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Az 1845-kí egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének ötödik pontja: 
, ,A' 4 - d i k r e , mel lybenezen egyetemes gyűlés rendezgetését tárgyazó tervezet kidolgozására az azt indítványozó tiszai 

kerület utasítva v o l t , ezen keriiletbeli le lkészek e g y emlékiratot adván b e ; miután egész egyházi szerkezetünk rendez te -

tését minden egyházkerület forrón óhajtaná; azonban annak zsinati gyűlés utján leendő létrehozása hatalmunkban nem 

volna, kormányrendszerünknek magunk erejével leendő javítása 's kidolgozása v é g e t t , e g y választmány kiküldetése indí t -

ványoztatott, mel lynek folytában: 

A1 kérdésben forgó rendszernek a' mostani kor kivánatihoz alkalmazandó ujabb kidolgozására Szirmay Ádám ur, c s . 

k. kamarás és a ' főm. hétszemélyes tábla bírája elnöklete alatt a1 következő tagokból álló választmány neveztete t t : mind a' 4 

egyh.kerület f e lügye lő i ' s püspökei , Gosztonyi M. udv tanácsos és a' ttes váltófeltörvényszék e lnöke , idősb 's ifjabb S c h e -

dius L. kir. tanácsosok, Dubravitzky S. nm. m. k. helytartói tanácsos, Benyovszky P. tb iró , Procopius Gy. helyt, tanácsi 

ágens , Fábri P. a' pesti iskola fe lügyelője , Kollár J., Székács J. pest i , Simkó W. pozsonyi le lkészek, Michnay E. pozsonyi 

oktató , Melczer J. pestmegyei alesperes és r.keresztűri leik. és Breznyik J. selmeczi ok t . ; melly választmány a' már e" 

tárgyban ezelőtt több évekkel készített dolgozatok nyomán a-1 fenérintett emlékiratot "s más e"1 tárgyban irt magánérte-

kezéseket is használva, készítsen javaslatot 's terjessze a ' j ö v ő közgyűlés e l ébe ." 



EGYHÁZRENDEZÉSI TERV. 

I. Községi gyülekezetek rendezése. 

1. §. Minden nagykorú, önálló (magok k e -
nyerén élő), az egyház fentartásához segedelem-

- mel járuló evangyélrai egyé»ek az egyháznak 
szavazattal biró tagjai. — Illy tagok vehetnek 
részt a' tanácskozásban, gyakorolhatják sza-
vazati képességűknél fogva a' választási jogot 's 
választathatnak egyházi hivatalokra, — önként 
következvén, hogy miután a' tanítókban és okta-
tókban a' fenebbi kellékek megvannak, ök is a' 
többi tagokkal, mindenben egyenlő joggal birnak. 

2. §. Ezen tagok képezik a' községi gyűlést, 
mellynek elnöksége rendszerint áll a'helybeli lel-
kész és a'gyülekezet tagjai által választandó fel-
ügyelőből, ki azonban több gyülekezetekben fe l -
ügyelő nem lehet, — szabadon hagyatván olly 
gyülekezeteknek , hol alkalmas világi tag nem 
találtatik, az egyházi elnök mellett megma-
radhatni. 

3. §. A'helybeli közgyűlés hatásköréhez tar-
tozik : 

a) A' kebelében létező és a' magosabb e g y -
házi hivataloknak szabadválasztás általi betöltése. 

b) Az egyházi közterhek megállapítása és ki-
vetése. 

c ) Az egyházi számadások vizsgálatáról, ugy 
az egyház állapotjárói szóló jelentés tárgyalása, 
és az ennek következtében adandó utasítás. 

d) Minden tárgyak eldöntése, mellyekei 
a' községi választmány fontosságuk miatt köz-
gyűlésre utasított. 

4. § . A' gyülekezet tagjai által 's tagjaiból 
választatik o' községi választmány (Presby terium). 
Elnöksége ugyanaz, melly a'helybel i közgyű-
lésé. Hatásköre következő : 

a ) Végre hajija a közgyűlés határozatait. 
b) Előkészíti a' közgyűlés elibe terjesztendő 

ügyeket. 
c ) Elintézi a' sürgetős tárgyakat a' közgyűlés 

által meghatározott korlátokon belől és feltételez-
ve a' közgyűlés helybenhagyását. IIa azonban 
valamelly tárgy elintézésénél a' szavazatok 
egyenlők volnának, vagy a' jelenlevő választ-
mányi tagoknak csak egy harmada is a' tárgyat 
közgyűlésre halasztatni kivánná : illy esetekben 
az ügy egyenesen a' közgyűlés határozata alá 
terjesztendő. — Ezen rendelet minden egyházi 
választmányokra kiterjed. 

5. §. A' községi választmányi tagok száma a' 
gyülekezet népességéhez képest ekkép állapítta-
tik meg: 

Olly gyülekezetekben, hol a' szavazattal biró 
tagok száma a' háromszázat felül nem haladja, 
választmányi tagok lesznek heten; érvényes ha-
tárzatra legalább öt tag jelenléte kívántatik. 

Olly gyülekezetekben , hol a' tagok száma 
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a' választmánynak ekkép megállapított számában 
az elnökség és az egyházi gondnok is benfog-
laltatnak. 

6 . § . Olly gyülekezeteknél, mellyekhez leány 
egyházak is tartoznak, a' választmány m e g v á -
lasztásánál az anya- 's leánygyülekezetek s z a -
vazatos tagjainak összes száma szolgáland sinór-
mértékül 's a' leánygyülekezetbeli tagok az 1 - s ő 
§-ban meghatározott minden jogokkal birván, a' 
közgyűlésre mindenkor meghívandók, — külön-
ben a' határozatok reájok nézve érvénytelenek. 

7. Ezen rendes választmányi tagokon kívül 
minden gyülekezetben félannyi helyettes választ-
mányi tagok is választandók, de kik csak a' ren-
des tagok alapos akadályoztatása esetében l e sz -
nek az elnökség által meghivathalók , — azon 
rendben, a' mintáz elválasztó szavazatok többsége 
szerint egymás után következnek. Ha pedig a' 
választmányi tagok valamellyike meghalna v a g y 
végkép elköltöznék, a' legtöbb szavazattal biró 
helyettes lép helyébe. 

8 . §. Mind a' felügyelő gondnok és j egyző , 
mind a' választmány rendes és helyettes tagjai 
általános, azaz, a' szavazók felét legalább is egy 
szavazattal meghaladó többség állal választandók. 
Ha a'szavazatok annyira eloszolnának, hogy á l -
talános többséggel e g y választandó sem birna, 
azon egyének, kikre legtöbb szavazat adatott 's 
kiknek szavazataiból az általános többség kikerül, 
kijelölteknek tekintendők, 's új szavazás alá b o -
csátandók. IIa az általános többséghez járulók 's 
kijelelendők közt többen egyenlő számmal bírná-
nak, azon esetre mindnyájan, kik egyenlő szám-
mal birnak, a'kijelelendők közé felveendők. Azon 
nem reménylett eselre, ha a' második választás-
nál sem kerülne ki az általános többség,—a' má-
sodik választásnál legtöbb szavazatot nyert két 
egyén lesz kijelelendő 's választás alá bocsátan-
dó. — A' választás ezen módja minden egyházi 
hivatalokra kiterjed. 

9. § . Mind a' felügyelő és gondnok, mind 
a' választmányi tagok hat évre választatnak-
A' választmánynak fele azonban minden har-
mad évben le fog mondani. — A' fe lügye lő , 
gondnok és választmányi tagok ujonan m e g v á -
laszthatok. 

10. A' három 's illetőleg hat évi választó 
közgyűlés összehívása a' lelkész kötelessége, ki 
határidejét legalább egy héttel előbb a' szónok-
székről hirdetni köteles. Magát a' választást ax 
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elnökség vezérlendi, 's ha az megürült volna, a' 
helyettesek. - A' választó gyűlés beszéddel lesz 
megnyitandó* és alkalmas, az egyház birtokában 
levő közhelyen tartandó. 

11. $ Helybeli közgyűlés minden évben leg-
alább kétszer tartassék. — Az egyikben az espe-
rességi gyűlésre küldendő követek választása, a' 
község nevében ott előhozandó indítványok meg-
határozása 's a' választmány tudósítása az idő-
közbeni munkálatokról; a' másikban az egyház 
számadásairól szóló jelentés fog előkerülni. A' 
három, illetőleg hat évi választó közgyűlés ezen 
tanácskozási gyűlésektől elkülönözve az egyházi 
év elején tartandó. 

12. §. Községi választmányi ülés é v n e g y e -
denként legalább egyszer összehívandó; szükség 
esetére mind közgyűlés, mind választmányi ülé-
sek többször is tartathatnak. A'választmányi ülé-
sek nyilvánosak, kivéve ha botrányos ügyek ke-
rülnének tanácskozás alá. Tanácsló szavazata 
minden tagnak van, de eldöntő szavazattal csak 
a' választmányi tagok bírnak. 

13. § . Minden gyűlést az elnökség egyetért-
ve hivand össze. A' gyűlést az egyházi elnök 
imával és a' gyűlést kalauzoló beszéddel kezdendi 
meg, a' tanácskozások vezérlete 's a' határoza-
tok kimondása a' világi elnököt illetik. 

14. § . Mind a' köz-, mind a' választmányi 
gyűlés tanácskozásairól jegyzökönyvet vinni kö-
teles. — Ezen jegyzökönyvet a' jegyző vezesse, 
ki a'választmányba is megválasztathatik, de, mint 
jegyző , szavazattal nem bir. A'hol illy, a'jegyzői 
hivatalra alkalmas személy nem volna, a j e g y -
zökönyvet a' lelkész viszi. 

15. § . A' jegyzőkönyvbe iktatandó határoza-
tok végrehajtás előtt hitelesítendők. A' hitelesí-
tés hogy 's miképeni eszközlését maga az iiletö 
gyűlés határozza meg. Ezen határozat minden 
gyűlésekre kiterjed. 

16. § . Ezen jegyzökönyveken kivül minden 
gyülekezetben különös számadási könyv is tar-
tandó, mellybe a' gyülekezet minden alapítvá-
nyai 's a' folyó bevételek a' gondnok által ren-
desen Írassanak be. — Ha e' könyvet a' gondnok 
vezetni képes nem volna, a' jegyzőre bizassék; 
ha jegyző sem volna, vezesse a ' l e lkész . Ezen 
könyvek a' paplakon, vagy más biztos helyen, az 
anyakönyvek mellett tartandók. 

17. §. Midőn valamelly gyülekezetben annak 
akár világi, akár egyházi elnöke ellen panasz for-* 
dul elő, az a' rendes elnökség előlülése alatt tár-
gyalásba nem jöhet , hanem azt a' gondnok által 
egybehívandó választmányi ülés fogja az esperes-
séghez felterjeszteni. Illy választmányi ülést azon-
ban a' gondnok csak azon esetre hívhat össze, ha 
ezt legalább a' választmányi tagok két harmada 
kivánja. 

18. Ha valamelly gyülekezetben a' lelkész 
meghal, a1 helybeli választmány kötelessége leend, 

ezt tüstént az illető esperes vagy helyettesének 
feljelenteni, ki azt viszont a' kerületi püspöknek 
a' végett fogja tudtul adni, hogy ez az esperest 
az ismeretes papi jelöltekre figyelmeztethesse. Az 
esperes vagy helyettese gondot fordítand arra, 
hogy hat hét alatt, melly ideig a' hivatalt betöl-
teni nem lehet, a' gyülekezet a' vasárnapi s z ó -
noklatok alkalmával a' hivatalt elnyerni kivánó 
lelkészek-, káplánok- és hitjelöltekkel megismer-
kedhessék,—fenmaradván a'gyülekezetnek azon 
joga, megkívánhatni, hogy azon egyházi személy, 
kit különösen meghallgatni kivánna, cz egyházi 
szónoklathoz rendeltessék. 

19. §. Elmúlván a' hat héti határidő, a ' h e l y -
beli választmány, egyetértve az esperessel, a ' v á -
lasztás határidejét kitűzi. A' választás az esperes 
és esperességi felügyelő vagy esperesi helyettes 
és egyik esperességi ülnök előlülése alatt, de 
egész szabadsággal, minden kijelölés nélkül és a' 
9-ik § - b a n kitett mód szerint történik. — A' sza -
vazatok szedése és j egyzése a' helybeli választ-
mányt illeti. Az ekkép megválasztott lelkész meg-
hívó levél által, mellyet az esperes vagy helyet-
tese és a' helybeli választmány irand alá, a' hiva-
talba meghívandó, és ezen meghivó levél nélkül 
a' gyülekezetbe lépnie tilos. Ha azonban az e s -
peresnek a' megválasztott egyén ellen fontos ki -
fogásai volnának, igyekezzék a' gyülekezetet reá 
birni, hogy a' választolt egyéntől álljon e l , — mi 
ha nem sikerülne, a' meghivó levél aláírását meg 
tagadhatja u g y a n , de köteles eljárása okait az 
esperességi gyűlésen előadni, fenmaradván a' meg 
nem elégedő gyülekezetnek a' rendes felebbvi-
tel útja. 

20. §. Oliy gyülekezetek, mellyekben két 
vagy több lelkész van, a' lelkész halálát az e spe -
rességnek 's általa a' kerületi püspöknek szinte 
feljelentik, de az egész választást az esperesség 
befolyása nélkül a' helybeli választmány vezérli, 
és csupán eredményét adja tudtul az esperesnek, 
ki a' meghivó levelet aláirandja,'s a' megválasz-
tott lelkészt a' hivatalba bevezetendi , ide is k i -
terjedvén a' 1 9 - i k §. végpontjának rendelete. 

21. §. Azok, mellyek a' lelkész választására 
nézve megállapíttattak, az iskolatanílókra is kiter-
jesztetnek, azon különbséggel, hogy a' tanítói hi-
vatal megürülése esetében nem az esperes, hanem 
a' dekán tudósítandó, és ennek kötelessége leend 
a1 helybeli választmánynyal gondoskodni arról, 
hogy az oktatás az új választásig folytattassék.— 
IIa ez máskép nem történhetnék, köteles a'lelkész 
is, a' mennyire hivatalos foglalatosságai engedik, 
a' tanítást vinni. 

22. §. A'lelkész, mint ollyan, iskolafelügyelő 
's az istentisztelet vezére, és e' két tekintetben a' 
tanító a' lelkésznek alája van rendelve. Ott, hol 
külön iskolai felügyelő van, ennek hivatala to -
vábbá is megtartatik, fenhagyatván a' lelkésznek 
illy gyülekezetekben is a' vallás tanításárai fe l -
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űgyelés kötelessége. Ha a' lelkész istentisztelet 
tartásában gátolva van , a' tanító köteles azt a' 
lelkésztől vett utasítás szerint megtartani ; ha v i -
szont a' tanító van a'tanításban gátolva, a' lelkész 
kötelessége az iskola ellátásáról akár személyes 
tanítás, akár tanítóhelyettesítés által gondoskodni. 

23. § . A' lelkész és a' tanító tartoznak azon 
gyülekezetben, melly által megválasztattak, a' hi-
vatal elfogadása után három esztendeig hivata-
loskodni. Ha hivatalukat ezen idő előtt akarnák 
elhagyni, kötelesek azon költséget, mellyet a' 
gyülekezetek hivatalbai iktatásaikra fordítottak,'s 
melly a' választmányi jegyzőkönyvben kiteendö, 
vagy magok, vagy az őket meghivó gyülekezet 
megtéríteni; sőt ha a' második gyülekezetet is a' 
három esztendő lefolyta előtt elhagynák és ezen 
gyülekezet az előbbinek költségeit kifizette volna: 
kötelesek mindkét gyülekezet költségeit vagy ma-
gok, vagy az őket meghivó harmadik gyülekezet, 
megtéríteni. Ezen szabály minden meghivó l e -
vélbe beiktatandó. 

II. Az esperességek rendezése. 
I 

1. §. Az esperesség a' hozzá tartozó gyüleke-
zetek összesége. Kormányoztatik az esperességi 
gyűlés által. 

2. §. Az esperességi gyűlés tagjai az egyes 
gyülekezetek képviselői. Azon gyülekezetek, 
mellyeknek több lelkészök van, annyi külön g y ü -
lekezeteknek tekintendők, a' hány lelkészök van. 

3. §. A' gyülekezetek képviselői az esperes-
ségi gyűlésen részint hivatal szerint, részint v á -
lasztás által illyenek, kik mindnyájan egyéni sza-
vazattal birnak. Hivataluknál fogva képviselők az 
egyes gyülekezetek elnökségei. Ezeken kivül 
minden gyülekezet, ha kettÖ3 elnöksége van, még 
egy , ha pedig egy elnöke van, még két megbizó 
levéllel és költséggel ellátandó választott küldöt-
teket küldhet az esperességi gyűlésre. 

4. § . Szabadságában áll egyébiránt a' gyüle -
kezetnek azon esetre, ha az elnökség képviselői 
jogát nem akarná használni, helyette két szaba-
don választandó tagot küldeni az esperességi g y ű -
lésre; valamint ellenkező eselben magát egyedül 
az elnökség által képviseltetni. 

5. §. Az esperesség kebelében létező espe-
rességi iskolák 's kerületi tanodák képviseleti 
joggal szintén birnak, és az elsőbbek az iskolai 
felügyelőn kivül két, az utóbbiak három követet 
küldhetnek az esperességi gyűlésre, egyet kül-
deni kötelesek. 

6. §. Esperességi gyűlésen az elnökség áll 
az esperes és világi felügyelőből, vagy ha ezek 
akadályozva volnának, az esperes és felügyelői 
helyettesből, kik gyülekezetek képviselői nem 
lehetnek, de egyes képviselő szavazatával birnak. 

7. §. Ezen elnöki személyek az egyes g y ü -
lekezetek 's iskolák szavazatai által hat évre v á -

lasztatnak meg, de ugy, hogy a' választás felvált-
va minden harmad évben történjék. A' lelépő e l -
nökök ujonan megválasztalhatók. A' választás 
módja ugyanaz, melly a' helybeli gyülekezetek-
nél meghatároztatott. A' gyülekezetek szavazatai 
az elnökség 's a' községi választmány jelenlévő 
minden tagjai (az iskolákéi az elnök és j egyző) 
által aláirandók, pecséttel ellátandók, 's helybeli 
közgyűlésből az esperességhez felterjesztendök. 

8 . §. Az esperességi gyűlést az esperességi 
elnökség egyetértve, vagy akadályozása e se té -
ben, az elnökség helyettesei hívják össze, kiknek 
kötelességök a' meghivó levelekben a' gyü leke-
zeteket a'felveendő tárgyakról tudósítani. A ' g y ü -
lekezetek képviselőiknek helybeli közgyűlésben 
meghagyhatják ugyan, milly indítványokat t eg y e -
nek az esperességi gyűlésen, de képviselőiket a' 
szavazásra nézve meg nem köthetik. Ezen ren-
delet a' kerületi 's egyetemes gyűlésre is kiter-
jesztetik. 

9. § . Esperességi gyűlés évenként legalább 
is kétszer tartandó, a'rendes gyűlés helyét's ide-
jét maga a' gyűlés, a' rendkívüliét az elnökség 
határozza meg. 

1 0 §. A'fentebb említett elnöki személyeken, 
ugy mint az esperes, alesperes, világi felügyelő 
és másod felügyelőn kivül az esperességeknek 
ezen tisztviselői vannak: főjegyző és aljegyző; 
pénztárnok, ki biztosítást nyújthat; dékánok és 
esperességi ügyész. A' gyűlés határozatait az i l-
lető tisztviselők hajtják végre. 

11. § . Kivéve az elnöki személyeket, a'többi 
tisztviselők a' megirt mód szerint az esperességi 
gyűlés által 6 évre választatnak, a ' g y ű l é s b e n 
megjelenni kötelesek, de szavazattal mint tiszt-
viselők nem birnak, ha csak nem egyszersmind 
gyülekezetek képviselői is. 

12. § Az esperességi elnökségnek, mint ily -
lyennek, eldöntő szavazata rendszerint nincsen. 
Azon esetben tehát, midőn a' szavazatok m e g -
oszolván, mindkét részen egyenlő számúak, a' 
tárgy a' következő napon, vagy legalább ugyan-
azon nap második felében tartandó gyűlésre ha-
lasztassék. Ha ekkor sem sikerül a' tárgynak 
szavazattöbbség általi eldöntése, a' jelenlevő kép-
viselők titkos szavazata állal meghatározandó: 
vájjon más gyűlésre halasztassék-e vagy az e l -
nökség szavazata által döntessék-e e l? melly 
utóbbi esetben a' hivatalban idősebb elnök sza -
vazata által határoztalik el. Ezen rendelet minden 
egyházi gyűlésekre kiterjesztetik. 

13. Az esperességi elnökség mellett f e l -
állítandó esperességi választmány hatásköre ezek-
re terjed : Végrehajtatja 's elintézi a' folyó 's ha-
lasztást nem szenvedő tárgyakat. 

14. Ezen választmány az esperességi gyű-
lés által választatik ugyan , de a1 gyülekezetek 
képviselői ezen választásra különösen felhalal-
mazandók. 
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15. § . Az esperességi választmány, melly 
egyedül szólalhat fel a' testület nevében, az e s -
perességi elnökséggel álland hat tagból, kik fele 
részben világiak, fele részben egyháziak közöl 
választandók. Érvényes határozatra az elnökség-
gel legalább négy tag szükséges. Jegyzőt maga 
a' választmány nevez. 

16. §. Azok, mellyek a'községi választmány 
tanácskozásaira nézve a1 4 - i k §. c. pontja 's a' 
12. § alatt rendeltettek, az esperességi választ-
mányra is kiterjesztetnek. 

17. § . Az esperességi egyházi törvényszék 
(consistorium) egyedül egyházak- 's iskolákat il-
lető vagy egyházi 's iskolai személyek elleni pö-
röli elítélésével foglalkozhatik. Elnöke, ülnökei 's 
jegyzője minden e g y e s pörre nézve az esperes-
ségi gyűlés által választatnak 's a' birói hitet le -
tenni kötelesek. A' törvényszék mindaddig meg-
marad , mig a' pör végkép elitélve 's befejezve 
nincs. 

18. Az egyházi személyek elleni közke-
resetet az esperességi gyűlés határozza el 's az 
esperességi ügyész saját felperessége alatt folya-
matba teszi. A' megjelenés a' törvényszék elnö-
kénél történik. 

19. § Minden egyes pörre nézve az elnökön 
kívül az esperességi gyűlés által nyolcz törvény-
széki ülnök, fele részben a'világiak, fele részben 
az egyháziak közöl, választandó. Szabadságában 
álland azonban mind a' felperes esperességi 
ü g y é s z n e k , mind az alperesnek ezen nyolcz 
ülnök közöl, e g y egyházi ' s e g y világi ellen min-
den okadás nélkül kifogást tenni 's az illykép ki-
léptetett birák az itélethozásban részt nem v e -
hetnek. Ha akár a'felperes, akár az alperes kifo-
gást nem tennének, az említett ülnökök vagy ön-
ként lemondanak, vagy sors által kihúzatnak. Az 
itélethozásra a' fenmaradó öt tag jelenléte m e g -
kívántatik. — Az előadó jegyzőnek szavazata 
nincsen. 

2 0 . §. Az esperességi törvényszék üléseit nyi l -
vánosan tartandja ugyan, kivévén ha botrányos 
ügyek kerülnének e l ő , de az ülnökökön kivül 
szólani senkinek sem szabad. A'szavazás , nehogy 
a' vádlott befolyása a' meggyőződés kijelentését 
gátolja, titkon történendik. Ezen rendelet minden 
egyházi törvényszékekre kiterjed. 

21 . Minden egyházi pör természeténél 
fogva felebbhivolt, 's az esperességi törvényszék 
köteles azt a felebbhivatkozás nélkül is birtokon 
belől a' felebbvileli törvényszékeknek felterjesz-
teni, kivévén ha mind a'felperes mind az alperes 
határozottan kijelentenék, hogy a' hozott Ítéletben 
megnyugszanak. 

22 . Az esperességi, illetőleg a1 felebbviteli 
törvényszékeken hozott Ítéletek az esperességi 
gyűlésnek bejelentendök, melly az Ítéletek v é g r e -
hajtása iránt rendelkezni fog. 

III. A' kerületek rendezése. 

1. § . Az egyházkerület a' hozzá tartozó e s -
perességek összesége. Kormányoztatik a' kerü-
leti gyűlés által. 

2. § . Az kerületi közgyűlés tagjai az egyes 
esperességek képviselői. A'képviselők pedig,vagy 
hivatal vagy választás általiak, kik azonban mind-
nyájan egyéni szavazattal birnak. Hivatal általiak 
az esperességi elnökségek (esperes és esperességi 
f e lügye lő ) , választás általiak, kik az esperességi 
közgyűlésből képviselőknek megválasztattak, 's 
megbízó levéllel, mellyet a' kerületi elnökségnek 
bemutatni tartoznak, ellátva vannak. 

3. § . Azon esperességek, mellyekben a ' g y ü -
lekezetek száma öt vagy ötnél kevesebb, az e s -
perességi elnökségen kivül a' kerületi gyűlésre 
küldhetnek egy képviselőt. 

Mellyekben a1 gyülekezetek száma 
5 felül 1 0 - i g terjed, választhatnak 3 

1 0 - 1 5 - i g — — — — 5 
15 — 2 0 - i g — — — — 7 
2 0 felül _ _ _ _ _ _ 9 

megjegyeztetvén, hogy azon gyülekezetek, mely-
lyeknek több rendes lelkésze van, számra nézve 
annyi külön gyülekezeteknek tekintendők, a'hány 
papjok van. 

4. § . Ezen esperességi küldöttekhez járulnak 
a' kerület kebelében az elfogadott iskolai terv 
szerinti főbb iskolák képviselői pedig minden 
tanodától az iskolai felügyelőn kivül külön három, 
kiket az iskolai tanács az oktatói kar tagjain kivül 
is szabadon választhat. 

5. § . A' kerületi gyűlés elnökségét képezik 
a' püspök és felügyelő, kik ezentúl az egyes 
gyülekezetek és iskolák szavazatai által és pedig 
az említett elv folytán, a' lelkészek száma szerint 
hat esztendőre, három esztendőnként felváltva, 
fognak választatni, melly idő elmultával lemondani 
kötelesek. De ujonan megválasztalhatnak. Az es -
perességeknél a' 7- ik § -ban rendelt választási 
módok ide is kiterjesztetnek. A1 mennyiben azon-
ban ezen rendeletnek visszaható erőt tulajdonítani 
igazságos nem volna, mindazon kerületi 's e g y e -
temes gyűlési hivatalnokok, kik a'jelen terv meg-
erősítése előtt választattak, életök folytáig új vá-
lasztás alá nem jöhetnek. 

6. § . Kerületi rendes gyűlés minden évben 
legalább egyszer tarfassék. A' rendes gyűlés he -
lyét's idejét maga a'gyűlés, a'rendkívüliét az e l -
nökség határozza meg. 

7. § . A' kerületnek ezen tisztviselői vannak : 
egyházi és világi jegyző, pénztárnok, ki biztosí-
tást nyújthat; ügyvéd, ki a'kerület ügyeit e lő -
mozdítja. A' tisztviselők maga a' kerületi gyűlés 
által hat esztendőre választatnak ; a' gyűlésben 
megjelenni kötelesek; szavazattal, mint tisztvise-
lők, nem birnak, hacsak nem küldöttek is. 

8. § . A' kerületi választmány az elnökséggel 
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hat évre választandó nyolcz tagból áll. Érvényes 
határozatra hat szükséges. Azok, mellyek a z e s p e -
rességi választmánynál 13, 14, 15 's 16. § - s o k -
ban rendeltettek, ide is kiterjesztetnek. 

9. A' kerületi egyházi törvényszék az e l -
nökkel együtt minden pörre nézve kilencz tagból 
álland, kik mindnyájan az elnök- és jegyzővel 
együtt a' kerületi gyűlés által választatnak. A' 
birák elleni kifogásnak itt, mint felebbviteli tör-
vényszéknél , helye nincsen. ítélethozásra leg-
alább hét biró jelenléte szükséges. Azok, mellyek 
az esperességi törvényszékről a' 1 7 § - b a n , a ' 19. 
§ utolsó pontjában, a' 2 0 's 21 § -ban rendeltettek, 
ide is kiterjesztetnek. 

IV. Az egyetemes gyűlés rendezése. 
1. §. Az egyetemes gyűlést képezik a' négy 

kerület képviselői, kik részint hivatal, részint vá-
lasztás után képviselők, de mindnyájan egyéni 
szavazattal birnak. 

2. §. Hivatal után képviselők a' négy kerület 
püspökei 's felügyelői. 

3. § Választás által képviselők, kik a' kerü-
leti gyűlésekben kerületi képviselőknek m e g v á -
lasz ta lak 's megbizó levéllel, mellyet az e g y e -
temes gyűlés elnökségének bemutatni tartoznak, 
ellátva vannak. 

4. §. Minden kerület a' hivatalbeli képviselőkön 
felül az egyetemes gyűlésre, tíz gyülekezet után 
egy képviselőt választhat, a' gyülekezetek alatt itt 
is a'lelkészek számát értve, figyelemmellevén az 
iskolák képviseleti jogaira, mellyek ha esperessé-
giek, egy gyülekezet, — ha kerületi tanodák, egy 
első osztályú esperesség gyanánt lesznek a' kép-
viselők választásánál felveendők. A* választás 
szabad levén, a' választott képviselőnek nem szük-
séges épen a' választó kerület tagjának lenni. 

5. § . Az egyetemes gyűlés elnöke a' főfelügyelő, 
ki a' kerületi elnökök választása iránt az 5 - ik § -
ban meghatározott mód szerint hat esztendőre 
szabadon válaszlatik. de alább rendelt testület e l -
nöke vagy tiszviselője nem lehet. 

6 . §. Az elnökségen kivül az egyetemes gyű-
lés tisztviselői: Két vagy szükség esetére több 
j egyző ; pénztárnok, ki biztosítást nyújthat. A' 

mennyiben pedig az egyetemes pénztárt illető 
ügyekben ügyvédekre szükség volna, — ezek 
az elnökség vagy jegyző által megkeresendök. 

7. § . Az eddigi szokáshoz képest a' gyűlés 
helye Pest. 

8. §. A' tiszviselök az egyet, gyűlés által s zó -
többséggel választatnak,'s a' gyűlésben jelen lenni 
tartoznak. Szavazattal, ha csak nem egyszers -
mind képviselők is, mint tisztviselők nem birnak. 

9. § . Az egyetemes gyűlés választmánya á l -
land az elnökséggel 1 0 tagból, kik az e g y e -
temes gyűlés által hat évre szabadon választatnak 
ugyan, de miután a' választmány czélja a' köz-
pontosítás 'saz ügyek gyorsabb folyamának e s z -
közlése, a' tagoknak Buda-Pesten vagy közel v i -
dékén kell Iakniok. Azok, mellyek az esperességi 
választmányra 1 3 . 1 4 . 1 5 . ' s 16 § - b a n rendeltet-
tek, ide is kiterjesztetnek. Érvényes végzésre 
nyolcz tag jelenléte szükséges. 

10. § . Az egyet, főtörvényszék az elnökkel 
együtt minden külön pörre tizenegy taggal az 
egyetemes gyűlés által választandó. Ifélethozásra 
kilencz ülnök szükséges. Azok, mellyek a' kerü-
leti törvényszékre nézve a' 9 . 's az esperessé-
giekre a' 17. 19. 20. 's 21 . § ban rendeltettek, 
ide is kiferjesztetnek. 

11. Az egyházi testületek feladata leend 
ezen szabályok életbe léptetésök 's megtartásuk-
ról gondoskodni. Az egyházi törvények v a g y 
ezen szabályokkal ellenkező végzéseket v a g y 
szabályokat bármelly egyházi testület sem hoz-
hat. Szabadságában álland azonban a' helybeli 
gyülekezetnek, ugy az esperességi 's kerületi 
gyűléseknek is, egyes , e' tervben nem említett 
esetekre szabályokat alkotni: de ezek mindenkor 
végrehajtás előtt a'közvetlen felebbviteli testület-
nek fölterjesztendők, nevezetesen a' helybeli gyü-
lekezeteké, az esperességnek, az esperességeké 
a' kerületnek, a' kerületeké az egyetemes g y ű -
lésnek. A'felebbviteli hatóságoknak más feladatuk 
nincsen, mint megvizsgálni, vájjon az alkotott sza-
bályok a' protestantismus elvei,az egyházi törvény 
és minden magok utján az egész egyházi testület 
által elfogadott szabályokkal nem ellenkeznek-e. 

AZ EGYHÁZRENDEZÉSI TERV INDOKOLÁSA. 
Mielőtt az alalirt választmány azon föindo-

kokat, mellyek a' ./• alatti egyházrendezési terv 
kidolgozásánál vezérelték, taglalná, bevezetéskép 
előrebocsátja ezeket : 

A' protestáns egyház tagjai tág értelemben 
mindnyájan, kik az egyház jótéteményeit 's áldásit 
élvezik ; szorosabb értelemben minden teljes korú, 
önállásu és az egyháztestület felállítása- és fen-
tartásához szellemi vagy anyagi tehetséggel já-
ruló szavazatos egyének. 

A' protestáns egyházszerkezet sarkelvei : 

szabadság, — mert maga az egyház czélja, a' k e -
resztyén vallás és erények gyakorlata korlátokat 
nem szenved, — és egyenlőség, mert a' tagokat 
az egyház fentartásának kötelessége egyenlően 
il letvén, — mindnyájoknak egyenlő jogokkal 
kell birniok. — Önként következik e' szerint, hogy 
a' mennyiben az egyházigazgatás és a' társulat 
törvényeinek kezelése minden tagok által nem 
gyakorolható, — miután erre mindenki elegendő 
erőt, időt s képességet nem is fordíthat, — az 
említett intézkedéseknek néhány, tiszta bizoda-
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lomból 's a' tagok szavazata által választolt és 
meghívott egyénekre kell bizatniok, kiket hiva-
talnokok nevezete alatt ismerünk. 

Az egyházi életben előforduló működések pe-
dig : vagy 

1 ) Közvetlen az egyház belső, szellemi é l e -
tét illetik, azaz: a' vallás tanítása-, e levení tése- ' s 
erősítésére rendelt munkálatok. És ezekkel f o g -
lalatoskodnak a' lelki hivatalnokok. — Vagy 

2 ) A' külső rendet, az. anyagi segedelmek 
előállítását, 's az egyháznak a' köztársaság és 
egyéb testületekhezi viszonyait tárgyazzák. És 
ezekről gondoskodnak kiváltképen a' világi hiva-
talnokok» 

A' lelki munkálatok ismét kétfelé levén irá-
nyozva, a' lelki hivatalnokok is két külön osztályt 
képeznek; mert 

a) Vagy az egyház nagykorú tagjaival é l -
veztetik a: vallás malasztjait. Ez a' lelkészek fe l -
adata, — vagy 

b) Az egyház kiskorú tagjai a' felserdülő i f -
júság tanítása-, nevelése- és kiképezésével foglal-
koznak. Ezek az iskolatanítók. 

Ezen előzményekből egyenesen következik: 
Hogy az egyház fentartására a' hivatalnokok 

egyenlően szükségesek l e v é n , egymás felett 
elsőbbséggel nem bírnak. 

Hogy az iskolatanítók is lelki hivatalnokok 
levén , az egyháznak gondoskodnia kell arról, 
mikép faluhelyeken alacson és szolgai állásba ne 
helyeztessenek 's hivatalokhoz illetlen foglalko-
zásokra ne köteleztessenek. 

Hogy a' felsőbb iskolák az egyház életével 
együtt járó intézetek, mellyeknek vezetői, az ok-
tatók, ugy, mint a'lelkészek, valóságos hivatalno-
kai az egyháznak. 

Ezeket bevezetésül említvén meg, — mun-
kálatunk czélját mi is ugy, mint az 1824- ik i vá -
lasztmány, abban találjuk: 

1 - ö r Hogy azok, mellyek szerkezetünkben 
lényegesek, az egyház szellemével és természe-
tével megegyezők, 's ennél fogva czélnak meg-
felelők, sértetlenül hagyassanak, — annál inkább 
is , minthogy a' magyarhoni protestánsok l é -
tezésöket három százados viszontagságaik közt o o 
legnagyobbrészt szerkezetök szellemének k ö -
szönhetik. Ezen czélból 

2 ) Hogy az ev .egyh . belszerkezetének lénye-
ges részei fentartathassanak, — mozdítassanak 
el azon akadályok, mellyek e' törekvést gátolják, 
's azok, mellyek a' mult idők tapasztalata szerint 
javítandók, javitassanak. 

Valamint tehát az 1 8 2 4 - k i választmány ugy 
mi is az egyháznak helybeli, esperességi, kerületi 
és egyetemes gyűlésből álló alkotmányát továbbá 
is megtartottuk. Hogy azonban ezen intézetek 
czéljoknak megfeleljenek, 's a' nagyobb összejö-
vetelekkel többnyire együtt járó rendetlenség e l -
kerültessék: 

1) Tervünket a' községi gyülekezetek rende-
zésére is kiterjesztettük és ekkép nézetünk szerint 
az 1824-iki választmány munkálatát kiegészítet-
tük: miután tapasztalás szerint a' gyülekezetek 
egyházi 's világi elnökeinek a' gondnok 's köz-
ségi választmány (presbyterium) határozatlan ál-
lása, választási 's más szabályok hiánya voltak ed-
dig , sok zavarok okai. Nem akartuk a' községi 
gyülekezetek rendezését magokra e' gyülekeze-
tekre bizni, mert ki akartuk kerülni, nehogy ez 
által különféle, némelly gyülekezetben a'&pro-
testantismus elveinek meg sem felelő rendezés 
hozassék be , — elérni ellenben azt, hogy az 
egyes gyülekezetek az egészszel szorosabb kap-
csolatba hozassanak; — mi kiváltkép azáltal esz-
közöltethetik, ha minden gyülekezetek elrendezése 
fővonásaiban ugyanaz leend. 

2 ) A' községi gyülekezeteknél közvetlen be-
folyást vélünk engedtetni minden tagnak az egy-
házi tanácskozások- 's választásokba ; mert ezt a' 
szabadság elve 's a' tagok egyenlősége feltélezi ; 
ezen szabadság pedig csak annyiban korlátozható, 
a' mennyiben ezt a' jó rend okvetlen megkívánja. 

Ugyanazért mellőztük tervünkben a' kijelö-
lést minden egyházi választásoknál, miután már 
e' kijelölés is a' szabadság korlátozása 's a' köz-
bizodalom némieröszakoltatása. Mellőztük még a' 
lelkészek megválasztásánál is, mert minél fonto-
sabb életkérdés a' lelkész választása az egyes 
gyülekezetekre n é z v e , annál kívánatosabb a' 
szabad 's korlátlan választás elvének szabatos a l -
kalmazása. Mellőztük az esperesség befolyását is 
olly gyülekezeteknél, mellyeknek két lelkésze 
v a n , a' hol tehát a' választás vezérletére megkí-
vántató elnökség az egyik lelkész halála után a' 
másikban megmarad. 

Hogy pedig azon szándékunk, miszerint min-
den gyülekezetnek szabadválasztási joga cson-
kítatlanul fentartassék, olly kisebb gyülekezetek-
nél, mellyeknek alkalmok nem volt egyházi s z e -
mélyeket megismerhetni, meg ne hiusuljon: gon-
doskodnunk kellett arról, hogy ezen gyülekezetek 
a' lelkészválasztásnál olly állapotba helyheztes-
senek, mikép szabadválasztási jogukkal saját 
megnyugvásukra élhessenek, melly módot a' terv 
18. 19. 's 20 - ik § -ban véljük feltalálhatónak, a' 
hol azt rendeljük, hogy minden megürült lelkészi 
hivatal hat hétig üresen maradjon, 's az illető e s -
perességnek 's illetőleg kerületi püspöknek gondja 
legyen a' gyülekezetnek módot nyújtani, hogy a' 
vasárnapi szónoklatok alkalmával a' hivatalt e l -
nyerni kivánó egyházi személyekkel megismer-
kedhessék. 

3 ) A mi illeti az elnökség kérdését, vájjon 
azt egy , akár világi, akár egyházi, vagy pedig két, 
azaz e g y , világi és e g y egyházi személyre j a -
valljuk-e ruháztatni, szóval, az egyes elnökséget 
hozzuk-e b e , vagy pedig továbbá is a kettősnél 
maradjunk ? 
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Meggyőződésünk az, hogy mind az elnökség 
fogalma, a' mennyiben a' gyűlések összehívása, 
a' tanácskozások vezérlete 's a' határozatok k i -
mondása legczélszerübben egy elnök által törté-
nik, mind a'világszertei gyakorlat, bármi testület 
és gyűlés élén csak egy személyü elnököt kiván. 

Miután azonban a' kettős elnökség egyházunk 
históriai kifejlődésével annyira egybeforrott, hogy 
azt tetemes zavar nélkül kiküszöbölni nem lehet-
ne; melly zavar főkép onnan fogna származni, 
hogy mind a' világi, mind az egyházi fél maga 
emberét fogná az elnöki székbe ültetni akarni és 
igy minden elnökítés azt idézné elő, mitől e g y -
házunkat leginkább akarjuk megóvni: a' viszálko-
dást a' világiak és egyháziak közt: ez oknál fogva 
a' kettős elnökséget egyházi szerkezetünkben to-
vábbá is megtartandónak véljük ott, a' hol s zo -
kásban van; 's ugyanazért 

a) Azon gyülekezeteknek, mellyek eddig a' 
felügyelői hivatalra alkalmas személyek hiánya 
miatt, csak egy elnökkel birtak, szabadságot e n g e -
dünk ezen egyes elnökség melleit tovább is meg-
maradhatni. 

b) Az egyetemes gyűlésnél az egyes elnök-
séget megtartandónak javalljuk. 

Következetlenségnek tartván azonban, hogy 
az egyetemes gyűlés elnöke olly személy legyen, 
ki egyszersmind alsóbb egyházi testület elnöke, 
kinek elnöksége alatt tehát ugyanazon tárgyak 
kétszer döntetnének el : az egyetemes gyűlés 
elnökére nézve czélszerünek tartottuk azon m e g -
szorítást, hogy az más egyházi testület e lnöksé-
gét ne viselhesse. Végre 

c ) A' mennyiben nem lehetne tagadni, hogy 
a'világi és egyházi elem közti súrlódás némi mag-
vai már a' kettős elnökségben vannak elhintve, 
ezen súrlódások megelőzésére 's gátlására l e g -
czélszerübbnek tartottuk a' két elnök közti v i -
szony megállapítását. 

4 ) Terveztünk minden egyházi elnökökhöz 
állandó választmányt, melly az egyházi szerkezet 
fokozatai szerint községig esperességi, kerületi és 
egyetemes gyűlési leend. 

Már az 1824-iki választmány alaposan bebi-
zonyította, hogy egyházi rendszerünkben a' ren-
delő, végrehajtó és birói foglalkozásokat egymás-
tól elkülönözve, külön testületekre kell bizni; en -
nél fogva a' rendelő hatalmat kirekesztöleg az 
egyetemes, kerületi és esperességi gyűlésekre, a' 
birói foglalatosságokat pedig 3 évekre választandó 
consistoriumra ollyformán kivánta bízatni, hogy 
ezen consistoriumok egyéb gyűlési határozatok 
végrehajtására is felhatalmaztassanak,többnyire az 
illető elnökök legyenek rendszerinti végrehajtók 

Mi a1 foglalatosságok felosztását, mint ma-
gában a' helyes rendezés tiszta eszméjében léte-
zőt, szintúgy elkerülhetlennek tartjuk,'s csak ab-
ban térünk el az 1824- ik évi választmány v é l e -
kedésétől, hogy mi 

a) Nem tartjuk czélirányosnak a' consistoriu-
mokat bizonyos időszakra, hanem csak minden 
birói ellátást igénylő külön tárgyakra választatni, 
— mert igy véljük legczélirányosabban kikerül-
hetni, nehogy a' consistorialis ülnökök közt bizo-
nyos elkülönzési szellem 's uralkodási vágy f e j -
lődjék ki. 

d) Annál kevésbbé tartanok czélirányosnak a' 
consistoriumokra birói foglalatosságokon kivül 
még egyéb akár rendelő, akár végrehajtó fogla-
latosságokat bizni, mert ez a' hatalmak felosztása 
eszméjével egyenesen összeütköznék. 

Ha sikerült nekünk az 1824- iki választmány 
szándokát felfogni, kitűzött czélja, a'midőn a 'con-
sistoriumokat tanácskozási 's végrehajtási joggal 
felruházta, az volt, gondoskodni arról, hogy a' 
mennyiben az egyetemi, kerületi és esperességi 
gyűlések ritkán tartatnak, a'halasztást nem szen-
vedő tárgyak időközben is elintéztessenek, a' 
határozatok gyorsabban foganatosíttassanak és az 
elnöki hivatal kötelességei könnyíttetvén, ellenör-
ségállíttassékfel, miszerint a' végrehajtó hatalom 
egyedül a' kiszabott korlátok közt működhessék. 

Véleményünk szerint sokkal biztosabban e l -
érhető e' czél, ha az elősorolt intézkedések v é -
gett az elnökség mellé e g y minden hatod évben 
megújítandó választmány választatik az illető 
egyházi testületek által. 

Ezen állandó választmány eszméjének e l fo -
gadására az előadottakon kivül birt minket azon 
nézet, mikép kívánatos volna az egyházszerkezet 
terheiben minél több egyént részesíteni 's a' ter-
vezett állandó választmány által mintegy kapcsot 
alkotni az évenként csak egyszer tartatni szokott 
gyűlések közt, s orvosolni már az 1 8 2 4 - k i v á -
lasztmány által kimutatott bajt, miszerint az előbbi 
határozatok, figyelmetlenségből, az utóbbi g y ű l é -
sek által gyakran megváltoztatnak. 

Indultunk e' részben az 1 8 4 4 - k i egyetemes 
gyűlés példája után is, melly az iskolai dolgok 
tárgyalására hasonló választmányt nevezett, 's 
meg vagyunk győződve, hogy a' mennyiben sok-
szor olly sürgetős és fontos tárgyak vannak, 
mellyek veszély nélkül nem is halaszthatók, b i -
zonyosan az egyházi elnökök nagy megnyugta-
tására fog szolgálni, ha az illy tárgyakat a' köz -
gyűlés bizodalmával felruházott egyénekkel v e -
hetik tanácskozás alá. 

Igyekez'ünk más részről ezen választmányok 
választása mellett a'közgyűlések tanácskozási j o -
gát sértetlenül megőrizni,'s azért nemcsak a' ter-
vezett választmányoknak kötelességökbe tettük, 
hogy minden tetteikről a' kiküldő gyűlésnek je -
lentést tenni tartozzanak, hanem azt is elhatároz-
tuk, hogy az olíyan tárgy, mellyet a' választmány 
e g y harmad része közgyűlésre utasíttatni kiván, 
vagy mellynek eldöntésénél a'szavazatok egyen-
lően megoszolnának, egyenesen a'közgyűlés e lé -
be terjesztessék, mert ezen esetekben a' kérdés-
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ben levő tárgy előttünk raárolly kétségesnek lát-
szott, melly megkívánja, hogy felette az egész 
tanácskozó testület határozzon. 

5 ) Elfogadta ezen választmány az 1824-iki 
választmány által is ajánlott képviseleti rendszert. 

Több egyházaknak esperességgé alakulási 
természete kívánja, hogy az egyházak minden 
tagjai a'közügyek tanácskozásában részt nem v e -
hetvén, minden egyház követek által képviseltes-
sék; az esperességi küldöltek a' kerületit, a1 kerületi 
küldöttek pedig az egyetemes gyűlést képezzék ; 
— ezeken kivül a' gyűlésbe mindenkinek szabad 
legyen a'bemenet, sőt minthogy a'jó tanács akár-
kitől származzék is, mindig jó marad, tanácskozó 
és javasló szavazattal is birjon; az eldöntő sza -
vazat azonban a'több egyházakat's esperessége-
ket képviselő gyűléseken azoktól, kik azokat nem 
képviselik, megtagadtassék. Azon joggal és sza-
vazattal továbbá, mellyel a' különösen kiküldöttek 
felruházvák, azok is bírjanak, kik hivataluknál 
fogva képviselői jellemmel ékesítvck, —illyenek az 
esperességi gyűléseken az egyházak lelkészei és 
felügyelői, kerületin az esperesek és esperességi 
felügyelők, az egyetemesen a' püspökök és kerü-
leti felügyelők. 

Ezen ekkép még az 1824-d ik i választmány 
által elfogadott elvekből egyenesen fo lyt , hogy 
megállapíttatván a' képviseleti rendszer , azon 
arányt is, melly szerint a' gyülekezetek az e spe -
rességi, az esperességek a' kerületi, a' kerületek 
az egyetemes gyűlésen képviselendök,megállapí-
tanók. És miután a' gyülekezetek nem egyenlők, 
's nézetünk szerint, nem volna igazságos a' kisebb 
gyülekezeteket ugyan olly arányban képviseltetni, 
mint a'nagyobbakat, a'gyülekezetbeli tagok szá-
mát pedig alapul felvenni azért volna bajos, mert 
e' szám biztosan megállapítva nincs, — nem m a -
radt egyéb hálra, mint a' lelkészek számát venni 
fel a' képviselet alapjául, — ugy hogy azon gyü-
lekezet, mellynek több lelkésze van, annyi külön 
gyülekezetnek számíttassék, a'hány lelkésze van, 
— magában érletvén, hogy a' mennyiben az e s -
peresség 's kerület kebelében létező iskolákat az 
egyház szellemi éleiével kapcsolatban levő inté-
zeteknek tekintettük, ezektől sem tagadhattuk 
meg a' képviseletet 's az esperességi iskolákat 
egy gyülekezet, a' kerületieket e g y első osztályú 
esperesség jogaiban részesítettük. 

6 ) Megállapítván tervünkben az egyházi szer-
kezetben különben is mindenkor fenálló szabad-
választást, ezen eszme folytán a' hivatalok koron-
kénti újítását ajánljuk. 

Előre bocsátjuk, miszerint azon hivatalok k ö -
zé , raellyeket időről időre inegujítfatni vélünk, a' 
lelkészi hivatalt nem soroltuk, mert felette nagy 
különbségei láttunk ezen's a' többi egyházi hiva-
talok közt, melly különbség főleg abban áll, hogy 

a) A' lelkész minden egyéb foglalatosságok-
ról lemondván, életét egészen gyülekezetének ' c o w 

szenteli, midőn a' többi egyházi hivatalok többet 
kevesebbet mellékesek, nagy 's hosszas fáradsá-
got nem kivánók. 

b) A'lelkész nagyobb vétségek miatt pör ulján 
hivatalából kitétethetik, hololt illy pör a' többi e g y -
házi hivatalnokok ellen nem indíttathatik,'s ezekre 
nézve legalkalmatosabb orvoslat a' hivatalujítás. 

Valamint tehát egyrészt igazságosnak tartot-
tuk az egyházakat a' költségek moglérílése ter -
hével biztosítani az iránt, hogy a' lelkész három 
esztendeig hivatalát el ne hagyhassa: — ugy v i -
szont igazságtalannak tartanok a' lelkészt, ki kü-
lönben is a' meghívóban a' gyülekezetek szabad 
akaratából egész életére biztosíttatik, a' választás 
's ekkép a' gyakori hivatalvesztés veszélyének 
kitenni. 

A' hivatalujítási eszmét tehát csupán a' többi 
egyházi hivalalnokokra szőrit va, alapját a'szabad-
választásban találjuk, melly szerint a' hivatalok-
nak közbizodalom által kell betöltetniük, ezen bi-
zodalom pedig a' szavazatok többsége 's a' s za -
badválasztás által nyilatkozik. Azon egyénnek, ki 
ekkép közbizodalom állal inegválasztatolt, a' bi-
zodalmat folytonosan kell birnia, mert ha a' hi-
vatalt a' bizalom elvesztése után is megtarthatná, 
azon szabadválasztási elv ellen maradna hivatal-
nok, melly elv következtében választatott meg. 
Kell tehát alkalomnak lenni, hogy az egyházi ta-
gok, a' hivatalnokok annyival nagyobb kitünteté-
sére, a' folytonosan tartó bizalomnak jelét adhas-
sák, és ez a' koronkénti ujabbi választás. Ide já -
rul, hogy az egyházi hivatal vagy kitüntetés-, 
vagy köte lesség- , vagy tehernek tekinthető. IIa 
kitüntetés, méltányos, hogy abban löbben is r é -
szesülhessenek; ha kötelesség és teher, igazságos, 
hogy mások is teljesítsék és hordják. 

Az időszakonkénti hivatalujítási, e' szerint a' 
szabadválasztást mintegy postulatumának tekint-
vén, tervünkbe behoztuk ekkép : 

a ) Hogy minden egyházi hivatalnokok bizo-
nyos idő múlva leköszönni kötelesek legyenek, de 
ujonan megválasztalhassanak. 

b) Hogy ezen idő hat esztendő legyen, mivel 
kívánatos, hosy álalában a'hivatalnokoknak elegen-
dő idő engedtessék a' hivatallal járó kötelességek 
betanulására. 

c ) Hogy ezen rendelet azonnal csak a' köz-
ségi 's esperességi hivataloknál hozassék be, mi-
után ezeknél a' koronkénti újítás részint már tett-
leg is be van hozva , — ellenben a' kerületi 's 
egyetemes gyűlési most életben levő hivatalno-
kokra, kik életidőre választattak, ki ne terjedjen, 
mert nem volna igazságos ezen rendeletnek v isz -
szaható erőt tulajdonítani. 

Ezek tervünk főbb vonásai. Terjedelme azon-
ban sokkal nagyobb, hogysem mindazon okokat, 
mellyek minket minden egyes pontnál vezérel -
tek, előadhatnók, — szóland a' terv maga, mely-
lycl jelen indokoláshoz kapcsolni szerencsénk van. 


