
18M-dik évi Augustus 15-dik 's következő napjain szab, kir. Pest 

az ágostai hitvallást tartó magyarhoni evangélikusok négy egyház-kerüle-

tének egyetemes közgyűlése csömöri gr. Zay Károly úr cs. kir. kamarás, 

és négy egyház kerület egyházi és iskolai fö felügyelője elnöksége alatt 

tartatván , — jelenvoltak : 

Szeberényi János, bánya városi egyház-kerületi püspök. — Tót Prónai 's Blat iÄki b. Prónay Ulbert, cs. 
kir. kamarás, — tek. Pest Pilis és Solt t. e. vgyék Főispáni helyettese, és a' bánya városi egyház-kCrület felügyelője. — 

Királyfiai és Majorházi b. Jeszenák János cs. kir. kamarás 's a' dunamelléki egyház-kerütet-fetögyelője. 

A' bányavárosi egyházkerületből: Bloch Móricz szarvasi oktató, Boczkó Károly Békés megyei esperes, Bur-
ray Miklós Bars megyei esperes és körmöczi lelkész, Karner Wilmos temesvári lelkész, Kuzmány Károly beszterczebá-
nyai lelkész, Medveczky János, Mikolay István orosházi lelkész, Osztroluczky Mihály Nógrád megyei esperes, 's pol-
tári lelkész, id. Schedius Lajos kir. tanácsos, Scultéty János bácsi alesperes és verbászi lelkész, Suhajda Lajos , sely-
med , Teichengräber Lajos pesti oktató, Valka János pest megyei esperes és egyházi lelkész. — 

Ay dunamelléki egyház-kerületből : Kanka Sámuel Posony megyei esperes, Simkó Wilmos posonyi lelkész 's 
oktató. — 

Ä tiszai egyház-kerületből : Benedicty János'késmárki oktató, Engel Sándor a' kir. tanulmányi bizottság ül-
nöke , Geduli Lajos ochtinai lelkész, Homolay Endre osgyáni igazgató oktató, Valentini Dániel ráhoi lelkész ; — 
'S számos világi 's egyházi urak; 

melly alkalommal : 

1) A' n. m. m. kir. helytartótanácsnak azon k. intézvénye, mellyben ezen egyetemes gyűlés' 1844-ki jegyző-
könyvét észrevétel nélkül visszaküldi: 

Tudomásul vétetett. — 

2) Ezen egyetemes gyűlés jegyző-könyve fejezetének a' jelenlévők névsorozatát illető czélszerübb szerkesztése 
iránt indítvány tétetvén, határoztatott : 

hogy ezután a' gyűlés elnöke nevének előre bocsátásával, 
utánna presbyterialis alkotmányunk szelleméhez képest, melly 
szerént egyházunkban a' világi 's egyházi tagok egyenlő 
állást foglalnak e l , — következzenek az egyházi kerületek-
világi felügyelői, 's püspökei hivataluk' kora szerint, azután 
egyház kerületenkint a. b. c. rendben következzenek vegyest 
a' világi 's egyházi személyek, kik az illető kerületek részé-
ről hivatalosan ide küldettek. — 

3) A' tiszai egyház kerület részéről inditvány tétetvén az iránt, hogy miután a közelebb mult országgyűlé-
sen , a' vallás tárgyában némelly pontokra kedvező törvényt nyertünk, melly "a' bécsi és linczi békekötések alapján al-
kotva, azoknál nem kevésbé fontos; intéztessék ő cs. kir. apostoli Felségéhez forró hálánkat jobbágyi hódolattal tol-
mácsoló felírás, — Nádor ő fő Herczegségéhez, az országgyűlés mély bölcsességű vezéréhez pedig küldetnék egy vá-
lasztmány, melly neki hálás hódolatunkat kijelentené, — 's egyszersmind még orvoslatlanul maradt többi vallásos sé-
relminknek a' jövő országgyűlésén törvényszerüleg leendő elintézéséért, mind két helyen mély alázattal esedeznénk: 

A' kérdéses vallásbeli kedvező törvény az egész or-
szággyűlési testület igasság szeretetének kifolyása, 's az ottan 
nyert hő pártolásnak, 's férfias küzdésnek eredménye lévén, 
- ámbár abban igasságos kivánatinkat telyesen kielégítve 
nem látnók, az még is az egész honi evang. egyházban 
örömet gerjesztvén, 's abban kiki ama boldogító vallásos 
egyenlőségnek előkövetét üdvözölvén, ezen testület jobbágyi 
háláját ő cs. kir. apostoli Felségének , 's hálás elismerését 
Nádor ő fenségének, 's az egész törvényhozó testnek jegy-
zőkönyvileg nyilvánítani határozta; — azon pontok pedig, 
mellyek a' mult országgyűlésen törvényes orvoslást nem nyer-
hettek, jegyzékben tartatni, 's a' jövö országgyűlésen tör-
vénybe leendő foglaltatásuk szorgalmaztatni rendeltetett. — 

4) Olvastatván az 1844-dik évi September 2-kán tartatott egyetemes gyűlés jegyzőkönyve, annak 3-dik pont-
jára mellyben a' dunántúli egyház kerület az egyetemes evülés ieçvzôie öszves^ szabályszerű járandóságának fizetésére 
felszolitatott, minthogy ezen felszólítás mind eddig foganat nélkül vala: 

Az ez iránti óvás és felszólitás meg ujitatik. 
5 ) 4-dikre mellyben ezen egyetemes gyűlés rendeztetését tárgyazó tervezet kidolgozására az azt indítvá-

nyozó tiszai kerület utasítva volt, ezen kerületbeli lelkészek egy emlékiratot adván be; miután egész egyházi szerkeze-
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tünk rendeztetését minden egyház-kerület forrón óhaj taná, — azomban annak zsinati gyűlés utján leendő létrehozása 
hatalmunkban nem volna, kormány rendszerünknek magunk erejével leendő javítása, 's kidolgozása végett egy választ-
mány kiküldetése inditványoztatott, mellynek folytában: ' N 

A' kérdésben forgó rendszernek a' mostani kor kivá-
. ' natihoz alkalmazandó ujabb kidolgozására Szirmay Ádám úr 

es. kir. kamarás és a' fő m. hétszemélyes t. birája elnöklete 
_ alatt a' következő tagokbut álló választmány neveztetett : 

J mind a 4. egyház kerület felügyelői, 's püspökei, Gosztonyí 
Miklós k. udv. tanácsos, és a' tektes. k. váltófeliörvényszék 
elnöke , idősb 's ifjabb Schedius Lajos kir. tanácsosok, 
Dubraviczky Simon n. m. m. k. helytartói tanácsos, Be-
nyovszky Péter táblabíró, Procopius György m. k. helytartó 
tanácsi ágens, Fábri Pál a pesti iskola felügyelője, Kollár 
J á n o s , és Székács Jósef pesti lelkészek, Simkó Wílmós po-
zsonyi lelkész és oktató, Michnay Endre pozsonyi oktató, 
Melczer János pestmegyei alesperes, és H. keresztúri lel-

kész, és Breznyik János selymeczi oktató; — melly választ-
mány a' már e' tárgyban ez előtt több évekkel készített 
dolgozatok nyomán, a fen érintett emlék iratot , 's más e' 
tárgyban irt magány értekezéseket is használva, készítsen 
javaslatot 's terjesze a' jövő közgyűlés elébe. 

6) Az 5-dikre A' két evang. egyház egyesülését illetőleg, tapasztaltatván, mi kép az e' tárgyban lett eddigi 
munkálódások csekély eredményének egyik oka abban rej tenék, hogy a' működő választmány által kidolgozott unió terve 
a' külömböző ajkú köznép nyelvére áttéve nem lévén, annak tudomására a maga valóságában nem juthatott; részint 
pedig, mivel azon választmányi munkálat a' ref. egyházak előtt még ösméretlen lévén, azok részéről sem tétetett mind 
eddig czélszerű előkészület; ezen akadályok' elhárítása véget t : 

A' középponti választmány fel fog szólitatni, hogy az 
általa készített unió tervezetét német és tót nyelvre is té-
tesse által, 's kinyomatva a lelkészeknek és gyülekezetek-
nek küldje m e g ; 's minthogy az unió alolról is előkészítendő 
volna , az egyházi rend egész buzgalommal igyekezzék a' 
köznépet az unió elvéről, 's czéljáról értesíteni, 's előkészí-
teni; — továbbá ugyan azon választmány az iránt is intéz-
kedjék , hogy a kérdéses tervezet a ref. lelkészekkel, 's 
egyházakkal is közöltessék, és a' köznép értesítésére 's az 
unió terjesztésére ök is buzditassanak. — Az unió terveze-
tének magyar, német , 's tót nyelveni kinyomatási költségét 
gróf Zay Károly fő felügyelő úr megajánlani szíves lévén , 
ezen ajánlata köszönettel fogadtatott. — 

7) Ugyan azon 5-dik pontra a' n. m. m. k. helytartó tanácsnak iskoláinkban tanuló ref. iíjakat a' hittan hal-
gatásátúl , és az urvacsorájávali éléstűi eltiltó intézvényét illetőleg, jelentetett , mikint az ellen ezen egyetemes gyűlés 
részéről felírás tétetvén, arra mult 1844-dik évi December 14-kén költ olly tartalmú kir. intézvény érkezett, miszerint 
ezen főkormányszék tovább is előbbi rendeletéhez ragaszkodik: — 

Ezen k. intézvény reánk nézve tovább is sérelmesnek 
találtatván, azon szempontból, hogy mi a' bécsi és linczi 
békekötések szerint polgári 's egyházi állásunkra nézve a' 
reformátusokkal egyenlő jogokkal vagyunk felruházve, és igy 
köztünk törvény előtt külömbség nem létezik, de különben 
is a' status csak olly lanokbani oktatást jogositatnék eltiltani, 

- mellyek a' statusnak veszedelmesek lehetnének ; — hozzá 
járulván még az is, hogy mi iskoláinkban a' ref. ifjak szá-
mára külön tanítókat szegénységünk miatt nem tarthatunk, 
ezen új szempontokból a' n. m. m. k. helytartó tanácshoz 
új felírás intéztetni határoztalott. 

8 ) A1 6- ra ezen egyetemes gyűlés jegyzőkönyve a mult és harmad évi jegyzőkönyvek' kinyomatására aján-
lott , 's azok' eladásából be vett pénzen 

kinyomatni rendeltetett. — 

9 ) A' 7- re A' Pesten felállítandó egyesült protestáns főiskola érdemében kinevezett választmány részéről j e -
lentetett, mikép ez jelenleg az elkészült iskolai terv megbirálásával foglalkozván, mihelyt az elfogadtatik, mind a' refor-
mátus, mind evang. egyház-kerületekkel közöltetni fog; — továbbá, hogy a' gyűjtések jó sikerrel folytattatnak, 's most 
legközelebb felszólítás intéztetett a' helybeli reform, és evang. egyházakhoz, iskoláiknak a fő iskolához leendő kapcso-
lása véget t , melly azomban még tárgyalás alatt van : — 

Tudomásul vétetett. — 

10) A' 8-dikra az iskolai ügyben hozott határozatok' 2-dik pontjában kinevezett választmánynak 1844-dik évi 
April]|14-kén 's e' folyó évi Jun. 20-kán tartatott ülése jegyzökönyvei eléterjcsztetvén, azokból kitetszett, mikint ezen 
választmány munkálódása első évében más tudósítások: hiányában az iskolák' oktatói 's igazgatói által félévenkint be-
küldetni szokott tabellaris tudositások' megvizsgálásával kezdvé^ munkálódását, tapasztalá, mikint ezek nagyobb részint 
csak a ' tanuló ifjúságnak a' tanulmányokbani előmenetele J .'s/erkölcsi magaviselete fokozatáról szóló osztályozásokat fog-
lalnának magokban; — azt azomban, hogy az egyetemes közgyűlés által behozattatni rendelt iskolai rendszerhez meny-
nyire alkalmazzák magokat az iskolák, 's minő legyen tudományos, erkölcsi és szellemi állapotuk, azokbul tisztán, s 
világosan kivenni nem lehetne; az iskolák oktatóinak meghagyandónak véli, hogy az eddig beküldetni szokott tabellaris 



F l - okát miért nem tesznek annak eleget; — tovanna, nogy az eiso lei evi uiciositast ezen vaiaszunany szamara Festre 
az^egyetemes ^yiílés jegyzőjéhez a' pesti Jó'scf napi, — a' második félévit pedig a' János fővételi vásárra múlhatatlanul 

küldjék b e : 
Ezen vélemény elfogadtatván, az iskolák igazgatóinak 

meghagyatni rendeltetett, hogy a' választmány által kivánt tu-
dósításokat a' fent irt módon szerkesztve, a1 választmány által 
kitűzött határnapokra, 's helyre beküldeni el ne mulasszák. 

11) Ugyan azon 8-dik pnt 5-dik számára fő felügyelő úr jelenté, mikép ezen végzés következtében folyó évi Jul. 
15-re Zaj-ugróczra az iskolák oktatóit egybehiván, — ezek által mind az iskolai fenyíték kidolgoztatott, mind az 1842-diki 
tanítási rendszer átvizsgáltatott és módosítatott, — ezen munkálatokat tudomás végett benyujtá, azon jelentéssel, mi-
szerint azok a' egyház kerületekkel közöltettek ugyan, de idő rövidsége miatt még mindegyiknél fel nem vétethetvén, 
aziránt észrevételeiket nem adhatták; mihez képest azoknak tárgyalását a' kerületek nyilatkozásául! vélné felfüggesz-
tendőnek : 

Kedves tudomásul vétetvén ; tisztelt fő felügyelő úrnak 
azon buzgóságáért, miszerint ezen oktatói gyűlést uri lakába 
egybe hivni, 's a' beadott tervezetek' kidolgozását nem kevés 
önáldozattal eszközölni méltóztatott, hálás köszönet szavazta-
t ik , és az egyház kerületeknek ezen dolgozatokra adandó 
észrevételei a' jövő gyűlésre beváratnak, 

12) A' 9 - re Mellyben a' reánk nézve sérelmes egyházi rendeletek ellen czáfoló ellen nyilatkozat beadása, 's az 
Országgyűlés után egy rendkívüli egyetemes gyűlés tartása kitüzetett; jelentetett, mikép a' fent irt érdemben egy ellennyi-
latkozat sem érkezett be; — a' rendkívüli egyetemes gyűlés tartását pedig az ez iránt fölhívott kerületeink, és ref. atyánk-
fiai, kikkel az nagyobb siker végett egyetértőleg lett volna megtartandó, szükségtelennek nyilatkoztatván, ez okból elma-
radt légyen: 

Tudomásul vétetet t , 's fő felügyelő úr eljárása helyesei-
letett. 

13) Az előbbi pont folytában a' tiszai egyház-kerület követei sérelemkép adák e lő , — mikint Kolbenhayer 
Móricz eperjesi lelkésznek 1842-dik évi advent 4-dik vasárnapján tartott , 's nyomtatásban megjelent egyházi beszéde, a 
n. m. m. k. helytartó tanács által mind a1 szerzőnek, mind a' könyvvizsgálónak, azon okbul, mintha azon beszédben a' r. 
catholica vallás gúnyolása 's a' nép fellazítása foglaltatnék, rosszalá ; minthogy abban illy rosszalható dolgok nem foglaltat-
nak i ezen k. intézvény ellen felírást tétetni kívánnak : 

Ezen már régibb tárgynak felelevenítése ujabb súrlódá-
sokra nyújthatván alkalmat, — a' felírás mellőzésével az ér -
dekelt egyének' megnyugtatására jegyzőkönyvileg kijelentetni 
határoztatott, mikint ezen testület nem talál a' kérdéses egy-
házi beszédben semmi olly tényeket, mellyek a' Catholica val-
lás gúnyolására , 's nép felbujtására czéloznának. — 

1 4 ) Ugyan azon egyház-kerület követi jelentik, mikint még egy más kir. intézvény is érkezett hozzájok, melly 
az iskolai társulatokat az ifjaknak megtiltja, 's ebben szinte sérelmet látnak : 

Oda utasitatnak az iskolák; felügyelői, hogy a' tanuló 
itjaknak maguk kiképzése végett alakult társulatit, tanitók 
felügyelése alatt tartassák, -'s ez által az illy intézvények is 
meglesznek szüntetve. — 

15) A1 10-dikre mellyben egy protestáns könyörgési ünnep tartása terveztetett, az egyházkerületeknél, ezen 
indítvány pártolást nem lelvén, annak további tárgyalása-megszüntetett ugyan, hanem e' helyett a' bányavárosi egyházke-
rület a' protestáns ünnepeknek egyformaság tekintetéből leendő meghatározását inditványozá : 

Minthogy egyházainkban az ünnepek' megtartásában kü-
lömbféle szokások, sőt némi visszaélések is csúsztak volna 
be , mellyeknek engedőleg leendő megszüntetése, 's a' lelké-
szeknek 's egyházaknak egyforma magok alkalmazása végett , 
szükséges volna a' protestáns ünnepeket szorosabban meghatá-

v rozni; annál fogva az egyház kerületek' utján minden espe-
res , és lelkész urak szóiitassanak fel az iránt, adnák be a' 
velők közlendő rovatos tabella szerint minden egyes ünnepek 
jegyzékét, mellyeket egyházaik jelenleg megtartani szoktak, 
azoknak történeti leírásával együtt, 's ezen jegyzékeket az 
illető egyházkerületek a' jövő évben tartandó egyetemes köz-
gyűlésre beküldvén, azokat Szeberényi János bányavárosi egy-
házkerületi püspök ú r , 's minden egyházkerületnek ide jövendő 
küldöttjeiből két világi, és két egyházi egyén, mint ezennel 
akkorra kinevezett választmány, még a' közgyűlés előtt össze 
ülve, vizsgáljun meg, 's az evangeliom szelleme szerint múl-
hatatlanul megtartandó ünnepeket meghatározva , adja be tu-
dósítását még azon közgyűlés elébe, melly ennek folytában 

5 • köz megegyezéssel fogja azokat megállapítani. — 
i. ^ 12-díkre Néhai Sartofy Leopold alapítványa tárgyába^n kiküldött választmány jelenté, mikép a' n. m. m.k. 
Kamaratol igyekezett magának adatokat szerezni -azon fizetésekről, mellyek ezen alapítvány tartozása lerovására a' kiiUüMSi-



tárnak ez ideig tétettek, de azokat meg nem nyerheték ; igyekezni fognak tehát a' szükséges adatokat folyamodás utján 
hivatalosan kieszközölni, 's kimerítő tudósítást tehetni — Ez alkalommal id. Schedius Lajos k. t. úr e' tárgyra vonatkozó 
több iratokat nyújtván be : 

A' választmány jelentése tudomásul vétetett r 's a' bea-
dott okiratok használat végett neki kiadattak , 's további eljá-
rással megbízatott. — 

17) A' 13-ra Luther Márton végrendeletének, mellyel Jankovich Miklós úr ajándékozott levéltárunk számára, 
a" nemzeti museumból leendő kivételét illetőleg bemutattatott Kubinyi Ágoston urnák, a nemzeti museum igazgatójának, 
.ezen gyűléshez intézett levele, melly mellett id. Schedius Lajos k. t. úr által ezen végrendeletet eredetiben átküldi, melly 
most tisztelt k. tanácsos úr jelentése szerint, már az egyetemes levéltárba be is tétetett; — nevezett igazgató úr ezen 
gyűlést egyszersmind az iránt felhiván, hogy miután ezen dicső ereklye nagyobb nyilvánosságra jutna, 's nekünk is több 
.dicsőségünkre válna, ha az tovább is a1 nemzeti museumban meghagyatnék, — adatnék az ismét oda vissza: 

Ezen rég óhajtva várt okirat átküldését örömmel értvén 
ezen egyetemes gyűlés, az azt átküldő igazgató urnák felhí-
vását az előadott okoknál fogva helyeslé, 's elhatározá, hogy 
ezen eredeti végrendelet addig, mig czélszerü levéltárt épít-
hetünk, annak bár mikor lehető vissza vehetése nyilvános 
felfarlása mellett, tétessék vissza a nemzeti museumba, de 
előbb vétessek le egy tökéletes másolata, mellyen igazgató 
úr esmerje el , hogy az a' tulajdonilag ezen egyetemes gyű-
lést illető, 's csak ideiglenesen, 's tulajdonosi, 's bármikor 
vissza vehetési jogunk feltartása mellett, a' nemzeti museumba 
letett eredetivel megegyező légyen ; — 's ezen másolat, ille-
tőleg téritvény tétessék be az egyetemes levéltárba. — 

18) A' 14-re Grof Szirmay féle alapítvány iránt, mi módon indítandó per véleményezése érdemében kikül-
dött választmány jelenti, hogy a' fő m. k. Curia levéltárában semmi e' lárgyra vonatkozó okiratokat nem talált, 's mind 
eddig csak néhai grof Szizmay István végrendeletének másolata jutott kezéhez, melly kimerítő vélemény adásra nem 
elégséges. — 

Tudomásul vétetik, 's ezen küldötség tovább is megbi-
zatik. — 

19) A' 15-dikre A' pozsonyi Convent Jeszenák Pál végrendelete másolatát mind eddig be nem küldvén: 

A' nevezett Convent ezen végrendeletnek hiteles máso-
latban, az egyetemes levéltár számára leendő beküldésére 
ujabban is felszólitatik. — 

20) A' 16-ra A' Bodó féle alapítvány állapotáról, és Sulyok Boldizsár úrral tervezett egyesség eredményéről 
a' tiszai egyházkerület Spiszák György esperes urnák, mint e' tárgyban kiküldöttnek hivatalos jelentését be ad ja , melly-
ben jelenti , hogy a' Gömör Panitban hagyott curialis fél telket Sulyok Boldizsár úr ősi jogánál fogva már ez előtt 
több évekkel per utján megnyervén, ott a' közpénztárnak semmi keresete nem volna; — a' gömör-paniti lakhelyén tett 
épületek becsárából, és ingóságok eladásából, a' terhek' levonása után felmaradó, 's csak Sulyok Boldizsár úr három 
leányainak férjhez menetele után kifizetendő 200 Vft. megnyeréséhez szinte csekély reménység lehet; — végre a' ha-
gyományozott, de a' végrendelő testvére által holtig használandó 2083 Vft. és 20 xr. tökébül szinte levonván egy 605 
Vftból álló szenvedő adosságot 28. évi kumatival együtt, a' felmaradó summa teendi azt, mit a' közpénztár biztosan 
reménylhet. — Ezeket a ' gömöri esperesség folytonos felügyelésére azzal a' meghatalmazással bizandónak véli tudósító, 
hogy a' feltételek' egyike, vagy másika betellyesedése esetében a' pénzeket kellő számvetés után vegye á t , 's azokat 
az egyetemes gyűlésnek adjabe. — 

Tudomásul vétetik, 's tudósító úr véleményáhez képest 
ezen alapítványra leendő felügyelés, 's annak idejében 
a' pénzek beszedése, 's beküldése végett a' gömöri esperes-
ség tovább is megbizatik. — 

21) A' 17-re Melly szerint a* Roth-Teleki ösztön dijjak kiosztásával foglalkozó választmány az elemi iskolák 
felügyelésével is megbízatott 's a' nyir-egyházi néptanító képző intézet a' kerületek parifogásába ajánltatott, a'tiszai egy-
házkerület jelenté, mikint ezen nyíregyházi intézet szép gyarapodásnak örvend, de mind eddig alkalmas igazgató nem 
találkozott; ezen intézetet tovább is ezen gyűlés pártfogásába ajánlván; — nép adatok még sem küldetek be. — 

Tudomásul szolgál, 's a' nyíregyházi néptanító képző 
intézet tovább is az egyházkerületek' pártfogásába ajánltatik. 
— Az elemi iskolák' felügyelőinek pedig az egyházkerületek 
's esperességek utján szorosan meghagyatok, hogy a' nép 
nevelési adatokat, 's tudositásokat a' szerint, mint ezen 
jegyzőkönyv 10-dik pontja alatt a' főbb iskolák igazgatóinak 
kötelességül tétetett, 's ugyan azon időben küldjék be az 
iskolai választmánynak. — 

22) A' 19-re Mellyben azon külhoni egyetemek, hol ifjaink gyámolitására alapítványok léteznek, vagy hova 
azok tanulás végett kiszoktak menni , magokviseletéről teendő általjános tudósításra felszólitatni rendeltettek, jelentetett, 
mikép a' hálái, jenai, grisfisvaldi, göttingai, berlini, tübingai, és lipcsei egyetemek megkerestetvén, kettőtől, u. m. a' 
grifisvalditól, hol jelenleg egy magyar tanuló sem tartózkodik, és a' göttingaitól, melly jelenleg ottan tanuló egy magyar 
ifjúról dicsérettel emlékezik, érkezett tudósítás: 

A' tübingai, jenai, hálái, és berlini egyetemek, hová 
ifjaink leginkább járni szoktak, azon nálunk behozott rend-
szabály megemlítése mellett, hogy ifjainknak külső egyete-
mekben töltött tanulási idejök semmibe fogna vétetni, ha 



csak az illető egyetemek rólok az általunk kívánt tudósítá-
sokat évről évre be nem küldendik, — még egyszer ezen 
tudositások megtételére bizodalmasan szóiitassanak fel, 's 
kérettessenek meg. A' griüsvaldi egyetemnek pedig válasz 
gyanánt megírandó, mikép ifjaink valószínűleg azon okbúl 
nem látogatják ezen egyetemet, mivel nem tudatik, minő 
segedelmekben részesülhetnének ott; ugyan azért legyen szí-
ves testületünket iijaink számára ottan létező segély pénzek' 
mibenlétéről értesíteni. — 

23) Ugyan azon i9-dik pontra, a" jelenleg ifjaink által nem látogatott külhoni egyetemeknél lévő alapítvá-
nyoknak más egyetemekhez leendő áttétele kieszközlése végett kinevezett választmány még eddig eredményt nem mutat-
hatván b e : 

Megbízásábani eljárásra tovább is utasítatik. — 

24) Ugyan azon 19-dik pontra, hítjeleltjeínk itthoni szigorúbb megvizsgálását illető ezen pont alatti hatá-

Meghagyólag akkínt módositatik, hogy minden a' hit— 
tani pályára magát elszánt i f jú , iskoláit végezvén, az illető 
püspök, 's mellé veendő 4. világi, és 4. egyházi tudomá-
nyos egyének által szigorúan vizsgáltassék meg, és — csak 
azután bocsátassék ki a' külhoni egyetemekre, és csak az 
illy vizsgálaton egyházi hivatalra alkalmatosnak találtatott 
egyén nyerhessen meghívó levelet ; mind addig azomban, 
mig a1 24. éves telyes kort be nem töltötte, föl ne szen-
teltessék; sőt ekkor is csak azon esetre, ha az illető püs-
pök úr által a' véle tartandó, 's jövendőbeli hivaíalosko-
dása körét tárgyazó beszélgetésekben a' papi hivatal vise-
lésre ujabban is alkalmatosnak találtatik. — A' tanítói pá-
lyára készülő ifjak ugyan ezen módon tartandó vizsgálatok-
nak kötelesek lévén magokat alávetni. — 

• 

25) A"' 20-ra bemutattatott az iskolai közpénztárnoknak 1844-dik évre készített számadása megvizsgálásáról , 
és a1 Roth-Teleki szorgalom dijjak kíosztásárólszóló választmányi jegyzőkönyv, 's egyszersmind jelentetett, mikint a 
gróf Teleki nemzetség azon 40,000 pftnyi alapítványi tőkét , mellyet dicső emlékezetű nagy annyok, néhai nagy mtgú 
Széki gróf Teleki Jó'sef úr özvegye, született Roth Johanna asszony az ágostai evang. vallásban nevelendő ifjak szá-
mára alapított volt, jó előre felmondván, azt f. évi Jul. elején köz pénztárnok úr kezéhez, a' hátra lévő kamatokkal 
együtt letette; — ezt megelőzőleg az ezen alapítványra ügyelő választmány ezen tőke summának a' nyilvános pénztá-
roknál fel állított biztossági szabályok szerint leendő kölcsön kiadatását a' hírlapok utján közhírré tevé, 's ámbár szá-
mos folyamodások adattak b e , még is mivel ezek kielégítő biztosságot nem nyújtottak, a' kérdéses tőke mind eddig 
ki nem adathatott ; nehogy azomban addig is minden kamat nélkül heverjen, a" tőke a' pesti kereskedelmi bankba, a' 
lefizetett kamatok pedig a' pestmegyei takarék pénztárba tétettek b e : — 

Tudomásul vétetik, és ezen választmány tovább is oda 
utasittatik, igyekezzék a' kérdéses tőkét, a' már fenn álló 
szabályok szerint mielőbb biztos helyre 6 pcent. kamatra 
kiadni, a' hírlapok utján ujabban is felhiván az az iránt ne-
talán még folyamodni kívánókat. — 

26) Ugyan azon választmányi jegyzőkönyv 2-dik pontjára , mellyben azon kérdés terjesztetik ezen egyetemes 
gyűlés elhatározása a lá , váljon fő iskoláinkban tanuló, kitünö szorgalmú ref. ifjak részesitethetnek e' a' Roth-Teleki 
szorgalom díjban, oda döntetett el ezen kérdés: 

hogy miután a' végrendelet szavai ezen hagyományt az au-
gustana vallást ta r tó , 's abban nevelendő tanuló ifjak szá-
mára rendelte volna, a' dijak kiosztásánál pedig leg fóbb 
szabályul ezen végrendelet szavai szolgálhatnának, — ezen 
jótétemény a' ref. ifjakra ki nem terjesztethetik. 

27) Ugyan azon választmányi jegyzőkönyv 7-dik pcntjára Kappel Frigyes közpénztárnok úr 1844-dik évről 
beadott, 's megvizsgált számadásaira semmi nehézség sem forogván fen : 

Ez iránt a' további felelet terhe alol lélmentetik. — 
Egyébbiránt a' mennyiben ezen számadásból több rendbeli 
tőkék kamatinak késedelmes fizetése tűnnék ki, határozta-
tot t , hogy mind azoknak, kik a' kamatokat pontosan nem 
fizetik, a' tőkék mondassanak fel, ugv nem külömben azon 
apróbb tőkék i s , mellyek kamatinak behajtása nem kevés 
alkalmatlanságot okoz, a' mennyiben kölcsön adásból szár_ 
rnaznának, és nem a" tőke megtarthatása kikötése mellett 
volnának az illető alapítók által kötelezve, szinte f e lmo^ 
dassanak, 's öszvesitve adassanak ki biztos helyre. — 

28) Ugyan azon választmányi jegyzőkönyv 8-dik pontjára Szojka Sámuel fiskális úr jelenti, mikint a' Baloghy 
örökösöktől 600 vftot beszedett, 's a' közpénztárba beszolgáltatott; — továbbá bémutatá Zsembery Johanna asszony-
nak Baloghy Lajos úr özvegyének 1050 pftokról szóló, 's November 15-kén 1844 költ, 's Baloghy Jósef úr mint jót 
álló által 

is aláirt kötelezvényt, — melly azomban betáblázás végett neki ismét vissza adatott. — Jelentetett továbbá, 
hogy a' Zerdahelyi-Baloghy féle 145 vftnyi tőke 's 5 vft. kamat egyesség utján, a' többi kamatok' elengedésével, be-
hajtatott, 's a' köz pénztárba beszolgáltatott; — özvegy Lovichné asszony, tartozására nézve, nem fizetés esetére, ma-
gát a' szóbeli bíráskodásnak alája vetette, 's e* szerint az 1843-diki határozatnak eleget tett; — ugy nem különben 



Géezy István né asszony kamat tartozásai már tőkésítve vannak 's az öszves summától a' kamatok fizettetnek; — végre 
a' Balogh Mihály féle 1000 flos kötelezvénynek sem az alapítványi kötelezvények lajstromaiban, sem a' levéltárban 
semmi nyoma nem találtatván, ennek kinvomozása megszüntetendő volna: — 

Tudomásul szolgál, — 's a' Baloghy örökösöktől be-
szedett 600 vft. kamat , az eddig hátramaradásban lévő 
közpénztári fizetések' fedezésére forditatni határoztatott. — 

29) Az 1844-ki egyetemes gyűlési jegyzőkönyv 23-dik pontjára, az új vidéki egyháznak ifjabb Hajnóczy Sá-
muel lelkésze ellen felhozott pere megvizsgálására kinevezett consistorium jelenti, mikint mult 1844-ki Novemb. 11-kén 
össze ülvén, 's ezen pert visgálat alá vévén, abban következő Ítéletet hozott légyen: 

í t é l t e t e t t : 

Az illető esperességnek 1842-ki Március 12-kén és 
ugyan azon , és pünkösd hava 6-kán hozott Ítéletei hely-
ben hagyatnak; az okozott perköltségek' megtérítései iránt 
fen maradván a' felperes ekklesiának joga , hogy azokat a" 
pert-támasztó elöljáróitól, a' mennyiben ezek egyenes utasí-
tás nélkül jártak el , vissza követelhesse. — 

Tudomásul szolgál, 's ezen Ítélet a' perrel együtt a1 

bányavárosi kerületnek vissza fog küldetni. — 
" I . • V.- : , : H I •• I • • B 

30) A' 25 - re jelentetett, mikép Dianovszky Károly túróezmegyei Túrán mező városi lelkész 's egyháza közt 
fen forgó per még ide fel nem érkezett 's az e' tárgyban kinevezett consistorium el nem járhatott. — Dianovszky Ká-
roly pedig az iránt esedezik, hogy miután a' mult évi egyetemes gyűlési jegyzőkönyv 25-dik pontja alatt foglalt Ítélete 
az egyetemes consistoriumnak, az illető esperesség állal az alperes gyülekezet ellenszegülése miatt , máig sem hajtatott 
végre, annak foganat szereztessék, s már 4-dik év óta családjával együtt minden élet módtul megfosztatva lévén, ne-
héz sorsa mielőbb enyhitessék: 

A' Consistorium jelentése tudomásul vétetvén, ezen per-
nek isméti fellebb hozatala esetére, annak megvizsgálására 
ugyan az tovább is kiküldetik. — A' duna melléki egyház-
kerületnek pedig szoros kötelességévé tétetik, hogy az egye-
temes consistorium fenn- érintett ítéletének a' lelkészi fizeté-
sek minden járandóságaira nézve, minden további halasztás 
nélkül telyes elégtételt szerezzen. — Végre miután folya-
modó Dianovszky Károly a' fenn érintett Ítélet tartalma sze-
rint, a' per akkori állásához képest, előbbi hivatalába visz-
sza helyhezendőnek találtatott, 's ez csak a' helybeli körül-
mények miatt nem foganatosíttatott, más egyházban leendő 
alkalmazását semmi törvényes akadály nem gátolja. — 

31) A 27-re a' helyettesítésről, és birtokon belőli fellebbvitelről hozott, a tanítókra is kiterjesztetett rend-
szabály akkint világosilatik, és határoztatik meg , hogy 

az ezen pontban említett tanítók alat t , csak azok, kik az 
iskolai pályán keresztül mentek, a' tanítói vizsgálatot kiállót— 
ták, 's ekkint lettek tanítókká, értessenek. 

32) A' 3 5-re Mellyben Kalos Móses váczi siket némák vallás tanítójának hivatala mikinti telyesitéséről tudó-
sítás kívántatott, Melczer János úr abbeli tudósítása, melly szeirnt jelenleg 5. evang. fiú, és egy leány oktattatik ez 
intézetben, és hogy a' fent nevezett kis-váczi lelkész ur hivatalos kötelességében szorgalmatosan és pontosan e l jár , 
's a' nevendékek, mikor kis-váczon a' csomádi evang. lelkész isteni tiszteletet tar t , ~ 's az urvacsoráját kiszolgál-
tatja , mindenkor oda bocsáttatnak, 's az úrvacsorájával elláttatnak : — 

Tudomásul vétetik, 's ezen tudósításnak évenkinti meg-
tételére a' jelentő úr tovább is utasitatik. — 

33) Kis Lajos ú r , udv. ágens a' fő m. m. k. udv. Cancelláriánál, és Procopius György ú r , ágens a' n. m. 
k. helytartó tanácsnái az ezen kormány székek előtt mult iSáVs évben előfordult vallásos ügyekről hivatalos jelentést 
tesznek: — 

Tudomásul vétettek. 

34) A' dunamelléki kerület a' nyitrai esperesség tiszti ügyészének Hross Tamás; volt bukóczi lelkesz ellen, 
az esperességi consistorium előtt indított, befejezett, 's a' kerületi consistoriumon is megvizsgált perét bemutatja, 
kérvén annak itteni megvizsgáltatására egy consistoriumot neveztetni. — 

Ezen pernek megvizsgálására a' következő tagokból álló 
consistorium neveztetett : báró Pronay Albert, bánya városi 
egyházkerületi felügyelő, — Kubinyi Ágoston, a' nemzeti 
museum igazgatója, — Benyovszfey Péter, Sztrokay Antal, , 
— Boleman János, 's Verchovszky Mihály táblabírák a' világi 



részről ; — Szeberényi János bányavárosi egyház-kerületi 
püspök, Valka János , pestmegyei esperes , Melczer János 
ugyan azon megyei alesperes, — Esztergály Mihály cso-
mádi, Székács Jó'sef pesti, 's Kollár János szinte pesti lel-
kész urak, az egyházi részről, előadónak Illés Ádám egye-
temes gyűlési jegyző. — 

35) Domanovszky Endre a' bálái egyetemben bölcsészet halgatója az iránt folyamodik, hogy miután magát 
oktatói pályára szánta, 's az ezen szakhoz tartozó tudományoknak szenteli idejét, a' megürült Lissovényi László féle 
szorgalom díj adassék meg neki; 

A' folyamodás mellé csatolt bizonyítványok, 's a' folya-
modót közelebbről ismerő kitűnő férfiak ajánlása szerint, a' 
folyamodó ezen segély élvezésére érdemesnek találtatván, az 
neki a' köz pénztárból hiszolgáltatni utaltatik. — 

> 

36) Hívni Sándor az iránt esedezik, hogy az általa, kissebb iskolák számára irt természeti, mathematicai, 
és politicai-fóldleirás egy választmánynak megbirálás végett adassék k i , 's ha jónak találtatik, iskolai könyvnek fogad-
tassék el : — 

Oda utasitatik folyamodó, hogy ezen kéziratát az iskolai k 
kézi könyvek megbirálása végett kinevezett választmány elnö- ^ 
kéhez id. Schedius Lajos k. tanácsos úrhoz nyújtsa be. — Ç 

37) Polónyi András volt tapio-szent mártoni és szelei evang. pap, ügye megvizsgálásáért, és nyomasztó álla-
pota felsegéléséért esedezik: 

Tárgyalás végett az illető kerülethez utasitatik, — kü- ^ 
lömben is segedelmek nyújtására az egyetemes gyűlésnek ala-
pítványa nem lévén. — 

J e g y z e t t e E d v i I l l é s Á d á m , s . k . 

a' fentisztelt gyűlés r. jegyzője. 






