
] 848-dik évi Julius 25-dik s több utánna következő napjain Pest 
városában az ágostai hitvallást tartó magyarhoni evangelicu-
sok négy egyházkerületének egyetemes egyházi közgyűlése 
Gróf Zay Károly urnák a négy egyházkerület egyházi és 
iskolai főfelügyelőjének elnöklete alatt tartatván, jelen voltak: 

Szeberínyi János tudor, bányai egyházkerületi püspök és selmeczi lelkész, — Stromszky Ferencz Sámuel, duna-
melléki egyházkerületi püspök és pozsonyi lelkész, — B. Jeszenák János ugyanezen egyházkerület felügye-
lője, B. Prönay Albert hétszemélynök 's a' bányai egyházkerület felügyelője és Pakh Mihály a' tiszai egy-
házkerület püspöke és Iglói lelkész. 

Ä bányai egyházkerület részéről: Ballagi Mór. szarvasi igazg. oktató, Bauhofor György budapesti esperes, Be-
nyovszky Péter , Breznyík János selmeczi oktató, Geduly Bogyiszló gutái lelkész, Gosztonyi Miklós váltó-
feltörvényszéki elnök, Jeszenszky László hmvásárhelyi lk., Kalniczky Endre néptanító, Kossányi József barsi 
esperes, Kubinyi Ágoston k. tan. 's a' nemzeti muzeum igazgatója, Kuzmány Károly beszterczebányai lk. 
Osztroluczky Mihály nógrádi esperes, Pulszky Ferencz, Radvánszky Antal zólyomi főispán és esp. felügyelő, 
Székács József bányaker. főjegyző. 

A dunamelléki egyházkerületből: Michnai Endre pozsonyi tanár , Schimkó Wilmos pozsonyi esp, és lk, 

Ä dunántúli egyházkerületből : Horváth Lajos, Wimmer Ágoston felső lői lelkész. 

A' tiszai egyházkerületből-. Berzeviczy Titus, Fábriczy Sámuel cultus ministeri tanácsnok, Haviár Dániel Rima Szom-
bati 1. Hunfalvi János, Kubinyi Imre, Kubinyi Ödön, Radványi Miksa, Rombauer Tivadar osztály főnök, 
Stehlo János eperjesi lk. Szentiványi Károly gömöri főispán, Tomásek Pál lőcsei tanár urak 's számos hal-
gatóság; melly alkalommal: 

I.) Elnök ur a' gyűlést szives üdvözléssel megnyitván, előterj észté , hogy miután a ' f . é. April 11-kén 
befejezett országgyűlésen , a' vallás dolgában hozott 20-dik t. czikben a' hazában bevett minden vallásfelekezetekre 
nézve, külömbség nélkül, tökélletes egyenlőség és viszonyosság állapítatott meg , 's minden bevett vallásfelekezetek-
egyházi és iskolai szükségei közállodalmi költségek által fedeztetni elhatároztattak 's ez elvnek részletes alkalmazásával 
a' ministerium az illető hitfelekezetek meghallgatásával a' közelebbi törvényhozás elébe teendő kimerítő törvényjavas-
lat előterjesztésével megbízatott; 's ennek következettben B. Eötvös Jósef ur vallás és közoktatás ministere egyház-
kerületeinkhez bocsátott körlevelei által hitfelekezet inket az egyházi és iskolai reformról tartandó értekezés végett 
Pestre f. e. Aug. l - ső napjára, egy későbbi körlevele szerint pedig,' Erdélynek Magyarországgal történt egyesülése 's 
az országgyűlésnek a' haza rendkívüli körülményei miatt idő előtt történt egybehivatása 's a' mínisteriumnak ebbeli 
elhivatása miatt a' kitűzött határnap elhalasztásával f. é. Sept. l - s ő napjára egybehívta, 's eddigien is az értekezlet 
tárgyainak megvitatására felhívta; — ehezképest mindenek előtt szükséges volna, a' dolgok új rendének miképeni 
megalakítása iránt a' szükséges előlépéseket megtenni 's a' ministeri értekezletnél vezérfonalúl szolgáló alapeszméket 
megállapítani; ezt pedig ugy vélné legczélszerübben eszközölhetőnek, ha ez érdemben innét egy választmány küldet-
nék ki. — Melly előterjesztés következtében, az egybegyűlt kerületek ezen egyházunk autonómiáját olly közel érdeklő 
tárgynak nagy fontosságát méltányolva 's elesmerve azt, — hogy az ez érdemben teendő lépéseinket 's a" ministe-
riális értekezleten teendő előterjesztésinket érett megfontolással 's nagy óvatossággal kell előadnunk : a' dolog 
fontosságához képest tartatott hosszabb 's terjedelmesbb tanácskozás és vitatkozás után 

abban állapodtak meg, hogy a1 dolog érdemébe 's a' tárgy részletességeibe a' mai ülésben 
ereszkedni nem kívánván, ennek előkészítése 's kidolgozása egy választmányra bizassék; ennek 
folytában, miután a' tiszai és dunamelléki egyházkerületek követei a' ministerialis értekezletnél 
irányúi szolgáló tanácskozási pontokat kerületi gyűléseiken kidolgozva, magokkal ide elhozták 
's nemcsak ezen, hanem a' többi kerületek követei is a' kérdéses ministerialis értekezletre meg-
választva, némi átalános utasítással ellátva volnának: ezen utasítások 's netalán külömböző 
vélemények megrostálása 's a' mennyiben szükséges, uj felmerülő eszmék hozzáadása 's mind-
ezekből a' ministerialis értekezleten vezérfonalúl szolgálandó alapeszmék kidolgozása végett egy 
a' négy egyházkerület jelenlévő követeiből, ugyanazoknak saját képviselői által választott követ-
kező tagokból álló bizottmány u. m. Kubinyi Ágoston elnök, — Benyovszky Péter és Geduti 
Bogyiszló a' bányai, Schimkó Wilmos és Michnai Endre a' dunamelléki, — Szentiványi Károly 
és Stehlo János a' tiszai; — Wimmer Ágoston és Horváth Lajos a' dunántúli egyházkerület 
részéről és Füredi Lajos urak mint jegyző, olly utasítással küldettek ki, — hogy megbízatá-
sukban még e' gyűlés folyama alatt eljárván , munkálódásuk eredményéről a' holnap után foly-
tatva tartandó gyűlésnek jelentést tegyenek; világosan megjegyezvén, hogy üléseiket nyilváno-
san tartsák, a' tanácskozásba azonban csak a' bizottmány tagjai bírjanak beleszóllási joggal. — 
Az ezen bizottmány által előterjesztendő munkálat az egyetemes gyűlésben újra tanácskozás alá 
fogván vétetné, majdan az itten megállapítandó értekezleti vezéreszmék 4. példányban leirva 
mind a' négy egyházkerület itten lévő képviselőinek ki fognak adatni a' végett, hogy azokat 
kerületök részéről a' ministerialis értekezletre kiküldött követekkel eleve közöljék, ezek pedig a' 
Sept. l - ső napjára kitűzött ministerialis értekezletet megelőzőleg néhány nappal Pestre össze-
gyülekezvén 's a' teendők felett értekezvén 's öszpontosulván, vezérutasitásukat az azon időben 
szinte Pesten egybegyűlendő református 's unitárius atyánkfiai küldötteivel közöljék \s tőlük is 
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megtudván, mi légyen az ő kívánságok; minthogy ezen eszmecsere által még némelly új kivá— 
natok és eszmék felmerülhetnek, mellyek az itt megállapítandó utasításban nem foglaltatnak, 
hogy ezek fölött is még mielőtt a' ministeríum elébe vitetnek egyetemes gyülésileg határozni 
lehessen : f. é. Aug. 30. napján ezen egyetemes gyűlés is össze fog ülni 's a' kerületeknek ministe-
rialis értekezletre küldött követei a' retormatus és unitárius atyafiakkal, illetőleg azok követeivel 
tartott kölcsönös értekezésük eredményét terjesszék ezen egyetemes gyűlés elébe és az innét n e -
talán még adandó pótló utasítással is ellátva járuljanak a' ministerium elébe. — Minthogy pedig 
az egyetemesen egybegyűlt egyházkerületek nyilván fentartják magoknak azon jogot : a' fölött 
határozni, — valljon a' minister részéről előterjesztendő engedmények általunk eltogadhatók le -
gyenek-e vagy s e m ? az egyetemes gyűlés az értekezlet ideje alatt is folytonosan együtt fogván 
maradni , — ezzel a' ministerialis értekezlet folyamata alatt az oda menő követek folytonos 
érintkezésben lenni, minister úr nyilatkozatiról 's az értekezlet eredményéről időről időre ezen 
gyűlésnek jelentést tenni 's a' további utasítást ettől kikérni 's elfogadni 's magokat a' minister-
rel való értekezésben és egyezkedésben szorosan ahoz alkalmazni köteleztetnek. 

3.) Az előbbi pontban kinevezett bizottmányi tag Geduli Bogviszló ur Pestről elutazni kéntelenítetvén : 
helyébe a' bányai egyházkerület részéről Jeszenszky László ur választatott; és egyszersmind elha-
tároztatott , hogy miután Erdélynek Magyarországgali egyesülése által, erdélyi testvéreinkkel 's e -
vangyélmi atyánkfiaival egybeforrtunk 's ezután minden egyházi ügyeinket velők közöseknek kell 
tekintenünk; — miután továbbá a' ministerialis értekezletre ők is meghívattak, mind ezek , mind 
magyarhoni helvét hitvallású 's unitárius atyánkfiai, fentebbi végzésünk közlése 's összejövetelünk 
határnapjának tudtul adása mellet t , a' hozzánk csatlakozásra, vélünk való értekezésre 's a' mi -
nisterialis értekezletre velünk egyetértőleg leendő járulásra szóiitassanak fel 's kérettessenek 
m e g , hogy követeiket oda utasítanák, mikép folyó évi August 29-kén mint egyetem, gyűlé-
sünk tanácskozási napját megelőző napra Pesten jelenjenek meg 's a' ministerialis értekezletre 
menő követeinkkel testvérileg egyesülvén az egész protestáns testület javára 's boldogságára egyet-
értőleg közre munkálni szíveskedjenek. — 

3.) A' mult 1847-dik évi August 15-kén tartatott egyetemes gyűlés jegyzőkönyve olvastatván, annak 
1-ső pont já ra , mellyben ezen egyetemes gyűlés jegyzője szabályszerű fizetésbeli illetősége tellyesitésére a' d u n á n -
tuli egyházkerület ujabban felszólítatott ; 

minthogy ennek mind eddig kívánt sikere nem vala , az ez érdembeni felhívás megújítatik. 

4 . ) A' 2- ikra az egyház rendezési javaslat; mint szinte a' 4-ikre a' mellékes iskolai tudósítások mikinti 
szerkeztéséről és a' 7 - ikre az iskolai törvények 's fenyíték rendszeréről készített javaslatok tárgyalása 

a ' mostani körülmények közt , — miután az egyházi és iskolai reform ministerialis értekezlet 
nyomán terveztetik kidolgoztam , jelenleg függőben tartatik. — 

5.) Á' 10-dikre és 11-dikre néhai Sartori Imre ur által a' debreczeni reform. Collegiumban egy ágost. 
ev. tanszék felállítására 's ugyanott ágost. ev. ifjak díjazására tett hagyomány életbeléptetése végett a' tiszántúli ref. 
egyházkerület követeivel leendő értekezésre kiküldött választmány je lent i , mikép a' tiszántúli ref. egyházkerület f ő -
gondnoka által kiküldetni igért követek ki nem küldetvén ; - később pedig a' tisztelt főgondnok ur az ország-
gyűlésére eltávozván, küldötteink a' tiszántúli reform, egyházkerület részéről senkitől sem kaptak felvilágosítást, 

A' tiszántúli ref. egyházkerület ezen egyetemes gyűlésből ujabban meg fog kerestetni az iránt , 
küldjön ki kebeléből egy bizottmányt, melly a' kérdéses alapítvány eddigi kezeléséről 's jeleni 
miben létéről bizottmányunknak felvilágosítást adjon , 's ezzel egyetértőleg az alapítványnak mi -
előbbi életbe léptetése iránt czélszerüen rendelkezzen; — egyszersmind pedig a' jegyzői hivatal 
megbizatik, — hogy ezen végrendeletet , — az ez érdemben hozott egyetemes gyűlési ha tá ro-
zatokból kimutatandó folyamalát a' dolognak, 's mindezen intézkedések sikeretlenségét magában 
foglaló értekezéssel késérve a' protestáns lapban nyomassa ki. — Végre pedig a' ministerialis 
értekezletre menő követeink az illető ministert is figyelmeztessék ezen alapítványra, — misze-
rint ezzel is egy tanszék felállításának költségei fogván fedeztetni, — annak mielőbbi életbelép-
tetése fölött őrködjön. — 

6.) A' 12-dikre Luther Márton eredeti végrendeletének lenyomatása 's az eredetivel megegyező másolat-
nak , mellyre a' nemzeti muzeum igazgatója az eredetinek a' nemzeti muzeumba lett betételét 's ahozi tulajdoni 
jogunk elismerését térítvény gyanánt írja r á , — az egyetemes levéltár számára leendő megtartását illetőleg; 

miután az eredeti még mindég az egyetemes gyűlési levéltárban létezik, 's azt b. e. Sehedius 
Lajos urnák eleintén gyengélkedése, utóbb pedig bekövetkezett halálozása miatt a' nemzeti m u -
zeumba áttenni nem lehetett; az ez érdembeni végzés foganatosításával a ' j e g y z ő bizatik meg. 

7.) A' 13-dikra Gróf Szirmay István alapítványa iránt indítandó perhez kívántató okiratok megszerzése 's 
ezen per véleményezése végett kiküldött választmány, még mindeddig a' kívántató okiratokat meg nem szerez-
hetvén , 

további működésre utasittatik; — Szirmay Adám hétszemélynök ur elhunyta következtében, ezen 
választmányhoz Szirmay Pál és B. Podmaniczky János urak neveztetvén ki. — 

8.) A' fentebbi két pontok ezen gyűlés emlékezetében is felelevenítvén idősb Sehedius Lajos kir. t aná -
csosnak, — Szirmay Adám hétszemélynöknek és Jozéfy Pál tiszamelléki egyházkerületi püspöknek, kiket a' kérlel— 
hellen sors , — a ' m u l t évi egyetemes gyűlés óta az élők közül k i ragadot t , ,— felejthetlen emlékét; 

azon hála érzet és tisztelet tellyes kegyeletnél fogva, — mellyel ezen testület a' fentisztelt három 
jeles férfiaknak hosszú évek során 's kölünféie viszontagságok között az egyház és iskola körül 
szerzett bokros érdemeiknek tartozik, — áldást mondván hamvaikra, emléküket ezen j egyző -
könyv lapjain is örökíteni kívánta. — 

9.) A' 14-dikre B. Jeszenák János ur néhai Jeszenák János végrendelete végrehajtásáról szóló bizonyít-
vány kivonatát másolatban beadván, — 

az, az egyetemes levéltárba tétetni rendeletett. 
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ÍO.) A' 15-dikre mellyben a' tiszai egyházkerületnek meghagyatott , hogy a' Bodó alapítványról szigorúbb 
vizsgálatot, annak biztosításáról pedig czélszerü intézkedést 's az eredményről ide jelentést tegyen: — még tudó-
sítás be nem érkezvén: v -

a' nevezett egyházkerület buzgóbb eljárásra utasitatik. — 
11.) A' 17-dikre a' dunánftili egyházkerület részéről hátramaradásban lévő ágensi járandóságokra vonat-

kozólag jelenté a' jegyző, — mikép Jeszenák János ur végrendeletét is már közlötte ezen kerülettel; de ez nyi-
latkozatot nem adott: 

Tudomásul vétetvén, ezen hátramaradások a' -múltra nézve a' nevezett kerülettől tovább is szor-
galmaztatnak. 

12.) A' 18-dikra jelenté a ' j e g y z ő , mikép mind a' lipcsei egyetem az ottan létező olly alapítványoknak, 
— mellyekben magyarok részesülhetnek, megtudása; mind a ' há l á i a' Leopoldféle alapítvány mibenléte felvilágosí-
tása végett hivatalosan megkerestetvén; — az elsőtől olly válasz érkezett légyen, — mikép az ott létező dijjak és 
javadalmak, — mellyekben a' tanuló ifjúság részesülhet, olly számosak, hogy azokat egy lajstromba foglalni l e -
hetetlen; hanem figyelmeztet a' következő czimü munkára, „btV <Stt>enDiVn iiiid t>aä (áonyíct auf ber Umuermcir l 'eó 

!>on íftujiaü íflooípf) Ulcfermamt, Seíp^fg bet Xanbner 1847" mellyben a ' fennál ló alapítványok körülményesen leirva 
találtatnak; a' hálái pedig válaszolja, — mikép a' Leopoldféle alapítvány 1791-ben 1000. d. arannyal felállíttatván, 
fele 1825-ben Porosz országnak engedtetett által; ebből egy fő ösztöndíj 52 tallérral és két apróbb díj 26 tallérral 
3 évre adaiik austriai tartományokbeli evang. hittanulóknak olly f o r m á n , hogy cseh , német és galiczia tartomány-
belieknek adatik elsőbbség és csak ezek nem létében osztathatik a' többi császári, kir. tartománybelieknek is. — 
— Továbbá ugyan ezen hálái, gryphisvaldi és jénai egyetemek ottan a' közelebbi évben 's még jelenleg is tanuló 
ifjaink magaviseletéről és tudományokbani előmeneteléről jelentést tesznek. — Végre Szeberényi János püspök ur 
felemlíté , mikép ő a' Lipcsei egyetemnél fennálló alapítványok kimutatását tárgyazó kéziratot adott volt által egy al-
kalommal boldogult Schedius Lajos urnák, melly iratai közül kikeresendő volna: 

Tudomásul vétetvén, a' lipcsei egyetem alapítványairól szóló fentebb idézett munka az 
egyetemes levéltár számára megszereztetni és Schedius Lajos ur irományai közül az ezen a la-
pítványokra vonatkozó iromány kikerestetni és szinte a' levéltárba tétetni ; az ifjainkról telt tudó-
sítások pedig püspök uraknak másolatban kiadatni rendeltettek. — 

Î3.) A' 19-dikre jelenleg ifjaink által nem látogatott külhoni egyetemeknél lévő alapítványoknak más lá-
togatottabb egyetemekhez leendő áttétele magán küldöttség által mind eddig nem eszközöltethetvén: 

Cultus minister ur meg fog kéretni az iránt, hogy először a' külhoni egyetemektől az 
ott létező mindennemű alapítványokról, dijjakról és javadalmakról hivatalos uton szerezzen m a -
gának-velünk is közlendő tudomást : másodszor szinte hivatalos uton szíveskedjék a' külegyete-
meknél kieszközölni, — hogy ifjaink számára alapított olly díj jak, mellyek jelenleg nem láto-
gatott egyetemekhez volnának kötve, ifjainknak még akkor is szolgáltassanak k i , — ha azok más 
látogatottabb egyetemekben tartózkodnak. 

14.) A' 20-dikra a' róth-teleki alapítványi tőkék jegyzékét folytonosan szem előtt kívánván tartani a' ke rü -
letek , az továbbá is ide iktattatik , u. m. 

pengő forint. 
1.) Szúnyog Jenő urnák pestmegyei Hidegkúti birtokára, melly 24 ,700 pftra becsülte-^ 

te t t , 's semmi adóssággal nem terheltetet t , első helyeni betáblázás mellett adatott — 5,000 
2.) Gerstel Károly pesti polgárnak 's nejének Heinz Alojziának sz. kir. Pest városában 

a' Leopoldvárosi váczi uton 377. sz. alatti házára , melly 25 ,190 pftra becsültetett 's 788ít pftal 
terheltetett, betáblázás mellett adatott — — — — — 2,000 

3.) Kasselik András pesti polgár és ácsmesternek és nejének Schmid Annának sz. kir. 
Pest városában a' Leopold városban 88. 89. és 90. számok alatti 's a' váczi uton találtató üres 
ház fundusaikra 's egyiken lévő épületre, mellyek 8676 pftra becsültettek 's mellyekre 1518 pft 
volt betáblázva, —adato t t betáblázás mellett — — — — — 2 ,000 

4.) Czimmerman Jósef pesti polgár 's kalapos mesternek 's fiainak sz. kir. Pest városá-
ban belvárosi Kecskeméti utczában 5 t 0 . sz. alatt fekvő házára és Ferencz külvárosi iillői uton 
804. sz. alatt fekvő üres fundusára, mellyek öszvesen i 4,429 pftra becsüllettek és 7,H00 pftal 
terheltettek, ezen teher utáni betáblázás mellett adatott: — — — 8,000 

5.) Szirmay Ádám urnák 's nejének Gyiirky Johanna asszonynak sz. kir. Pest városában, 
belvárosi egyetemi utczában 191. sz. alatt fekvő házukra, melly 41 ,720 pftra becsültetett 's 
6,140 pft. betáblázott adóssággal terheltetett, ezek utáni betáblázás mellett adatott — 8,000 

6.) Kubinyi Ludovica asszonynak néhai Prónay János özvegyének, ugy is mint Jósef 
fia természetes és törvényes gyám annyának, és már tellyes korú István fiának, Nógrád Vár-
megyében kebelezett Bomhány helységében 's Bodonyi pusztában találtató 's az épületeken kiviil 
37,660 pftra becsült és semmi adóssággal nem terhelt 's pertől mentes jószágra adatott — 5,000 

7.) B. Wesselényi Miklós urnák Közép-Szólnok vármegyében kebelezett Nagy Sólymosi 
's Czinnyei birtokára, melly épületeken 's gyümölcsösön kívül 27 ,570 pftra becsültetett 's semmi 
adóssággal nem terheltetett , — adatott első" helyű betáblázás mellett — — — 10,000 

Öszvesen 40 ,000 

15.) A' 2 l -d ik re , mellyben a' tiszai egyházkerületnek meghagyatott, hogy a' lőcsei tanárok ellen emelt 
azon vádat — mintha az ottani ifjak magyar társulatát megszüntették, a' tótot pedig meghagyták volna, tegyen 
vizsgálatot 's annak eredményét ide jelentse fel: ugyanazon 

kerület részéről jelentetvén, mikép a' lőcsei tanítók ezen vád alaptalanságát az egyházkerület 
előtt igazolták, az megszüntetettnek kijelentetik. — 

16.) A' 22-dikre, mellyben az átmenetel 's vegyes házasságok kihirdetése 's összeadása tárgyában az i844 : 
t cz. rendeletével egybehangzó 's egyforma aljárás sorát meghatározó utasítás készítése elrendeltetett; ámbár a' val-
lás dolgában hozott ez évi 20-dik t. cz. minden törvényesen bevett vallásokra nézve a' tökélletes egyenlőséget és 
viszonosságot megállapitá : de miután ezen gyönyörű elveket a' törvény nem alkalmazza, — sem az 1844: t. cz. 

t * 



világosan nem rendelkezik a' vegyes házasságokról, most is gyakran fordulnak elő esetek, — mellyek törvény által 
meghatározva nincsenek : 

A' ministerialis értekezlet előkészítésére kiküldött választmány megbizatik, hogy az 
1848: 20. t. czikben kimondott egyenlőség 's viszonosság elveinek a' vegyes házasságok kihir-
detése 's öszreadása körül előforduló esetekre való részletes alkalmazásáról készítsen törvényja-
vaslatot, mellynek az országgyűlés elébe terjesztés végett Cultus minister ur az értekezletre menő 
követeink áltai felkéressék. 

17.) A' 29-dikre Taubner Károly lombard-velenczei evang. tábori lelkésznek Veronából f. é. Junius 3 0 -
káról irt tudósítása olvastatván; mellyben jelenti, hogy azon levelekre, — mellyeket a' háborús események kez-
detétől, az olasz földön lévő fiaik és véreik után tudakozó hitsorsosu szülék és rokonok hozzá intéznek, — a' t á -
bori korházakban éj nappali elfoglaltsága miatt nincs szün órája válaszolni; továbbá, hogy a' magyarhoni evang. 
hadfiak a' vallás vigaszait nem nélkülözik, sőt részt vesznek abban a' lengyel , morav , osztrák, cseh, — és a' 
fogoly piemont valdensi és franczia schveiczi hitsorsosink ; — 's minthogy jelenleg a' magyarhoni reformât, kato-
náknak a' seregnél nincs papjok, ezeknél is lelkipásztorkodik; végre bár milánóban minden holmijét és keresmé-
nyét elvesztette 's nagy Ínséget szenvedett 's jelenleg is tapasztal, — a' terhes munkát még is birja. 

Tudomásul vétetett. 

18.) A' 33-dikra Mária [Dorothea főherczeg asszony néhai b. e. Jósef Nádor és főherczeg özvegye a r 

mult évi egyetemes gyűlésből hozzá intézett 's férje elhunyta fölötti fájdalmunkat tolmácsoló levélre köszönő választ 
adván, az tudomásul vétetett. 

19.) A' 35-dikre ja' róth-teleki szorgalom díjjak kiosztását 's Krausz Károly iskolai közpénztárnok ur 
számadásai megvizsgálása végett kiküldött vslasztmány jelenti : 

a.) Mikép a' ró th- te leki ösztöndíjjakat a' fennálló rendszabályok szoros megtartásával, a' pozsonyi, eper-
jesi , késmárki, selymeczi, lőcsei és szarvasi főiskolák növendékeinek kiosztá ; a' sopronyi fóiskolabeli ifjaknak j á -
randó díjjakat azomban kinem osztotta azon okból, mivel hiteles tudomása volt arról , hogy ezen ifjak vizsgálat 
tétel nélkül szétoszlatták magokat 's bizonyos kihágás miatt egyházkerületi vizsgálat alatt volnának; egyébbiránt r é -
szükre 7 díjjat függőben tartott addig, míg a' vizsgálat eredményéről az illető, kerület által értesítetni fog. — T o -
vábbá mivel több iskolák részéről értesítetett a' választmány, hogy a' közvizsgák ministeri rendelet következtében 
ezen dijjak kiosztásakor részben már megtartattak 's mire a' díjjak elküldethetnének , — az ifjak szét fognának osz-
lani; — a' díjjak elküldését átaljában a' bekövetkező tanév elejéig felfüggesztette. Ezzel kapcsolatban a' selymeczi 
főiskola igazgatója által jelentetett, mikép ezen iskola részéről ajánlott 's díjjal is jutalmazott Sparnenfis Jenő az 
ajánlás után Aprilban tanítója ellen botrányt követvén el , az iskolába járást elhanyagolta 's vizsgát sem állott l é -
gyen ki ; miáltal magát a' néki osztott ösztöndíjra érdemetlenné tevén, — azt az ajánlottak közül más érdemesb-
nek adatni kéri : 

A' választmány ezen eljárása helyeseltetvén, — miutár az ösztöndíjban részesülé' több 
iskolák jelenlévő igazgatói 's tanárai az ifjak szükségei fedezése tekintetéből a ' kiosztott ösztön-
díjjaknak még ez alkalommal kezekhez leendő adatását szorgalmazák, azok kiadatása elrendel-
tetett; — utasitatván a' választmány, hogy a' selymeczi iskolában Sparnensis Jenő helyett más 
érdemes ifjúnak ossza ki az annak szánt ősztöndíjt. 

b.) Ugyanazon választmány jelenti , mikép Krausz Károly úrnak az iskolai közpénztárról 1847-dik évre 
készített számadását megvizsgálván , azt minden észrevétel nélkül helyesen készültnek 's az egész pénztárt tökélle-
tes rendben lenni találta ; mihez képest nevezett pénztárnok urnák a' felmentő levél kiadandó volna. — Megje-
gyezvén , hogy a' pénztári maradvány 268 pftot. 34 krt , az öszves tőkék pedig 53675 pftot. 46 krt. tesznek: 

Tudomásul vétetik 's a' választmány eljárása helyeseltetvén, nevezett pénztárnok úr 
az 1847—diki számadás terhe alól felmentetik. — 

c.) Ugyanaz jelenti, hogy a' tanári pályára készülő 's külhoni egyetemekre kimenő ifjak számára alapított 
Lissovényi dí j , évenkint 60 pft , — ürességbe jővén; minthogy arra csak egy folyamodó jelentkezett, kinem osz-
tatott ; hanem püspök urak felhivattak , — hogy miután ezen díjra legérdemesb ifjakat közelebbről ők ismernék , 
illyeneket ajánlanának 's folyamodásaiknak a' választmányhoz leendő benyújtására utasítanának : 

Tudomásúl vétetvén, a' választmány ezen dtj kiosztásával továbbra is megbizatik ; — 
addig is a' befolyó kamatok a' tőkéhez csatoltatni határoztattak. — 

d.) Ugyanaz jelenti, mikép özvegy Lovich Karolina asszony azon 400 pftok. lerovására, mellyel az egye-
temes gyűlésnek tartozik, pómázi szőlejét, mellyre ezen summa betáblázva van, — miután sem a' szőlőt nem mi-
veltetheti, sem el nem adhatja, — sem taríozasától a' kamatokat nem fizetheti, természetben kívánja átadni az 
egyetemes gyűlés rendelkezése alá ; de azt a' választmái.y, einem fogadhatta : 

Tudomásul vétetvén: ezen szőlőnek kedvezőbb körülmények közt leendő eladalásától 
váratik. — 

e.) Végre ugyanaz jelenti, — mikép több rendbeli tőke summáknak per alatt létele miatt, a' befolyó 
kamatok a' pénztárra utalványozott fizetésekre nem lévén elegendők ; vagy a' róth-teleki alapítvány kamatiból meg-
gazdálkodott öszvegbőli födöztetésük rendeltessék el , — vagy a' fizetések szoritassanak meg : 

Megengedtetik, hogy a' róth-teleki tőke kamatinak feleslegéből előlegezéskép pótoltas-
sanak a' folyó fizetések ; de" az ezekre fordítandó summák a' most per alatt lévő tökékből idő-
vel be hajtandó pénzekből téritessenek meg a' róth-teleki alapítványnak. 

20.) A' fentebbiekkel kapcsolatban az iskolai választmány jegyzőkönyvei terjesztetvén elő ; ezek nyomán 
jelentetett, mikép a' "választmány id. Schedius Lajos úrnak ezen testület levéltárnokának időközben történt halála 
következtében az Őrizete alatt volt eredeti kötelezvényeket 's irományokat az 1837-dik évi Jun. 14-kén készült 
lajstrom szerint, melly mellett t. i. ezen okiratok a boldogultnak átadattak, az idő folytával hozzá jött okiratokkal 
együtt, örökösitől egy újonnan készített lajstrom szerint átvette 's azokat Kubinyi Ágoston úrnak, — kit a' vá-
lasztmány az egyetemes gyűlés jóváhagyása reménye alatt ezen okiratok őrzésére felkért volt, 's ki ezt szívesen 
és fogadta, szinte egy különös lajstrom mellett általadta. — Jelenti továbbá, hogy most tisztelt levéltárnok úr 
magát utasítással ellátatni kéri ; Kappel Frigyes úrnak pedig azon téritvényei , mellyek az adósok által már bevál-
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tott kötelezvényekről szólnak 's az itt átadott irományok közt találtatnak — néki visszaadandók volnának. Végre 
Ottlik László 100 vftos. és a' Kochanóczi gyülekezet 50 vftos kötelezvénye elidősülése ellen a' Váczi káptalan 
előtt óvást tett : 

Tudomásul vétetvén 's a' választmány eljárása helybenhagyatván, — Kubínyi Ágos-
ton úr az egyetemes pénztár kötelezvényei 's okiratai őrzésére tovább is felkéretett 's az általa 
e' részben kivánt utasítás kidolgozásával ugyan ő 's Radvánszky Antal, Kollár János és Hun-
falvi Pál urak megbízattak, — 's Kappel Frigyes úrnak szükségtelenné vált téritvényei kiadatni 
rendeltettek. Minthogy pedig b. Schedius Lajos úr egyszersmind az egyetemes gyűlés más b e -
cses gyüjteményü levél és könyvtárának is főgondviselője lévén, ezen hivatalok is betöltendők 
volnának, levéltárnoknak Kanya Pál tanár ú r , ki már több évek óta mint segédlevéltárnok 
működvén, jelenleg is ő visel gondot ezen gyütjeményre ; — könyvtárnoknak pedig Bauhofer 
György budai lelkész úr választatott meg olly formán, 'hogy miután ezen gyűjtemények az e d -
digi hely szűke miatt, hol , t. i. a' pesti gyülekezet épülete szobájában őriztettek, czélszerüen 
el nem rendeztethetvén, az illyenekben búvárkodni szeretők által nem használtathatnak ; ellen-
ben a' budai gyülekezet épülete teremében ezen gyűjtemény elhelyezésére 's megőrzésére elég 
biztos és tágos hely találtatnék: a' levél és könyvtár oda fog áthelyeztetni 's a' fent kine-
vezett két tárnok urak kölcsönös ellenőrködése mellett őriztetni. 

Ezen gyűjteményeink utóbbi években Mária Dorottya fő herczegasszony kegyes a ján-
doka által, — miszerint a' reformatióról irt mintegy 500. darab jeles könyvet, 's számos érde-
kes kéziratot saját költségén megvásárolván, az egyetemes gyűlés levél- 's könyvtárának a ján-
dékozá, nagy becsű kincsei szaporítatván, — tisztelt főherczeg asszonynak ezen kegyességéért 
forró hála szavaztatik. — 

Néhai Schedius Lajos örökösi boldogult attyok gyűjteményéből szinte több közérdekű 
's nagyobb becsű kéz és okiratokat, egy bemutatott különös lajstromba foglalva, ezen levéltár-
nak ajándékozván: ez is szives köszönettel fogadtatott, az átvételre Kanya Pál levéltárnok úr 
bízatván meg. 

21.) A' 37-dikre jelentetett, mikép a' váczi leánygyülekezetbeli levita buzgón folytatja a ' tanítást mind 
a' siket némák intézetében, mind a' katonai neveidében; de szegénységben pang; ugyanazért a' bányai kerület 
tovább is arra hivja fel az egyházkerületeket, — miszerint azon évi 80 vf to t , vagy is kerületenként 20 vftot, — 
mellyet a' siket némák eddigi cathechetájának fizettek, legalább pengő pénzre felemelve, — pontosan szolgáltat-
nák be néki ; — mellynek folytában a' bányai egyházkerület a' 20 pftot azonnnal megajánlá 's a' tiszamelléki is 
ígéré segítségét: 

Tudomásúl vétetvén, az egyházkerületek tovább is felkéretnek, hogy az igénybe vett 
20. vftot pengő pénzre emelve, — évenként küldenék be a' váczi levitának, mint az itteni 
siket némák tanítójának. 

22.) A' 38-dikra a' váczi siketnémák intézetére az egyházkerületek által befizetni szokott pénzek kezelé-
se 's annak kinyomozása végett, miért nem vétetnek fel ingyen protestáns egyének ezen intézetbe? — kiküldött 
választmány jelenti : mikép Yáczon a' siketnémák intézete igazgatójánál megjelenvén, tőle azon választ nyerték, 
hogy mivel az egyházkerületek befizetéseiket nem az intézet igazgatójához, hanem a' helytartó tanácshoz küldték 
b e , ő nála feljegyezve nincs, ki mennyit adakozott ezen intézetre, 's mint történik annak kezelése; ezt tehát a' 
helytartó tanács helyébe lépett ministeriumnál kellene megtudni ; — továbbá a' jegyzőkönyveket megtekintvén , 
tapasztalták, hogy 182% i838/9 és 1847/s években néhány ágostai hitvallású evang. nevendékek ingyen neveltet-
tek ezen intézetben és több magán alapítványok léteznek itt vallás külömbség nélkül ; végre azt javasolja a' vá-
lasztmány, — hogy ezután az egyházkerületek minden befizetéseket egyenesen az intézet igazgatójának küldjenek 
be ; megjegyezvén, hogy 5000 vf. befizetéssel mindenki egy növendék kinevezésére feljogosítatik. — Procopius 
György ágens úr szinte jelenti, mikép a' helytartó tanácsnál magán uton meg nem tudhatta, — mennyire rúgjanak az 
egyházkerületek által ezen intézetre befizetett summák ; ez iránt az egyetemes gyűlés nevében kellene folyamodni. 
Annyit kinyomozott mégis , hogy a' magán alapítványok tőkéje tészen — — 37,584 pftot, 
Ferencz királytól , a' hatóságoktól és mind a' 8. egyházkerülettől bejött — — 107,506 pft. 

Őszesen 145,090 pft. 

Tudomásul szolgálnak, de miután ki nem elégítők, ezen választmány ujabban is meg-
bizatik, kérje fel a' ministeriumot azon adatok közlésére, — mellyekből kitessék, mennyit 
tegyenek az egyházkerületeink adakozásiból begyült summák? vallyon nincsen-e jogunk a' fenn 
álló szabályok szerint ingyen növendék kinevezéséhez? Minden esetre pedig, miután folytono-
san adakozunk ez intézetre, gondoskodjék a' ministerium, — hogy hitsorsosink közül is tör-
ténjenek fizetés nélküli felvételek. 

23.) A1 39-dikre a' magyar ezredbeli evangyélmi katonák számára készítendő énekes könyveket illetőleg, 
jelentetett, mikép ezen énekes könyvek kéziratban elkészültek ugyan; — de a' forradalom közbenjötte miatt ki 
nem nyomattak 's szét nem küldettek: 

Most is fenforogván ezen énekes könyvek szüksége: kinyomatásuk iránt az ebbeli költ-
séget megajánlok u. m. gr. Zay Károly és B. Prónay Albert urak tovább is megkérettek; a ' 
nyomtatásra való felügyeléssel Stromszki Ferencz püspök és Schimkó Wilmos esperes urak b í -
zatván meg. A' könyveket azonban jelen háborús időben szétküldeni tanácsos nem lévén , mi-
vel könnyen elveszhetnének, — elküldésök függőben tartassék. 

24.) A' 40-dikre tanár urak felemliték , hogy a' vallás és közoktatás ministere , most közelebb kibocsátott 
rendelményében, az iskolai tanév kezdetét f. évi November 1-ső napjára tűzte ki; 's minthogy ez a' mi iskolai 
rendszerünkkel ellenkezik, kérdést tőnek: vallyon ahoz alkalmazzák-e magokat? — 

A' felhívott ministeri rendelet a' mostani rendkivüli esztendőnek tulajdoniiható 's kii-
lömben is csak a' latin iskolákra vonatkozható lévén , határoztatott, hogy tanár urak magokat 
ahoz alkalmazzák. 
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25.) A' 43-dikra jelentetett, mikép Dianovszky Károlynak a' thuráni gyülekezet ellen lefolyt perében h o -
zott egyházi törvényszéki Ítéletet, a' gyülekezet ellenszegülése miatt mindeddig végrehajtani nem lehetvén , ez iránt 
intézkedni kellene : 

Nyugodtabbak lévén már azon vidéken a' kedélyek, fő felügyelő úr megfogja a* Thu-
rócz megyei fő ispánt ezen ítélet foganatba vétele iránt keresni ; — és ha három hónap múl-
va ennek sem lenne kivánt eredménye: a' ministeriumhoz intéztessék folyamodás. 

26.) A' 45-dikre az Új-Verbászi gyülekezet több tagjai által Schmid István helybeli tanitó ellen folytatott 
's fellyebbezett pernek megvizsgálására kiküldött egyházi törvényszék jelenti, mikép ezen pert f. évi febr. 28-kán 
megvizsgálván, abban következő ítéletet hozott légyen: 

í t é l t e t e t t : 
I ' . » T i . 

Láng Keresztéi ponyvájának a' panaszlott fél általi eltulajdonítása a ' perbeli iratokból 
be nem bizonyulván, következéskép alperesre innét rovatni követelt 's hivatal átoli elmoz-
dítására ürügyül használni kivánt canonicus vétség, Láng Keresztélnek külömben is egyik v á -
doskodó félnek, L. alatti bizonyítványa ellenére fen nem forogván: alperes ezen vád terhe alól 
egyátalján felmentetik. 

Továbbá alperes által önártatlansága természetes védelme végett, Paksra Hofman G á s -
párhoz irt leveléből merített váda t , felperes III. szám alatti nyilatkozatában maga is mellőztet-
ni kívánván ; a' Keck örökösöknek, ön saját ügyökben tett 3. szám alatti bizonyítványa p e d i g , 
próba gyanánt nem vétethetvén ; de Yarga Pálnak 4. szám alatti bizonyítványából sem tűnvén 
ki alperesnek semmi fondorkodása ; — az ezekből következtetett gyanúsítás és vád alaptalan 
és helytelen volta miatt , alperes ezek alól is tellyesen felmentetik. — 

A' község házának építése alkalmával alperesnél tartott összejövetelek, a' felperesi 14. 
számú előadásnak , az N. N. alatti mutatvánnyal lett egybevetése után , — semmi bujtogatási y 

lázitási 's nyugtalanítási szándékra nem mutatván; de külömben is a' község házának egyszerű 
építése a ' többség által már az előtt elhatározva 's az urodalom által is megerősítve lévén, a l -
peres megrovatását magok után nem vonhatják ; ugyan azért ezen vád súlya alol is feloldoz-
tatik. — 

A* templomban alperes által szomszédjának súgva mondott botrányos szavak kiejtését ,, 
maga alperes is , ámbár módosítással elismerni láttatván , miután ez iránt a' perbeli szóváltások 
szerint sértetve érzett egyéntől bocsánatot kért és nyert , ez érdemben utólag felélesztett vád 
megszüntetettnek lenni tekintendő ; mindazáltal az efféle illetlen szóejtés , alperesnek, tekintve 
hivatalos állását, itt sem helyeseltethetvén : az ettőli ovakodásra 's az illendőségnek mindenkori 
megtartására utasíttatik. 

• * - v. * .. * • 

Schmidt György levelének feltörése inkább történetből és tévedésből, mint másnak á r -
tani kivánó szándékból eredettnek a' perbeli iratokból kiderülvén, e' részben alperes még a' gya-
nú terhe alól is felmentetik. — / "' 

Az urodalmi szérűn 1845-ben vásárlott polyva elhordásáról irt czédula koholásának, a* 
meg nem hitelesített i2 - ik tanúbizonyságra és 13-ik sz. alatti csak puszta gyanítást gerjeszthető 
okiratra alapított vád ja , az urodalmi Ispánnak, mint e' tárgyban legilletékesebb tanúnak H. H. alat-
ti meghitelesített bizonyítványa által tellyesen elenyésztetve lévén, alperes ennek terhe alól is f e l -
mentetik. — 

Mindezekből tehát kiderülvén az, hogy alperes , jelen perben ellene felhozott 's nagyobb-
részint nem is az ő hivatalos köréből , mellyet számos hiteles bizonyítványok tanúsítása szerint j e -
lesen betölt, keletkezett ; — mint inkább annak kivülötte a' társas élet érintkezéséből szándéko-
san felkeresett 's nagyítva és gyanúsítva alperes tekintélyének az egyház és tanuló iQuság előtti 
csökkentésére sőt aláásására irányzott 's ezen ifjúságnak tanítója ellen, kinek hálával tartoz-
nék , vádaskodólag lett felléptetése által , az erkölcstelenség magvának elhintésére szolgáló a l ap -
talan 's helytelen vádakkal támadtatott meg 's a' tanitó sikeres működéséhez megkívántató nyu-
galmas lelkület háborgatásával több éven keresztül nyugtaianítatott : nem csak mind ezen vá -
dakra nézve bűntelennek Ítéltetik; hanem az előmutatott bizonyítványok szerint, eddig dicsére-
tesen és jó sikerrel viselt hivatalában, minden megrovás, — téritvény adás, vagy hivatal c s e -
rélés mellőztével, tovább is megerősítetik, sőt méltatlan zaklattatása, 's hurczoltatása miatt és 
oknélküli költségeskedése tekintetéből alperesnek megtérítendő 's bíróilag 100. az az száz ezüst 
forintban megállapított perköltségben a' felperes egyház marasztaltatik,, felhagyván az egyháznak 
azon megfeddésre méltó egyes tagjai ellen, — kik magányos érdekből személyes szenvedélytől 
az egyház nevét jelen per indításánál 's folytatásánál netalán bitorolták, — viszkeresete ; — 's 
ennyiben változván, többire pedig helybenhagyatván az egyházkerületi törvényszék Ítélete : mind-
ezekre nézve a' végrehajtás elrendeltetik, 's ennek foganatosítása végett jelen per az illető e s -
perességhez visszaküldetik. 

Tudomásul szolgál. 
27.) Ezzel kapcsolatban felvétetett ugyan azon Schmid Istvánnak folyamodása, mellyben panaszolja, bogy 

az Uj-Verbász gyülekezet tagjai nemcsak a' fentebbi hitéletnek végrehajtására kiküldött esperességi küldöttségnek 
ellenszegültek 's ezt gúnnyal illették, hanem folyamodó lakását erőhatalommal megtámadván 's mindeneket 
összetörvén őt 's családját futásra kényszeritették, kérvén oltalmat 's a ' f en tebbi Ítéletnek foganatot szereztetni: 
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Meg fög kerestetni a' ministerium, hogy egyházi törvényszékeink e' perben hozott Íté-
leteinek , mihelyt a' körülmények engedik, Bács 'Vármegye által szükség esetiében hatalom kar-
ral is eszközöltessen foganatot. 

28.) A' 45-dikre a' B. Gyarmati gyülekezetnek iskola tanítója ellen ide fellebbezendő perében, a* múlt 
évi egyetemes gyűlés által kinevezett törvényszék tagjai közül Gosztonyi Miklós elnök, Benyovszky Péter, Sztrokay 
Antal, Székács József és Bauhofer György urak az ezen pert vizsgáló kerületi törvényszéknek is tagjai lévén, ezek 
helyett elnöknek: 

B. Podmaniczky László, — közbiráknak Graf Károly , Zsivora György, Dubraviczky 
Simon j Schimko Wilmos , Spissák György, Kuzmányi Károly, Plech János, Karsay Sándor úrak 
neveztettek ki, olly utasítással, hogy a' jövő Aug. 30-kán tartandó egyetemes gyűlést mege-
lőző napon az az Aug. 29-kén üljön össze a' törvényszék 's vizsgálja meg ezen pert, tudósítása 
elváratván. 

29.) Tudomására jutván ezen gyűlésnek , hogy a* cultusminister az országos képviselők elébe egy nép-
nevelési törvény javaslatot terjesztett, melly reánk nézve több tekintetben sérelmes; minthogy az 1848-dik 2ü-dik 

t. cz. az ott letett egyenlőségi 's viszonossági elvek részletes alkalmazása iránt minket kihallgat-
tatni rendelt 's ennek következtében tisztelt Minister úr testületünk követeit folyó évi Sept. 1-ső 
napjára az egyházi és iskolai reform tárgyában tartandó értekezletre Budapestre meghívta és ezt 
be nem várva, mielőtt minket kihalgatott volna, terjesztette elő a' fennebbi törvényjavaslatot, 
mellynek pontjai ellen több lényeges észrevételeink volnának : a' képviselők háza elnökének je-
lentessék ki ezen javaslat fölvétele elleni tiltakozásunk 's kéressék meg, jelentené ki a' képviselők 
háza előtt eme tiltakozásunkat 's igyekezzék a' dolgot oda vezérelni, hogy iskolai reform tárgyá-
ban kihalgattatásunk előtt törvény ne alkottassék. 

30.) Az ezen jegyzőkönyv 1-ső pontja alatt a' ministerialis értekezletnél irányúi szolgálandó vezéreszmék 
kidolgozására kiküldött választmány, megbizatásábani eljárásáról jelentést tészen 's az általa kidolgozott munkálatot 
bemutatja ; — melly is pontonkínt felolvastatván s megrostáltatván : 

némelly módosításokkal helybenhagyatott 's hogy mielőbb a' kerületek tudomására jusson, ezen 
jegyzőkönyv első pontjával együtt külön, ezer példányban kinyomatni 's nem csak saját egyházke-
rületinknek, ide értve az erdélyit is , kiosztatni, hanem a' helvét hitvallású püspököknek és az unit. 
püspöknek is számos példányokban megküldetni határoztatott, — azon világos kijelentéssel, — 
hogy ezen dolgozat a' f. évi Aug. 30-dikára kitűzött egyetemes gyűlésen, a' még addig netalán 
felmerülő új eszmékkel bővítethetik 's módosítathatik. 

31.) Procopius György egyházi ügynöknek az előbbi kormányszék 's mostani ministerium előtt a' lefolyt 
évben előfordult 's testületünket illető ügyekről tett jelentése olvastatott, — mellyből kiemelendő, — hogy házassá-
gi engedélyekért a' mostani ministerium átaljában 7. pft. díjt veszen 's ezen fizetésről i s , — ha ki szegénységéről 
bizonyítványt előmutat — felmentetik ; — 

Tudomásúl vétetvén, a' házassági engedélyért folyamodni kivánó szegények az egyház-
kerületek utján figyelmeztetnek , — hogy kérelmük gyorsabb sikeresítésére a' szegénységökről 
szóló bizonyítványt mindjárt folyamodásaik mellé csatolják. 

32.) B. Podmaniczky Lajos ú r , — az aszódi gyülekezet felügyelője az iránt folyamodik, — hogy miu-
tán a' pestmegyei esperesség és az aszódi gyülekezet közt fenforgó papválasztási ügyben, a' bányai egyházkerület az 
esperességnek politicai uton hozott azon határozatát, melly szerint folyamodót kihallgatás nélkül az aszódi gyülekezet 
felügyelőségétől elmozdította, az egyházkerületi küldöttségnek ezen ügyben tett hivatalos tudósítását fel sem olvasva, 
— ugyanazon pestmegyei ez ügyben érdekelt esperesség egyházi törvényszéke elébe utasította; — ezen lényeges 
forma hibák miatt, a' bányai egyházkerületnek hagyassék meg , hogy mivel ezen ügy halasztása könnyen csendhá-

^ borgatást sőt nyilvános fellázadást is vonhatna maga után , — azt azonnal tartandó kerületi kisgyülésen újra vegye 
fel 's a' politicai uton ejtett hibát, — szinte politicai rövid uton orvossolja: 

Minthogy a' bányai egyházkerületnek jelen volt követei hivatalos kijelentése szerint, azon 
egyházkerületi gyűlésben, melîyben ezen ügy tárgyaltatott, a' kerületi küldöttség tudósítása fel 
nem olvastatott 's figyelembe nem vétetett; hanem a' többi iratokkal együtt az esperességi tör-
vényszékhez utasítatott ; — továbbá , — hogy az aszódi lelkész Mikulás Dániel, kinek választatá-
sából ezen panaszos ügy keletkezett, — kijelentette volna, mikép ő csak f. é. Aug. végéig ma-
radna meg aszódon 's miután a' világi felügyelő is esperességileg el volna hivatalától mozdítva, 
— ezen gyülekezet majdan lelkész és felügyelő nélkül fogna maradni és ezen ügy elintézésének 
halasztása még több zavarokat okozhatna a' külömben is felingerült gyülekezetben; ugyanazért ezen 
folyamodás olly meghagyással tétetik által a ' bányai egyházkerülethez, — hogy mielőbb tartson 
kerületi gyűlést s ott a' kerületi küldöttség hivatalos tudósítása tárgyalása 's kellő figyelembe véte-
le mellett, — ezen kérelmet intézze el. — 

33.) Gömör-Kis Honttal t. e. Ymegyében keblezett hét ágostai hitvallású gyülekezetek lelkészeinek a' mi-
nistenumhoz nyújtott abbeli folyamodását, hogy mivel az eddig általok bírt papi tízed megszűntével egész ételmöket 
elvesztették, az országgyűlés rendelkezéséig ellátásukról a' ministerium gondoskodjon, — cultus minister úr azon 
meghagyással utasítván főfelügyelő úrhoz, — hogy egy haladék nélkül kfküldendő bizottmány által, az illető közsé-
gek s lelkészeik között, ezeknek a' jövő országgyűlésig mikinti ellátásuk iránt barátságos egyezést eszközölni, egy-
szersmind pedig azon körülményt, vallyon a' községek vagy pedig magok a' lelkészek voltak-e a' papi tízednek bir-
tokosai 's illetőleg haszonbérlői? — az eredeti szerzés czimnek és a' lelkészek meghívó leveleinek tekintetbevéte-
lével tisztába hozni igyekezzék; az eredményről jelentést teendő ; — ennek folytában főfelügyelő úr jelenté, mikép 
a bizottmányt kiküldötte; de az mind eddig nem tett tudósítást. 

A tiszai egyházkerületben idő közben megválasztott Püspök úr azon már főfelügyelő úr 
által kinevezett bizottmányhoz elnöknek ezennel kiküldetvén, oda utasitatik, hogy magát azon 
küldöttséggel érintkezésbe téve, ugyan azt mielőbb hivja össze, 's még f. évi Aug! végéig a mi-
nisteri rendelmény szerint járjon el ezen ügyben 's tudósítását főfelügyelő úrhoz küldje b e , ki 
azon esetben ha a' folyamodók és gyülekezeteik közt egyesség nem eszközöltethetnék, kérje fel 
a ' ministeriumot, hogy ezen lelkészek fizetéséről minél gyorsabban rendelkezzék. — ' 

2* 
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34.) A' volt kir. Helytartótanács még mult 1847-dik évi kisasszony hó 3 l -én 36506. sz. a. kelt 's felol-

vasott intézvényében Haubner Máté dunántuli egyházkerületi püspök abbéli folyamodványát, mellyben a' sopron vá-
rosi gyülekezetet azon tettéért, hogy lelkészi választáskor a' kijeleltek névsorát néki bemutatni elmulasztotta, — rend-
re igazítatni 's magát állásában gyámolítatni kéri, — ezen gyűlésen leendő tárgyalás, külömben pedig véleményes 
jelentés tétel végett ide általküldvén : 

Minthogy a' dunántúli egyházkerület követe hivatalos nyilatkozatához képest ezen pana-
szos tárgy most közelébb barátságos egyesség által elintéztetett: ezen folyamodás tárgyalásá-
nak szüksége is önkint megszűnt. — 

35.) Michnay Endre a* pozsonyi főiskola igazgatója az iránt folyamodik, — hogy mivel a' mostani viszo-
nyok közt a' pozsonyi lyceumbeli alumneum felsegélésére gyűjtendő adományok beszedőit kiküldeni tanácsosnak nem 
vélte, nehogy ezen segedelmek elmaradása esetében a' szegény tanulók sorsa nehezítessék, ezen segedelmek begyűj-
tése az esperességek utján eszközöltessék : 

Ezen kéremény az egyházkerületek buzgóságába ajánltatik 's felhivatnak, hogy esperes-
ségeik utján az ezen főiskola alumneuma számára más években adni szokott segedelmet gyűj-
tsék be 's az illető helyre szolgáltassák be. — 

36.) Dianovszky Andor volt neczpáli segédpap az iránt esedezvén, — hogy a' közte és Justh József mint 
a' neczpáli egyház felügyelője közt fenforgó pörben két ízben érkezett kir. intézvényre adott válasza nevezett Justh 
József úrnak — mint szinte a' Thurócz megyei esperességnek és a ' dunáninneni egyházkerületnek — adassék ki 
néki : 

A' dunáninneni egyházkerület ezen folyamodás áttétele mellett, ezen kéremény tellye-
sitése végeit megkerestetik. — 

Jegyzette 

I l l é s Á d á m , 
egyetemes gyűlési főjegyző. 
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