
A magyarhoni ág. hitvallású evangélikusok négy egyházkerülete 1864. 
évi aug. 24. 25 s 26. napjain sz. k. Pest városában méltóságos tót prónai 
s blatniezai báró Prónay Gábor ur egyetemes egyházi és iskolai fő fel-
ügyelő és főtisztelendő dr. Székács József ur bányai egyh. ker. superin-
tendens iker elnöklete alatt tartatott egyetemes egyházi közgyűlésének 

J E G Y Z Ö K Ö N Y V E . 
Jelenlévők 

A dmiántali egyházkerületből: 
Radó Lajos egyházkerületi 
Kis Sándor győrinegyei esperességi 
Perlaky Gábor zalamegyei esperességi 
Perlaky Dániel győr városi gyülekez. 
Berzsenyi Miklós, 
Szeniczey Ferencz, 
Zmeskál Sándor, 
Nagy Pál , 
Ifj . Radó Lajos, 
Radó Kálmán. 
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Szedenics György veszprémmegyei 
Kirchknopf Mátyás felsQ vasmegyei 
Schláining Károly tolnamegyei í 
Udvardy József Fehérkomárom megyei) 
Schneiker Jakab lelkész, 
Schneider Károly lelkész, 
Pá l fy József soproni képezde igazgató. 
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A dniiánliineiii egyházkerületből : 
Szentiványi Márton egyházkerületi 
Szentiványi Adolf liptó megyei esperességi 
Major Pál moson megyei esperességi 
Jeszenszky József a pozsonyi fő tanoda másod 

felügyelője, 
Kohányi Rudolf, 
Toperczer Rudolf. 

Geduly Lajos superintendens, 
Klszák János nyitramegyei alesperes, 
Lichner Pá l a pozsonyi főtanoda igazgatója^ 
Csecsetka Sámuel pozsonyi tanár, 
Kámory Sámuel pezsonyi tanár . 

A bányai egyházkerületből : 
Desewífy Ottó egyházkerületi 
Kubinyi Ferencz buda-pestvárosi esperességi 
B. Podmaniczky Armin pestmegyei espe-i 

rességi 
B* Podmaniczky Frigyes békés megyei es-

perességi 
Kosztolányi Károly barsmegyei esperességi 
Fabiny Theofil kir. hétszemélynök s pesti 

egyházi 
B. Podmaniczky László, 
Boczkó Dániel, 
Hunfalvy Pál , 
Tatay Pál bányakerületi fő és egyet, gyül. 

teletbeli jegyző, 
Gregus Sámuel, 
Balassa István, 
Dr. Szontágh Kálmán vallási ügynök. 
Dr t Szontágh Ábrahám. 
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Jnhász Ferencz pesmegyei 
Lang Mihály budapesti 
Frint János bánsági al-
Fabó András agárdi 
Handel Vilmos selmeczi 
Draskóczy Lajos H. M. vásárhelyi 
Zelenka Pál irsai 
Tatay István a szarvasi főtanoda igazgatója, 
Kanya Pál egyetemes levéltárnok, 
Batizfalvy István pesti gymnas. igazgató, 
Torkos László, ) 
Horváth Zsigmond, 
Szénási Sándor 
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A tiszai egyházkerületből : 

Máday Károly superintendens, 
Czékus István kerületi főjegyző és gömöri főesp. 
Limberger István egyetemes tiszteletbeli s kerül. 

jegyző, 
Reguly Pál , klenóczi lelkész, 
Jungmann Dániel rimaszombati lelkész, 
Palcsó István késmárki tanár, 
Steiner Sámuel késmárki tanár, 
Noszág János a nyíregyházi tanítóképezde igazg. 

s több világi s egyházi urak, s edvi Illés Ádám ezen gyűlés világi főjegyzője és 
Torkos Károly békési esperes s ezen gyűlés egyházi főjegyzője : 

Mely alkalommal a templomban tartatott buzgó áhítatosság után. a 
gyűlés a pesti évangyélmi egyház által újonnan emelt nagy díszteremben meg-
nyit tatván : 

1) Világi elnök ur ő méltósága az egybegyűlt egyházkerületeket lelkes 
beszéddel üdvözlé, megemlítvén, mikép fájdalmas érzés tölti el keblünket, midőn 
még mindég azon viszályokkal találkozunk egyházunk kebelében, melyek ennek 
kormányzatát nehezítik ; s bár mennyire igyekezett azokat elhárítani : minden tö-
rekvései eredmény nélkül maradtak s csak puszta Ígéreteket nyer tünk; azonban 
kötelességünk ezen akadályokkal törvényeink korláti közt megküzdeni, bizton 
várhatván, hogy az anyaegyháztól elszakaszkodott töredékek szerkezete, melyben 
régi autonom intézményeink hiányoznak, önmagában öszve fog omlani. Ezután ő 
méltósága évi működéséről számolván, terjedelmes tudósításából a következő fő-
pontok kiemelendők, u. m. 

a) Mikép a mult évi egyetemes gyűlési jegyzőkönyv nyomtatott pél-
dányainak kiadatása ellen sajtórendőrileg támasztott nehézség és tilalom őméltó-
sága közbevetése folytán 1863-dik évi november l - jén 14 ,861 . szám alatt érke-
zett kir. helytartói levél következtében megszüntetett légyen. 

b ) Iskoláink felterjesztett kimutatásaira a n. m. in. k. helytartótanács-
tól több rendbeli leiratok érkeztek, melyek annak idejében az egyes egyházkerü-
letekkel közöltettek. 

c) Fájdalommal jelenté, mikép egyházi sérelmeink terén egy lépéssel 
sem állunk kedvezőbben, mint egy évvel ezelőtt. — A mult évi egyetemes gyűlés 
9-dik pontjában kiküldött küldöttség legalázatosabb feliratunkat ő cs. kir. apóst. 
Felségének 1863 . évi november 15-én benyujtá s bár ő Felsége szokott kegyes-
séggel fogadván a küldöttséget, biztositá. hogy kérelmeinket rövid időn érdemle-
ges legmagasb elintézése tárgyává teendi ; mind ekkorig azonban választ nem 
nyert. Ezen feliratunk pártolására a református testvéreket is felkérvén, azok 
viszonzásul közlötték velünk a tiszáninneni lielv. hitvallású egyházkerületnek 
sérelmeink tárgyában legmagasb helyre intézett fel iratát , és jegyzőkönyvüket, 
melyért is köszönetünket nyilvánitá ő méltósága. 

d) Az egyetemes gyűlési jegyzőkönyv egyes pontjaira leérkezett n. m. 
m. k. helytartótanácsi intézmények elő fognak terjesztetni» 

e) Iskolai látogatásokat ez évben a bánya kerületi selmeczi és szar-
vasi főgymnasiumokban akarván ő méltósága teljesíteni, ezt, a sanyarú tavali évet 
figyelembe véve, jobbnak tartá a jövő évi vizsgákra elhalasztani. 

f) A magyar nyelvtani pályakérdésre egy munka érkezett be , mely 
Hunfalvy Pál bizottmányi elnök urnák megbirálás végett kiadatott , 

g) A „tranoszcziusz" énekes könyv tárgyában Bucsánszky Alajos jogta-
lan utánnyomatása ellen a, n. m. m. k. helytartótanácshoz folyamodás intéztetett, 
melynek eredménye váratik. 

h) Az egyetemes egyházi törvényszék ez évben négyizben járt el fon-
tos hivatásában, melynek Ítéleteit bemutatja. 

i) Hodzsa Mihály Liptó-szentmiklósi, hivatalától elmozdított lelkész 
ügyében legfelsőbb helyről érkezett kifogásokra felvilágosító nyilatkozat adatván, 
az erre vonatkozó levelezések elő fognak terjesztetni. 

k) A tanári vizsgákra vonatkozó utasításokat a kerületekhez elküldötte, 
s az egyetemes pénztár megkimélésével ő méltósága egyforma hivatalos pecséte-
ket és bizonyitványi mintákat készítetett. 

Berzeviczy Egyed kerületi gyámintézeti vil. elnök 
s pénztárnok, 

Kubinyi Ödön kishonti esperességi felügyelő, 
Latinák Rudolf több gömöri egyházak felügye-

lője, 
Marké János gömöri esperességi pénztárnok. 
Mihalik Pál több gömöri egyházak felügyelője. 



I) Az lSßVj -d ik évre szóló iskolai kimutatások még eddig be nem 
érkezvén, a 11. m. m, k. helytartótanácshoz fel nem terjesztethettek, sem a levél-
tárba nem tétethettek. 

m) A berlini evang. olcsó könyvkiadó társulat megkeresése foiytán, 
ezen könyvek czélszerü terjesztése iránt intézkedett. 

II) Az egyházi zenetéren Nagy Lajos nyíregyházi tanitó urnák megje-
lent előjátékos gyűjteményét dicsérettel feleinlité és ajánlá. 

0) A népiskolai szervezet kiadása iránti szerződés Hornyánszky és 
Hummel nyomdász urakkal megköttetett. 

Végre örömérzését fejezi ki a diszes terem felett, melyben ma tartatván 
a legelső egyházi tanácskozmány, annak mintegy fölavattatását üljük, és a mely a 
pesti evang. egyház áldozatkészségének és buzgóságának dicső emléke gyanánt tün-
dökölvén, azon óhaját fejezé ki, hogy ez legyen dicső színhelye az evangyelmi 
egyetértésnek és üdvös tanácskozásainknak, és az Isten^ áldása lebegjen ezen egyház 
felett. Melyre Fabiny Teoíil ur hétszemélynök és a pesti magyar-német egyház 
közfelügyelője hála érzettel megemlítvén, mikép ezen u j épület keletkezését főleg 
Benedek Lajos császári kir* táborszernagy ő excja abbeli kegyes közreműködésé-
nek köszöni, miszerint az ezen új épületnek alapul szolgáló katonai sütőházi telek 
a pesti evang. egyház részére megszereztethetett ; a pesti evang. egyház nevében 
elnök ő méltósága szives elösmerését megköszönve, a pesti egyházat az egész 
egyetem kegyességébe ajánlá : 

A fentebbi elnöki jelentés tudomásul vétetvén, ő méltóságának egyházi 
s iskolai ügyeinkben ujabban is tanúsított buzgó fáradozásaiért és áldozatkészsé-
géért az egyetem hálás elismerését kijelenté. 

2. Olvastatván az 1863-dik évi September 23-án s következő napjain 
tartatott egyetemes gyűlés jegyzökönyve ; annak 2-dik pont jára : hálásan meg-
emlékezvén az egyetem azon lelkes fér fiairól, kiknek a közelebb mult év alatt 
történt gyászos kimultát fájlalja, hálája emlékéül neveiket s egyházunk körüli 
érdemeiket jelen jegyzőkönyvben megörökíteni elhatározá : 

A mult év folyamata alatt elluinyt, a bányai egyház kerületben Bau-
hofer György ur hudai evang. lelkész s az egyetemes gyűlés könyvtárnoka, ki 
egyházunk iránt úgyis mint egyházi történetíró legnagyobb buzgóságot és hűséget 
tanúsított : továbbá Maróthy János, Cseh-Brezoi lelkész egyet, gyűlési tisztelet-
beli egyházi jegyző, ki egyházunk czéljait buzgó munkásságával törekedett elő-
mozdítani ; a tiszai egyházkerületben Draskóczy Sámuel volt egykázkerületi lelkes 
és tettekben dús felügyelő ; a dunáninneni egyházkerületben Zelenay Gedeon 
nyitrai esperességi felügyelő, ki mig élt, ügyünk erős oszlopa volt, halála esetére 
pedig egyházi és iskolai czélokra sok ezerekre menő s ezek közt az egyetemes gyű-
lés rendelkezése alá 10 ,000 ftnyi alapítványt hagyományozván, örök emléket ha-
gyott maga után. — Áldás legyen mindnyájok hamvaira ! 

3) A fentebbi pontban bejelentett halálozások által az egyetemes 
könyvtárnoki és egyházi tiszteletbeli jegyzői hivatalok betöltendők lévén : 

Tiszteletbeli egyetemes egyházi jegyzőségre Szeberényi Gusztáv úr Békés-csabai 
lelkész megválasztatott. A könyvtárnok megválasztása pedig egyelőre elhalaszta-
to t t ; addig is Szontagh Kálmán ügynök és Kanya Pál levéltárnok urak a könyv-
tár átvételével megbízattak. 

4) A mult évi egyetemes gyűlési jegyzőkönyv 4-dik és 9-dik pontjara, 
melyben több rendbeli súlyos sérelmeink orvoslása végett ő cs. k. apóst. Felségé-
hez ismételve egy legalázatosabb felirás intéztetni és megválasztott küldöttség által 
ő Felségének benyujtatni határoztatott ; a mint már az elnöki tudósitásból is 
látható, ezen küldöttség ebbeli megbízatásában eljárván, a feliratot ő Felségének 
1863. évi november 15-én benyujtá, melyre ö Felsége kegyelmesen ígérni mél-
tóztatott, mikép a feliratban elősorolt egyes sérelmes esetekre legmagasabb elha-
tározásait tudatni fogja, és ilyenek a dunáninneni kerülethez le is érkeztek ugyan ; 
de fájdalommal jelentetett, mikép az 1859-dik évi September 1-ői cs. k. patens 
által okozott sérelmeink máig sincsenek gyökeresen orvosolva; jelesül a felira-
tunkban elősorolt egyes főbb sérelmes eseteket illetőleg; a dunáninneni egyház-
kerület részéről jelentetett ; 

a) A Hodzsa ügyre nézve. A Hodzsa ellen hozott egyházi törvényszé-
kek Ítéleteinek végrehajtását gátló ellenszegülés ellen a kért hatalonikar máig 
sincs elrendelve. A legfelsőbb helyről kiküldött királyi biztos Fabry István hét-
személynök ur ő méltóságához s általa egyet, felügyelő úrhoz ez ügyben érkezett 



azon kifogások, hogy az illető consistoriumokban résztvett egyházi ülnökök 
száma a világi ülnökök számával nem lett volna egyenlő, és hogy Szentiványi 
Károly ur, az egyetemes gyűlési jegyzőkönyv tanúsága szerint, eme gyülekezetben 
jelen voltak névjegyzékében fel nen^soroltatik, a Consistoriumban pedig még is mint 
biró működött s. a. t. mindezekre felvilágosító s az ügyet minden oldalról kifejtő 
nyilatkozat adatot t ; mindazáltal a kért hatalomkar még meg nem adatot t és 
Hodzsa ez évben is egy dispensationalis folyamodványt felsőhb helyre Kuzmányi 
által terjesztett fel, melyet a n. m. m. kir. helytartótanács Geduly Lajos superin-
tendens úrhoz utas í tot t ; s ckép ámbár Kuzmányi a szentmiklósi egyház ügyeibe 
való beavatkozástól már felsőbb helyről eltiltatott, abba mégis ujabban bele 
avatkozott. 

b) A Hlubokai sérelemre nézve 1863- ik évi nov. 20 -án 8 7 , 7 0 9 sz. a. 
érkezett a n. m. m. k. helytartótanácsnak intézvénye, mely szerint ő cs. k. és 
apóst. Felsége 1863 . évi oktober 19-én kiadott legfelsőbb elhatározásával legke-
gyelmesebben meghagyni méltóztatott, hogy az ezen egyházban 1862-dik évi 
november 9-én közbejött rendellenes eseményre nézve további bűnvádi eljárásnak 
helye nem leend, és az illető hatóságok hasonló tények megelőzésére utasitattak ; 
de az előbbi sérelem nem orvosoltatott. 

c) A pozsonyi lyceumbeli tanuló ifjúság ellen követett katonai tör-
vényszéki eljárás és nyomozás ügyében semmi közlemény sem érkezett. 

d) A német-lipcsei egyház ügyében 1864 . évi junius 12-ről 4 6 , 4 1 9 
sz. alatti n. m. m. k. helytartótanácsi intézmény érkezett, mely szerint a kérdé-
ses kihágás a katonai büntető törvény értelmében teljesen elévültnek vétetik. 

e) A csácsói ügyet illetőleg : azon sérelem, hogy ezen fiók egyház a 
szeniczei anyaegyháztól illető egyházi felsőségünk beleegyezése nélkül szakaszta-
tott el, még nincs orvosolva. 

f) A turócz-szentmártoni sérelem, ügyében érkezett n. m. m. helytar-
tótanácsi intézmény szerint, az ezen községben indítványozott királyi biztos ki-
küldetése abban hagyatott . 

g) A Nagy jeszeni sérelemre nézve a kért vizsgálat megtagadtatott. 
h) A Bothfalvi egyház-község sérelme ügyében 1 8 6 4 . évi január 

11-ről 1 5 9 5 sz. a. n. m. m. k. helytartótanácsi intézmény érkezett, mely szerint 
azon körülménynek felderítése végett, váljon a Bothfalusi ágost. evang. egyház 
község valóban kiván-e az ág. hitv. evang. egyház autonom kormányzata alá 
visszatérni? avagy a patensszerű szervezet mellett akar-e megmaradni? még 
egyszer a helybeli lelkész s a patensszerű gondnok elnöklete a la t t , minden törvé-
nyesen nem jogosultak kizárása mellett, helybeli egyházi gyülekezet tartása s a 
hozandó határozatról felveendő jegyzőkönyvnek ő Felségéhez leendő felterjesztése 
elrendeltetett. — Azonban ezen egyházközségben, mely az utonom egyházhoz még 
Benedek ő excja engedelmével visszatért, — a patensszerű presbyteriumot egybe-
állítani sem lehetvén, lelkésze Leska János miatt máig is egyházi kormány 
nélkül van. 

i) A Turolukai egyházbeli tagok sérelmét illetőleg, a kir. biztosul ki-
küldött Vietorisz László trencsin megyei főispán ur, két izben is eljárt ; — s habár 
18 családfő a patens mellett, 4 0 0 családfő pedig az autonom egyház mellett nyi-
latkozott s már több mint egy év óta tárgyalás alatt van ezen ügy ; — még sincs 
máig is elintézve. 

Ezek szerint tehát fentebbi sérelmeink közül egy sem lett orvosolva. 
Jelentetett továbbá ugyanezen egyházkerület részéről, mikép a mult 

évben a kosztolnai egyház, Trokán János lelkésze izgatása következtében az ősi 
autonom köteléktől elpártolt. 

Morva-Liszkón pedig egy felekezetünkben megyei főhivatalnok beavat-
kozásával kísérlet tétetett ezen egyházközséget pátensszerűvé átalakítani; de 
Laczkó János lelkésze s a nép erélyességén megtört ezen kisérlet. 

Turócz megyei Háji evang. egyházközségben számos tagoknak a n. m. 
m. k. helytartótanácshoz felterjesztett azon folyamodványára, mely szerint azon 
körülményt, hogy az egyház tagjainak többsége az autonom egyház szerkezethez 
kiván térni, megvizsgáltatni kérte, azzal küldetett vissza, hogy jelen eset nem lé-
vén azok közül való, melyek az 1 8 6 2 . évi november 9-kén kelt legfelsőbb el-
határozási pontokban foglaltatnak : folyamodók kérelme nem teljesítetett s igy 
ámbár ezen egyházközség az 1860 . évi május 15-diki legfelsőbb kézirat folytán 



rendezte magát; ebben mégis lelkésze ellenmüködése s a vizsgálat megtagadása 
által gátoltatik. 

Ezen egyházkerületben Kuzmányi ugyan 2 4 egyházat vall magáénak, 
de állítólag legfeljebb csak 8 - a t számithatni az övének. 

Végre a dunáninneni egyházkerület superintendense bevallá, mikép 
ezen vitályos érintkezésekben 11. m. gr. Pálffy Mór ő exclja kir. kormányzó s a 
11. m. magyar fő kormányszékek részéről nagyon méltánylandó előzékenységgel s 
pártatlansággal találkozott légyen s annak oka: hogy legalázatosabb felterjeszté-
seinknek nem lett eddig kívánt eredménye, másutt rejlik ; nehogy azonban mu-
lasztásunk miatt egyházunk törvényes állapota rosszabbá váljék, inditványozá : 
törvényes jogaink orvoslását minden hatalmunkban álló eszközökkel előmozdítani 
s e végett ő cs. apóst, felségéhez ujabb legalázatosabb felírást intézni. 

A bányai egyházkerület részéről szinte sérelemkép előterjesztetett, mi-
kép a pest városi szláv egyházra egy töredék rá erőlteté a pá tens t ; — de utóbb 
visszatérvén az autonom egyházhoz, a midőn már épen azon a ponton állott, 
hogy egyházi ügyeit törvényes autonom alapon rendezze, egy kis töredék folya-
modása következtében az ügy megvizsgálására kir. biztos küldetvén k i , — cz az 
illető egyházi elöljáróság mellőztével a vizsgálatot végrehajtván, ámbár ennek is 
az lőn eredménye, miszerint a túlnyomó többség magát az autonom egyházhoz 
tartozónak vállá, — mindazáltal egy f. évi 2 8 , 0 7 1 . számú kir. helytartósági in-
tézvény szerint ezen egyháznak autonom volta ismét kérdésbe vétetik, s kir. biz-
tos ur oda utasitatik, hogy azon kérdés eldöntése végett : váljon ezen gyülekezet 
magát valósággal az autonom egyház kormánya alá kívánja-e vetni ? vagy pe-
dig a pátens szabályai mellett maradni, helybeli és pedig a patens szabályai sze-
rint összehívandó gyülekezetet saját jelenlétében tartson meg s az abban e tekin-
tetben hozandó határozatot további saját javaslatával együtt terjessze fel és ezen 
helybeli gyűlés tartásának módja iránt magát Kuzmányi Károly pozsonyi superín-
tendenssel tegye eleve egyetértésbe. Az egyházkerület ezen sérelmet is a fenteb-
biekhez soroztatni s a feliratba foglaltatni s kiemeltetni kéri. 

Továbbá a tiszai egyházkerület részéről szinte sérelemkép előterjesz-
tetett, mikép Stamecz Sámuel pongyeloki lelkész az egyház felperessége alatt in-
dított perben, törvényszerűleg hozott ítéletek által hivatalától elmozditatván, az 
ítélet ellene végre is haj ta tot t és csak a paplakból nem költözött k i , s innét le-
endő eltávolítása végett karhatalom kéretett ; azonban a he lye t t , hogy ez elren-
deltetett volna, — a lelkész rágalom teljes folyamodásában kir. biztost kért 
kiküldetni; s ámbár superintendens ur cz érdemben tett tudósításában előadta, 
mikép Pongyelok nem tartozik a patensszerű egyházak közé s a nevezett, lelkész 
illetékes bírák által lett, elitélve; mindazáltal f. évi julius 21-én kelt kir. hely-
tartótanácsi intézményben tudtul adatik, mikép kir. biztosnak Iíoreska ur lett 
légyen ez ügyben kiküldve. — Ezen esetet is a sérelmek közé foglaltatni kérvén : 

Ezen sérelmeink orvoslása végett ő cs. k. apóst,. Felségéhez ujabban is 
egy legalázatosabb felírás, a fentebbi sérelmek elősorolásával okadatolva, intéztetni 
határoztatott , melyben kiemelvén, mikép a lelkészek az 1 8 6 2 . évi november 9-én 
kelt azon legfelsőbb elhatározás czime alatt , melyben a patensszerűn szervezett és 
az autonom egyházközségek között létező súrlódások elhárítására nézve elrendel-
tetett, hogy minden evang. egyházközség ép ugy, ha magát pátensszerűleg ren-
dezi, valamintha a pátenstől visszalépni szándékozik, az illető egyházi közgyűlé-
sen hozott ebbeli határozatát superintendensének egyszerűen tudomására ju t ta tn i 
köteleztetik, a népet törvényes egyházi elöljáróik ellen felizgatják, s a mely egy-
házközségek az autonom egyházhoz visszatérni akarnak, ennek kivitelében gátolják 
s ekép az ő felsége czéljaival ellenkező szakadások és súrlódások az egyházközsé-
gekben állandósitatnak ; ezen sérelmes rendeletet méltóztassék ő Felsége megszün-
tetni. Kiemelvén továbbá mikép a kir. biztosoknak egyházi ügyeinkben oly gyako-
rivá vált kiküldetése önkormányzati jogaink u j sérelmét képezvén, a mennyire egy 
részről ő Felségének az 1 7 9 1 — 2 6 t.cz. értelmében, felügyelési joga iránt hódoló 
tisztelettel viseltetünk ; ugy másrészről fájdalmasan vesszük, ha a kir. biztosok 
egyházi organumaink helyett alkalmaztatnak s törvény által biztosított; önkor-
mányzatunk megakasztatik. Ugyanazért az iránt is mély alázattal meg fog kéretni 
ő Felsége, miszerint a kir. biztosoknak egyházi ügyeinkben elrendelt kiküldetését 
—- mint törvényeinkel ellenkezőt, — megszüntetni méltóztassék. Ezen felírás 
szerkesztésével az egyetemes és egyházüerületi elnökségek s a jegyzőség meg-
bizatik. 
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5) A mult évi jegyzőkönyv 10-ik pontjára a választmányilag kidolgo-
zottnépiskolai tantervnek sajtó aluli kikerülése bejelentetvén, sajnosan jegyeztetett 
meg, hogy annak szétküldetése azon oknál fogva nem történhetett meg, minthogy 
a tót példányok nyomatása a tavali határozat ellenére főtisztelendő Geduly Lajos 
superintendens úr befolyása mellőzésével eszközöltetvén, a munka nemcsak a 
számos nyomda, hanem a nyelvhibák miatt is annyira hiányosnak találtatott , 
hogy annak új ra nyomatása szükségessé vált : 

A tökéletlen nyomtatványnak hibátlan új ra nyomatásáról minden to-
vábbi költség nélkül már gondoskodva lévén, mind a három nyelvű példányok a 
tavali határozat értelmében azon megjegyzéssel lesznek szétosztandók , hogy az 
így megállapított s egyeteinileg elfogadott népiskolai tanterv az 1865- ik i tanév 
kezdetével életbe léptettessék. 

6) U. a. jegyzőkönyv 11-d ik pontjára Pálffy József képezdei igazgató 
ú r , mint a képezdei ügyben kiküldött egyház egyetemi bizottság elnöke beadja a 
bizottság munkálatát , melyet szokott meleg ügyszeretetet tanusitó s minden rész- • 
leteket világosan felderitő hosszabb előadással kisérve a közérdekű ügyet az egy-
ház egyetem pártfogásába hathatósan ajánl ja : 

A bizottsági munkálat felolvastatása s a közérdekkel hallgatott előadás 
folytán, az egyház egyetem egész készséggel karolja fel e szent ügyet ; miután 
azonban annak valósítására a javaslott négy országos képezdék fentartása éven-
ként 7 0 0 0 forintot igényel ; ezen összeget pedig az egyetemes pénztár fedezni 
képtelen; a bizottsági munkálatban javaslott pénzforrások megbirálása s elfogadása 
végett, a bizottsági munkálat kinyoinatása az egyetemi pénztár terheltetése nélkül, 
a magyar kiadásról főtiszt. Székács József, a tótról főtiszt. Geduli Lajos sup. urak 
gondoskodván, elrendeltetett s az a végett fog az egyházakkal közöltetni, hogy 
az, gyülekezetek, — esperességek — és kerületenkint tárgyaltatván, a jövő egye-
temes gyűlés e részben véglegesen intézkedhessék. 

7) U. a. jegyzőkönyv 13-dik pontjára a pesti prot. theologiai intézet 
bizottsága már hoszabb idő óta gyűlést nem tartván, a helyett Haberern Jonathán 
tanár úr az intézet szellemi, Osterlamm Károly űr pedig annak anyagi állását 
ki tüntető jelentéseiket beadván ; amabból kitetszik, hogy főtiszt. Székács József 
superintendens úr az intézet megalakulása óta lankadatlan ügybuzgalomraal s 
r i tka áldozatkészséggel töltötte be az ágost. hitv. evang. hit tani s liturgikai tan-
széket; azonban túlhalmozott foglalkozásai miatt , annak idejében figyelmeztette a 
választmány elnökét, hogy az ő helye betöltésére nézve intézkedés történjék, s 
miután ismételve sürgetett figyelmeztetés sikeretlen maradt , kijelentette, hogy 
az intézetben többé nem ianithat s igy ott ez időszerint a felekezeti tantárgyak 
előadásáról gondoskodva nincs. A pénztárnoki jelentésből kitűnik, hogy az intézet 
vagyona a Tupy-alapitványnyal együtt f. évi febr. 26-án 1 5 , 2 9 2 ft. 7 8 krt. té-
szen, az aláírási iveken mutatkozó hátralékon kívül ; a mi azonban számilag be 
nem jelentetett. A jelentésben kiemeltetvén ezen intézetnek már eddig is oly 
szépen gyümölcsözött üdvös hatása, azon kérelem fejeztetik ki , hogy az egyetem 
addig is, míg felekezetileg elkülönzött bölcsészeti theologiai akadémiát állithatna, 
gondoskodjék egy olyan tanerőről, mely a felekezeti tantárgyakat a pesti protes-
táns theologiai intézetben képviselendi : 

Az egyetem készséggel ragadja meg az a lkalmat , hogy Székács József 
sup. úrnak az intézet körüli eddigi áldásos működéséért hálás köszönetet sza-
vazzon s annak további felmentetését igen méltányosnak, de másrészről felekeze-
tünknek képviseltetését továbbra is szükségesnek látván, az ügynek az által kiván 
elevenebb lendületet adni, hogy megkéri méltóságos fő felügyelő u ra t , hogy a 
választmány mielőbbi összeüléséről s a felekezeti tanoknak, nevezetesen a dogma-
tika, symbolika, l i turgika és homiletika s nem különben a szláv nyelvnek a köze-
lebbi tanévben leendő előadatásukról gondoskodni méltóztassék; felhatalmaztatván 
az intézet további fentartásához megkívántató eszközökkel való rendelkezésre ; 
je lentése a jövő egyetemes gyűlésre elváratván. 

A mennyiben pedig a választmány tagjai részint halálozás, részint le-
mondás által megfogyatkoztak, ujabb választmányi tagokul , Kubinyi Ferencz, 
Fabiny Theophil , Kosztolányi József, Dessevffy Otto, Boczkó Dániel, Fabó And-
rás, Kis Sándor, Szedenics György, Karsay Sándor, Szontágh Kálmán, Haberern 
Jonathan és Batizfalvi István urak lőnek megválasztva. 

A többi hittani intézetek felszólitandók, hogy anyagi és szellemi ál lá- . 
sukat részletesen felderitő tudósításaikat még ez év folytán mélt. főfelügyelő úrhoz 



a végett beküldeni siessenek ; hogy azok a bizottság által t á rgya l ta tva , a jövő 
egyetemes gyűlésre beadathassanak. Az idő rövidsége miatt e szerint szükségessé 
vált rögtöni intézkedésről a választmány eddigi nagy méltóságú elnöke és a helv. 
hitv. társbizottmány elnöke, mélt. gróf Ráday Gedeon ur jegyzőkönyvi kivonati-
lag értesítendő. 

8) U. a. jegyzőkönyv 14-dik pontjának 5-dik számára jelentetett, hogy 
a bányai kerületben Torkos László pesti tanár a dicséretesen letett vizsga folytán 
a bölcsészet és magyar irodalmi, a tiszai kerületben Korén István a nyelvészeti, 
Halasy Gyula a történelmi és német irodalmi, s a dunán inneni kerületben Harn-
merschmidt Károly az egyemes és hazai történelmi tanszékre az egész gymnasium-
ban, a latin és magyar nyelvi tanszékre pedig az algyinnasiumban képesittettek ; a 
dunántúli kerületben tanári visga letétele iránt senki sem jelentkezvén : 

Tudomásul vétetik. A dunáninneni kerületben a tanárvizsgáló bizott-
mányba ujabb tagokai Häuser Ernő, Raabe Ágoston, Lesko Mihály, Dorner Má-
tyás, Schubert István, Teszák Sámuel , Klszák János, Thiering Károly, Glacz J a -
kab, Csecsetka Sámuel, Szeberényi Lajos, Kámory Sámuel, Német Sándor , Eme-
riezy Lajos, Liska Sámuel, Michälis Vilmos, Botár Dániel ; a bányai kerületben 
Batizfalvi István, Gregus Ágoston, Dorner József és Zelenka Pál urak vá lasz ta t -
tak meg* 

A mennyiben pedig a tanári vizsgálatok megtartása ugy volt határozva, 
hogy azok a ker, gyűlés előtt két nappal tartassanak meg, ezen határozat oda 
módosittatik, hogy azok a gyűlés előtt mindenesetre megtartandók lesznek. 

9 ) U. a. jegyzőkönyv 15-dik pont jára olvastatott a nm. m. k. Hely-
tartótanácsnak 1 8 6 3 Oct. 27-kén 7 0 , 4 4 5 sz. alatt kelt s mélt. főfelügyelő úrhoz 
küldött s a sopronyi főtanodára vonatkozó intézménye, melyben megjegyeztetik, 
hogy a sopronyi fotanoda, a mennyiben a VII és VIII-dik osztálbeli tanulókat a 
görögnyelv tanulásától felmentette, az egyetemileg elfogadott tanrendszert nem 
vette egész pontossággal gyakorlatba; az érettségi vizsgákra nézve pedig megje-
gyeztetik, hogy némi gyanút látszik gerjeszteni azon körülmény, hogy 3 7 meg-
vizsgált ifjak közt egy sem volt, a ki visszautasittatott volna, s hogy igen sokan 
dicséretekkel halmoztattak el. 

Olvastatott a nm. m. k. Helytartótanácsnak 1 8 6 4 febr. 18-kán 9 0 , 9 0 2 
szám alatti intézménye, melyben a bányakerületi közép és főtanodákra vonatkozó-
lag megjegyeztetik, hogy azok mind a tanrendszer szerint vannak ugyan szervezve ; 
de a gymnasiumok nagyobb része abban hi jányt tüntet elő, hogy rendesen csak 
annyi tanárokkal birnak, a mennyi osztályaik vannak ; megjegyeztetik továbbá, 
hogy a bányai egyházkerületben nem találtatik önálló tanitói képezde, minthogy 
a szarvasit olyannak tekinteni nem lehet. Az érettségi vizsgákról körülményesebb 
tudósítások váratnak s a tanulók előhaladásának biztosabb megítélése végett, a 
megvizsgált tanulók munkálatai néhány mutatványainak a tudósításokhoz csatol-
tatása kívántatik. Végre a tanintézeteinkbe járó kathol. if jakra nézve megjegyez-
tik, hogy azok csak illető hatósági engedély mellett látogathatják tanintézetein-
ke t ; mire nézve az iskolai igazgatóságok felhivatnak, hogy ezen körülményre az 
ifjakat komolyan figyelmeztessék* 

Olvastatott a nm, m. k. helytartó tanács 1864 . íebr. 23-ról 9 9 5 7 0 . 
sz. a. kelt s különösen a pozsonyi lyceumra vonatkozó intézménye, melyben 
megjeztetik, hogy az ezen lyceumról te t t felterjesztésben nincs megemlítve, miké-
pen működött légyen a tanoda, mily tantervet és mily kiterjedésben vett foganatba, 
mily tankönyveket használt és mily siker mutatkozott általában a tanításban ; nem 
jelentetik továbbá, váljon a VIII-dik osztályú tanulókkal tar tatoi t -e érettségi vizsga, 
és ha igen, mi módon és milyen eredménnyel? Kérdés tétetik végre, váljon az egye-
temes Felügyelő úr, vagy az illető egyházkerületi hatóság részéről az évi tudósí-
tások megbirálása alkalmából, a netán tapasztalt hiányok helyrehozása végett, té-
tettek-e és minő intézkedések ? 

Olvastatott a n.in, m. k. helytartó tanácsnak 1864 . febr. 2-ról 7 9 , 1 3 1 . 
sz. a. kelt s a tiszai egyházkerületi tanodákra vonatkozó intézménye, melyben 
megjegyeztetik, hogy a tanodákról tet t jelentések; a késmarki gymnasiumot s a 
nagyrőczei középtanodát kivéve, hiányosan terjesztettek fel ; hogy a gymnasiumok 
tanári kara többnyire nem teljes számú ; hogy a tanári személyzet kimutatásában 
nincs megérintve, váljon az illető bebizonyitotta-e tanári vizsga által képességét; 
végre az eperjesi collegiumnál alkalmazott jogi tanári kar szaporítása s az egész 
jogi tanfolyam kiegészítése különösen ajánltatik : 



A felolvasott intézmények általában tudomásul vétetvén, miután a 
soproni gymnasiumra, a tiszai és dunáninneni egyházkerületi főtanodákra te t t ki-
fogásos észrevételek az illetők részéről időközben kellőleg felvilágosíttattak s a 
fennforgott nehézségek eloszlathattak, a kathol . if jaknak nyilvános tanintézeteinkbe 
járhatására nézve, az egyház által ezen sérelem orvoslása végett már ismételve 
tett lépések sikeretlenek maradván, az egyház továbbra is szororosan ragaszko-
dik törvénybiztositotta jogaihoz. 

A köznevelés tetemes hátrányára szolgálván azon körülmény, hogy a 
tanitóképezdék növendékei a katonakötelezettség alul nincsenek felmentve : az egye-
temes gyűlés határozata folytán az ily iljaknak katona kötelezettség aluli fölmen-
tetése külön feliratban kérvényeztetik. 

1 0 ) Az egyetemes iskolai bizottság jelentése olvastatván, abból ki-
tűnt , hogy a kitűzött időre csak nyolez tanoda küldötte be jelentését, melyek ál-
talában a tanügy kedvező állását tanúsít ják. Hogy azonban a protestáns tanodák 
ellen terjesztett hitelrenditő hirek tettleg megczáfoltassanak, indítványozza a bi-
zottság, hogy 

1. Oly esetekben is, hol a fokozatos áthelyezési szabály aluli kivétel 
eléggé indokoltnak látszanék, ily kivételt a tanodák csak az egyetemes iskolai 
bizottság jóváhagyása alapján tehessenek. E végett az igazgatóságok minden ily 
esetet eleve a mélt. főfelügyelő urlioz terjeszszenek fel, ki azt a szükséges véle-
ményadás végett az isk. bizottságkoz teendi át, 

2. Vizsgálatra csak oly ifjak bocsáthatók, kik a vizsgálásra felkért in-
tézetnek a vizsgálat tárgyát tevő tanfolyamban legalább magántanulói voltak. 

3. Javitó vizsgálat szabályszerűen azon intézetnél teendő le, hol az 
illető tanuló bukott ; de e szabály alul más intézet igazgatósága felmentetik az 
elbocsátó intézet igazgatóságától előmutatandó oly irat által, mely szerint a nö-
vendéknek megengedtetik, más intézet tanárai előtt javítania. 

Indítványozza továbbá, hogy a már meghatározott osztályozási fokoza-
tokban dicséretes és kielégítő közé az 1-ső (1 ') osztályzat annyival inkább felvé-
tessék, mivel a tanárok egyező nyilatkozata szerint, a dicséretestől a kielégítőig 
nagy az ugrás. 

Óhajt ja a bizottság, vajha a tanárok az általuk irott és kiadott tan-
könyveket és kéziratokat megismerhetés és összegyűjtés végett a bizottságnak 
megküldenek. 

Végre jelenti, hogy az egyházegyetem által kitűzött pályázatra egy 
magyar nyelvtani munka küldetett be, mely azonban két bírálónak, a bizottság 
által is magáévá tett egyező nyilatkozata folytán, nemhogy jutalmazásra, de ki-
gyomatásra sem ajánlható. Vandrák András „Tiszta logikája" és „Lé lek tana" el-
lenben, mely megtekintés végett küldetett be, mint a felsőbb tanodákban igen 
használható kézikönyvek, a tanodák figyelmébe ajánltatnak. 

A bizottság jelentése általában tudomásul vétetvén, hogy a tanodai 
jelentések összeállítására több idő forditathassék : a tanodákról szóló bizottsági 
jelentés ezentúl a megelőző tanévről lesz beadandó. Az előadott indítványok elfo-
gadtatván, határozat érvényére emeltetnek. A tankönyvek és kéziratok beküldé-
sére nézve kifejezett óhajtást az egyetem magáévá tévén, hathatósan ajánl ja azt 
az illető tanárok figyelmébe. A megbírált kézirat visszaküldendőnek határozta!ván, 
Vandrák András tankönyvei az illető tanodáknak ajánl tatnak. 

1 1 ) Pál fy József, soproni képezdei igazgató „a keresztyén anyaszentegy-
ház rövid története" czimü munkájának egészen változatlan második kiadását a 
cs. k. rendőrség azon ürügy alatt, hogy abban a római kathol» vallás becsinérelte-
tik, lefoglalván ; noha annak első kiadása 1861-ben Sopronban akadálytalanul 
tétetett közzé: 

Miután az egyetem meggyőződése szerint az idézett munkában misem 
foglaltatik, a mi a vádat igazolhatná, a panaszlott lefoglalás megszüntetésének fel-
irat ut ján történendő eszközlése határoztatott. 

1 2 ) A mult évi jegyzőkönyv 17- ik pontjára, melyben a nm. m. k. 
helytartótanács az érettségi bizonyítványok érvényességét a superintendensek ve-
zetésétől és aláírásától függeszti fel. 

A nm. m. k. helytartótanács feliratilag értesitetni határoztatott , hogy 
miután az érettségi vizsgáknak a superintendensek általi személyes vezetése külö-
nösen azon egyházkerületekben, melyekben több tanodák vannak, egészen lehetet-
len, s miután presbyterialis egyházi szerkezetünknél fogva, a kettős elnökség 



egynek tekintetvén, annak mindegyik tagja érvényesen vezetheti az érettségi vizs-
gákat, az egyházegyetem továbbá is ragaszkodik tavali határozatához, utasítván a 
superintendenseket, hogy az érettségi bizonyítványokat, ha a vizsgákat nem sze-
mélyesen vezették is, aláírják* 

13) U. a. jkv. 18-dik pontjára az egyetemes consistoriuinnak 1 8 6 3 . 
oct* 13-án Győrött tartott törvényszéki ülésében Demeter János, sajő-kazai lel-
kész fellebbezett pőrében hozott Ítélete felolvastatván : 

Tudomásul szolgál. 

14) Olvastatott Demeter János, sajó-kazai lelkész folyamodványa, 
melyben a hegyaljai esperesség által ellene perujitás folytán hozott elmozditatási 
Ítélet megsemmisítését kéri: 

Az egyetemes gyűlés a folyamodvány tárgyalásába nem bocsátkozhatván, 
folyamodó oda utasíttatik, hogy kérelmével az illető egyházkerülethez forduljon. 

15) Az egyházi peres ügyekben tapasztalt különböző eljárásoknál fogva 
egyetemesen megállapított s elfogadott perrendtartás szüksége forogván fenn : 

Egy ilyennek készítésére a zsinati előkészületekkel megbízott választ-
mány hivatik fel, felszól itatván az egyházkerületek, hogy a náluk gyakorlatban 
levő perrendtartást, kellő egybevetés és használat végett, azon választmány elnö-
kéhez küldjék be. 

16) Az egyetemes consistorialis eljárással kapcsolatos költségek fede-
zésére nézve : 

Határoztatik, hogy az ily költségek, ha kívántatik, a felperes által elő-
legeztessenek, azoknak utólagos megtérítésére az elmarasztalt fél köteleztetvén. 

1 7 ) Az egyetemes consistorium egy évre újra megerősítetvén s a meg-
ürült helyek u j tagok választásával töltetvén be ; 

Az egyetemes főtörvényszék tagjai következők : 
I. A dunáninneni egyházkerületből fellebbezett perekre nézve elnökség : 

a bányai egyházkerület ikerelnöksége ; világi közbirák : Kubinyi Ágoston, Fabiny 
Teofil , Palló Sándor, Szentiványi Károly, Szloboda Ferencz, Balassa István, 
egyháziak ; Szedenics György, Juhász Ferencz, Láng Mihály, Sárkány János, 
Fabó Endre, Horváth Sándor ; a tanári karból : Gregus Gyula, Batizfalvy Is t -
ván urak. 

II. A dunántuli egyházkerületből fellebbezett perekre nézve, elnökség: 
a tiszai egyházkerület ikerelnökei 5 világi közbirák: Prónay József, Malatinszky 
Ferencz, Bánó József, Veres Pá l , Szirmay István, Sóhalmy Sámuel, Török Sán-
dor, Mayer Rezső; — egyháziak: Szopkó Márton, Bartholomaeides János, Czé-
kus István, Jamriska Péter, Szeberényi Gusztáv, Jeszenszky Károly, Materni J á -
nos, Nagy Mihály, a tanári karból : Vandrák Endre, Liptay Endre urak. 

III. A bányai egyházkerületből fellebbezett perekre nézve, elnökség: a 
dunáninneni e. kerületi ikerelnökség; világi közbirák: Osztroluczky Miklós, Häu-
ser Ernő, Draskóczy Gyula, Ostfy Pál , Jeszenszky József, Samarjay Károly ; — 
egyháziak: Simkó Vilmos, Karsay Sándor, Leskó Mihály, Nagy Sándor, Horváth 
Sándor, Teszák Sámuel ; — a tanári karból : Lichner Pál, Csecsetka Sámuel urak. 

IV* A tiszai egyházkerületből fellebbezett perekre nézve, elnökség : a 
dunántuli e. kerület ikerelnökei; világi közbirák: Dorner Ede, Eőry Sándor, Gör-
gey István, Zmeskál István, Kiss Sándor, Vörös Imre ; — egyháziak : Tóth J á -
nos, Tonika János, Fárnek Dénes, Eősze Zsigmond, Tatay Sámuel, Rajcsányi Já -
nos ; — a tanári karból : Pálfy József, Gáyer Sámuel urak. 

18) U. a. jkv* 19-dik pontjára a stipendialis választmány által 1864* 
május 18 és 19-én, továbbá augustus 21-én tartott ülések jegyzőkönyvei felol-
vastatván, azokból kitűnt, hogy Vecsey Sándor, egyetemes pénztárnok urnák, 
egész pontossággal vezetett 1863-d ik évi számadásai ellen semmi észrevétel elő 
nem fordul, minélfogva az 1863-k i számadás aluli felmentvény kiadatása a jánl ta-
tik* A bemutatott számadás szerint az évi bevétel 7 3 2 9 frt . 9 8 l/2 kr., a kiadás 
pedig 7 2 1 4 frt. a pénztári maradvány 1 1 5 frt . 981/., kr. Az iskolai alap 1863 . 
végével az általános kimutatás szerint áll 6 3 3 3 6 fr t . 8 3 krból (ideértve a taka-
karékpénztárban ideiglenesen elhelyezve maradt 1150 frtot is) és 6 8 5 8 f. 5 8 kr. 
kamathátralékból* A kamathátralék részletes megvizsgálásakor kitűnvén, hogy 
Géczy István örökösinél 1 6 8 frt* s annak 13 évi kamatja, Géczy Elek örökösinél pe-



dig szinte 168 frt, s annak 13 évi kamatja van hátralékban, s hogy a b, Prónay Al-
bert ur ő excellentiájánál kihelyzett 5 2 5 fit . tőke s annak hátralevő két évi ka-
matja betáblázással biztositva nincs : ezen háromrendbeli tőke iránti intézkedérse 
a választmány felhivja az egyetemes gyűlés figyelmét : 

A választmány eljárása helyeslő tudomásul vétetik; Vecsey Sándor 
pénztárnok úrnak az 1863-diki számadások terhe aluli felmentvény, pontos ke-
zelése méltánylása mellett, jegyzőkönyvi kivonatban kiadatni határoztatik. 

Géczy István tartozására nézve Zsembery Imre, hon ti esp. felügyelő ur, 
mint egyik főörökös, ez ügynek tisztába hozatalára nézve elnökileg felkérendőnek 
határoztatik. Géczy Elek tartozását illetőleg az illető örökösök szinte elnökileg 
felszólitandók a tartozás lerovására s a felszólítás sikeretlensége esetében, a tar to-
zásnak törvényes uton leendő behajtása határoztatik. B. Prónay Albert ő excel-
lentiája tartozására nézve pedig egyetemes főfelügyelő ur felkéretik, hogy hatha-
tós közbenjárásával a hátralékban levő kamatok lefizetését s a tőke biztosítását 
s ennek nem sikerülése esetében a tőke felmondását eszközölni szíveskedjék. 

19) Ezen jegyzőkönyv 4-dik pontja alatt határozott sérelmi felirat fel-
olvastatv án : 

Hitelesíttetett s annak ő Felsége kegyes szine elébe leendő jut ta tására 
elnök ur ő méltósága kéretett fel. 

20) U. a. mult évi jkv, 20-dik pontjára az egyetemes gyűlési egyházi 
jegyző díjazását illetőleg, a dunántuli egyházkerület által jelentetvén, hogy az a 
reá esendő részlet fizetésétől elvileg nem vonakodik; de a kérdést előbb egyházan-
kint tárgyaltatni óhaj t ja : 

Mind a dunántuli, mind a dunáninneni e. kerületek ujolag felszólitan-
dók, hogy miután az egyetem működése az egyik jegyzői díj megtagadásával meg-
nem akasztható, annak fizetéséhez aránylag já ru l janak , addig is a jegyzői tiszte-
letdíj ez évre az egyetemes pénztárból előlegeztetvén. 

2 1 ) U. a, jkv, 21-dik pontjára jelentetett, hogy a Trattner-Károlyiféle 
nyomda tulajdonosok az énekeskönyv árának 2 forintban szerződésileg óhajtot t 
megállapítását annyival kevésbé lát ták szükségesnek, minthogy épen a nyomda 
érdekében van azt minél olcsóbban adhatni, kijelentvén egyszersmind, hogy a 
könyv ára semmi esetre sem fogja a 2 forintot meghaladni. 

A Tranoscius féle énekeskönyv eddigi különféle kiadásaiban számos 
nyomtatási hibák találtatván, egy egészen correct és minden értelemzavaró hibák-
tól ment uj nyomatás eszközlése tekintetéből Polereczky József pesti szláv helyet-
tes lelkész úr megbizatott főtiszt. Székács József superintendens úr által, hogy 
összehasonlítva a régibb kiadásokat, javítsa ki a legnagyobb gonddal a sajtóhi-
bákat s az imitt-amott találtató nem eléggé hangzatos rithmusokat. A javítás-
sal megbízott, helyettes lelkész úr azonban túlmenve utasításán, oly önkéntes vál-
toztatásokat tett , melyek miatt nem ok nélkül emeltettek több oldalról panaszok. 
Minélfogva ezen eljárása a megbizó superintendens úr által megrovatván, az ál tala 
tett önkéntes változtatások tüzetes kijegyzésére utasí t tatot t : 

A Tranosciusféle énekeskönyv árára nézve tett jelentés tudomásul vé-
tetvén, Székács József superintendens úrnak intézkedései helyeseltetnek ; jövőre • 
nézve pedig főtiszt. Geduly Lajos superintendens úr kéretik fel, hogy közreműkö-
dése folytán egy egészen correct és hibátlan kiadás eszközöltessék. 

Tudomására jutván az egyetemes gyűlésnek, hogy a szerződésileg egye-
dül a Trattner Károlyi-féle nyomdát illető kiadhatási jog egy másik pesti nyomda 
által bitoroltatik, az által kívánja a szerződött nyomdát törvényes jogélvezetében 
támogatni, hogy a legközelebb sajtó alul kikerülendő egészen correct kiadás elébe 
egy ajánló levelet határozott beiktatni előbeszéd alakjában, melyben a Trattner 
Károlyi-féle nyomdából kikerült énekeskönyv, mint a valódi eredetivel legtökélete-
sebben megegyező, lesz a mélt. főfelügyelő és superintendens urak aláírásával a 
híveknek ajánlandó. 

22) U. a. jkv. 2 2 és 23, pontjaira olvastatott a um. m. k. helytartó-
tanácsnak 1863. dec. 21-én kelt 9 3 6 6 7 . sz. a. intézvénye, melyben a nyitrame-
gyei jablaniczi és több mosonmegyei községbeli evang. lakosok azon panaszára, 
hogy tőlük római kathol. egyházi czélokra párbér fizetés követeltetik, megjegyez-
tetik, hogy Nyitramegye közönsége odautasít tatott , miszerint a fenforgó vitakér-
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des iránti tárgyalást mielébb befejezvén, az eredményt felterjesze ; a mosonmegyei 
hasontárgyu sérelmet illetőleg pedig részletesebb felterjesztés kívántatik ; a kato-
nai és pénzügyi hatóságok részéről a négy superintendenssel folytatott levelezésre 
nézve későbbi intézkedés igértetvén: 

A mélt. főfelügyelő úr által e tárgyakban már eddig is tett felvilágo-
sító intézkedések tudomásul vétetvón, az ügy további sürgetésére ujolag felkéretik. 

23) U. a jkv. 26-dik pontjára olvastatott a nm. m. k. helytartótanács 
1863 . jul. 5-én 5 5 3 2 5 . sz. a. kelt intézvénye, melyben a vegyes házasságból 
született gyermekeknek evang. lelkészek általi megkereszteltetése az 1848 . 20. 
tcz. ellenére, törvénytelenségnek állitatik ; azon protestáns lelkészek túlkapásai, 
kik a vegyes házasokat a törvényes formák és a fenálló szabályrendeletek mellő-
zésével adják össze, rosszaltatik ; végre, hogy a tiltott rokonsági fokozatú jegyesek 
számára megkivántató dispensatio kieszközléséhez a kath. fél részéről szükségelt 
bizonyitványokban a mi törvény biztosította vallásos és egyházi életünket sértő 
kifejezések foglaltatnának, kétségbe vonatik s az ilynemű bizonyítványok felkül-
désére továbbra is a superintendensek köteleztetnek: 

A vegyes házasságból született gyermekeknek evang. lelkészek általi 
megkereszteltetését az egyetemes gyűlés az 1848 . 20 . tcz. nyomán törvényellenes-
nek el nem ismerheti. Az evang. lelkészeknek a vegyes házasságok körüli ál l í tóla-
gos túlkapásairól az egyetemes gyűlésnek semmi tudomása nincs; — de van 
igen is azon akadályokról, melyekkel az ily házasságok a kath. lelkészek által 
gátoltatnak : mire nézve meghagyatik a lelkészeknek, hogy a kath. lelkészek által 
emelt minden ilynemű akadályokat esetről esetre illető superintendenseiknek fel-
jelentsenek, általuk a nm. m. k. helytartótanácshoz lévén felterjesztendők. A mi 
végre a püspöki bizonyítványok sérelmes kifejezéseit illeti, az egyetemes gyűlés 
fájdalmasan vette az ily sérelmek alaposságának kétségbe vonatását s a sérelem 
alaposságának bebizonyítása végett ilynemű bizonyítványoknak a nm. m. k. hely-
tartósághoz leendő pótlólagos felterjesztését határozta. 

2 4 ) U. a. jkv. 28-dik pontjára, melyben az egyetemes gyűlés tartása 
august, derekára határoztatott: 

Ezen határidő több okoknál fogva, különösen pedig azért, minthogy a 
tanintézetek szükséges tudósításaikat akkorra el nem készíthetvén, a tanügyi bizott-
mány nem adhatott részletes jelentést, alkalmatlannak bizonyulván : jővőre az 
egyetemesgyülés sept, végén vagy oct. elején lesz megtartandó, melyen, hogy az egyes 
kerületek számosabb küldöttek által legyenek képviselve, superintendens úrak gon-
doskodni fognak. 

25) U. a. jkv. 34-dik pontjára jelentetvén, hogy mélt. gr. Zay Károly, 
vo l t egyetemes felügyelő úr arczképe megküldetett: 

Örvendetes tudomásul vétetett s hogy az a már meglevő arczképek 
mellé helyeztethessék, megkérendő lesz a pesti egyház, hogy az egyetemes levél-
és könyvtár számára általa már felajánlott helyiséget, hol az arczképek is kifüg-
gesztendők lesznek, kijelelni szíveskedjék. 

26) U. a. jkv. 35-dik pontjára az egyetemes gyámintézeti bizottság ré-
széről jelentetvén, hogy a tőke 2 0 , 1 2 6 frt. 37 krajezárra emelkedett ; 

Örvendetes tudomásul vétetik, az áldásos intézet részvétteljes pártolása 
továbbra is hathatósan ajánltatván. 

2 7 ) U. a. jkv. 36-dik pontjára, a zsinati előmunkálatokkal foglalkozó 
bizottság az elnök tartós gyengélkedése miatt, jelentését be nem adhatván : 

A tárgy fontossága végett Kubinyi Ferencz esp. felügyelő űr azon meg-
bízatással választatott meg másodelnökül, hogy a bizottságot mielébb összehiva, 
mindenekelőtt egy egyetemes perrendtartás készítése és kinyomatása felöl gon-
doskodjék; — felkéretvén mélt. főfelügyelő úr, hogy a bizottság működését sür-
getni s figyelemmel kisérni méltóztassék. Ugyanazon bizottság egyik tagjául Fa-
biny Teofil, hétszemélyjiök ur választatott meg. 

28) U. a. jkv. 37-dik pontjára Kanya Pál, egyetemes levéltárnok úr 
jelentéséből kitűnvén, hogy a pesti egyház u j gymnasialis épületében elhelyezendő 
levéltár számára a díszes helyiséggel összhangzóbb szekrények szükségeltetnek : 

Az ily szekrények készíttetéséhez megkivántató költségeknek a szük-
séghez mért utalványozására mélt. főfelügyelő úr felkéretik. 

3* 
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2 9 ) U. a. jkv. 38-dik pontjára, a gr. Szirmay Istvánféle végrendeletre 
vonatkozólag : 

Miután ezen alapítvány az 1 7 9 % : 26 . tczikkben is meg van említve, 
ahozi jogát az egyetem jövőre is fenntartja. 

30) U. a. jkv. 39-dik pontjára dr. Szontágh Kálmán vallásügynök úr 
évi jelentését beadván : 

A fáradhatlan tevékenységet s ügybuzgalmat tanúsító jelentés ör-
vendetes tudomásul vétetik* 

31) U* a» jkv. 40-dik pontjára, Tornyos Pá l , váczi lelkész úrnak az 
ottani siketnémák intézetében teljesített működéséről szóló jelentéséből kitűnvén, 
hogy azon intézetben a mult évben általa két ágost. hitv. növendék nyert val-
lásos oktatást. 

Tudomásul szolgál. 

32) Azon jelentés következtében, mely szerint boldog emlékezetű Ze-
lenay Gedeon úr volt nyitrai esperess. felügyelő végrendeletében az egyetemes 
gyűlés rendelkezésére nevezetes öszveget hagyományozott , melyről az egyetem az 
illető végrendeleti végrehajtótól még semmi értesítést sem kapott : 

Világi Elnök úr () mlga felkéretett, hogy Nyitramegyében Csejtén lakó 
Jeszenszky Lajos úrtól a hagyományozó ur végrendelete végrehajtójától szíves-
kedjék biztos tudósítást s a végrendelet hiteles másolatát megszerezni, 

33) Az egyetemes egyházi legfőbb törvényszéken a dunáninneni egy-
ház kerülethez tartozó Nolcsói leány gyülekezetnek, tanítója Belohorszky József 
ellen hivatalbóli elmozdításra indítot t perében hozott itélet, mely szerint a dunán-
inneni egyházkerületnek a hivataltóli elmozdítás kimondásával hozott Ítélete 
megerősíttetik ; — továbbá a bányai egyházkerülethez tartozó Kuczurai gyüleke-
zetnek több tagjai által Vágner György iskola tanító választása ellen indított pe-
rében hozott itélet, mely szerint a bács-szerémi esperességi törvényszéknek a ta-
nító választásának megerősítésével hozott Ítélete helyben hagyatot t ; — végre 
ugyanazon egyházkerülethez tartozó pesti szláv ajkú egyház községnek Podhradszky 
József lelkésze ellen hivatalbóli elmozdítás végett indított perében hozott itélet, 
mely szerint az első és másodbirósági elmarasztaló Ítéletek helyben hagyat tak ; 
kihirdettetvén : 

Tudomásul vétettek. 
34) A bányai és tiszai egyházkerületek részéről jelentetvén, miszerint 

a cs. kir. postahivatalok s leginkább a pesti egy idő óta az egyházi s iskolai 
ügyekben hivatalosan küldött pénzes levelekért és nyalábokért mind postabért, 
mind pedig kézbesítési díj t követelgetnek ; ezen eljárás ellen orvoslást eszközöl-
tetni kérvén : 

Minthogy ezen illetéktelen bér és dij szedés az ily levelek s küldemé-
nyek bérmentességét biztosító felsőbb intézményekbe ütközik s egyházi hivatal-
nokainknak nem csak az egyház és iskola, hanem a magas kormány érdekében is 
a posta ut ján sok hivatalos küldeni valóik vannak, melyek a cs. kir. postahivata-
lok ily eljárásása által felakadnának, s ez által a közügyek nem kevés hátrama-
radást szenvednének: a lira. m. k. helytartótanácshoz felirás intéztetni határozta-
tott az iránt, hogy ezen bér és dí j szedéstől a cs. kir. posta hivatalokat eltiltani 
méltóztassék. 

35) A bányai egyházkerület részéről bejelentetvén, — mikép a szarvasi 
főgymnasiumban a VII-dik és VIII-dik osztálylyal kapcsolatban tanító képezde 
állitatott légyen fel, ezt az egyetem figyelmébe s pártolásába ajánlja : 

Örvendetes tudomásul vétetik s az egyházkerületek figyelmébe ajánl ta t ik . 
36) Ugyan a bányai egyházkerület részéről sérelemkép jelentetett , — 

mikép a bánsági esperesség határőrvidékén a vegyes házasságra lépendőktől — mi-
előtt az illető katonai hatóság engedélye megadatnék, átaljában téritvény véte-
tik arról, hogy gyermekeiket rom. kath. vallásban nevelendik; a tiszai egyházke-
rületben is hasonló esetek fordúlván elő : 

Minthogy egyházunk, mint erkölcsi testület, egy még nem fogamzott 
lénynek más vallásbani neveltetésre való lekötelezését erkölcstelen s törvénytelen 
ténynek tekinti, — az ily erkölcsi kényszerrel kierőltetett téritvények megszün-
tetése iránt már létező helytartótanácsi intézmények feltartása végett a nm. k. 
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helytartótanácshoz felírás intéztetni s egyszersmind ily sérelmi esetek részletesen 
leírva a sérelmi bizottmány elnökének Radvánszky Antal úrnak Radványba, utolsó 
posta Beszterczebánya, — beküldetni határoztattak. 

37) Az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének három nyelven leendő 
kinyomatása ez úttal is szükségesnek találtatván : 

Ennek foganatosítása a jegyzőségnek meghagyatott. 
38) Csulkay András magyar egyházfinak az egyetemes egyház körüli 

szolgálatai jutalmául 
8. frt* o. é. és Zeisel András pesti iskola szolgának, az egyetemes gyű-

lés alkalmával teljesített szolgálatáért 6 frt , az egyetemes pénztárból kifizetettni 
rendeltetett. 

Láttam : b. Prónay Gábor m. k. 
egyetemes felügyelő és világi elnök 

es 

Dr+ Székács József m. k. 
bányai egyh. ker, superintendense és egyh» elnök. 

J e g y z e t t é k : 
Edví Illcs Ádám m. k. 

egyetemes gyűlési világi jegyző 

és 

Torkos Károly m. k, 
egyetemes gyűlési egyházi jegyző. 

Pest, 1864. Hornyánszky és Hummel könyvnomdája. (Régi-posta utcza 3, sz.) 



E jegyzőkönyv pontjai altal közelebbről érdekelvék : 

1. Minden egyházkerület 1. 4. 5. 6. 9 . 12. 22. 23 . 34. 

2 . Elnök 1. 18. 

3. Mind a négy egyház kerület elnökei 17. 

4. Pesti prot. theol. intézet 7. 

5. Kubinyi Ferencz 7. 27 . 

6. Képezdei bizottmány. 6. 

7. Fabiny Teofil 7. 

8. Kosztolányi József 7. 

9. Dessewífy Ottó 7. 

1 0 . Kanya Pál 3. 

11. Boczkó Dániel 7. 

12. Fabó András 7. 

13. Kiss Sándor. 7. 

14. Szedenics György 7• 

15. Karsay Sándor 7. 

16. Szontágh Kálmán 7. 3. 

17. Haberern Jonathan 7. 

18. Batizfalvi István 7. 

19 . Tanári vizsga 8. 

20 . Iskolai bizottmány 10. 

21 . Egyetemes Consistorium 17. 

22 . Stipendialis választmány 18. 

23 . Dunántuli kerület 20 . 

24 . Dunáninneni kerület 20 . 

25 . Tranoscius 21. 

26 . Gyámintézeti bizottmány 26. 

27 . Zsinati előmunkálatok 27. 

28. Szeberényi Gusztáv 3. 




