a kerületi pénzügyi bizottmány-
nak bemutatni. 

7. Tartozik a késedelmes adósokat fizetésre felszólítani, és 
ezekről évnegyedenként a kerületi pénzügyi bizottmánynak egy 
kimutatást előterjeszteni. 

C) J o g a i . 
8. Tiszteletdíj fejében a kerület pénztárából bizonyos 

fizetést huz, melyet negyed vagy féléves részletekben is joga van 
a pénztárból felvenni. 

9. A kerületi bizottmányi ülésben részt vesz, és a pénz-
tárt érdeklő kérdések eldöntésénél szavazattal bir. 

10. Per esetében a kerületet ennek superintendensével 
egyetemben mind alperesi, mind felperesi minőségben képviseli. 

D) A k e r ü l e t i v a g y o n k e z e l é s i m ó d j a . 
11. A kerület vagyona rendszerint hasznos és biztos köz-
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hitellevelek, vagy egyéb értékpapírok vétele által gyümölcsözte-
tendő ; de nincs kizárva a fekvő javak szerzése általi beruhá-
zás sem. 

Közhitelű levelek, vagy más értékpapírok vétele esetében 
a kerületi pénzügyi bizottmány által e részben megállapítandó 
elvek és általános szabályhatározatok korlátain belül, a pénztár-
nok a bizottmány különös utasitása nélkül is, mindenkor mégis 
a pénzügyi bizottmányi elnök tudta és beleegyezésével jár el. 

Fekvőségek vétele esetében a kerületi közgyűlés beegye-
zése kikérendő, illetőleg a kötendő szerződés jóváhagyás végett 
annak elébe terjesztendő. 

Birói árveréseknél, melyeknél a kerület mint hitelező érde-
kelve van — annak károsodása elhárítása czéljából a pénztárnok 
a kerületi ügyvéddel egyetértŐleg, mindenkor mégis a pénzü-
gyi bizottmányi elnök beleegyezésével, a kerületi közgyűlés elő-
leges engedelme nélkül is intézkedhetik s árverelésbe, sőt a körül-
ményekhez képest vételbe is bocsátkozhatik — a mennyire ezt a 
kerületnek az elárverezendő javakon fekvő tőkéje és járulékai 
megmentése igényli. 

12. A kerület elhelyezhető pénzei jövőben se egyeseknek, 
se testületeknek kölcsön ki ne adassanak; a már is kiadottak 
pedig lassanként felmondatván behuzassanak és értékpapírokban 
helyeztessenek el, rendkívüli veszély esetén pedig fekvőségekbe 
ruháztassanak be. 

13. A kerület vagyonát képviselő eredeti okmányok, vala-
mint a készpénz is tűzmentes helyen tartandó vas szekrényben 
őriztetik, mely hái-mas zár alatt tartatván, egyik kulcs a bizott-
mányi elnök, a másik egy bizottmányi tag, a harmadik végre a 
pénztárnok gondviselése alá adatik. 

A szekrény csak mind a három kulcstartó jelenlétében 
nyitható fel. 

14. A szekrényből bármi eredeti iratot vagy kötvényt csak 
a kivevő téritvénye mellett, de csak hivatalos használat végett 
lehet kiadni. 
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15. Minden a pénztárt cselekvó'leg illető kötvényről a 
pénztárban másolatok is tartandók. melyek egy bekötött könyvbe 
írandók. 

16. A pénztárnok kezén csupán a folyó kiadásokra szük-
ségelt készpénz hagyatik. — Minden egyéb befolyó pénzek a vas-
szekrénybe azonnal beteendők. s onnét addig is, mig szabálysze-
rű módon liasznosíttatbatnak, ideiglenes gyümölcsözés végett leg-
feljebb "24 óra alatt a takarékpénztárba, vagy más közhitelinté-
zetbe helyezendó'k. 

17. Per esetében akár barátságos, akár birói egyezség 
kötésénél a pénzügyi bizottmány jóváhagyása szükségeltetik. 

Ε) A s z á m v i t e l m ó d j a , f o r m á j a és a s z á m a -
d á s o k m e g v i z s g á l á s a . 

18. A bevételek és kiadásokról kettős rovattal ellátandó 
napló vezetendő, mely rovatok egyikébe a tőke, másikába a kész-
pénzbeli bevételek és kiadások Írandók, oly formán, hogy egyik 
lapon a bevételek, a másik lapon pedig akiadások, a mint napon-
ként egymásután előfordulnak, beiktattassanak. -1— Azonkívül 
rendes főkönyvet kell vezetni. 

19. Ezen naplót ugy a főkönyvet, több ivekből bekötött 
könyv képezi, mely lapszámokkal ellátandó, fonallal keresztül-
vonandó s ennek vége a kerületi pénzügyi bizottmány pecsétével 
megerősítendő és a bizottmányi elnök aláírásával — a lapszámok 
kitétele mellett ellátandó. 

20. Ezen naplóból, illetőleg főkönyvből, mely több éveken 
át használtathatik, vonandók ki a kerület elébe terjesztendő éven-
kénti számadások. 

Ezen számadási kivonatok végéhez a vagyonróli leltár, il-
letőleg a tőkék, ugy szintén a hátralékok, az évi adakozások és a 
cathedratico-agentionális illetékek kimutatása is, mindenkor hoz-
zácsatolandó. 

21. Minden bevétel ellennyugtával vagy más a bevétel 
idejét s a bevett összeg mennyiségét kitüntető okmánynyal. — a 
kiadások pedig nyugtával igazolandók. 
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22. A r e n d e s kiadások, melyek iránt a kerületi köz-
gyűlés, vagy a pénzügyi bizottmány egyszer mindenkorra hatá-
rozott, a pénztárnok által külön utasítás nélkül teljesítendő; el-
lenben a r e n d k í v ü l i kiadásokat, úgyszinte a napidíjak és a 
kerületi közgyűlés által megállapított ösztöndíjak, özvegyi vagy 
egyéb segélypénzek kifizetését a pénztárnok csak a kerületi su-
perintendens ur, vagy a mennyiben a pénzügyi bizottmány el-
nöke köréhez tartoznék, ennek utalványára teheti. 

23. A minden év junius 30-án bezárandó számadások a 
pénzügyi bizottmány által megvizsgáltatnak és fölülvizsgálat vé-
gett a legközelebbi kerületi közgyűlés elébe terjesztetnék. 

Megvizsgáltatásuk alkalmával a vizsgáló bizottmánynak 
a napló és főkönyv is bemutatandó. 

24. A felnientvény a pénztárnok részére a kerületi köz-
gyűlés által adatik ki. 

TIZENÖTÖDIK RÉSZ. 
Utasítás a kerületi levéltárnok számára. 

Választatik a közgyűlés által halálaig, vagy lemondásáig, 
vagy elmozdíttatásaig. Esküje : 

„Én Ν. N. esküszöm az élő istenre, ki atya, fiú és szent-
lélek egy bizony isten, hogy az ágost. vallású ev. bányakerület 
levéltárnokává választatva, a kezeimre bízott könyveket és iro-
mányokat utasításom szerint rendezem, híven megőrzöm s belő-
lök semmit el nem idegenítek. Isten engem úgy segéljen!" 

Kötelességei: 
1. A levéltárba beadott irományokat úgy rendezze, hogy 

A) Az egyházi okmányok, még pedig: 
a) A kerületi gyűlésre, 
b) A kerületi törvényszékre vonatkozók, 
c) A kir. leiratok, 
d) A felsőbb hatóságok rendeletei, 
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e) Az egyházlátogatást illetők, 
f) Az egyházi levelezések, 
g) A vegyesek; 

B) Az iskolai okmányok, még pedig: 
a) Az értesítők, programmok, 
b) Az évi jelentések, 
c) Tanügyi dolgozatok, tantervek, 
d) A tanügyi levelezések, 
e) A tanügyi vegyesek — évről évre, a fentebbi pontok 

szerint osztályozva, különkülön csomókban, számozva legyenek. 
2. Az emigy osztályozott irományokról készítsen éven-

ként : 
a) Egy úgynevezett czédula-catalogust. 
b) E g y lajstromot, melynek öt rovata közül az első az 

iromány k e l t é t , a második r ö v i d t a r t a l m á t , a harmadik 
h o v a t a r t o z á s á t , a negyedik a b o r í t é k ( t h e k a ) s z á -
m á t , az ötödik s z á m á t tüntesse elő. 

3. A levéltár helyiségében az irományokat bárki búvá-
rolhatja az ő jelenlétében, de a helyiségből ki csak olyan egyén-
nek adjon térítvény mellett valamit, a kiről meg van győződve, 
hogy a kivett darab nem fog nála elrongyollani vagy épen elveszni. 

4. A levéltárt gyakran szellőztesse. 

TIZENHATODIK RÉSZ. 

Utasítás a kerületi jegyző számára. 

Választatik a kerületi gyűlés által általános szavazattöbb-
séggel 3 évre, de ú j ra választható. Esküje ugyanaz, mely az 
esperességi jegyzőé. 

Kötelességei: 
1. A gyűlés határozatait jegyezze föl és elnöki kijelentés 

szerint fogalmazza, az emigy fogalmazott jegyzőkönyvet még 
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azon gyűlés folyama alatt hitelesítesse, a kiadandókat azután irja 
ki s az illetőknek küldje el. 

2. A kezeire bizott irományokat tisztán, épen őrizze meg 
s ha kellene, a püspököt vagy ügyelőt levelezéseikben segítse. 

TIZENHETEDIK RÉSZ. 

Utasítás a püspök számára. 

A püspök a kertiletbeli összes gyülekezetek általános sza-
vazattöbbségével halálaig, önkéntes lemondásáig vagy esküjében 
kijelölt kötelességeinek megszegése miatti törvényes elmozdítta-
sásaig választatva, hivatalába iktatásakor a következő esküt 
teszi le: 

/ 

„En Ν. Ν. esküszöm az élő istenre, ki atya, fiú és szent-
lélek, egy bizony isten, hogy püspöki hivatalomban, melyre az 
evengyéliomi ágost. vallású bányakerületben törvényesen válasz-
tattam, hazám és felséges királyomhoz tántoríthatlan hűséggel 
viseltetem; evangyéliomi egyházam javát tőlem kitelhetőleg elő-
segítem; az evangyéliomi szent tudomány tisztaságára, ugy mint 
azt a szentirat után a meg nem változtatott ágostai hitvallás adja 
elő, vigyázok; egyházunk- s vallásunknak a bécsi s linczi béke-
kötéseken, 1791., 1844., 1848 és 1868-ki vallásbeli törvénye-
ken alapuló jogai és szabadságai felett őrködöm; az egyházi 
ügyekben, félretevén minden gyűlölséget, kedvezést, félelmet és 
mindennemű emberi tekintetet, nem tekintvén atyafiságra, aján-
dékra, igaz és meggyőződésem szerint az egyházi törvényekkel 
megegyező Ítéletet hozok; a gyülekezetek békességét, épülését, 
hasznát, teljes tehetségem szerint munkálom; kánonainkat s álta-
lában egyházi törvényeinket, valamint ezen bányakerület által 
előmbe szabott vagy szabandó utasításokat, ugy szintén az egye-
temes gyűlés határozatait mind magam megtartom, mind hogy 
mások is, a kiket illet, megtartsák, tehetségem szerint eszközlöm. 
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A mint mindezeket teljesíteni tigyekszern, ugy segítsen engem 
az isten !a 

Kötelességei: 

E L S Ő SZAKASZ. 
* 

Az ü g y e l e t r e n é z v e . 

1. Ügyeljen, hogy a papok, tanárok, tanítók és leviták 
vagy segédek híveiket, illetőleg tanítványaikat szentirat és ágos-
tai hitvallás szerinti tanítás és példás életök által a hit- és vallá-
sosság , tudomány- és felvilágosodás-, istenfélő és erényes életre 
vezessék. 

2. Hogy a papok a szentségeket kellő időben a szent igé-
ben előadott parancs szerint buzgóan szolgáltassák ki. 

3. Hogy ugy az anya-, mint leánygyülekezetbeli növen-
dékek már az iskolákban, később a vasárnapi katechisatiókban 
s a hol szokásosak, adventi tanításokban s confirmatió alkalmá-
val a hit- és erkölcstan-, a vallás- és bibliaisme-, az egyházi, 
különösen a reformatió-, ilegfőkép pedig a hazai hitjavitási törté-
net·, sőt a magyar protestáns közjog-, szabadalmak- s törvények-
re is kellően taníttassanak. 

4. Hogy az istentisztelet a hallgatók által a leánygyüle-
kezetbeli hivek tekintetéből is alkalmasnak vélt időben ünnepé-
lyesen s legáhitatosabban tartassák. 

5. Hogy a bevett józan szokások és szertartások egyes 
egyháztagok vagy pap által ne másíttassanak ugyan, de olyanok, 
melyek evangyéliomi elvekkel nem egyeznek, főleg ha mint régi 
sötét századok maradványai butaságot, babonaságot és áhzentes-
kedést mozdítanak elő, a nép felvilágosítása mellett esperességi-
leg, vagy szükség esetén egyházkerületileg töröltessenek el s 
helyettök tisztán evangyéliomiak hozassanak be, melyek által az 
isten lélekben és igazságban imádtassék Ján. 4, 24. És ámbár 
vallástételünk Vll-ik czikke az anyaszentegyház valódi egységére 
nem kívánja a külső szertartások egymodorúságát, mindazáltal 
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legyen rajta, hogy azok, mennyire a nép megbotránkozása nél-
kül kivihető, mindenütt hasonlók s ugyanazok legyenek. Azért is 

6. (igyekezzék, hogy az egyházak a vallás és előhaladott 
tudomány szelleméhez újból kidolgozott Agendák-, káték-, éne-
kes-, valamint más kegyes és az iskolában hasznos tudományos 
könyvekkel láttassanak el. 

7. Szivén hordja, hogy bölcsődék, kisdedóvodák, vasár-
napi kisebb-nagyobb iskolák, papi s tanítói képezdék állíttassa-
nak, papi s tanítói értekezletek, városokban legényegyletek ala-
kuljanak s kitűzött magasztos czéljoknak feleljenek meg. 

8. Egyházkerülete körében ügyeljen mindennemű alapít-
ványra, ugy szintén ifjainknak ugy bel-, mint külföldön tanulha-
tásuk végett hagyományozottakra, hogy azok az alapitók értel-
mében kezeltessenek s csupán érdemeseknek osztogattassanak. 
Visszaélés tekintetéből a külföldi egyetemeken tanuló if jaknak a 
segélydijt félévenként, de csak a félév végén, küldje el; ha pedig 
kisülne, hogy a segélydijban részesített ifjú utóbb nem azon élet-
nemre, melyre az általa élvezett segély díj alapítva van, adta 
magát, ilyen esetet az egyház-kerületnek jelentsen föl. 

9. Ügyeljen föl általában, hogy a papok, tanárok, tanítók, 
segédek és leviták helyi és esperességi ügyelők, fő- és alesperesek 
utasításaikban foglalt kötelességeiket pontosan teljesítsék. 

MÁSODIK SZAKASZ. 

Az őrködésre nézve. 

1. Őrködjék, hogy a papok tanárok, tanitók, leviták vagy 
segédek közül senki olyan hittani vitákat ne vigyen, melyek 
botrányt vagy szakadást okozhatnának. Azért is a szentirat és 
ágostai hitvallás tanaitól eltávozót, ha eredménytelen volt már 
az esperes közbenjárása, feleletre vonja s magához véve egykét 
tudós férfiút, leginkább esperest s az illető helyi és esperességi 
ügyelőket, ügyekezzék őt ezekkel együtt minden szelídséggel az 
igazság ösvényére visszavezetni, s ha ez nem sükerülne, függesz-
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tesse őt hivatalától fel az egyházmegye által s elmozdítására te-
gye folyamatba a pert az első folyamodású törvényszéken. 

2. Hasonlóan jár jon el, az illető esperes síikeretlen fára-
dozása után, azon pap, tanár, tanitó, levita vagy segéd ellenében, 
a ki békekötéseken s országos törvényeken alapuló egyházi önkor-
mányzatunkkal ellentétbe teszi magát. 

3. Az egyházunkat közjogi tekintetben érdeklendő s hozzá 
érkezendő intézvényeit a felsőbb polgári kormányzó hatóságok-
nak egyházkerületi közgyűlés tárgyalása s jóváhagyása előtt ne 
köröztesse. 

HARMADIK SZAKASZ. 

A fegyelemre nézve. 

1. A kerületében élő nem csupán papi, de nempapi egyé-
neket is minden szelídséggel s jóakarattal figyelmeztessen, int-
sen és dorgáljon, ha azok hivatalos kötelességeiknek nem tesznek 
eleget, botrányt okoznak s vallás és egyház iránt közönyösek. 

2. Ha alapos gyanúja volna, hogy valamely pap, tanár, 
tanitó, levita vagy segéd, esperesi megintés után is, az imént em-
lítettekben leledzik, azt dorgálja meg s ha ez foganatlannak 
mutatkoznék, az espereresség rendelkezése alá bocsássa. Ha pedig 
főleg a fiatalok közt oly restet tudna, a ki beszédeit ki nem dol-
gozza, szónoklatait hanyagul végzi vagy tán nyomtatott könyv-
ből olvassa, az olyannak hagyja meg, hogy beszédeit kidolgozva 
küldje az espereshez, ez pedig a tapasztaltakról küldje be tudó-
sítását. 

3. Tudomására jutván, hogy valamelyik pap, tanár, tanitó, 
levita, vagy segéd esküje megszegésével oly tettet követett el, 
mely nemcsak közbotrányt, de egyszersmind az egyház sarkala-
tos jogainak vagy hitelvei- s kánonainak megsértését rejtené 
magában, s az illető esperes e részben elmulasztotta volna teen-
dőjét, intézkedjék, hogy kánonaink értelmében tetessenek meg 
a szükséges lépések. Egyébiránt pedig 
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4. Főpásztorkodása alatt levő minden egyházi tisztvise-
lőt testvérei gyanánt tekintsen, ellenök hatalmával vissza ne 
éljen, mert meg vagyon irva Gal. 3, 28.: „nincsen sem szolga, 
sem szabados, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Jézus 
Krisztusban." 

5. Bár főpásztori s elnöki hivatalára nézve az egyetem 
Ítélete alatt áll, mégis mint egyes gyülekezet papja egyházme-
gyéjének határozatait megtartani tartozik, de esperességének, 
valamint az egyházmegyei széknek elnöke nem lehet, a kerüle-
ten kellvén elnökölnie. 

6. Mint főpásztor s a tyák atyja másokra saját példájával 
hasson, egész életét Pál apostol Timotheushoz és Titushoz irt 
leveleihez alkalmazván, s azok pontos megtartását alárendeltjei-
nek is ajánlván. 

NEGYEDIK SZAKASZ. 

A kerületi ügyelő iránt. 

1. A kerületi ügyelővel egyetértésben éljen, vele folyto-
nosan érintkezzék, minden fontosabb ügyben tanácsát kérje ki, 
törvényes lépéseit s intézkedéseit maga részéről is támogassa. 

2. Ha hanyagnak venné őt észre, kötelességeire előbb 
négyszem közt, szükség esetén azután közgyülésileg emlékeztesse. 

3. Ügyeljen, hogy tekintélye- s befolyásával az ügyelő a 
papok, tanárok, tanítók, leviták, segédek fölött önkényt ne gya-
koroljon, vagy egyházi közreműködésöket ne gátolja, általában 
azt az egyház java ellen ne fordítsa. Különben az egyes egyén, 
vagy gyülekezet avagy esperesség részéről ellene emelt panasz a 
kerületi közgyűlés intézkedése alá tartozik. 

4. Ha mégis megtörténnék, hogy az ügyelő hivatalával 
az egyház veszélyére visszaélne, törekedjék őt önkéntes lemon-
dásra rábirni, mi ha nem sükerülne, a kerületi ügyvéd által a köz-
gyűlésen elmozdittatását indítványoztassa. 

5- Az ügyelő halála, lemondása vagy elmozdítása eseté-
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ben a nála volt irományok átvételéről s újnak legalább félév alatt 
választásáról gondoskodjék. 

ÖTÖDIK SZAKASZ. 

A kerület közgyűléseire nézve. 

1. A kerületi közgyűlés napját és helyét, egyetértve a 
kerületi ügyelővel, tűzze ki, vele az elnökséget oszsza meg. 

2. I l y , évenként legalább egyszer tartandó gyűlésen az 
esperességi ügyelőn s espereseken kivül 

a bács-szerémi egyházmegye . . . . 5 
a bánsági 3 
a barsi 1 
a békési 6 
a budapesti 1 
a honti 6 
a nógrádi 8 
a pesti 5 
a zólyomi 4 mindkét 

rendből egyenlő számban választott, megbízó levéllel ellátott 
követ által, kik egyénileg szavaznak, képviseltetheti magát. De 
ezeken kivül más, az egyház iránt buzgósággal viseltető, ügyértő 
férfiak is értesítő szavazattal szólalhatnak fel, azonban a határo-
zatok hozatalánál döntő szavazattal csak a követek birnak. 

3. A kerületi gyűlésen a főiskolák is egy-egy követ által 
kötelesek magukat képviseltetni. 

4. Fontos és halasztást nem szenvedhető esetekben, egyet-
értve az ügyelővel, s közös elnökletök alatt, a püspök kisgyülést 
is híhat össze s közgyűlési jóváhagyás reményében határoztatliat. 
I ly kisgyülésre az esperességek ikerelnökei hivandók meg, de hatá-
rozhatásra tizenkettőnél kevesebben nem lehetnek, a kerületi elnö-
kökkel s jegyzővel együtt. 

5. A gyűlést imával megnyitva, terjeszsze elő a mult gyű-
lés óta a kerületben történt nevezetesebb eseményekről, változások-
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ról hivatalos jelentését, mely ha nem is egész terjedelmében, 
legalább bő kivonatban a gyűlés jegyzőkönyvébe vezetendő. 

6. A jegyzők által minden fölvett tárgyat a végzéssel 
együtt jegyzőkönyvbe vétessen, ezt az esperességeknek a száma-
dásokkal s más nevezetesb irományokkal, felsőbb intézvényekkel 
együtt kellő számban küldje szét s a határozatok végrehajtásá-
ról gondoskodjék, e gondját egyszersmind az egyetemes gyűlés 
határozataira kiterjesztvén. 

7. Ügyeljen, hogy a tanácskozások higgadtan, sértegeté-
sek nélkül folyjanak. 

8. Ügyelete tárgyai közé számítsa azt is, hogy a jegyzők 
az irományokat a levéltárbatétel végett h iány nélkül kezéhez 
szolgáltassák. 

HATODIK SZAKASZ. 

Az egyházak s iskolák látogatására nézve. 

1. Hogy tudomása legyen, mindenek rendben és ékesen 
történnek-e a gyülekezetek- és iskolákban? ezeket lehetőleg min-
den tiz évben részint a jó rend megszilárdítása, részint, a hol kel-
lene, újnak behozása végett minden fény és a gyülekezetek ter-
helése nélkül látogassa meg, magához vévén az illető esperességi 
ügyelőt vagy ennek gátoltatásakor, más tekintélyes világi férfiút, 
fő- vagy helyette alesperest, jegyzőt, gondoskodván egyszer-
smind polgári törvényes bizonyságról. 

2. Ε látogatás rendjét jó eleve tudassa az illető esperes-
séggel, hogy a papoknak elég idejök legyen az egyházlátogatási 
jegyzőkönyv szerkesztésére a következő minta szerint: 

A) A gyülekezet Jcülsö állapota. 
AA) Az anyagyülekezet. 
a) Az anyagyülekezet eredete, régebbi és ujabb története, 

lehozva a mostani időig s nem hivatkozva az előbbi látogatás 
jegyzőkönyvére. V gül a gyülekezetben működött lelkészek, 
tanárok és tanítók névs ra szolgálati éveik kimutatásával. 

Bányaker . Utasítások. 6 
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b) Az utolsó látogatás óta mi változásokon, mi viszontag-
ságokon ment á t? 

c) Lelkek száma, férfiaké és nőké, külön és összesen; há-
nyan vannak az urvacsorával élők vagy erre képesek? hány 
tiszta, hány vegyes házasságú pár, hányan születtek, confirmál-
tattak, eskettek, haltak a legutolsó évben ? a gyermekhalandóság 
mily viszonyban áll az összes halandósághoz ? 

d) A templom hossza, szélessége, mikor épült? külsejének 
és belsejének leirása, ugy, hogy annak minden részei, a szószék, 
oltár, keresztelőkő, karzat, orgona, padok s mindenféle feliratok 
benfoglaltassanak. Biztosítva vannak-e az egyház épületei ? Mi-
kor jár le a biztosítás ideje? 

e) Az egyházi szent edények névszerinti össze- és leirása 
és netán rajtok levő felirások, évszámok följegyzése. Mely köny-
vek használtatnak a nyilvános istentisztelet s egyházi foglalkozá-
sok alkalmával. 

f) A torony. H á n y harang, hány mázsás, mi a felírása, 
mely esztendő áll ra j ta? 

g) Az egyház jövedelmei: 
aa) A csengetyü, persely, áldozatok, szabad adományok, 

harangok, malom, kamat, egyház birtokai, a község járuléka, 
a hívek évenkénti fizetéseiből származó jövedelmek. Mely kulcs 
szerint fizetnek a hivek akár készpénzben, akár gabonában? 

Az egyház birtokainak, telkeinek stb. leirása, hány négy-
szög ölet vagy holdat tesznek? Nem történt-e bennök vál-
tozás ? nagyobbítás vagy csonkítás ? Ez esetben hogyan volná-
nak visszaszerezhetők ? Ki vannak-e mérve, mesgyékkel és határ-
kövekkel ellátva ? Megtörtént-e a tagosztály ? Van-e hiteles térkép 
az egyház birtokáról? 

Vannak-e a gyülekezetnek gyümölcsöző tőkéi? mennyi 
van? hol vannak kihelyezve? hogyan biztosítva? nem vesztek-e 
el némelyek vagy nincsenek-e veszendő félben ? vannak-e adós-
ságok? részesül-e a gyülekezet a községi pénztárból és mily 
arányban ? 



— 83 — 

A mult évi jövedelem mennyit tett ? mennyi a kiadás ? 
mennyi a maradék ? 

Hogyan lelietne az egyház jövedelmét szaporítani ? 
bb) Az egyház jövedelmét ki kezeli ? a pénztár hol tarta-

t ik? ki irja be mind a jövedelmeket, mind a kiadásokat? vitetik-e 
rendes és külön számadási könyv? tétetik-e minden esztendőben 
számadás és nyilvános ülésben-e ? mi befolyása van a lelkésznek 
a pénztári dolgokra, nincs-e pere az egyháznak valamely birtoka 
vagy alapítványa végett ? mily karban van ezen per ? 

h) Az egyház terhei: 
aa) az egyházi gyülekezetbeli személyzet díjazására vagy 

gyámolitására, az egyház és iskolai szükségletek fedezésére, a 
fekvő vagyon fentartására, épületek biztosítására, ingóságok be-
szerzésére s egyéb helybeli kiadásokra. 

bb) az egyházmegyei, kerületi s egyetemes pénztári szük-
ségletek fedezésére. 

cc) a kerületi főiskolák s egyéb jótékony intézetek javára, 
dd) általános adakozásokra, kamatfizetésekre s egyéb 

tartozásokra, 
i) Az egyház levéltára: 
aa) Régi oklevelek. 
bb) Hány darab anyakönyv? 
cc) A felsőbb rendelmények és intézmények, a hivatalos 

körlevelek, a helybeli gyűlések, a számadások felől vezettetnek-e 
külön könyvek ? 

dd) Az egyház, paplak, iskolák birtokához tartozó min-
denféle tárgyak összeírása. 

k) Hol a temető? be van-e kerítve? mekkora kiterjedé-
sű ? hány év óta temetnek bele ? közös-e más hitfelekezetüekkel ? 
vagy kizárólag az egyházé ? ki veszi hasznát a benne gyűjtött szé-
nának vagy gyümölcsnek ? 

1) Az egyház pecsétének leírása, 
BB) Fiókegyházak. 

Vannak-e templomaik, imaházaik, iskoláik, mily karban ? 
6* 
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biztosítva vannak-e ? mily viszonyban áll az anyához ? van -e szer-
ződés, mely e viszonyt meghatározza ? hányszor végzi az isten-
tiszteletet a lelkész ? különben van-e istentisztelet és ki végzi ? 
mennyivel járulnak az anyaegyház pénztárába és a lelkész- s 
tanitóíizetéshez, s pontosan járulnak-e? 

CC) Elszórtan lakozó hívek. 
H á n y helységben, mekkora területen, hányan laknak ? 

Be vannak-e kebelezve az egyházba ? képes-e a lelkész őket éven-
ként a lelkiekben rendesen ellátni ? nincsenek-e elszigeteltségük-
ben az elszakadás veszedelmének kitéve? 

Β) A gyülekezet egyházigazgatási szervezete. 

Yan-e rendes presbyteriuma ? Ki vagy kik elnökei, hi-
vatalnokai, tagjai? (Itt a presbyterium jelenlegi tagjainak nevei 
beiktatandók). Ki hivja össze a presbyteri gyűlést? Tagjai ho-
gyan és hány évre választatnak? Mily tanácskozási rendszabá-
lyai vannak? Mire terjed hatásköre? Vannak-e rendes időhöz 
szabott ülései vagy csak szükség esetében gyül össze? Mily 
arányban áll a presbyterek száma a szavazatképes hívek számá-
hoz? Vannak-e jegyzőkönyvei? Bemutattatik-e az uj presbyte-
rium az egyháznak, hol, ki által és mely szertartással? 

Vannak-e közgyűlései ? Mily viszonyban állanak ezek a 
presbyteri gyűlésekhez? Felolvastatnak-e a közgyűlésen a pres-
byteri gyűlések jegyzőkönyvei, vagy csak kivonatban közöltetik 
velők azoknak tar ta lma? Hányszor van rendes közgyűlés egy 
évben ? A számadások előterjesztetnek-e évről évre bennök ? A 
közgyűlések összehívása ki által és hogyan történik, házról házra 
való meghívás, vagy a templomban kihirdetés vagy mindenik 
által? 

Szorgalmasan részt vesznek-e az illető hivek a presbyteri 
és közgyűlésekben ? Hol és mi helyiségben tartatnak a pres-
byteri- és közgyűlések ? 

E l van-e a gondnok utasítással lá tva? föleskettetik-e? 
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Ki vagy kik az egyházfiak, mik kötelességeik, fizetéseik, 
eljárnak-e tisztükben szorgalmasan ? 

A lelkész és ügyelő között megvan-e a kellő testvéri 
egyetértő viszony ? 

C) Az egyház belső erkölcsi állapota. 

Örömest járnak-e a vasárnapi, a hétköznapi istentiszte-
le t re? A vasárnap szentsége nem töretik-e meg munkák, táncz, 
lakmározások, játékok vagy egyéb kárhozatos helyi és vidéki 
szokások ál tal? Az istentisztelet alatt mindenek ékesen és jó 
renddel történnek-e? Vannak-e templomkerülők és a kik az ur-
vacsorával r i tkán vagy épen nem élnek ? 

Sokan vannak-e, kik sem olvasni, sem irni nem tudnak ? 
Szokásban van-e s szorgalmasan tartatnak-e a vasárnapi iskolák ? 

Szorgalmasan küldetnek-e a gyermekek az iskolába? Lé-
teznek-e rendszabályok és milyenek, melyek segedelmével a szü-
lők gyermekeik iskoláztatására szoríttatnak? 

A házi istentisztelet szokásban van-e s el van-e látva min-
den család bibliával és áhítatossági könyvekkel? mily fokon áll 
az ily könyvek megszerzése és olvasása iránti hajlam és áldozati 
készség ? 

Milyen a gyülekezet erkölcsi állapota általában ? Különö-
sen pedig melyek az uralkodó btinök ? Sok-e a szerencsétlen há-
zasság ? Sokan vannak-e külön élő s önkényüleg egymástól el-
szakadt házasok ? Hány törvénytelen gyermek született az utolsó 
évben ? 

Milyen a viszony a gyülekezet és egyéb vallású felekeze-
tek között? 

Gyakoroltatik-e az egyházi fegyelem, ki és mily eszközök 
által és mily szellemben a czégéres bűnösök irányában ? 

Vannak-e a hivek közül rabok ? mely vétkek miatt ke-
rültek tömlöczbe? 

Léteznek-e kárhozatos előítéletek, babonák s mily eszkö-
zök használtatnak azoknak kiirtása körül ? 
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A jótékonysági szellem milyen karban van? mily fokon 
áll az adakozási és hagyományozási buzgóság, egyházi, iskolai, 
térító'i, gyámintézeti s egyéb jótékony czélokra? Mennyit áldo-
zott e végre a gyülekezet az utolsó esztendó'ben ? 

D) A lelkészi hivatal. 

A lelkész rövid élettörténete. Mely nyelveket t u d ? Mióta 
lelkészkedik általában, ezen gyülekezetben különösen? 

AA) Lelkészi hivatalkodás. 
a) Látogatja-e a híveket? Béke van-e közte és a gyüleke-

zet között? Irja-e beszédeit? Betéve szónokol-e? Változtatja-e 
az evangyéliomok- és levelekből vett rendejs szövegeket ? Szóno-
kol-e szabad szövegekből s mily körülmények között? Az ural-
kodó vétkek, mint rablás, lopás, részegség, paráznaság, káromko-
dás stb. ellen kikel-e beszédeiben? 

b) Milyen időben tartja a katechisatiókat? Mily könyvet 
vagy vezérfonalat követ bennök? Részt vesz-e bennök az iskolai 
és idősebb ifjúság ? Mely időben, mennyi ideig és mindig a lel-
kész által oktattatnak-e a confirmatióhoz készülők ? Mi ezen ok-
tatásnak legfőbb veleje ? Tartatik-e ünnepélyes és nyilvános con-
fnmálás? Nyernek-e az u j házasok is oktatást? 

c)Mi a nyilvános istentiszteletnek rendje, módja és tartal-
ma vasárnap délelőtt, délután és hétköznap ? Hogyan viseli ma-
gát az if júság az istentisztelet a la t t? A böjt alatt tartatnak-e kü-
lön böjti predikácziók ? Olvastatik-e Jézus szenvedése- és halálá-
nak történelme, az úgynevezett passió ? Milyen könyv szerint ? A 
liturgiában nem történtek-e némi önkénytes változtatások ? 

d) A szentségekre nézve. A keresztség mindig a templom-
ban történik-e? Megjelennek-e szorgalmasan a keresztszülők? 
Hányszor s mely ünnepi alkalomkor osztatik ki az úrvacsora? 
Az urvacsorával élők száma karácsonkor, a nagyhétben, húsvét 
és pünkösd ünnepeiben, a reformatió s egyéb ünnepek alkal-
mával ? 
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e) A betegek ellátása. Sokan hivatják-e a lelkészt betegsé-
gükben? Nem forognak-e itt fen oly visszaélések, melyek komoly, 
vallásos felvilágosítást igényelnének ? Meglátogatja-e a betegeket 
a lelkész hívatlanul is ? Rendes orvosok által gyógyíttatják-e 
magukat a betegek ? Hányan éltek az urvacsorával betegágyon a 
legközelebb nrnlt évben ? 

f) A himlőoltás gyakorlatban van-e s ajánltatik-e évenként 
a szószékről? 

g) Az iskolát gyakran látogatja-e a lelkész? Elfogadja-e 
tanácsát a tanitó ? Milyen a viszony a lelké.sz és tanító között ? 

h) A házasságok körül megtartatnak-e szigorúan az egyházi 
és polgári törvények a kihirdetést, a házasulandók korát, az eske-
tést és a megszabott esküt illetőleg? A zsörtösködő vagy egymást 
elhagyott házasfelek kibékítése körül történik-e valami ? vannak-e 
úgynevezett vadházasságban élők? 

i) A temetések hogyan és mily renddel történnek ? K ik 
temettetnek csendesen, kik halotti beszéddel? A halotti beszédek 
csak a halottas háznál tartatnak-e vagy a templomban ? Van-
nak-e temetkezések, melyeknél a lelkész nincs je len? 

k) Az anyakönyvek minő karban vannak? Hát a jegy-
zőkönyvek, számadások stb. ? 

1) A lelkész és a r. kath. lelkészek között a hivatalos 
összeköttetések alkalmával uralkodik-e a keresztyén közösség és 
türelem lelke ? mely pontok- és kérdésekre nézve történik legtöbb 
összeütközés köztük? 

BB) A lelkésznek tudományos, szónoki, katecheticai és 
erkölcsi jelleme. 

CC) Könyvtár. A lelkész által tartott és irásba foglalt 
beszédeinek átnézete. Agenda. 

DD) Milyen a lelkész lakása ? 
EE) Melyek a lelkész jövedelmei ? 
A lelkésznek meghivó levelébe bevezetett fizetése ezen 

pont alatt a látogatási jegyzőkönyvbe szóról szóra hitelesen beve-
zetendő. Utána pedig ezen kérdésekre kell felelni: Nem keve-
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sebb-e ezen jövedelem, mint az elődnek hiványilag biztosított 
jövedelem ? Szaporította-e a gyülekezet a lelkész jövedelmét a 
meghívás kiállítása ó t a? Vagy tán csonkította? Pontosan kapja-e 
a lelkész a fizetést ? Van-e sok hátramaradás s ezt mi módon 
szokták behajtani? H a a jövedelem csekély, hogyan lehetne azt 
szaporítani, hogy a lelkész a kenyérgondtól mentve s a szükség 
ellen biztosítva legyen? Vannak-e a lelkésznek földjei, szőlei stb, 
s ki munkálja azokat? 

E) Az iskola. 

AA) Az iskolatanitó vagy tanítók s ezeknek rövid életirá-
Säj äZ egyház keletkezte óta kik voltak a tanítók ? A tanító egy-
szersmind jegyző-e ? S ez esetben el van-e különítve a fizetés ? 

a) Tudományos, hittani, erkölcsi jelleme. Milyen ez az 
iskolában? családi és községi életében? tiszteletben tart ja e azon 
közösséget, melyben a lelkészhez állania kell ? váljon a lelkész-
szel és egyházzal békességben és jó összhangzásban él-e? 

b) Hiven eljár-e az ifjúság oktatásában? nem hanyagolj a-e 
el az oktatási órákat ? h á n y óráig taní t naponként ? az óra ütése-
kor fog-e a tanításhoz ? nem szakítja-e meg a tanitást gyakori el-
távozás á l ta l? tanítja-e az éneklést? a szentirat classicus helyeit ? 
mely könyvet használ a katechisatio alkalmával ? ugyanazt-e, 
melyet a lelkész is használ a nyilvános katechisatióknál ? ügyek-
szik-e a vallásosság és kegyesség érzelmeit beoltani a fiatal növen-
dékek szivébe? oktatja-e őket ,hogyan kelljen a bibliával,különö-
sen az u j szövetséggel megbarátkozniok. 

c) Melyek az oktatás egyéb tárgyai és milyen a tanmód-
szer? Gyümölcsoltásban, fanövelésben gyakorolja-e a növendé-
keket? Van-e a gyülekezetnek e végre szánt ker t je? 

d) Mely iskolakönyvek vannak behozva? 

BB) A tanítványok száma. Mely időben j á rnak fel az is-
kolába leginkább ? Mely időben veszi kezdetét az iskolai tani-
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tás? Mely időben tartatnak a nyilvános vizsgák? Melyek az isko-
lamulasztás legtöbb akadályai? Mennyi szünnap van és mikor? 

CG) Az iskolai épület és a tanitó lakása milyen karban 
vannak? hány osztályú az iskola? van-e városokban s nagyobb 
gyülekezetekben kisdedóvoda, bölcsőde? kivánatos-e a tatarozás, 
az iskolai épület tágítása. 

DD) Az iskolatanitó jövedelmei, melyek a látogatási jegy-
zőkönyvbe hitelesen, de a jegyzői fizetéstől elkülönítve beveze-
tendők. Pontosan fizettetik-e a tandíj s nem lehetne-e azt állandó 
dijjá átváltoztatni? Szokásban vannak-e az úgynevezett canta-
tiók s nem lehetne-e ezeket kárpótlás által eltörölni ? 

EE) Vannak-e az iskolának alapitványai és melyek ? 
FF) Van-e az iskolának külön ügyelője? Eljár-e tiszté-

ben ? Jelen van-e a vizsgákon ? 
GrG) El van-e az iskola a tanítókra ugy, mint a tanítvá-

nyokra nézve a szükséges könyvekkel, fali táblákkal, gyűjtemé-
nyekkel, a szemlélő módszerhez megkívántató eszközökkel látva? 
Mily hiányok mutatkoznak e részen? Mely könyvek és tanesz-
közök hiánya legérezhetőbb ? 

HH) A dékánok mily befolyást gyakorolnak az iskolára ? 
hányszor látogatják meg azokat egy évben? Előszabják-e a tan-
rendszert és a tan tárgyakat? 

F) Bábák. 

A bábák kik ? hányan vannak ? oklevelesek-e ? Tudnak-e 
szükségben keresztelni ? 

G) Sírásók. 

A sírásók k i k ? Elég mélyen, kellő sorban és a fennálló 
szabályok szerint ássák-e a sírokat ? Mi a fizetésök ? 

H) Szegényintézetek. 

A szegényintézetekre nézve: Van-e szegények pénztára? 
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ki viseli gondját? Az árvákról minő gondoskodás van a község 
v a g y az egyház részérö'l ? Vannak-e choralisták és minő' jótéte-
ményben részesülnek? A lelkészi és tanítói özvegyek számára 
vannak-e szállások? Vannak-e e végre szánt alapítványok, s ha 
netán ily özvegyek a gyülekezetben volnának, miként van gon-
doskodva rólok ? 

1) Év fordulati ünnepek. 

Tartatik-e urvacsorai beszéd és kiszolgáltatik-e az úrva-
csora az aratás után ? ülik-e a reformatio ünnepét és mikor ? 

Szokás-e a birót és bírákat hozzájok tartott beszéddel 
fölesketni? Szokás-e a cselédséget az újév utáni vasárnapon vagy 
György napja körül kötelességeire emlékeztetni ? 

K) Sérelmek. 

a) A gyülekezet részéről. 
b) A lelkész részéről. 
c) A tanító részéről. 

L) Visszaélések. 

Mely visszaélések eltörlése kívántatik ? például: 
a) Karácsonkor éjféli istentisztelet. 
b) A farsang végén szokásos három napi dáridók. 
c) A keresztelési, házassági, temetési pazar torok stb. 
3. Az igjr elkészített jegyzőkönyvet magyarul vagy la-

tinul az esperességi és kerületi levéltárak számára egy-egy pél-
dányban, a gyülekezet számára pedig, annak anyanyelvén, szin-
tén egy példányban írassa le az illető pap által. 

4. Meglátogatva emigy valamelyik esperesség gyüleke-
zeteit, a tapasztaltakról a legközelebb tartandó egyházkerületi 
közgyűlést kimerítően értesítse. 
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H E T E D I K SZAKASZ. 

A papjelöltek vizsgálata- s fölszentelésére nézve. 

1. Midőn a keriiletbeli tanulók istenészetipályájokat hazai 
tanintézeteinkben bevégezték, a püspöknél kötelesek vizsgát 
leteDni, ha akarják, hogy a papjelöltek sorába fölvétessenek, s 
külföldi egyetemi segélydíjt húzzanak. Ilyen vizsga alá más 
kerületből származó ifjú is vetendő, ha illető püspöke által nem 
vizsgáltatott még meg s egyházkerületünkben telepedett meg. 

2. Ki e vizsgán tudatlannak ismertetnék föl, annak egy 
évi idő adassék egy második vizsgához elkészülésre, ezután ismét 
félév, ha szükség volna harmadik és végső vizsgára, a ki pedig 
ekkor sem állhatna meg, azt papi pályára ne bocsássa. A kisza-
bott készülési időt megrövidítheti, ha az if jú úgy kívánja. 

3. Ki az első vagy második vizsgán tudományilag alkal-
matlannak találtatik, a további készülési időt töltheti ugyan kül-
földi egyetemeken, de kerületi segélydíjt nem húzhat. 

4. A vizsgán átment egyéneket iktassa a papjelöltek soro-
zatába s névjegyzéköket smely nyelvekben jártasságukat közölje 
az esperességekkel, de később is a kerületi gyűlésen olvastassa 
fel s jegyzőkönyvbe vétesse neveiket, hogy mind a papoknak, 
mind az egyházaknak tudomásul legyen, ha itt vagy amott 
szükség volna reájuk. 

5. Az így beiktatott jelölteket utasítsa, ismertessék meg 
magokat azon esperesnél is, kinek megyéjében időzni fognak, 
hogy ez reájuk ügyelhessen s a püspök által kiadott tárgyakról 
irt értekezéseiket félévenkint tőlük átvehesse és a püspöknek 
elküldhesse, jelentést tevén magukviseletéró'l. 

6. A külföldi egyetemeken tanuló papjelöltek által kül-
desse meg magának félévenként a tudományok hallgatásáról 
szóló bizonyítványt, hogy fölöttük őrködhessék s a segélydíjakat 
tudja hová küldeni. 

7. Kérje meg az illető külföldi egyetemigazgatót, hogy 
ifjaink magokviseletéről minden tanév végén s ha botrányos éle-
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tűnek tapasztalna közülük valakit, előbb isiegyen szives őt tudó-
sítani, hogy az ilyen érdemetlentöl megvonathassák a segélydíj. 

8. A külföldi egyetemekről visszatérők tartoznak magu-
kat újból a püspöknek bemutatni bizonyítványaikkal együtt. 

9. A külföldi egyetemekről visszajött azon ifjakat, a kik 
tanárokul szándékoznak működni, figyelmeztesse, hogy a fenn-
álló szabályok szerint a vizsgának vessék magukat alája. 

10. Hogy az érdemes papjelöltek tanpályájok bevégzése 
után ide s tova ne hányassanak, gondoskodjék rólok akként,hogy 
házi nevelőállomást nyerjenek, vagy hivja fel a nagyobb vagy 
bármely más egyházak beteges és elaggott papjait s gyülekeze-
teket, hogy őket segédnek vagy hacsak gyakorlat s tapasztalás-
szerzés végett is csupán szállás s élelmezés kiszolgáltatása mellett 
bizonyos időre magukhoz fogadják s hatalmazza fel őket, hogy 
házasulók esketése és szentségek kiszolgáltatása kivételével, más 
papi cselekvényeket végezhessenek. 

11. Papnak vagy segédnek választatván a jelölt, törvé-
nyesen történt megválasztatását az illető esperes bizonyítványával 
és ajánló levelével kell igazolnia s csak így bocsáttathatik a püs-
pök által mindkét rendből meghitt tudományos férfiak előtt kiál-
landó vitatkozás (colloquium) alá. 

12. Ε colloquiumkor — mely alkalommal mutassa ki a 
jelölt, hol és mikép töltötte idejét a papképességi szigorlat óta 
— uj, vagy ha gyengébb tehetségűnek ismertetnék, próbabeszé-
dét mondja el a jelölt templomban, de ekkor már többé vissza 
nem vethető. 

13. A jelöltet azután ünnepélyesen avassa fel s követke-
zőleg eskesse meg: 

„Én Ν. N. esküszöm az élő istenre, ki atya, fiú és szent-
lélek egy bizony isten, hogy evangyéliomi papi hivatásomnak, 
valameddig hivatalomat viselem, teljes minden erőmmel s tehet-
ségemmel megfelelni ügyekezem ; Krisztus Jézusom szent evan-
gyéliomát, teljes szent irataink szerint, a meg nem másított ágos-
tai vallás értelmében, tisztán és igazán hirdetem, szentségeit hí-
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ven és épületesen kiszolgáltatom, tanításaimat életem feddhetlen-
sége által megerősítem; sem bel-, sem külföldi semminemű tit-
kos társulatnak tagja nem vagyok, nem leszek; hazámnak, ko-
ronás királyomnak, a törvényes világi felsőségnek egész polgári 
hűséggel engedelmeskedem, nekik híveim között hű polgárokat 
nevelek; evangyéliomi anyaszentegyházamnak a bécsi és linczi 
békekötések és azok alapján hozott honi törvények, különösen az 
1791-ki 26-ik, 1844-ki 3-ik, 1848-ki 20-ik és 1868-ki tör-
vényczikkek által biztosított autonómiáját és jogait, ide vonat-
kozó rendeletekkel együtt lelkem egész erejével fentartom; egy-
házam javát és önállóságát semminemű idegen tekintetekért föl 
nem áldozom; egyházi beléletünkben pedig törvényül csak az 
egyház által közösen és szabad akaratúlag hozott határozatokat 
kötelezőkül ismerem; ezen értelemben ugyanazért törvényesen 
megválasztott egyházi elöljáróimnak is mindenkor engedelmes 
leszek és rendeleteket is csak azoktól fogadok el; végre hogy ily 
módon általam önként felvállalt evangyéliomi papi tisztemben 
magamat sem igéret, sem fenyegetés, sem semmiféle emberi te-
kintély által megakadályoztatni vagy eltántoríttatni nem ha-
gyom. Isten engem úgy segéljen!" 

14. A felavatottnak azután őt minden papi cselek vény 
teljes jogú elvégezhetésére ugy a jelenlevők, mint saját maga 
által aláirt s kerületi pecséttel ellátott felhatalmazó levelet adjon. 

15. A papi felavatási törvényes kor a 24-ik év, de hacsak 
segédül hivatnék a jelölt, a felavatás előbb is megtörténhetik, 
azonban 22-dik év előtt soha s az így felavatott káplán, ha 24 
éves kora előtt rendes papnak választatnék, a püspök egy évi 
dispensatiot adhat. 

16. Felavatási díjul a püspöknek kisebb gyülekezetek 
egy, nagyobbak két aranyat tartoznak fizetni, a hivatalosan 
jelenlevők mindenikének pedig két-két ftot az úti és ebL'dköltsé-
gen kívül. Ε pont azonban nem szab korlátot a gyülekezetek 
önkéntes bőkezűségének. 
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NY0LCZAD1K SZAKASZ. 

A házassági ügyekre nézve. 

1. Mindenben ugyan, de különösen a házassági ügyek-
ben hozzá folyamodókat lássa el bölcs tanácscsal. 

2. Az elválási pereket a törvényes illetó' széken Ítéltesse 
el vallásunk elvei s honunk zsinati s köztörvényei szerint. 

8. A házasok elválását ne könnyítse ugyan, de ne is nehe-
zíttesse, különösen o t t , hol az együttlakás erkölcstelenségre, 
életveszélyre s a gyermekek rosz nevelésére adhatna alkalmat. 

4. A rokonsági fokozat alól csak azokat mentse föl, kikre 
Mózes törvényei halált nem mondanak. 

KILENCZEDIK SZAKASZ. 

Vegyes kötelességei. 

1. Nemcsak a kerületi, hanem az egyházmegyei ügyelők-
kel is, esperesekkel, püspöktársaival, ide értve a helv. hitv. püs-
pököket is, levelezésben álljon, s egyházunk közügyét tárgyazó 
kérdésekben velők eszméket váltson. 

2. Eszrevevén, hogy veszély fenyegeti valamely gyüleke-
zetet, az egyházi ügynököt azonnal értesítse, hogy annak elhárí-
tása végett az illető törvényes felsőbbségnél lépéseket tehessen. 

3. Hivatalánál háromfélejegyzőkönyvet tartson, úgymint : 
a) Hova a felavatottak neve s rövid életrajza jegyeztetik be. 
b) Hova az egyházak és iskolák látogatásának eredménye 

iratik be. 
c) Naplót, hova a kerület történeti eseményei iktattat-

nak be. 
4. Őrködjék a kerület levéltára s pecséte fölött, amabból 

csak megbízható egyéneknek vevény mellett adatván ki köny-
vet vagy irományt használat végett a levéltárnok által. 

5. Legyen rajta, hogy az anyakönyvek kerületszerte 
egyenlő rovatok szerint írassanak. 
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6. Minden hatodik évben kerületi névtárt adjon ki a kerü-
let költségén. 

7. Ügyeljen föl, a kerületi tisztviselők választásakor, me-
lyik gyülekezet nem szavazott? ilyennek papja a gyámin-
tézet részére 5 frtot fizetni köteles, hacsak kellően be nem bizo-
nyítja, hogy a szavazatot elkiildötte a postára s ott kellett el-
vesznie. 

TIZENNYOLCZADIK RÉSZ. 

U t a s í t á s a k e r ü l e t i ü g y e l ő s z á m á r a . 

A kerületbeli gyülekezetek általános szavazattöbbségével 
halálaig, vagy önkéntes lemondásáig, vagy törvényes elmozdít-
tatásaig tapasztalt, buzgó férfiak közül választatik. Hivatalába ik-
tatásakor emigy esküszik: 

„Én Ν. Ν. esküszöm az élő istenre, ki atya, fiú és szent-
lélek egy bizony isten, hogy ügyelői hivatalomban, melyre az 
evangyéliomi ágostai vallásúak bányai egyházkerületében a gyü-
lekezetek szavazatai által törvényesen választattam, hazám, törvé-
nyes királyom iránt tántoríthatlan hűséggel leszek, sem bel-, sem 
külföldi titkos társulat tagja nem vagyok, nem leszek, evangyé-
liomi egyházam javát tőlem telhetőleg elősegítem, egyházunk- s 
vallásunknak a hazai törvényekben névszerint a bécsi és linczi 
békekötésekben, 1791., 1844., 1848. és 1868-kivallástörvények-
ben gyökerező jogai és szabadságai fölött őrködöm, az egyházi 
ügyekben, félretéve minden gyűlölséget, kedvezést, félelmet és 
mindennemű emberi tekintetet, nem tekintvén atyafiságra, ajándék-
ra, igaz s meggyőződésem szerint, az egyházi törvényekkel meg-
egyező Ítéletet hozok, a gyülekezetek békességét, épülését,hasz-
nát teljes tehetségem szerint munkálom, kánonainkat s általában 
egyházi törvényeinket, valamint ezen bányakerületi gyűlés által 
előmbe szabott vagy szabandó utasításokat és az egyetemes gyű-
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lés végzéseit mind magam megtartom, mind hogy mások is, a ki-
ket illett megtartsák, tehetségem szerint eszközölni fogom. Isten 
engem ugy segéljen!" 

Kötelességei: 

E L S Ő SZAKASZ. 

A püspök iránt. 

1. A fegyelmi s tanok körüli ügyeket a püspökre bizva, 
minden más fontosabb ügyben tanácsával támogassa öt s e vé-
gett vele folytonos érintkezésben álljon. 

2. Oszsza meg vele az elnöki jogokat, a végzéseket pedig 
foganatosíttassa. 

3. Fontosabb és halasztást nem szenvedhető' esetekben, 
egyetértve a püspökkel, a 1 7-ik rész 5-ik szak. 4. pontja szerint 
jár jon el. 

4. A püspök törvényes lépéseit vagy tetteit tekintélyével, 
befolyásával az esperességekben támogassa s e czélra az esperes-
ségi ügyelőkkel folytonosan érintkezzék. 

5. Az egyházi törvényeket s egész egyházszervezetünket 
épségben tartassa fen. 

6. A püspök tetteire ügyeljen s ha hanyagnak venné észre, 
kötelességeire előbb négyszem közt, szükség esetén azután köz-
gyülésileg emlékeztesse. 

7. Ügyeljen továbbá ar ra is, hogy tekintélye- és befolyá-
sával a püspök a papok, tanárok, tanítók, leviták, segédek fölött 
önkényt ne gyakoroljon vagy a világiaknak egyházi közremű-
ködését ne gátolja, általában azt az egyház java ellenne fordítsa. 

8. Ha pedig mégis megtörténnék, hogy a püspök hivata-
lával az egyház veszélyére visszaélne vagy rangja-s hivatalához 
illetlen, botrányos életet folytatna, törekedjék őt önkéntes lemon-
dásra rábírni; mi ha nem sükerülne, kerületi ügyvéd által a 
közgyűlésen elmozdíttatását indítványoztassa. 
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9. Meghalván, vagy lemondván avagy elmozdíttatván 
hivatalától a püspök, a levéltár s más irományok, pecsét, jegy-
zőkönyvek átvételéről azonnal gondoskodjék, a hivatal szerint 
legidősb esperessel pedig nyomban, be nem várva a rendes köz-
gyűlést, intézkedjék, hogy uj püspök legalább félév alatt válasz-
tassák, a választottat azután tudomásul a kormánynak jelentsebe. 

MÁSODIK SZAKASZ. 

Az egyházkormányzat!-a nézve. 

1. Gondjai közé sorozza, hogy a fő-, városi és falusi isko-
lákban a növendékek isteni félelem- és erény szeretetében jó s 
hasznos egyháztagokká és honpolgárokká, ügyes tanárok s taní-
tók által növeltessenek, e végre a szegény tanítványok tanulha-
tásukban alapítványainkból segélyeztessenek, az alapítványok 
pedig lelkismeretesen kezeltessenek, szaporíttassanak vagy ujak 
is szereztessenek, 

2. Fontos ügyekben magától, a köz- vagy kisgyűlés nél-
kül, mitse tegyen. 

3. Szabad vallásgyakorlatunk s egyházunk törvényes 
jogai fölött őrködjék. 

4. Az egyetemes ügyelővel s egyházi ügynökkel folytonos 
érintkezésben álljon. 

5. A kerületi levéltárt koronként tekintse meg. 
6. Hívatva levén az állam és egyház közti törvényes vi-

szonyt szem előtt tartani, s ennek megháborítását gátolni, ez 
irányban ugy az egyetemes, mint a többi kerületi ügyelővel foly-
tonos érintkezésben álljon. 

HARMADIK SZAKASZ. 

A kerület gazdászati ügyeire nézve. 

1. A kerületi alapítványokra vonatkozó eredeti kötelez-
vények biztos helyeni őrizete és az alapítványok hű kezelésére 

Bányaker . Utasítások. 7 
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ügyeljen, s őrködjék különösen, hogy a kerület által megszabott 
kezelési szabályok a tőkék kikölcsönzése, a kamatok behajtása, 
úgy teljes biztosítása körűi pontosan megtartassanak, e végből 
joga levén a kerületi pénztárt bármikor megvizsgálni vagy szük-
ség esetén a fenti czélok elérésére a püspökkel egyetértüleg elnökileg 
is intézkedni. 

2. Azon legyen, hogy a segély-díjak érdemeseknek osz-
tassanak ki, hogy a püspök és más kerületi tisztviselők fizetései-
ket kellő időben megkapják, — és se a papok, tanárok és tanítók 
fizetését, se a gyülekezetek jövedelmét csonkíttatni ne engedje. 

3. A véginségre jutott papokat, tanárokat, tanítókat, le-
vitákat vagy özvegyeiket s árváikat, a tehetősbek jó szivíí gyá-
molításába ajánlja. 

4. Záradékul, szerezzen magának jártasságot a magyar-
protestantismus történelmében, melyben megtalálja a hitbuzgó 
apák sanyarú szenvedéseit és-azon békés utat, melyen maguknak 
és a zaklatott egyháznak legalább enyhületet kerestek, intésül az 
utódoknak, hogy nyomdokaikat kövessék. Használja fel befo-
lyását, hogy e jártasságot a helyi ügyelők s minden műveltebb 
protestáns hitsorsos is sajátjokká tegyék. Támogassa bölcs taná-
csával kivált azon if jabb papokat, tanárokat, tanítókat és levi-
tákat, a kik bármi jelesül végezték el iskolai tanulmányaikat, de 
kellő tapasztalatot nem szerezhettek még maguknak, állomásuk 
különböző viszonyainál fogva hogyan viseljék magokat a tisztán 
ágostai vallású, avagy vegyes gyülekezetben, hogy virágozzék 
fel mindenfelé a keresztyén béke és szeretet. Különösen pedig 
mind maga ápolja, mind másokkal ápoltassa azon testvéri viszonyt, 
melyet a két protestáns felekezet közt századok óta jó s balsze-
rencse fejlesztett. 
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TIZENKILENCZEDIK RESZ. 
Egyházi perrendtartás. 

I. F E J E Z E T . 

Egyházi bíróságok szerkezete. 

1. §. Három fokozatos egyházi bíróság van, ú. m : 
a) Elsó' bíróság: az esperességi törvényszék; 
b) Fölebbviteli vagyis másodbíróság: az egyházkerületi 

törvényszék; 
c) Legfőbb bíróság végre: az egyetemes egyházi tör-

vényszék. 
2. §. Az elsőbíróságot évről évre az esperességi gyűlés 

választja az esperesség kebeléből; — a másodbíróságot az egy-
házkerületi gyűlés a superintendentia kebeléből szintén egy év-
re ; — a legfőbb törvényszék az egyetemes gyűlés által szer-
veztetek. 

3. §. Az ekként egy évre választott egyházi bíróságok 
elébe tartoznak az azon évben folyamatba tett, vagy már folya-
matban levő minden egyházi perek a 9. §. meghatározása szerint. 

4. §. Az esperességi bíróságnak szervezése végett az espe-
rességi gyűlés megválasztván egy világi elnököt és legalább 8 
közbírót, felerészben a világi, felerészben a papi rendből, ez 
utóbbiak sorából pedig legalább egy tanárt vagy tanítót is, — a 
világi bírák közöl mindjárt alelnökül kitűzvén, ki az elnököt gá-
toltatása esetében helyettezze, akként állítja össze a bírósági név-
sort, hogy az elnök és alelnök után mind a többi világi bírák kü-
lön, mind a papi és tanári rendűek ismét külön, a nyert szavaza-
tok száma szerint következzenek. 

5. §. ítélethozásra és e végbőli törvényszék megalakí tá-
sára az elnökön kivííl két világi közbíró, és kettő az egyházi 
rendből kívántatik, kiket az elnök azon rendben, melyben válasz-
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tásuk szerint a bírósági névsorban következnek, tartozik alkal-
mazni ; ezek az elnökkel egyenlő szavazattal bírnak. Ε sortóli 
eltérésnek csak akkor van helye, ha a soron lévő bírák valame-
lyike ellen a 8-ik §-ban megnevezett akadály forog fenn, vagy 
ha egyik pörfél tanár, tanító vagy iskolamester, mely esetben a 
második egyházi bíró helyett a megválasztott tanár vagy tanító 
liívatik meg bírónak. A pör előadóját esetenkint az elnök nevezi 
a közbírák közöl. 

6. §. Az egyházkerületi bíróságnak szervezése végett a 
kerületi gyűlés megválasztván egy világi elnökön kivűl 6 világi 
és 6 papi rendíí közbírót, mely utóbbiak közül legalább egyik 
tanár legyen; és ezen 12 közbíró közül egyet már a választáskor 
alelnökül kitűzvén, ki az elnök gátoltatása esetére annak helyét 
pótolja, a bírósági névsort akként állítsa össze, hogy az elnök és 
alelnök után úgy a többi világi bírák külön, mint szintén a papi 
és tanári rendűek ismét külön a nyert szavazatok száma szerint 
következzenek. 

7. §. Az egyházkerületi törvényszéknél ítélethozásra az 
elnökön kivűl még 6 közbíró, tehát összesen 7 szavazó tag kíván-
tatik, kiket az elnök a bírósági névsor rendje szerint tartozik 
egymásután alkalmazni; kik az elnökkel egyenlő szavazattal bir-
nak, és kik közül itt is legalább egynek a tanári rendből való-
nak kell lenni akkor, ha csak egyik pörfél is tanár, tanító vagy 
iskolamester, és ekkor a bíráskodásra hívatott utolsó papi bíró 
helyett a megválasztott tanár hívandó meg bíráskodásra. A pör 
előadóját itt is a közbírák közül esetenkint az elnök bízza meg a 
pör előleges tanúlmányozásával és előadásával. 

8. §. A gátoltatás lehető anyagi okain kívül, erkölcsi aka-
dályai az egy bizonyos pör fölötti bíráskodásnak: — ha a bíró 
valamelyik pörfélnek édes, mostoha vagy fogadó apja, nagy-
apja, édes, mostoha vagy fogadott gyermeke, unokája vagy test-
vére, vagy a másodízig bezárólag oldalrokona vagy sógora, — 
vagy ha egyéb életviszonyoknál fogva ellene vagy mellette érde-
kelve van, és ezen gátló körülmények fenforgását tartozik minden 
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bírósági tag az elnökségnél idejekorán bejelenteni, mely végből 
az elintézés alá kerülendő per az elnöki meghívásban megje-
lölendő. 

II. F E J E Z E T . 

Egyházi törvényszékek illetősége. 

9. §. Ezen egyházi bíróságok illetősége alá tartoznak: 
a) Az egyház tisztviselői elleni közkeresetek. 
b) Azon magán keresetek, mik hívány vagy szolgálati 

szegődség alapján az egyház irányábani hivatalos viszonyból 
erednek, és akár egyes egyházi tisztviselő részéről az egyház 
ellen, akár viszont indíttatnak. 

c) Az egyes egyházaknak egymás irányában az egyházi 
viszonyból és kötelemből származó peres igényei. Egyházme-
gyéknek egymás elleni peres ügyeiben bírósági kiküldetésnek 
leend helye, a kiküldési jog az egyházkerületi közgyűlést illetvén. 

10. §. Az egyházi közkeresetnek canoni vétség esetében 
van helye, melynek alapját vagy hivatalos jelentés, vagy magán 
úton emelt vád képezi. 

11. §. H a a közkereset alapjául szolgáló canoni vétség 
illetékes hivatalos jelentésből ut az esperességi gyűlés tudomá-
sára és e jelentésben az ennek bizonyítására szolgáló törvénves 
adatok is előterjesztetnek, ugy hogy kiegészítő hivatalos vizsgá-
latnak többé szüksége fenn nem forog, és ha a canoni vétséggel 
vádolt egyén maga sem kíván önmaga ellen az esperességi gyű-
lésből kiküldendő nyomozó bizottmányt: akkor az esperességi 
gyűlés közvetlenül az első hivatalos jelentés alapján hoz a per-
befogás iránt határozatot, ha ennek helyét találja. 

12. §. H a ellenben az esperességi gyűlés által tárgyalt 
jelentésben a tárgy kellőleg felderítve nincsen; vagy pedig a 
közkereset tárgyául szolgáló vád magán panaszos fél által terjesz-
tetik az esperességi gyűlés elébe: ez hivatalos nyomozást rendel, 
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és ennek eszközlésére önnön kebeléből 3 tagból álló n y o m o z ó 

küldöttséget küld ki, jelentését szabott határidőre beadandót. 
13. §. Ha a 9. §. b) és c) pontja eseteiben magánkereset-

nek van helye: akkoron is hasonló küldöttség nevezendő' ki, mely-
nek kötelessége a kereset tárgyának megvizsgálása után mindenek 
előtt egyezséget kísérleni meg a felek közt, és ha az sikerül, a 
megtörtént kiegyezést jelenteni be a kiküldő esperességnek; ha 
pedig az nem sikerült, akkor azon körülményt, hogy az egyez-
ség valóban meg lőn kísértve, de eredménye nem volt, a jelen-
tésben világosan kiemelni. 

14. §. Kötelessége továbbá a nyomozó küldöttségnek: 
magánkereset természetű ügyben, a mikor az egyezség nem sike-
rült, — a közkeresetre tartozó esetekben pedig mindenkor — a 
tényálladékot a panaszlottnak okvetetlen és tüzetes meghallga-
tása mellett, minden oldalról tisztára deríteni, és a megszerez-
hető bizonyítékok melléklésével egész eljárása eredményét az 
esperességi gyűlésnek oly kimerítő jelentés alakjában bemutatni, 
mely akár közkereset, akár magánper esetére fel-és alperesnek 
bizonylat kútforrásául szolgálván, a per folyamát egyszerűvé 
tegye, s az ítélethozást megkönnyítse. 

15. §. A nyomozó küldöttség jelentését tárgyalván az 
esperességi gyűlés, — canoni vétség esetén; 

elrendeli a közkeresetet, perbefogó végzés alakjában; 
ha pedig a feljelentett canoni vétséget fennforogni nem 

látná, vádszűntető határozatot hoz. 
A perbefogó végzésben egyúttal tiszti ügyészt nevez az 

esperességi gyűlés, és ennek a nyomozó küldöttség jelentését 
minden mellékletestül eredetiben kiadván, utasítja, hogy a köz-
keresetet szabott határidőn belől a vele közlött hivatalos nyomo-
zási iratokkal együtt az esperességi bíróság elnökénél nyújtsa be; 
ezen perbefogó végzésről az esperességi gyűlés a vádlottat is 
azon figyelmeztetéssel értesíti, hogy szabad neki a nyomozási 
jelentést és mellékleteit megtekintenie és azoknak másolatait 
vennie. 
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16. §. A perbefogás iránti végzésben közkeresetre tar-
tozó vád esetén egyúttal arról is határoz a ζ esperességi gyűlés, 
hogy a vádlott a per folyama alatt felfiiggesztetik-e hivatalától 
(szolgálatától) és ennek javadalmaitól vagy sem, — a mennyi-
ben t. i. ez iránt még az egyházi felsőség a maga körében nem 
intézkedett volna. 

17 § Ha ellenben magánkeresetre való az ügy (9. §. b) 
és c) pontja) és a nyomozó küldöttségnek egyeztető fáradozása 
nem sikerűit, akkor az esperességi gyűlés a panaszló félt végzé-
sileg magán-per útjára utasítja azzal, hogy a nyomozó küldött-
ség jelentése és mellékletei az esperességi bíróság elnökének kia-
dandók, és hogy azokat mind a fel-, mind az alperes megtekint-
heti, és rólok másolatokat vehet. ' «7 

III. F E J E Z E T . 

A p e r f o l y a m r ó l . 

18. §. A peres felek mindegyikének két nyilatkozathoz 
van joga, és pedig felperesnek a keresetlevél és válasz, alperesnek 
az ellenirat és viszonválasz adásához. 

19. §. A keresetlevélben, mely vagy a tiszti ügyész vád-
ját foglalja magában, vagy a magán fél keresetét, — a vád s ille-
tőleg kereset alapjául szolgáló tények szabatosan soroltassanak 
elő — az ezeket támogató bizonyítékok hozassanak fel, — s a 
kérelem tisztán és világosan törvényre alkalmazva adassék elő. 

20. §. A keresetlevél az elnöknél annyi példányban bea-
dandó, hogy felperesnek és minden alperesnek egy-egy példány 
jusson. 

21. §. Beadatván a keresetlevél, ezt az elnök hátirati vég-
zéssel intézi el, mely szerint az első példány a percsomóhoz csa-
tolandó, a másod-és harmadpéldány stb. az illető alperesekkel 
közlendő elleniratuknak 15 nap alatti benyújtása végett. Ugyan-
ezen végzésben alperes utasítandó, hogy a mennyiben magának 
védőt hivatalból kívánna kineveztetni, ezt az elnökségnél a kitü-
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zött határidő első felében kérelmezze. Mindezekről felperes fel-
zeten értesítendő. 

22. §. A keresetlevél mint első perirat a helybeli egyházfi 
által, vagy ha ez kifogás alá jöhetne, más kifogástalan egyháztag 
által az illető alperesnek rendszerinti lakásán saját kezéhez kéz-
besítendő, és alperes által az átvétel megismerendő. A megtörtént 
kézbesítésrőli elismerés az azt teljesítő egyházfi vagy egyháztag 
által sajátkezűleg a kelet hozzátételével az elnök által megküldött 
kézbesítési íven kitöltendő, — vagy ha alperes az átvételt vagy 
aláírást megtagadta volna, ezen megtagadás a kézbesítő személy 
által megjegyzendő; az alperes xészéről megtagadott, vagy általa 
másként meghiúsított kézbesítés ugy tekintendő, mintha az meg-
történt volna. 

23. §. Ha alperes bujkálna és rendes lakásán található 
nem volna, lakásán írott felszólítás hagyandó, hogy a következő 
napon a kitűzendő órában honn tartózkodjék, különben a kere-
setlevél háznépének fog átadatni, vagy ezek távollétében az aj-
tóra fel szegeztetni, és az idézés ekként megtörténtnek tekintetni, 
— másnap a kereset-levelet, ha alperes a kitűzött időben honn 
nem találtatik, háznépének kell átadni, vagy ezek távollétében 
az ajtóra felszegezni. Az ekként eszközlött idézés folytán az el-
nökség alperes részére gondnokot nevezzen, ki magát alperessel 
vagy háznépével érintkezésbe tegye, s a keresetet átvévén, a 
mennyiben maga nem védi magát, őt hivatalból védelmezze. 

24. §. Az ellenbeszédet alperes a kitűzött határidő alatt 
az elnöknél adja be ; az ellenbeszédben alperes kötelessége a 
tisztiügyészi vádra vagy a magánkereseti igényekre vonatkozó-
lag határozottan nyilatkozni, a felhozott netán elferdített ténye-
ket felvilágosítani vagy czáfolni, s az összes ellenbizonyítékokat 
becsatolni. 

25. §. Az ellenbeszéd az elnök által hátirati végzéssel el-
láttatván, az 1-ső példány a per-csomóhoz csatoltatik, a 2-od pél-
dány a felperesnek vagy képviselőjének kiadatik azzal, hogy vá-
laszát 15 nap alatt adja be, miről alperes felzeten értesíttetik. 
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26. §. A válaszban, mely az elnöknél kitűzött határidő 
alatt benyújtandó, felperes az alperesi ellenvetéseket czáfolja, és 
keresetileg felhozott állításait, ha az ellenirat folytán szükségel-
tetnék, bö'vebb adatokkal támogassa. 

27. §. A választ az elnök hátirati végzéssel ellátván, az 
1-ső példányt a percsomónál megtartja, a 2-od példányt alpe-
resnek azon utasítással adja ki, hogy viszonválaszát 15 nap alatt 
mutassa be, az ellenfél erró'l felzeten értesíttetvén. 

28. §. A viszonválasz, mely a kitűzött határidó'ben az el-
nöknél beadandó, a felperesi válasz czáfolatára irányzandó 
akként, hogy azzal a per befejezettnek tekintethessék. 

29. §. Ha több az alperes, szabadságukban áll egy iratban 
adni be ellenbeszédöket, illetőleg viszonválaszukat, vagy az érdek 
netaláni különbözőségénél fogva külön adni be ezen periratokat. 

30. §. Minden perirat annyi példányban adandó be, hogy 
minden ellenfélnek egy-egy példány, és a percsomóhoz is egy 
példány jusson. A benyújtó fél felzeten értesíttetik. 

31. §. Minden beadmányi példány a felhívott okmányok 
másolatával látandó el. 

32. §. Ha valamely fél a per folyamában az ellenfél ere-
deti okiratait kívánja megszemlélni, és ez bírósági közbenjárás 
nélkül nem sikerűi; szabadságában áll az őt illető perirat bea-
dása helyett a kitűzött határidő alatt az eredeti okirat felmuta-
tása iránt folyamodni. 

33. §. Ha az illető eredetiek a percsomónál vannak, az 
elnökség hivatalból gondoskodik, hogy azok az ellenféllel legfel-
jebb 30 nap alatt közöltessenek. Ellenkező esetben intézkedik, 
hogy az eredetiek az ellenfél által bizonyos záridő alatt az elnök-
séghez bemutattassanak, s a folyamodóval a l k a l m a s módon közöl-
tessenek ,· s ennek megtörténtéről jegyzőkönyv felvétessék. 

34. §. Az ekként bemutatott okirat az elnökség által őriztes-
sék, és az azt megszemlélt félnek az őt illető perirat beadására s 
illetőleg észrevételeinek a megtekintett okirat alapjáni megtétele 
végett u jabb határidő tűzendő, és erről az ellenfél is értesítendő. 
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35. §. A viszonválasz beadatván, 1-ső példánya a per-
csomóhoz csatolandó, 2—od példánya felperessel, végzéssel ellá-
tott felzete pedig alperessel közlendő', s ezzel a per tárgyalása 
be lévén fejezve, az alábbi 42-ik s következő §§ okban körülírt 
eljárásnak lesz helye. 

36. §. Minden határidő számítása a kézbesítésre rákövet-
kező napon kezdődik. Ha a határidő titolsó napja ünnep- vagy 
vasárnapra esnék, az a következő köznapon járand le. 

37. §. Minden egyes perirat beadására engedhet az elnök 
fontos okoknál fogva egy-egy halasztást, mely azonban a per-
irat beadására kitűzött határidő lefolyta előtt kérendő. 

38. §. A keresetlevél utáni periratoknak kézbesítése költ-
ségkímélés tekintetéből posta ú t j án is történhetik, s ez esetben a 
kézbesítés tértivevénynyel igazolandó, mely a percsomóhoz mel-
lékeltetik. 

39. §. Ha valamely fél sem maga nem védi magát, sem 
hivatalos védelméről nem gondoskodik, avagy periratát a kitűzött 
határidőben be nem adja, az ellenfél kértére, a percsomónál levő 
iratok alapján az ügy állásához képest hozatik meg az ítélet. 

40. §. A törvényszéki elnökök által minden hozzájok 
érkezett beadványra a benyújtás éve és napja azonnal feljegyez-
tessék, s minden végzések azon benyújtványok hitára vezeten-
dők^s az elnökség által aláírandók. 

IV. F E J E Z E T . 

B i z o n y í t á s i m ó d o k . 

41. §. Bizonyítási módokúi az egyházi törvényszékeknél 
folyamatban levő perekben a lényeges eljárási formaságok meg-
tartása mellett általában mind azon próbák használhatók, melyek 
a polgári törvénykezési eljárásban érvényben vannak, közkere-
seti ügyekben azonban pótló- vagy döntő hit általi bizonyításnak 
nem leend helye. 
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V. F E J E Z E T , 

í t é l e t h o z á s . 

42. §. Ha a per a felek részéről be van fejezve, az elnök 
a bíróságot mielőbb összehívja, — s ha netán tanúk vagy szak-
értők kihallgatása vagy hitelesítése szükségeltetnék, a törvény-
szék azt megrendeli, és foganatosítás végett, ha a tanúk vagy 
szakértők helyben vannak, két bírói tagot küld ki, ha pedig távol 
laknak, az esperességi elnökséget keresi meg, mely azt az előle-
ges nyomozással megbízott küldöttség által is teljesítheti. Benyúj-
tatván az ezen eljárásról felvett hivatalos jegyzőkönyv, ismét 
összehívandó a bíróság érdemleges ítélethozatalra. 

43. §. A bíróság szavazattöbbséggel határoz és ítéletét 
mindig indokokkal látandja el. 

44. §. A bíróság eljárásáról jegyzőkönyv vezetendő, mely-
be felveendők a bíróság tagjai névjegyzéke, a per czíme, s az el-
ítélés napja, s az ítélet indokaival együtt beiktatandó, végre az 
elnök és az összes bírósági tagok által ezen jegyzőkönyv aláírandó. 

45. §. Az ítélet indokokkal együtt annyi példányban 
adandó ki, hogy minden félnek egy-egy példány jusson, azonkí-
vül egy hiteles példány az esperességi gyűléssel közlendő. Ezen 
kiadványba a peres felek nevei, a per tárgya, az ítélethozatal 
napja, és az abba befolyt bírák nevei is kiteendők, a felebbvitel 
iránti kitanítás és ennek határideje megemlítendő, és ezen kiad-
mány az elnök és előadó által aláírandó. 

46. §. Az ítélet a felekkel kézbesítés útján közöltetik. 

VI. F E J E Z E T . 

F e l e b b v i t e l . 

47. §. Felebbvitel csak érdemleges ítélet ellen engedtetik 
meg, és pedig 15 nap alatt az ítélet kézbesítésétől, mely határidő 
szorosan megtartandó. 
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48. §. Canoni vétség folytáni ítéletek hivatalból felter-
jesztendők a felsó'bb és legfó'bb bírósághoz, minden félnek jogá-
ban állván felebbvitele indokait 15 nap alatt beadni. 

49. §. Ha valamely ítélet felebbeztetett, vagy hivatalból 
felterjesztendő, és a felebbezésre kitűzött határidő letelt; a bíró-
sági elnök teendője azt haladéktalanul teljes iratjegyzék mellett 
az esperes és superintendens útján a felsőbb bírósághoz felkül-
deni. 

50. §. Az egyházkerületi törvényszék által a per 45 nap 
alatt megvizsgálandó s elbírálandó. 

51. §. A kerületi törvényszék mindenek előtt megvizsgá-
landja, nem követtettek-e el az eljárásban oly lényeges hibák, 
mik az igazságos ítélet hozatalát akadályozzák, különösen vizs-
gálat alá veendi, hogy a feleknek az őket megillető perbeszédek 
beadására és bizonyítékaik előterjesztésére volt-e alkalom adva. 

52. §. Ha az eljárásban az igazságos ítélet hozatalát gátló 
hiányok fenforognak, a felebbviteli bíróság a hozott ítélet felol-
dása mellett az eljárásban fenforgó hiányok pótlására és ujabb 
ítélet hozatalára utasítja az első bíróságot. 

53. §. Hogyha pedig az eljárásban ily hiányok fel nem 
merülnek, a dolog érdemében hozand ítéletet. 

54. §. A hozott ítélet a feleknek leendő kézbesítés végett 
a superintendensi hivatal u t j án az első bíróság elnökségéhez visz-
szaküldendő. 

55. §. Ha a másodbíróság helybenhagyólag ítélt, a hiva-
talbóli felebbezés esetében, az egyházkerületi törvényszéki ítélet, 
azonnal és a nélkül, hogy az elsőbírósághoz megküldetett volna, 
felterjesztetik az egyetemes törvényszékhez ellátás végett a su-
perintendens és illetőleg egyetemes felügyelő útján. 

56. §. A közlés módjára és felebbvitelre a III-ad bíróság-
hoz ugyanazon szabályok tartandók meg, melyek a 46. és követ-
kező" §§-ban az I-ső bírósági Ítélet felterjesztésére elmondattak. 

57. §. Canoni vétség esetében indícott perekben a tiszti 
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ügyész kötelessége a hozott bírósági ítéleteket fokonkénti felebb-
vitel ut ján a 3-ad bíróságig felebbvinui. 

58. Magánkereset alapjáni másodbírósági ítélet a superin-
tendens útján küldetik vissza az elsó'bírósághoz a felekkel leendő 
közlés végett. 

VII. F E J E Z E T . 

V é g r e h a j t s s. 

59. §. Végrehajtás mindig az elsöbíróság által teljesítendő 
két birói tagnak kiküldése által, kik az ítéletnek legrövidebb idő 
alatt foganatot szerezni, s az esperesi hivatalt mind a végrehaj-
tási napról eleve, mind pedig a végrehajtás mikénti foganatosítá-
sáról utólag értesíteni tartoznak. 

60. §. Ellenszegülés esetében karhatalom a világi hatóság-
tól kérendő, és ennek kirendelése végett a végrehajtó bíró kéri 
fel a közigazgatási hatóságot. 

61. §. Ha pénzbeli marasztalást magában foglaló ítéletnek 
zálogolás, becslés s árverés út ján kell foganatot szerezni, a tör-
vényszék elnöke által a polgári bíróság megkeresendő, a fentírt 
bírói cselekvények foganatosítására. 

VIII. F E J E Z E T . 

P e r u j i t á s. 

62. §. Perújításra uj bizonyítékok alapján minden félnek 
csak egyszer van joga, a perújítás megnyerhetésének kérdése az 
ügy érdemével egyszerre tárgyalandó. 

IX. F E J E Z E T . 

P e r k ö l t s é g e k . 

63. §. A perköltségek, hova mind az ellenfél, mind pedig 
a bírói eljárás költségei is tartoznak, rendszerint a pervesztes fél 
által megtérítendők. A bírósági költségek jegyzéke az elnökség 
által a periratokhoz hivatalból csatolandó. 
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Ii i γ υ i e s k ü . 

„Én Ν. Ν. esküszöm az élő Istenre, ki atya, fiú és szent-
lélek, egy bizony Isten, hogy egyházmegyei (kerületi) törvény-
széki birónak választatván, a reám bízottakban lelkismeretesen 
eljárok, a perlekedő felek ügyeiben személy válogatást nem te-
szek, szegénynek, gazdagnak, ajándék, kérelem, félelem, kedve-
zés, szeretet vagy gyűlölség nélkül egyiránt szolgálok, a pörnek 
lefolyását — előadását — folytonos éber figyelemmel kiséren-
dem s ítéletet — fenálló egyházi törvényeink és szabályaink ér-
telmében — mindenkor igaz és tiszta lelkismeretem s legjobb 
meggyőződésem szerint — mondok. Isten engem úgy segéljen!" 
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