
1846-dik évi August. 15-dlk 's következő napjain us- sz. k Pest városában az ágostai 
hitvallást tartó magyarhoni evangélicusok négy egyházkerületének egyetemes köz-
gyűlése, Csömöri Gr. Zay Károly ur cs* k. aranykulcsos, és a' négy egyházkerület 
egyházi és iskolai főfelügyelője elnöklete alatt tartatván, — jelen voltak: 

Szeberényi János bányai egyházkerületi, 's Stromszky Sámuel dunamelléki egyházkerületi püspökök ; — Királyfiai és 
Maiorházi b. Jeszenák János a' dunamelléki egyházkerület felügyelője. ^ / 

J / / / / . A . á . j z 

^ bányai egyházkerületből-. Bauhófer György budai lelkész, Burray Miklós Barsi esperes és Körmöci lelkész, Be-
nyovszky Péter t. b., Engel Sándor a' kir. tanulmányi bizottság ülnöke, Geduli Bogyiszló gutái lelkész, Ghéczy 
Péter a' pesti esperesség felügyelője, Ivánka Zsigmond t. b., Király József selymeczi tanár, Kollár János pesti 
lelkész, Kossuth Lajost , b., Kristóffi Sámuel békési esperes, Melczer János r. keresztúri lelkész, Osztroluczky 
Mihály nógrádi esperes, Pajor J., B. Podmaniczky László pestvárosi esperesség felügyelője, Stehlo János bácsi es-
peres , Soltész Albert kerületi jegyző, Schedius Lajos kir. tanácsos, Teichengräber Lajos pesti tanár, Yalka Já-
nos pesti esperes. — 

Ä dunamelléki egyházkerületből: Bajcsy József Pozsony városa főbírája 's a' pozsonyi városi esperesség felügyelője, 
Hauszer Ernő a' pozsonyi gyülekezet jegyzője, Medveczky Dániel egyházkerületi világi jegyző. 

Ä dunántuli egyházkerületből'. Hetyéssy László sopronyi tanár, Hrabovszky Sámuel a' tek. dunántuli kerületi tábla 
jegyzője, Szabó József sopronyi, Turcsányí Lajos kőszegi tanárok és Zmeskál István. 

Ä tiszai egyházkerületből-. Haviár Dániel B.-Szombathi lelkész, Pák Albert, Szentiványi Károly táblabíró, Tomasek 
Pál lőcsei tanár, Yalentinyi Dániel ráhói lelkész 's számos világi 's egyházi urak, 

melly alkalommal: 
1. Az ülés buzgó énekléssel 's imádsággal megnyittatván 's elnök ő mltsga a' szép számmal öszvesereglett 

gyűlést üdvözölvén, olvastatott a' n. m. m. k. helytartótanácsnak 1845-ik évi karácsonhó 30-án kelt 47642 sz. a. in-
tézvénye, mellyben az egyetemes gyűlés 1845-ki jegyzőkönyvét azon észrevétellel visszaküldi, hogy superintenden-
seinknek püspöki cimmeli elnevezésével hagynánk fel: 

Minthogy a1 püspöki cim használatával semminemű politicai jogokat nem igénylenénk, 
hanem azt egyedül csak bibliai értelemben használni kívánnánk; de ezen elnevezés különben is 
hosszas gyakorlaton alapulna, törvényeinkél sem ellenkeznék 's a' kölcsönös jogegyenlőségből is 
őnkint folyna : ezen cim főpapjaink elnevezésénél tovább is meg fog tartatni. 

2. Olvastatván az 1845-ik évi Aug. 15-én tartatott egyetemes gyűlés jegyzőkönyve, annak 4-ik pontjára, a' 
dunántuli egyházkerület állal az egyetemes gyűlés jegyzőjének fizetendő szabályszerű járandóság iránt, tett óvás és fel-
szólítás érdemében jelentetett, mikép ezen kerület főjegyzője ezen kerület 1845-dik évi Aug. 13-kán tartatott-gyűlése 
38-ik pont alatti végzésének közlése mellett, arról értesítette az egyetemes gyűlés jegyzőjét, hogy az önkényt meg-
ajánlott 100 v.forintnak 8 v. ftrnyi feleslegét azon okbul, mintha az róluk's nélkülük intézkedve vettetett volna ki,— 
mind addig, mig velők a' kivetési arány nem közöltetik, 's ők a' kivetésbe előlegesen bele nem egyeznek, — nem 
fizetik. 

Egyházunk szilárd alapokoni fennálhatásának fő tényezője lévén az erők öszpontositása, 
's a* részek közti jó egyetértés é§ öszvetartás, melly nélkül szétoszolva megtörik az erő, melly 
egyesítve feltartja egyházi álladalmunkat ; — ezen közjó 's közérdek előmozdítása tekintetéből 
méltán követelheti ezen egyetemes gyűlés az egyházkerületektől, végzéseinek szoros megtartását 
és serény tellyesítését; — jelen esetben pedig annál is inkább, mivel nem valami uj hivatal 
felállításáról és uj teher kivetéséről, hanem ezen egyetemes gyűlés jegyzőjéről 's fizetéséről, kö-
vetkezéskép olly hivatalról lévén szó, melly már ezelőtt mintegy 40 évvel, a' dunántuli egyház-
kerület hozzájárultával a' közjó, 's közügyek gyorsabb előmozdítása tekinteíéből felállíttatott, 's a' 
mellyel egybekapcsolt fizetés ugyanakkor évenkint 400 v.forintban akkint állapíttatott meg, hogy 
ezt a' 4 egyházkerület a' synodusi kulcs *s arányszerint, u. m. a' dunamelléki egyházkerület 72. 
gyülekezet után 63. v.frt. 30 kr., a' dunántuli 117. gyülekezet után 108. v.frt., a' bányai 137. gyü-
lekezet után 128. v.frt. 30 kr., 's a' tiszamelléki 108. gyülekezet után 100. v.frt. vagy is öszvesen 
400 v.ftot szolgáltasson be ; a' mint ez időtől fogva ezen arány 's kulcs szerinti fizetés hosszas 
gyakorlattal is megerősíttetett; — ezeknél fogva bár itt előleges közlésnek többé helye nem volna; 
— mindazáltal a' kétségeskedő egyházkerület aggodalma megszüntetése, 's kölcsönös bizodalom éb-
resztés végett, a' fennebbi adatok ekkint kifejtetvén 's felvilágosittatván, bizodalmasan felszólíta-
tik a' dunántuli egyházkerület, hogy ezen egyetemes gyűlés majdnem félszázados 's egyedül a' köz-
jóra, a' kerületek befolyásával, 's bizonyos megállapított kulcs és arány szerint tett intézkedését 
tovább kétségbe nem vonva, tellyesítse részéről is a' fennkifejtett arány szerint reá esendő szabály-
szerű fizetést. 

3. Az 5-ikre, mellyben egyház kormányi rendszerünk kidolgozására választmány küldetett ki, ezen választ-
mány e fontos tárgyú megbizatásábani eljárásáról jelentést tészen, 's az általa kidolgozott egyház rendezési javaslatot 
benyújtja : 

Ezen már magyar nyelven kinyomatott 's az egyházkerületekhez szétküldözött tervezet a' 
külömböző ajkú egyházak- általi könnyebb felfoghatás 's értelmezés tekintetéből német és közönsé-
ges tót nyelvre is lefordítatni, 's ezen példányok is az egyházkerületeknek olly meghagyással ren-
deltetnek megküldetni, — hogy azt a' szokott módon esperességeikkel 's egyházaikkal közölvén — 
reá adandó nyilatkozásaikat 's ' észrevételeiket, minthogy a' tárgy fontossága hosszabb időtt igé-
nyelne, az 1848-ik évi egyetemes közgyűlésre adják be ; — a' német fordítással Stromszky Sámu-
el püspök, a' tót fordítással pedig Osztroluczky Mihály nógrádi esperes urak bizatván meg ; a' nyom-
tatási költségeket pedig főfelügyelő ur lévén szíves magára vállalni, ezen kegyes ajánlata köszönet-
tel fogadtatott. — 

4. A' 6-ra az unió tervezetének német és tót nyelvre átfordítása, 's kinyomatva a' lelkészek 's gyülekezetek 
számára értesíttés 's buzgalom gerjesztés végetti megküldése érdemében jelentetett, mikép Gr. Zay Károly főfelü-
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gyelő ur szíves ajánlatához képest, az unió tervezetet magyar, német 's tót nyelven nem csak ön költségén számos 
példányokban kinyomatá, hanem mind két hitvallású egyházkerületek püspökeinek, illetőleg felügyelőinek szétosztás vé-
gett számos példányokban megküldé: 

Kedves tudomásul vétetik. 
5. A' 7-dik pontra, mellyben a' n. m. m. k. helytartó tanácsnak iskoláinkban tanuló református ifjakat a' 

hittan halgatásától, és az urvacsorájávali éléstől eltiltó intézvénye ellen újra felíratni határoztatott, jelentetett, miként 
az ujabb felírás e' tárgyban a' n. m. m. k. helytartótanácshoz felterjesztetvén, arra 1845-ik évi karácsonhó 2-káról 
42,891. sz. a. érkezett kir. intéz vény szerint, az egyházkerületek tovább is az 1844-ki Novemb. 19-én 40,847. sz. 
a. kelt intézvény rendelete tellyesítésére utasítatnak : 

Előbbi jegyzőkönyveiben kiiejtett nézetihez ezen egyetemes gyűlés tovább is ragaszkodik. 
6. A' 10-ikre az iskolai tudósítások megvizsgálására kinevezett választmánynak 1846-ik évi Junius i8-kán 

tartott gyűlése jegyzőkönyve terjesztetvén elő, abban arról értesült az egyetemes gyűlés, miképp a' szokott rovatos tu-
dósítások mellett beküldetni kívánt mellékes tudósítást csak néhány iskolák igazgatói küldöttek be , 's ezen kevesek 
sem adtak minden pontra kielégítő feleletet, és csak a' pesti iskola tanítói által benyújtott tanodai hirlemény fejtette meg 
terjedelmesen a' kitűzött kérdéseket; több kissebb gymnasiális, mint szinte elemi 's falusi iskolákról pedig, a' duna-
melléki egyházkerület dicsérettel említendő tudósításán kivül éppen nem érkeztek be jelentések ; mellyre a' tiszai kerü-
letbeli tanítók azzal menték magukat, — hogy mivel kerületük határozatából iskolai tudósításaikat a' kerülethez tar-
toznának beadni, 's onnét volnának azok ide felterjesztendők: tudósításaikat a' kerülethez annak idejében beadták, 's 
ha azok onnét ide el nem jutottak, ezen mulasztásnak ők nem okai. Felemlítetvén továbbá, hogy a' tanítók sokféle 
tudósítások tételével szerfelett terheltetnének: Ezek folytában határoztatott: 

Hogy az iskolák igazgatói csak az iskolai év végével évenkint egyszer tegyenek tudósí-
tást, és pedig egy példányban az illető kerületükhöz, egyben az egyetemes iskolai választmány-
hoz, melly is azt megvizsgálván, tegyen róla ezen gyűlésnek körülményes jelentést, magát a' tu-
dósítást pedig terjessze fel a' n. m m. k. helytartó tanácsnak. Továbbá az egyetemes iskolai választ-
mány megbizatik, dolgozzon ki bizonyos schemát, melly szerint a 'mult évi határozatokban kívánt 
mellékes tudósítások lennének szerkezendők. Végre minthogy a' római catholicus ifjaknak iskolá-
inkba való felvételét fenálló törvényeink nem tiltanák 's az ezek ellenére kibocsátott 's a' cath. if-
jakat tanuló intézeteinktől eltiltó intézvényeket, az országos rendek is sérelemnek tekintették , nincs 
törvényes ok, — miért azok iskoláinkba fel ne vétethetnének, 's nyilvánosan be ne soroztathat-
nának. — Ennek kapcsolatában 

7, Az oktatói karnak azon jelentése, — mikép főfelügyelő ur lelkes közremunkálásából Zayugróczon meg-
kezdett oktatói tanácskozások nyomán a' tudományos téren és körön belől, évenkint tartatnak oktatói gyűlések's jele-
sül ez idén a' református atyafiakkal együtt tartották Pesten tanácskozásaikat 's eszmecseréikek 

Kedves tudomásul vétetett. 
8. A' 11-dikre az oktatói kar által a1 Zayugróczi oktatói gyűlésen kidolgozott, 's az egyházkerületekkel köz-

lött iskolai rendszerbeli javítások 's módosítások — mint szinte az iskolai fenyíték terve érdemében az egyházkerületek 
követei oda nyilatkozván, mikint az iskolai terv érdemleges tárgyalására utasításokkal el volnának látva, s kívánnák 
azt azonnal felvétetni; — ennek következtében a' módosított iskolai rendszer tárgyaltatván az következő változtatások-
kal fogadtatott el 's állapítatott meg : 

1. A' második szakasz ezen címe ;,tudós tanodák" helyett tétessék „<tudományos tanodák,11— 
2. Az éneklés, szépírás és különös ajánlattal, a' testi gyakorlatok rendkívüli órákban ta-

níttassanak. — 
3. Minthogy a' jelen korban minden mívelt nemzeteknél az élettel olly fontos és hasznos 

anyagi viszonyban álló vegytani tudományra különös figyelem fordítatván, azt tudományos intézete-
ink haladó korszakában, hátramaradás béllyege, sőt tetemes kárunk nélkül mi sem nélkülözhet-
nénk; határoztatik, hogy ezen tudomány elemei mindjárt a' szókötési osztályban; nagyobb kiter-
jedésben pedig a' felső osztályokban a' természettannal kapcsolatban adassíárelő. — 

4. A' görög nyelvre nézve határoztatik — hogy mivel ezen nyelv tanítása hosszas tapasz-
talás szerint kevés sikert és eredményt mutathatna fel, különösen azokra nézve, kik magukat utóbb 
világi pályára szánják 's más részről a' reájuk nézve sokkal hasznosabb reális tudományok tanulását, 
szűkebb korlátok közé szorítaná, ugyan azért a' humanitási osztályban, — hol még az ifjak magu-
kat valamelly életnemre el nem határozták, egyenesen a' szülőkre bízatik, kik fiaik neveltetése 
iránti nézeteikhez képest, mindazáltal a' tanítóval egyetértőleg határozzák el, — vallyon fiaikkal 
kívánják-e ezen osztályban a' görög nyelvet tanultatni vagy sem? — a' felsőbb osztályokban azon-
ban — hol az ifjak már életpályájukat elválasztották, minthogy a'jövendőbeli lelkészeknek, orvo-
soknak 's tanítóknak a' görög nyelv haszna kétségbe vehetetlen, ezek annak tanulására köteleztesse-

• nek. — A' humanitási osztályban a' görög nyelvet tanulni nem kívánók számára, annak helyébe 
eggyik évben a' geologia, másikban a' vegytan tanítása rendeltetvén. 

5. Minthogy a' vallástan külömben is minden osztályokban tanítatik, helyette a' physi-
kában a'keresztény egyház történetei fognak előadatni, s a1 jogtani folyamatban kihagyatni, és így 
e' részben az előbbi rendszer fog tovább is megtartatni. 

6. A' lelkészeknek polgári állásuknál fogva szükséges lévén a' magyar köz és magány jog 
elemeit esmérniök, a' jogtani pályán tanítatni terveztetett római polgár jog elvei helyett a' jöven-
dőbeli lelkészekre nézve is kötelezőleg adassék elő, a' magyar köz és magán jog rövid vázlata 
az úrbéri törvényekre is kiterjeszkedve. 

1. A' lelkészi 's oktatói pályára készülőknek, mint a' nép 's ifjúság jövendőbeli nevelőinek 
nélkülözhetlen lévén a' neveléstan bővebb esmerete ; habár ezt a' bölcsészeti osztályban röviden elő-
adva hallották is, — mindazáltal a' hittani pályán is, mint szaktudomány terjedelmesebben ta-
nítassék. — 

8. Tapasztaltatván, mikép bitjeleltjeink a' külhoni egyetemekre kimenve az ottan halgatan-
dó tudományokra nézve magukat tájékozni, 's tanulmányaikat czélszerüen elintézni nem tudják, 
ezeknek útba igazítására vezér fonalul kijeleltetnek a' rendszerben azon tudományok is, mellyek 
az oda kimenő ifjainknak halgatás végett ajánltatnak. 

9. Minthogy azon elv sértetlenségével, melly szerint a' fő tanodában is tanítási nyelvül 
a' magyar hozatott be , — némelly tanulmányoknak latin nyelveni engedőleges előadhatása, ösz-
ve egyeztethető nem volna: a' rendszernek ez érdembeli jegyzése kihagyatik. 

10. A' dunamelléki egyházkerület követei által azon kívánat nyilvánítatván , hogy miu-
tán a' felsőbb osztályok tanítói közt, még néhány e' pályán érdemekkel tündöklő régiebb korbeli 



férfiak találtatnának, kik ezen egyetemes gyűlés 1844-ik évben hozott, s tanítási nyelvűi minden 
osztályokban azonnal a" magyar nyelv alkalmazását rendelő végzését nem tellyesítbelnék ; — az 
1842-ki végzésben a tanítási nyelvre nézve is megállapított 7 évi fokozat állítassék vissza. 

Melly indítvány egy részről törvényeink szellemében gyökerezett, 's az országos rendek 
kívánatihoz alkalmazott 's okokkal támogatott 1844-ki végzés további fentartása, — más részről 
a ' magyarságban még nem eléggé jártas, de külömben jeles kevés számú tanárok helyzetének 
kémélése tekintetéből, bővebben megvitaitatván, ezen egyetemes gyűlés elhatározá, miként egy 
részről a' kérdéses tanárok magyar nyelvbeni járatlanságának, a' fokozati évekből még hátralevő 
három év lefolyta alatti halgatólagos méltánylása, de más részről, azon reménység mellett, — 
hogy mennyire tehetségük engedi — már ez idő alatt is ezen egyetemes gyűlés, és a 'haza közkívána-
tihoz simulni törekedendnek,— az 1844-ki végzésben kimondott azon elvéhez, — miszerint min-
den osztályokban 's minden tudományokra nézve tanítási nyelvül már jelenleg egyedül a' magyar 
használtassék, — tovább is ragaszkodik. 

11. Minthogy a' íenemlített Zayugróczi oktatói gyűlésből tervezett iskolai törvények, fe-
gyelem, és fenyíték rendszere az 1842-ben felállított szabályoktól, sok tekintetben eltérné, 's mint 
uj dolgozat az egyházkerületekkel 's - kebeliikbeli tanuló intézetekkel kellőleg nem közöltetett, annak 
érdemleges tárgyalásába jelenleg bocsátkozni nem kívánván, azok, mint szinte az oktatói karóhaj-
tásai a' középponti iskolai választmánynak olly czélból kiadatni rendeltelnek, — hogy azokat átvizs-
gálván, 's megbírálván czélirányosau rendezze e l , — ' s főfelügyelő ur által megajánlott 's köszö-
nettel fogadott költségen ezer példányban kinyomatva, minden egyházkerületnek egyházaik 's tano-
dáik szamára elegendő példányban küldje szét 's velők közölje; — kik is a' jövő évi egyetemes gyűlés-
re iránta lehető észrevételeiket beküldeni tartozván, ugyanakkor érdemlegesen fog tárgyaltatni.— 

1*2. A'jelenleg módosított iskolai rendszer a' közpénztár költségén, szinte ezer példány-
ban kinyomatni, 's nyomtatási áron az egyházkerületeknek, 's iskoláiknak megküldetni rendeltetik. 

9. A' 15-ikre, mellyben a' protestáns ünnepek megvizsgálása, 's az evangélium szelleme szerint megtartan-
dók meghatározása végett, Szeberényi János egyházkerületi püspök ur elnöklete alatt választmány küldetett ki , e' je-
len gyűlésre tudósítást teendő, jelentetett; mikint csak a' bányai 's dunamelléki kerületektől érkeztek be az egyhá-
zaikban megtartatni szokott ünnepekről tudósítások: 

Ujabban is emlékeztetnek a' dunántúli 's tiszai egyházkerületek, hogy ez érdembeli tudó-
sításaikat a' jövő egyetemes gyűlésre küldjék be. — 

10. A' 16-ra a' Sartory-féle alapítványnak, — melly a' Debreczeni reformatum collegiumban egy ágost. ev. 
tanszék felállítását és ugyan ott ágost. evang. ifjak dijjaztatását tárgvazza — életbe hozatalát akadályozó nehézségek 
nyomozása, 's a' fennforgó körülményekről teendő felvilágosíttó tudósítás végett, kiküldött választmány írásbeli tudó-
sítását beadván, jelenti, mikép az alapító végrendelete végrehajtásáról tetl jelentést meg nem kaphatván, — azBesz-
terczén lakozott egyik végrehajtó Sartory Józseftől, vagy örökösitől a' bányai kerület utján lenne az irományok'- kiegé-
szítése végett megszerzendő; — továbbá, hogy az ezen alapítványhoz tartozó budai vízivárosi a' „Hídhoz" czímzett. 
fogadó házon feküdt adósságból már annyi lehajolt, — hogy jelenleg nem több, mint csak 1359 v. cz. forint vagyon 
f en , melly a' folyó évi Jakab napi bérből könnyen kifizettethetvén, adósság nem marad, \s így az alapítvány létrejöve-
tele már reménylhető, csak még két évig kellene várakozni, mikép ezen alapítványi tanár is olly fizetést nyerhessen , 
— mint a' debreczeni legjobban fizetett tanárok egyike, 's lakházat is kellvén még neki venni : czélirányosnak vélné 
tehát ezen tanszék felállítása iránt már előre értekezésbe bocsátkozni a' tiszántúli rel. Superintendentiával. 

Meghagyatik a' bányai egyházkerületnek, hogy a' kérdéses végrendelet miként lett foganato-
sításáról szóló jelentést Beszterczebányán lakozôtteggyik végrehajtó Sartory József úrtól, vagy ha 
ez már életbe nem volna, — örökösitől, kikre irományai maradtak megszerezni 's ide beküldeni 
igyekezzék;— többire főfelügyelő ur megbizatik, tenné magát ezen alapítványnak, már rövid idő 
múlva reménylhető életbe léptetése eránt, a' dunántuli református egyházkerülettel levelezésbe. 

11. A' 17-ikre Néhai Jankovics Miklós ur ajándékából ezen egyetemes gyűlést sajátilag illető, de a' nemze-
ti muzeumban létező Luther Márton eredeti végrendelete hiteles másolatának térítvény gyanánti levételét^ az egyetemes 
gyűlés levéltárába leendő tételét illetőleg jelentetett ; mikép ez még azon okból nem tellyesíttetett, mivel időközben azon 
közóhajtás fejlett ki, hogy ezen végrendelet facsimiléje kőre meczve lenyomattassék, 's minden kerületben közzé té-
tessék. Kérdés tétetett tehát, vallyon az egyetemes gyűlés ezen okirat kinyomatását megengedi-e? 

Alig fogván hitsorsosink közt találkozni valaki, ki ezen reánk nézve, olly érdekes, és 
becses okiratot hasonmásban bírni nem óhajtaná, — annak lenyomatása megengedtetik 's mind 
ennek, mind a' mult évi végzésnek foganatosításával, — mennyiben t. i. az eredetivel megegy-
gyező másolatiba' nemzeti muzeum igazgatója által irandó térítvény, az egyetemes gyűlés levéltá-
rába még be nem tétetett vólna — Kubinyi Ágoston kir. tan. 's nemzeti múzeumi igazgató ur to-
vább is megbizatik. 

12. A' 18-ikra Gróf Szirmay alapítvány iránt mimódon indítandó per véleményezése értlemében kiküldött vá-
lasztmány, oklevelek hijánya miatt, még ez úttal sem tehetvén jelentést. 

Előbbi megbizatásábani eljárásra tovább is utasittatik. 
13. A' 19-kre Néhai Jeszenák János 1773-ik évi April 20-án kelt és 17 76-ik évi Februar 1-én nyilvánított 

végrendeletének az egyetemes gyűlést érdeklő kivonatát B. Jeszenák János dunamelléki egyházkerületi felügyelő ur be-
mutatván, megtetszik abból, mikép a' végrendelkező 15,(»00 forintokat alapított kezdő pesti szegény sorsú ügyvédek 
felsegélésére, és pedig fele részben catholicusok, másik fele részben ágostai, és ezek nem létében helvet hitvallásu-
aknak, 16,000 ftot pedig a' bécsi udvari, és helytartótanácsi egyházi'ágensek fizetései könnyítésére rendelt légyen ; 
— bízván az első kiosztását a' tek. kir. táblára, az utóbbi kifizetését pedig, a' pozsonyi conventre: 

Tudomásul vétetvén, egy egy párban minden egyházkerület levéltára számára megkül-
detni, jelen másolat pedig az egyetemes gyűlés levéltárába tétetni rendeltetett; — 's minthogy 
ezen végrendelet kiegészítéséül a' végrehajtásáról szóló jelentést is bírni óhajtanánk, megkéretett 
a' közlő báró u r , — szíveskednék nemzetsége levéltárából a' végrehajtásról szóló bizonyítványt is 
levéltárunk számára megküldeni. A' pozsonyi convent szinte tegyen jelentést, mint kezeli ezen vég-
rendeleti tőkét. — Ezzel kapcsolatban 

14. A' hátramaradásban lévő agensi járandóságok kidolgozása tárgyában eljárt választmány tudósítása még 
1844-ben közöltetvén, a' dunántuli egyházkerülettel, 's ez érdembeni ujabb nyilatkozása váratván : 

Ezen egyházkerület jelenvolt követei oda nyilatkoztak, — hogy miután a' kérdésben 
forgó agensi járandóságok hátramaradásai néműleg a' fentebbi végrendelet által lennének felvilá-
gositandók, a' mennyiben t. i. azokat főleg a/, ezen végrendeletben, az. ágensek fizetésére ha-
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gyományozott summa, scalaris leszállítása okozta volna ; mihelyt ez velők közölve lesz — a' jö-
vő egyetemes gyűlésre terjedelmes nyilatkozást fognak beadni. 

15. A' 20-ra mellyben a' Bodóféle alapítványhoz tartozandó értékre leendő folytonos felügyelés a ' tiszai 
egyházkerület utján a' gömöri esperességre bízatott: 

A' tavali végzés nyomán meghagyatik a ' tiszai egyházkerületnek, hogy miután a' mult 
évben beadott tudósítása Spissák György esperes urnák, kevés és kétes reményt nyújtana ezen ala-
pítvány valósításához, tétessen iránta szigorúbb vizsgálatot, 's vallyon minő 605 v.frt. adósság az, 
melly az egyetemes gyűlés pénztárára néző, 's a' rendelkező testvérének Gyurkovics Jánosnénak, 
holtig kamatozó, 's betáblázott 2083 v.frt. tőkéből lenne levonandó, mi okból vannak ezen adós-
ság kamatai 28 év olta hátramaradásban. Minden esetre pedig tegyen az egyházkerület olly intéz-
kedéseket, miszerint az egyetemes gyűlés köz pénztárára néző érték addig i s , míg annak tettle-
ges birtokába's használatába juthatna, minden kitelhető módon biztosítassék. 

| 6 . A 2 2 - r e , mellyben a' külhoni egyetemek ottan tanuló ifjaink maguk viseletéről, 's tudományokbani elő-
meneteléről évenkint teendő tudósításra felszólítatni rendeltettek, — jelentetett, mikép ezen felhívások megtétetvén 
a' berlini egyetem arról értesíti az egyetemes gyűlést, hogy ez érdembeni tudósítását a' kir. külügyek ministeriuma 
utján még 1845 évi Aug. 20-kán megküldötte , melly azonban máig sem érkezett el hozzánk; — továbbá, a jenai 
tübingai, hálái 's gryphiswaldi egyetemektől küldettek be olly tartalmú tudósítások, mellyek kinn tartózkodó ifjainkról 
nagyobbrészént kedvezőleg nyilatkoznak — jelesül dicsérettel említetnek: Fleischhakker Károly, és Ulber Mátyás Sop-
ronból, Bartholomseides Uhorskárol, Libay András Rosnyóról, Yalentiny János Szirákról, Bisterszky János Szeniczről, 
Schuster Traugott Frauendorfról, Gáber János Lovrnabányáról, Máday Károly Késmarkról, Fábry János Leibiczről, Marton Mi-
hály, Marcsek János, Materny János, Csapli István, Jakabovics Sámuel, Ritter István, Szeberényi János, Sztehló János, Stur Ká-
roly és Emerici Lajos. Végre a' gryphiswaldi egyetem arról is értesít, miként ottan ifjaink számára csak egy alapítvány lé-
tezik, az úgynevezett Joachimicum, vagy is Szirmay Tamás alapítványa 364 tallérból álló, mellynek elosztási joga je-
lenleg Dluhán felső magyarországon lakozó Szirmay urat illeti, ki is azt jelenleg két ifjúnak szokta kiosztani.— < 

Kedves tudomásul vétetvén, a' berlini egyelem elakadt levele megszerzése végett,/Jfel-
ügyelő úr kéretik meg; az egyetemek jelentései pedig az egyházkerületek püspökeivel rövid kivo-
natban tudomás végett közöltetnek. Egyébiránt a' tudósító egyetemekhez, szíves közléseiket meg-
köszönve, intéztessék bizodalmas felszólítás az iránt, hogy jövendőre is igen érdekes tudósítása-
ikat folytatni, 's egyszersmind ifjaink számára náluk létező alapítványokról, 's azoknak míkarban 
létéről, mint szinte egyébb javadalmakról, — mellyekben ifjaink náluk részesülhetnek, bennün-
ket tudosítni ne terheltessenek, annyival is inkább; mivel ezeknek tudása ifjainkat nem kévésé 
vonzaná azon egyetemnek látogatására, hol valami segélyt reménylhetnek. 

17.) A' 23-ra a* jelenleg ifjaink által nem látogatott külhoni egyetemeknél lévő alapítványoknak, más 
egyetemekhez leendő áttétele kieszközlésével megbízott választmány még mind eddig el nem járhatván : 

I ̂  Megbizatásábani eljárásra emlékeztetik. — . 
18. A' 24-re f e l e l t j e i n k szigorú megvizsgáltatása tárgyában hozott szabályok még azzal bővítetnek, hogy 

a midőn a ' hitjelelt, lelkipásztornak felszenteltetni kíván, — ne csak beszélgetőleges, 
Hanem az elsőhez hasonló szigorú vizsgálatnak vettessék alája, egyszersmind ajánltatván 

az egyházi kerületeknek, — hogy az illy vizsgálatok megtételére a1 püspök úr mellé tudományos 
világi és egyházi férfiakból kinevezendő állandó választmányt alkossanak. — 

19. A' 25- re a ' Róth-Teleki alapítványi tőke/ kiadásával megbízott választmány megbizatásábani eljárásá-
ról szóló jegyzőkönyveit bemutatván, — jelenti, mikép ezen tőkét, kellő biztosíték mellett, részint Pest városi há-
zakra, részint nemesi jószágokra bétáblázás mellett, száztóli hatos kamatra kiadta légyen: 

Tudomásul vétetik. 
20.) Gróf Teleki Sámuel úrnak azon kérelme, hogy b. e. nagyannya által alapított Róth-Teleki dijjban 

részesülő ifjak névsora a ' dijjosztó választmány által, nemzetiségével évenként közöltessék: 
Egész készséggel tellyesítetni fog , 's a' dijjosztó Választmány ezen közlés megtételére 

utasítatik. — 
21. A' 27-re a' Róth-Teleki szorgalom dijjak kiosztására, 's az iskolai közpénztári számadás megvizsgá-

lására kiküldött Választmány mind a dijjak kiosztásáról, mind ezen számadás megvizsgálásáról szóló jegyzőkönyvét, 
's illetőleg tudósítását benyújtván jelenti : d ^ l a T 

a.) mikép a Szarvasi főiskola tanítói a' fentírt szorgalom dijjakbEífi/fészeltetni kérvén, ezen folyamo-
dás iránti határozást ezen egyetemes gyűlésre fenntartotta; mellynek folytában nevezett iskola igazgatója abbeli ké-
relmét okokkal támogatva, ez alkalommal is megújítván; minthogy a ' dicső emlékezetű alapító grófnő végrende-
lete 2-ik pontjában, kijelentett akaratához képest , ezen szorgalom-dij a' négy egyházkerületek megeggyezésével, 
egy vagy több főiskoláinkból választandó kitűnő szorgalmú, 's jó erkölcsű, de szegény ifjak közt volna kiosztandó; 
a' folyamodó- szarvasi iskola pedig már annyira emelkedett volna, hogy ott már mind azon fő tudományok is ta-
nítatnának, mellyek az iskolai rendszer szerint a' főbb iskolák tanulmányi közé soroztainak, hozzájáru lván , hogy 
az egész messze terjedő alföldön nem lévén más protestáns főiskola, ez ottan egy idő óta dicséretes szellemet és 
nemes irányt fejtett ki: 

Ugyanazért jövendőre ezen iskola növendékei is, a1 fennálló szabályok szerint a ' fenn-
irt szorgalom dijjban részesítetni fognak, 's ezen végzés hozzá alkalmazás végett a ' dijjosztó Vá-
lasztmánynak kiadatni rendeltetik. — 

b.) Ugyan azon Választmány jelenti továbbá, hogy a' szorgalom dijjak elnyeréseért beadandó folya-
modások 's próba munkák készítése 's beküldése körül a' következő szabályok részint megujjítattak, részint újon-
nan felállítattak, u. m. 

1. Minthogy azon ifjak is, kik már eddig ezen szorgalom dijj élvezésében valának, minden osztás alkalmá-
val mind szorgalmukra, 's elmebeli tehetségeikre, mind maguk viseletére nézve újra vizsgálat alá vétetnek, 's érdemük-
hez képest másokkal egybevetve részesíttetnek : mind azok is, kik már a' megelőző évben ezen szorgalom dijj élvezé-
sében valának, újra folyamodni, próbamunkát készíteni, 's osztályoztatásukat szintúgy, mind az újra folyamodókét 
a tanítók beküldeni, 's róluk véleményt adni tartoznak. 

* 2. A' folyamodó ifjak tehetségeinek egybevetése, 's könnyebb megbirálhatása tekintetéből, kívánja a' választ-
mány, hogy egy egy fő iskolabeli ifjak azon tudományos szakok szerint, mellyekhez tartoznak — megkülönözve ugyan , 

» azon egy)latin themára készítsenek dolgozatokat. Nehogy azonban ezen kitűzendő egy thema előre tudathassék, készí-
L tessenek minden szakbeli ifjúság számára, szaktudományaikhoz alkalmazott több themák, 's ezekből akkor, midőn a' 

dolgozatok elkészítése végett a' dolgozó teremben minnyájan öszvegyultek, húzzon ki minden szakbeli/themákból egy 
, magyar és egy latin themát , 's erre készítsen minden azon szakbeli ifjú magyar, és latin dolgozatot. 



3. A' tanító urak szigorúan felvigyázni tartoznak, hogy a próba munkára egybegyűlt ifjak dolgozataikat, 
minden idegén befolyástól elzárva készítsék el; 's miután az othon keszített folyamodás az iíju calligraphiájáról ele-. 
Uendő tanúságot tenne, — a' próbamunka eredeti fogalmazását Ietisztázatlan, a' felügyelő tanítónak azonnal adják 
által 's ez azokat azonnal egy csomóba öszvetévén, nyomba pecsételje l e , a' csomó külsején az általa történt azon-
nali lepecsételést esmerje eí , 's ekként küldessenek be a' választmánynak. 

4. Ezen próba munkálatokat minden ifjú prózában tartozik készíteni, ha azonban ugyan azon themára vers-
ben is kívánna dolgozni, ez csak mint harmadik munka mellékletkép küldessék fel. 

5. Tapasztaltatván, miszerint á' szorgalomdijj vételéről szólló nyugtatványokat, majd csak maga a' tanító, 
a' részeltetett ifjak nélkül, majd ismét a részesített itjak, a' tanítók láttamozása nélkül írják a lá , 's küldik be , — 
ugyanazért oda utasíttatnak tanító urak, hogy a' szorgalomdijjak vételéről szólló nyugtatványokat mindenkor maguk- • 
kai a' jutalmazott ifjakkal Írassák alá, 's az illető tanító, vagy igazgató láttamozza, vagy előttemezze. 

Melly szabályok helyeseltetvén 's elfogadtatván, az egyház kerületek utján a' dijj élve-
zésében részes minden főiskolák igazgatóinak meghagyatik, miszerint jövendőre ezen szabályok-
hoz magukat szorosan alkalmazzák. — 

c) Ugyanazon választmány jelenti, miként Kappel Frigyes iskolai közpénztárnok urnák ezen pénztár-
ról múlt 1845-dik évre készített számadását megvizsgálván, miután azt helyesen készültnek lenni találá, őtet erre 
nézve a' felelet terhe alól felmentendőnek véli, megjegyezvén, hogy a' mult évi pénztári maradvány 469 vf. 38 krt 
tett légyen: 

Tudomásul vétetik, "s pénztárnok ur ezen számadás terhe alól felmentetvén, a fel-
mentő levél kiadatása elrendeltetik. 

d) Ezen számadások megvizsgálásából kiderülvén a z , hogy a midőn a' Roth-Telekiféle alapítványi 
tőke hátralévő kamatival együtt, a' mult évben a' gr. Teleki nemzetség által letétetett, levonván a' kamatsummából, 
a' dijjak fóclözésére kívántató 6000 vftot, még 1446 fr. 10 kr. kamat felesleg maradt mellyet mint az alapítványban 
kitűzött czéltól, más idegen czélra el nem vonható summát, a választmány szinte tőkésítendőnek, :s kamataiból ujj 
szorgalomdijjat alkotandónak véleményez : 

Ezen vélemény helyeseltetvén 's elfogadtatván a' fenkitett kamatbéli felesleg summa tő-
késítetni, 's kamatja az alapítvány értelmében, kiosztatni határozfatott. 

22. A' tiszai egyházkerület követe hivatalosan jelenté. — miként a' lőcsei iskola tanítói, 's felügyelője a' 
múltévben érkezett azon felsőbb intézvény következtében, melly iskoláinkban a' társulatokat eltiltja, jóllehet a' mult 
évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 14-dik pontja az illy társulatokat, tanítók felügyelése alatt tovább is fennállha-
toknak kijelenté, 's ennek értelmében a' lőcsei tót társulat tovább is meghagyatott, azonban a' kebelében létezett 
magyar társulatot megszüntette, 's tulajdon pénzááaa szerzett könyvtára^ használatától eltiltotta, melly miatt több 
ifjak, az év közepén, onnét a' késmarki iskolába kénytelenítettek általmenni: 

A' lőcsei iskolai kormánynak ezen törvényellenes tette az egyetemes gyűlés figyelmét 
el nem kerülhetvén, — meghagyatik a' tiszai egyházkerületnek, hogy ezen tényeket szigorúan 
megvizsgálván, a' jövő évi egyetemes gyűlésnek tegyen róla kimerítő tudósítást. Ennek folytában 

23. Emlékezetbe hozatván az 1844-dik évi jegyzőkönyv 8-dik pontjának 2-dik §--a alatt hozott azon vég-
zés, miszerént minden testület tartoznék azon iskolának, mellyet fenn tart, felügyelőt választani, — ki ezen egye-
temes gyűlés által behozott iskolai rendszer 's egyébb az iskolák virágzására intézett határozatok foganatosítása fö-
lött őrködjék, minthogy minden kerületbeli, 's jelesül a' kerületek által alapított, 's fentartott iskoláknak törvényes 
felügyelői az egyházkerületi, az esperességeknek pedig, az esperességi elnökök volnának: 

Ezeknek szoros tisztévé tétetik, — hogy a' felügyelésök alatt lévő kerületi, — illető-
leg esperességi-iskolákat évenkint egyszer meglátogatván, az iskolai rendszer, 's ezen egyetemes 
gyűlés egyébb az iskolák javára alkotott határozatai foganatosítására ügyeljenek fel, 's a' tapasz-
taltakról tegyenek a' középponti iskolai választmánynak jelentést. — 

24. A' 28-ra, melly szerint Szojka Sámuel ügyész úrnak, a' közpénztári alapítványt keresőleg Zseniben 
Johanna asszonyt, néhai Baloghy Lajos úr özvegyét szenvedőleg iilető, 's 1050 pengő forintról szólló eredeti kö-
telezvény betáblázás végett kiadatott, — fenncímzett úr ezen már most betáblázott eredeti kötelezvényt be-
mutatván, — az egyetemes fő levéltárnok Schedius Lajos k. tan. úrnak, a1 gyűlés színe előtt általadatott : 

Tudomásul szolgál. — 
•25. Ugyan azon Szojka Sámuel ügyész ur , néhai Baloghy Lajos úr örököseivel, az ezeken volt közpénz-

tári követelések iránt tett végső számvetést benyújtja: 
Tudomásul vétetik, 's Kappel Frigyes közpénztárnok úr számadásival leendő öszveegyez-

tetés végett, a' számadásokat vizsgáló választmányhoz utasítatik. 
26. A' 30-ra, mellyben Dianovszky Károly turóezmegyei Túrán mezővárosi lelkész, 's egyháza közt fenn-

forgó per felterjesztése esetére, annak megvizsgálásával, az előbbi évben kinevezett Consistorium tovább is megbíza-
tott, 's egyszersmind a' dunamelléki egyházkerületnek meghagyatott, — hogy ezen Consistorium már e'tárgyban ho-
zott ítéletének, a1 lelkészi fizetések minden járandóságaira nézve, szerezzen elégtételt ; — miután a' kérdéses per 
ujabban fel nem terjesztetett, Dianovszky Károly pedig az iránt esedeznék,hogy"a'dunamelléki egyházkerületen most 
közelebb, ujabban is megvizsgált pere ide felterjesztessék: 

Meghagyatik a dunamelléki egyházkerületnek, miszerént a' kérdéses pert mielőbb ide 
terjessze fel, mellynek felhozatala esetében leendő megvizsgálásával a' már kinevezett Consisto-
rium tovább is megbizatik; az eredményről tudósítást teendő. — 

27. A' 32-re Kalos Móses váczi siketnémák vallástanitójának hivatala mikénti tellyesítése megvizsgálására 
kiküldött Melczer János , Pestmegyei alesperes ur jelenti, miként ezen intézetben jelenleg létező 5 ágostai evang. 
vallású növendékek, az evang. vallásban igen is oktattatnak. 

Tudomásul vétetett. 
28. A' 34-re a1 dunamelléki egyházkerületből a' nyitrai esperesség tiszti ügyészének, Hros Tamás volt Bu-

, kóczi lelkész ellen folytatott, 's ide fellyebbhozott pere megvizsgálására kinevezett törvényszék jelenti; mikép ezen 
pert 1845-dik évi Nov. 2 l - é n megvizsgálván, abban következő ítéletet hozott, 's foganatosítás végett az illető ke-
rületnek azonnal a' perrel együtt megküldött légyen: 

2 



í t é l t e t i ; I t : 
Az , hogy jelen papválasztasi tárgyban, — a' protestánsuk egyházi ügyeinek ön ható-

ságaik általi elintézhetési joga gyöngitésével, a' polgári hatóságnak^ —, a' következményék te-
kintetében sajnos beavatkozása szorgalmaztatott, — nem helyeselletvén, — még azon világos ki-
jelentéssel, — hogy az egyházkerületi törvényszék ítélete szerint, ujabban eszközlendŐ kijelelés-
l>e\^, Hros Tamás lelkész, a' ki már az előtt mint Brezovai káplán, — ezen gyülekezetben, a' 
hivek tellyes megelégedésével működvén, — ez által bizodalmukra, 's" iránta a' kitűnő többség 
által tanúsított ragaszkodásra magát érdemesíté , — 's ^ különben is semmi canonicus hibával 
nem vádoltatik, — a' Brezovai gyülekezetnek a' helyszínén jelen volt törvényes tanúk által iseJ-
ismert kitűnő többsége\ kivánatához képest, — annyival is inkább betétessék, — mivel az általa 
eddig viselt Bukóczi lelkészi hivatal idő előtti 's nem helyeselhető betöltése által, *— abból is ki-
záratott volna; — maga a' választás pedig szavazás által menjen végbe: — többire a' Tekin-
tetes 's főtiszt, dunamelléki egyházkerület törvényszékének ítélete lényegére nézve, egész által— 
jánosságban ; — különben pedig — mind a választás körül elkövetett hivatalos eljárás nem he-
lyeslését, — mind a ' Brezovai gyülekezetnek, alperes törvénytelen behelyezése körül elkövetett 
kihágásai és kicsapongásai kemény megfeddését, 's megdorgálását — illetőleg helybenhagyatik, — 
's ezen ügy az illető egyház\ kerülethez a' tellyesítendők tellyesítése végett visszaküldetik. — 

29, Mind a' 1 egyházkerület részéről, sérelem gyanánt jelentetvén, mikint hozzájuk a ' n. m. m. k. hely-
tartó tanácsnak iS4fî—dik evi pünkösd hava '27-dik napján kelt 19,'237-dik sz. a. olly tartalmú intézvénye érkezeit , 
— mellyben előadatván, hogy több ev. lelkészek az átmenetről szólló 1843/«-dik évi 3. t. cz. szakaszait, a még 18 
évet be nem töltött egyénekre is alkalmazzák, holott a' felhívott t. cz. a' Bécsi és Linczi békekötések alapján, csak 
bővíti, 's illetőleg módosítja, de e inem törli az 1791 : 26, t, czikket, és e' módosítások közt az 179% 26. t. cz. 
15. g-ának a' gyermekek neveléséről szólló rendeletét is, csak a' már 18 éves kort meghaladott, vagy férjhez ment 
személyekre nézve szünteti m e g , tehát ezen kort még el nem ért, vagy férjhez nem ment személyekre most is fenn 
áll, miből azt következteti, hogy 1814-dik évi cz. 5-dik 's következő §§-aiban leirt átmeneti szabályok csak a' 18 
éves kort meghaladott, vagy férjhez ment egyénekre, alkalmazhatók: ugyan azért lelkészeinknek meghagyatni ren-
deli, hogy csak ollyan átmennni szándékló egyéneket fogadjanak b e , kik az 1844, 3, t . cz. 1, § -a értelmében többé val-
lásos kérdés alá nem eshetnek, melly intézvény, minthogy az 18 i4-dik évi 3. t, czikknek olly erőltetett értelmet akar 
tulajdonítani, melly annak sem származásával, sem világos rendeletével meg nem egyez, következéskép egyenesen 
törvénybe ütköző , az ellen a' n. m. m. k. Helytartó Tanácsnak felírni, 's nyíltan kijelenteni kívánják , miszerint azt nem 
tellyesíthetik, hanem magukat szorosan a ' törvény világos rendeletéhez tart ják: 

Melly k. kir. intézvény az egybegyűlt öszves evang. közönség érzetét méltó csudálkozás-
ra gerjesztvén, 's el nem titkolható fájdalommal illetvén, azon okból , — mivel alig más fél éve , hogy a' 

vallás tárgyában alkotott 1 3 4 4 : 3, t. cz. üdvös rendeletében a ' lelkiismeretet legfájdalmasabban 
erőszakoltató, vallásbeli viszálkodási pontok egyikét, az átmenetelt,törvényessen meghatározva nem 
kevés megnyugvással fogadánk, azon erős hiedelemben, hogy miután ezen törvénnyel maga Fel-
séges koronás fejedelmünk, a1 kölcsönös szeretet és egyetértés kötelékeit a' különböző hitű hon-
polgárok közt, szorosabban egybefűzni, 's minden illy nemű vitatkozásokat örökre elfojtani kívántai h 

^tivc ce viiutlinhi:— ennek ellenére ugyan ő cs. kir. apostoli Felsége nevébén már is olly intézvényel zaklattatunk 
í t j ^ l \ A J ^ A c t l U á szende nyugalmunkból, — melly a' világos és semmi értelmezést nem szenvedő törvénynek 

•^azon értelmet akarja tulajdonítani, melly abban 's mind azon régibb törvényekbe/?, mellyek val-
x j i S i ^ U ^ ; — lásbeli szabadságunkat századok óta biztosítják, tellyességgel nem rejlik; ugyan is a' k. intézvény 

által y az átmeneteire megkívánt 18 éves kor , a' bécsi és linczi békekötésekben nem találtatik, 
hanem ott teljes vallás gyakorolhatási szabadságunk biztosítatik ; az 1791 : 26. t. cz. szinte nem 
emlékezik semminémü átmeneteli korszakról, vagy évekről; az ujabb 1844-diki t.cz. pedig a' bé-
csi és linczi békekötések alapján bővítvén, illetőleg módosítván az 1 7 9 1 : 26. t. czikket, a midőn 
az 1 §-ban kijelenti, hogy azok, kik 18 éyes koruk eléréséig az evang. vallásban neveltettek, a 
nőszemélyek pedig férjhez menetelük u t án , habár még azon időkort el nem érték i s , vallásos 
kérdés alá többé nem vétethetnek, bővíti az 1791 : 2 6 . \ cz. 15, § - á t , 's miután a ' térítvények 
eltöröltetése, ezen országgyűlésen törvénybe nem mehetett , ezen 1. §-ban kimondatott , hogy 
olly gyermek is, kinek törvény, vagy erkölcsi erőltetéssel^ kivett téritvények szerint catholicusnak 
kellene lenni , neveltethetik 's oktattathatik a ' szülői vagy gyámi hatalomnál fogva, tettleg, min-
den formalitások nélkül valamellyik evang. vallásban ; 's ha ezer* tettleges evang. vallásbani ne-
veltetést 18 éves koráig, vagy a' nő személy férjhez meneteléig folytatta; — erről rendeli az 
1 S 4 4 : 3. t .cz. 1. § - a , hogy többé vallásos kérdés -alá nem vétethetik; 's ez tettleg evangélikus-
sá lesz a' nélkül, hogy az 5. §-ban körülirt átmeneti formaságokat megtartani kénytelenítetnék ; — 
ellenben a' midőn ezen ujj törvény 5-dik 's következő §§-sai olly egyéneknek, kik soha evang. 
vallásban nem neveltettek, forma szerinti átmenetelét a ' cath. vallásból, valamellyik evang. vallásra 
elrendeli, — szinte bővíti, 's illetőleg módosítja az 1 7 9 1 : 26. t. cz. 13-dik § - á t , melly az átmene-
telt a' cath. vallás értelmével ellenkezőnek m o n d á , mert az átmenetet kétszeri bejelentés mellett 
megengedi , és semminémü évekről vagy korszakról csak egy betűvel sem emlékezvén, azttellyes-
séggel semmi korhoz nem köti; tehát a'" k, intézvény olly feltételt akar az átmenetre felállítatni, 
— melly a ' törvényekben nem foglaltatik; — de ellenkezik az a' viszonyosság elvével is , mert 
tudva van , hogy a' cath. papság az evang. gyermekeket, bár gyenge korúak is, felveszi a ' maga 
egyházába, tőlünk pedig világos törvény ellenére megtagadni akarja; — de előbbi kir. rendele-
tekből sem merítheti ezt ; mert bár mi soha el nem esmerjük, hogy alkotmányos álladalmunk 
mellett, kir. intézvényekkel kormányoztathassunk, — 's bár a' vallás dolgában kibocsátott minden 
előbbi intézvények, s rendeletek törvény állal el volnának törülve; még is ha fennállanának is 
azok, onnét a ' 18 évet levonni nem csak nem lehetne, sőt azok épen megfordítva mellettünk 
szóllanának; ezen 's több nyomos okoknál fogva ezen k. intézvény rendelete sem világos törvé-
nyeinkel, sem a' tiszta igazsággal, sem a' méltányossággal, sem felséges koronás fejedelmünk ál-
tal is nyilván kimondott viszonyosság elvével meg nem egyezvén: mind a ' négy egyházkerület ezen 
egyetemes gyűlése, egyhangúlag eíhatározá, — hogy ezen k. infézvényt, mint felette sérelmest 
el nem fogadhatja, 's annak foganatosítására lelkészeit nem utasíthatja; hanem azt tisztelettel fél-
retévén, több majdan bővebben kifejtendő okoknál fogva, ellene a' n. m. m. kir. Helytartó tanács-
hoz alázatos felírást fog felterjeszteni. — 
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Ezzel kapcsolatban az is végzésbe ment , — hogy olly kormány rendeletek, s intézvé-
n y e k m e l l y e k köztanácskozás alá. tartoznak, — előlegesen csak íudomás végett köröztessenek. 

Hogy pedig lelkészeink az átmenetel, 's vegyes házasságok kihirdetése 's öszveadása tár-
gyában az 1844-dik évi 3-dik t.cz. rendeletével egybehangzó, 's egyforma eljárást kövessenek, 

. a teendők sorát meghatározó utasítás fog készítetni, mi végre idősb Schedius Lajos kir. tanácsos, 
báró Podmaniczky László Pest városi esperességi felügyelő, Radvánszky Antal t. Zólyom várme-
gye első alispánnya, 's Zólyomi esperességi felügyelő, Benyovszky Pé te r , Kossuth Lajos , Fábry 
Pál pesti iskolai felügyelő , Kollár János, Székács József, pesti lelkészek, és Teichengräber Lajos 
pesti tanár urak kiküldetvén , a' Zólyomi esperesség, e' tárgybeli dolgozatát használva, a' jövő 
egyetemes gyűlésre teendő tudósításuk beváratik, addig is fő felügyelő ur a Zólyomi utasítást tu-
domás végett közölje az egyházkerületekkel. 

30. Olvastatott a' n. m. m. k. Helytartó Tanácsnak 1846-dik évi böjtelő hó 17-én 5,488 sz. alatt kelt kir. 
intézvénye, mellyben szabályul rendeli , hogy ezentúl minden egyén, ki valamelly külhoni tudományos egyetemtől ta-
nári oklevelet nyerend, annak elíogadhatásáért legfelsőbb helyre folyamodni tartozzék : 

Ezen k. intézvényt szinte sérelmesnek találván^az egyetemes gyűlés, azon okból , mivel 
ha az í 79 l : t. cz. teljes szabadságot ád hitjeleltjekfe1<, a' külországi egyetemekre maguk tö-
kéletesebb kiképezése , 's magosabb tudományok esmerete megszerzése végett kimenni; ottani tu-
dományos kitüntetésükért nyert fokozatokbani részesülést nem feltételezheti a ' kegyelem utjáni fo-
lyamodástól; — annál fogva meg fog kéretni a' n, m. m. kir. Helytartó Tanács , hogy ezen kir. 
intézményét, mint az 1791, - 6 . t .cz. rendeletével meg nem egyeztethetőt, visszavévén hiljeleit-
jeinknek a' külhoni egyetemeken nyert tanári oklevél elfogadását ^ ellenezni ne méltóztassék.— 

31. Ugvanannak f. évi febr. 17-én 2,008. sz, a, kelt intézvénye, mellyben minden ágazatu, 's vallású nyíl— 
ir ln«7íiL"i r n v í i t n s p i ' tp .s i tvénvpkp. t m á r a' f n l v ó 1 8 4 T ö r l i k t a n é v t ő l L-p-/rKrp n o m t n h h ó ÍV»1 
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nyi ágazatra nézve külön füzetekbe kötve, az iskolai év lefolyta után, legfeljebb két hónap alatt magának beküidelni 
rendeli akkép ; hogy ezen értesítés kisebb tanintézetekről is felküldessék ; továbbá a' felsőbb és közép tanodái ér-
tesitvények mind rovataik, mind mellékleteikre nézve, az eddigi alak szerint készítessenek, olly hozzpxdábs.il, hogj 
a' tanítók hivatalbani eljárását és önviseletüket jellemző rovat , betöltésén kívül, az eggyes tanítók által irt, 's közre-
bocsátott munkák, egyébb kitűnő érdemeik, ezért járt jutalmazásuk, érintessék; az ifjúság növekedése, vagy fogyása, 
tudományos erkölcsi előmenetele, 's ezeknek okai megemlítessenek; a1 tantárgyak jegyzéke mellé csatoltassek ; könyv 
's gyüjteménytárak állapota előterjesztessék ; a közbenjött kormányszéki szabály rendeletek , ugy szinte az illető is-
kolai felsőbbség részéről, az oktatás ügyében tett szabályos intézkedések jegyzékbe tétessenek ; végre hogy az elemi 
tanodák állapotának megesmertetésére szánt fentebbi rovatok, a1 vidéki felügyelők által pontossan betöltessenek, 's 
az oktatás előhaladása vagy tespedése okai ugy szinte a' tanítók jutalmazása, vagy netaláni mégrovatása is, az ész-
revételek rovatában feljegyeztessenek ; ezen jelentéseket a ' vidéki tanodai felügyelők, lelkipásztorok, és vallástani'lók 
személyére, mint szinte a' tanodai épületekre is kiterjesztvén ; 

Valamint egy részről ezen egyetemes gyűlés hajlandó a' kormánynak ezen intézvényét, 
ugy tekinteni, mint az álladalomnak az iskolai, és nevelési ügy körül teendő sikeres és czélirá-
nyosabb intézkedéseinek előkövetét, 's a' mennyiben törvény által biztosított tanítási szabadságunk-
k a l , ' s függetlenségünkkel nem ellenkeznének, szívesen járul ugyan az ahoz csatolt rovatok betöl-
téséhez, hogy ez által az álladalom szándékát elősegítse ; ugy más részről, minthogy ezen k. 
intézvényben olly tudósítások is kívántatnak, mellyek az eddig gyakorlatban volt jelentések köréu 
túl terjeszkedve, ön költségünkön fentartott iskoláink sajátságos szerkezetébe, és függetlenségébe 
vágni látszatnak — azoknak miképpeni foganatosíthassa bővebb megvizsgálást, és iskolai szerke-

zetünket leendő egybehasonlitást igényel*, ugyan azért ezen k. intézvény, a' középponti iskolai vá-
lasztmányhoz utasítatik, olly meghagyással, hogy a' betölteni kívánt tudósításokat és rovatokat 
megvizsgálván, 's iskolai .szerkezetünkel egybevetvén, adjon a jövő egyetemes közgyűlésre, e' 
tárgyban véleményes tudósítást. — 

32. Ugyanannak 1845-dik évi Karácsonhó 22-én 44,533. sz. a. kelt intézvénye, mellyben Dierner Endre 
pesti oktatótól szerzett illy című munka: „«5 evangyelio/rii keresztény vallás és egyház történetének rövid vázlata, d pro-
testant ifjúság számára.'* azon okból, mintha a' szerző a' történeti adatok válogatásában 's öszveillesztésében, más 
vallás felekezetet,több helyeken sértő és ingerlő szellemben támadnámeg,—ésigy a'türelmetlenség és szeretetlenség csiráját 
oltaná az ifjúság szivébe, iskolákbani használása megtiltatik, 's Haubner Máté, a1 dunántuli egyházkerület könyvvizs-
gálója, ki e' tnunka kinyomatását engedményezé, e tettéért megrovatni rendeltetik: 

Minthogy az 1791: 26. t. cz. ő.§-a iskoláinkban, a ' taní tás módjának, következéskép a' 
legczélirányosabbnak tartott könyvek szerinti oktatásnak megszabására nekünk tellyes szabadságot 
á d , 's különben is iskoláinkat ön magunk költségén tartván fen ; — törvényes függetlenségünket, 
a' legfelsőbb felügyelés körén túl terjedő befolyástol megingadoztatni nem engedhet jük ,— jelen 
esetben annál kevésbé, — mivel ezen munkában semmi nem találtatik, mi a' fels. austriai ház 
jogait vagy alkotmányunkat sértené , vagy más vallásfelekezetüeket botránkoztathatna, 's illy he-
lyek a' k. intézvényben sem volnának kijelelve; más részt pedig e' kérdéses munka históriai lé-
vén, azt a' nélkül, hogy a megtörtént tényeket, 's azoknak indokait, 's vezérelveit a' maga 
valóságában elő ne sorolja, írni nem lehetne ; — ezeknél fogva e' gyűlés, sem a kérdéses mun-
ka megtiltásának, sem az egyházi könyvvizsgáló megróvatásának helyét nem látván, a ' n. m. m. 
kir, Helytartó Tanácshoz alázatos felírás fog felterjesztetni az iránt, hogy mi ezen k. intézvényt, 
mint sérelmest, nem tellyesithetvén , attól elállani méltóztassék. 

33. Kis Lajos ur a' főméit, udvari Cancelláriánál, és Procop'ius György ur , a' n. m. m. kir. Helytartó Tanács-
ná l , egyházi ügynökök, a ' mult 1845-dik évben, ezen főkormányszékek előtt , mint szinte legfelsőbb helyen általuk elő-
mozdított vallási tárgyakról tudósítást tesznek : 

Melly hivatalos jelentések, minden egyes egyházkerülethez különösen is beadatván , "s 
köztudomásra juttatván, itt is tudomásul vétettek. 

34. A' bányai egyházkerület, néhai Heinrich Jakab táblabírónak 1838-dík évi Julius 12-kén Beszterczebá-
nyán kelt végrendelete kivonatát^ bemutatja, mellyben a' végrendelkező Beszterczebányán tanuló két szegény de je -
les tehetségű evang. tanuló jutalmaztatására 10,0i)0 v.forintot hagyományoz, akként; hogy ezen dijjakat ezen egye-
temes gyűlés ossza ki, és pedig ugy, hogy azt egy egy tanuló 6 évnél tovább ne húzhassa; ezen alapítvány bizto-
sítását és kezelését sz. kir. Besztercze városa tanácsára bízván, azt a' városi gyámhivatal által évenként teendő szám-
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adás terhe mellett, kívánja kezeltetni; mellyre vonatkozólag a niosl nevezett városi tanács arról értesíti ezen egye-
temes gyűlést, miszerint ezen tőke rendeltetése értelmében, már biztosítva légyen ugyan , de a* végrendelkező öz-
vegyének, született Radvánszky Anna asszonynak, lóg az élte fogytáig kamatozni: 

Kedves tudomásul vétetvén, meghagyatik a" bányai egyházkerületnek, hogy ezen alapít-
ványnak, mikor lehető életbe léptetése fölött, folytonosan Őrködjön, 's évről évre a dolog állá-
sáról tegyen tudósítást. — 

35. A' bányai egyházkerület kebelébeni ó-verbászi leány gyülekezetnek iskola tanítója ellen, ennek hivatalá-
tóli elmozdítására indított, befejezett 's ide fellyebbhozott perét bemutatván, annak megvizsgálására ezen gyűlés fo-
lyamata alatt következő tagokból álló törvényszék küldetett ki: u.m. id. Schedius Lajos kir. tanácsos ur elnöklete alatt, 
Szentiványi Károly, Hrabovszky Sámuel, Sztrokay Antal, Blaskovics Sándor , és Roykó Lajos urak a' világi ; Fabó 
András, Rauhófer György, Kollár János, Láng Mihály, és Székács József urak az egyházi részről, kik is ezen pert 
megvizsgálván, abban következőleg 

í t é l t e t e t t : 
Az alperes hivatalátóli elmozdításával hozott ítéletei az eljáró esperességi, 's kerületi egy-

házi törvényszéknek helybenhagyatván, a ' perfoganat szerzés végett, az illető Bács Szerémi espe-
restségnek visszaküldetik. — 

36. A' tiszai egyházkerület részéről, az eperjesi tótajku evang. egyháznak, az ottani Collegium ellen a' 6 sz. 
kir. városi esperesség előtt, a' felperes egyház éneklő — egyszersmind elemi iskola tanitó lakának, a' Collegium épü-
letében leendő visszahelyheztetése végett támasztott, befejezett, 's felebbezés utján ide felhívott perét, bővebb megvizs-
gálás végett bemutatván, *s annak megbirálására, ezen egyetemes gyűlésből Consistoriumot kérvén kineveztetni: 

E' végre következő tagokból álló consistorium neveztetett, 's küldetett ki : b. Prónay Al- , 
be r t , bánya kerületi ügyelnök, és Szeberényí János , ugyan azon kerületbeli püspök urak elnöklete 
alatt: Kubinyi Ágoston kir. tanácsos, Sztrokay Antal, Benyovszky Péter, Procopius György, Yrchovszky 
Mihály a' világi, Valka János, Kollár János, Esztergáli Mihály, Melczer János, Székács József az 
egyházi részről, és Illés Ádám jegyző. Kik is ezen per megvizsgálásáról,jövő egyetemes gyűlésre te-
gyenek tudósitást. — 

37. Az eperjesi főtanoda felügyelősége az iránt folyamodván, hogy az egyetemes pénztárból évenkinti 100 
pfíal dijjazott, héber nyelvtanitója Schmelcz Vilmos, hivataláról lemondván,'s helyébe Schulek Frigyes helyettesítetvén, 
ezen 100 pfrtí\jt Schulek Frigyes úrra ruháztassék á t : 

N Minthogy a' kérdéses 100 pftok 1838-dik évi September 8-án tartatott egyetemes gyűlés 
jegyzőkönyvének 37-dik pontja szerint, Schmelcz Vilmos urnák különben is csak ideiglenesen, raíg 
t. i. valamelly tanitószéket nyerhetne, és csak egyedül jeles törekvése elősegélésére^ és igy sa-
ját személyéhez kötve, adattak volna meg; de különben is az iskolai közpénztár szűk körülményei mi-
att, ezen jutalomnak több évek olta hátramaradásban kellett maradnia, 's azt a' pénztár jöven-
dőre sem lenne képes fedezni: ezeknél fogva a* kérelem nem tellyesíthetik. — 

38. Kalmár István a' pesti ev. magyar gyülekezet egyházfia , a ' Pesten létező állandó választmányok tagjainak 
öszvehivása körül, mint szinte az egyetemes gyűlések tartása alkalmával tett szolgálatai megjutalmazásául, kér magának 
valami jutalmat kegyesen határoztatni : 

Folyamodónak 8 pgő forintok megajánltattak, 's azoknak kifizetése, a' közpénztárra utaltatott. 
39. A'Dunántuli egyházkerület követe által inditványoztatván, hogy ezen egyetemes gyűlés nyomtatott jegy-

zőkönyveinek árát beszedni, nem kevés alkalmatlansággal járna, 's mind a' mellett évről évre több tartozások marad-
nának kint; e \helyet t czélszerübbnek vélné, ha a' jegyzőkönyvek nyomtatási költsége, a* 4 egyházkerület közt arány-
lag felosztatnék, 's mind egyik a' maga illetőségét a' jegyzői hivatalnak egyszerre béküldené, a' jegyzőkönyveket pe -
dig kiki ingyen kapná; 's kerülete részére 200 példányt kívánva, a' reá esendő nyomtatási költséget megajánlá: 

Minthogy ezen javaslat a' jegyzőkönyvek nyomtatási költségének megtérítését egyszerűsí-
tené , 's a' jegyzőkönyvek eddig is a ' nyomtatási költséghez arányzott áron árultatva^az egyházkerü-
letekre nagyobb summa, mint azokért eddig évenkint beszolgáltatott, alig háromolna, elfogadta-
tott , ' s a'jegyzőkönyv lOOO példányban kinyomatni rendeltetett. — 

Jegyzette 

Ed vi I l l é s Ádám m. k. 
egyetemes gyűlési főjegyző. 
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