
1847-dik évi August. 15-dik 's következő napjain ns. sz. kir. Pest városában 
az ágostai hitvallást tarló magyarhoni Evangélikusok négy egyházke-
rületének egyetemes egyházi közgyűlése, Csömöri Gr. Zay Károly ur 
es. kir. arany kulcsos, és a' négy egyházkerület egy 
főfelügyelőjének elnökiele alatt tartatván, — jelen voltak: 

Jozéffy Pál tudor, tiszai egyházkerületi Superintended és tíszolczi lelkész; — Szeberényi JánC 
házkerületi Superintendens és selmeczi lelkész; — Stromszky Sámuel, dunamelléki egyházkerületi Superinten-
d e d ; tótprónai s blatniczai B. Prónay Albert, cs. kir. aranykulcsos, a' főméltóságu hétszemélyes tábla bí-
rája , 's bányai egyházkerületi felügyelő ; és Haubner Máté, dunántuli egyházkerületi Superintendens és Győr 
városi lelkész. \ ' • • - • ' il 

V: .... Ê : 
A bányai egyházkerület részéről-. Benyovszky Pé te r , Blásy Márton kiskőrösi lelkész, BloGh Móricz szarvasi tanár, 

Boczkó Károly békési esperességi felügyelő, — Engel Sándor kir. tanulmányi biztossági ülnök, Feldinger Fri-
gyes, Géczy Péter pestmegyei esperességi felügyelő, Geduli Bogyiszló gutái lelkész, Cosztonyi Miklós kir. udv. 
tanácsos 's kir. váltófeltörvényszéki elnök , Jeszenszky László holdmező-vásárhelyi lelkész, Jeszenszky Károly, 
Karner Vilmos bánáti esperes 's temesvári lelkész, Kossányi Jósef lévai lelkész, Kollár János pesti lelkész, Mel-
czer János pestmegyei alesperes s r. keresztúri lelkész, Osztroluczky Mihály nógrádi esperes és poltári lelkész, 
Procopius György a kir. Helytartótanácsnál ügynök, Szeberényi Gusztáv maróli lelkész, Soltész Albert bányaike-
rületi jegyző, Székács Jósef pestvárosi esperes és lelkész, 's bányai kerületi egyházi jegyző, Teichengräber La-
jos pesti tanár s oskolai igazgató, Terray Károly lesonczi tanár , Walka János pestmegyei esperes és egyházai 
lelkész. 

A' Dunamelléki egyházkerület részéről: Fuchs Alber tba ' posonyi főiskola tanára. 
Ä dunántuli egyházkerület részéről: Borbély Jósef tolnamegyei esperes és bonyhádi lelkész, Karsay Sándor téti lel-

kész , és Perlaky Dávid győrmegyei esperes és bezi lelkész. 
A' tiszai egyházkerület részéről: Dezseöífy Gyula, Ferjencsik Sámuel gömöri alesperes és jólsvai lelkész, Pulszky Fe-

rencz, Vandrák András eperjesi tanár 's több urak, — melly alkalommal 
1.) Az ülés buzgó imádsággal megkezdetvén, az 1846-dik évi Aug. 1 5 - k é n ' s következő napokon tarta-

tott egyetemes gyűlés jegyzőkönyve, mellyre megjegyeztetett, hogy az a' nmélt. magyar kir. Helytartótanácstól mind-
eddig vissza nem küldetett, olvastatván; annak 2-dik pontjára, mellyben ezen egyetemes gyűlés jegyzője szabályszerű 
fizetését érdeklő adatok közlése mellett, a ' dunántuli egyházkerület a' megállapított kulcs és arányszerinti jegyzői j á -
randóság fizetésére felhivatott, ezen kerület követei oda nyilatkoztak, hogy mivel ezen jegyzői járandóság kivetése az 
ő befolyásuk nélkül tétetett, most is előbbi nyilatkozatukhoz ragaszkodnak, 's az aránylagos fizetést el nem fogad-
hatják ; reménylik azonban, hogy jövő évre kedvezőbb eredményt mutathatnak fel e' részben : 

Ezen egyházkerület maga sem vonván kétségbe a' kérdésben forgó fizetésnek közczélra 
szolgáló üdvös és alapos voltát; azon állítása pedig, mintha ezen fizetés kivetése befolyása nélkül 
tétetett volna, már a' mult évi jegyzőkönyvben kifejtett adatok által, hol t. i. megmutattatott, hogy 
ezen fizetésnek megállapításához ezen kerület is az egyetemes gyűlésen megjelenni szokott köve-
tei által befolyással volt, eléggé megczáfoltatott; — azon reménységben, — miszerint ezen köz-
költség igazságos voltáról meggyőződve, addig is, míg az uj egyházi rendszer behozatik, a' régi 
gyakorlaton alapult szabályszerű fizetés alól nem fogja magát kivonni: annak teljesítésére még 
egyszer bizodalmasan felszólitatik. 

2.) A1 3-dik pontra, mellyben az egyházkerületekkel közlött 's 1848-dik évi egyetemes gyűlésen tár-
gyalás alá kerülendő egyház rendezési javaslat német és tót fordítása 's ennek az egyházkerületekhez leendő szétkül-
dése elrendeltetett: a ' jegyző jelenté, mikép ezen végzésnek elégtétetett légyen: 

Tudomásul vétetik 's az egyházkerületek nyilatkozatai's lehető észrevételei a' jövő évi 
egyetemes gyűlésre múlhatatlanul beváratnak. 

3.) A' 4-dikre az unió tárgyában ez alkalommal semmi jelentés elől nem fordulván: 
Ezen tárgy továbbra is e' jegyzőkönyvben szem előtt tartatik. 

4.) A' 6-dikra, mellyben az iskolai középponti választmánynak a' mellékes iskolai tudósítások miként le-
endő szerkeztését mutató schema kidolgozása meghagyatott; a' nevezett választmány ezen végzés következtében általa 
készített tervezetet, mint szinte a 'mult évi jekyzőkönyv 31-dik pontja alatt véleményes tudósítás tétel végett hozzáuta-
silott azon kir. Intézvényre, melly a ' nmélt. magyar kir. Helytartótanácshoz beküldetni kívánt felső, közép és elemi is-
kolákról szóló rovatos tudósítások szerkezetét szabályozza, véleményes tudósítását bemutatja 's egyszersmind jelenti, 
hogy miután ezen több rendbeli tudósítások szerkezete most volna javaslatban, addig, mig ezek meg nem állapitatnak, 
az iskolai tudósítások megvisgálásába nem bocsátkozott. Ennek folytában a' tiszai egyházkerületi Superintendens ur 
ezen kerülelbeli elemi iskolákról szóló mult évi; a' dunamelléki egyházkerületi Superintendens ur pedig ez évi hasonló 
tudósításokat benyujtá; a' dunántuli egyházkerületi Superintendens ur hasonló tudósításokat rövid idő múlva beküldeni 
ajánla ; a' bányai egyházkerületből pedig már korábban beküldettek. Ezek megjegyzése után a' választmánynak a' nm. 
magyar kir. Helytartótanács fentérintetf intézvénye 's arra adott véleménye vétetvén tárgyalás alá: 

Ezen vélemény átaljában helybenhagyatott 's ennek nyomán a' nmélt. magyar kir. Hely-
tartótanács az elemi tanodákról szóló értesítéseknél némelly rovások kihagyása 's a' választmányi-
lag javaslott minta elfogadása iránt tisztelettel meg fog kéretni. A' mellékes iskolai tudósítások mi-
kénti szerkeztéséről készített választmányi javaslat pedig, az egyházkerületekkel közöltetni fog, a' 
jövő évi egyetemes gyűlésre lehető észrevételeik beváratván. 

5.) Az iskolai tudósításoknak egyetemes gyűlési választmány által történendő megvisgálása 's előadása a' 
rendes jegyzőt egyébb hivatalos tárgyak mellett nagyon elfoglalván, a' munka felosztása tekintetéből: 

Az iskolai központi választmányhoz Soltész Albert tiszteletbeli jegyző ur neveztetik ki 
előadónak. 

6.) A' 7-dikre az oktatói kar részéről tett azon jelentés, miszerint a' tudományosság 's nevelés ügyében 
ez idén is tartott ns sz. kir. Sopron városában összejövetelt 's tudományos értekezést: 



z 

Kedves tudomásul vétetett. 
7.) A ' 8 -d ikra , mellyben a" zay-ugróczi oktatói gyűlésből tervezett iskolai törvények, fegyelem 's fe-

nyíték rendszere, mint szinte az oktatói kar óhajtásai, átvisgálás, megbirálás 's czélszerübb elrendezés végeit a' kö-
zépponti iskolai választmánynak kiadatni 's ennek dolgozata az egyházkerületekkel 's tanodákkal közöltetni határozta-
tott: a' választmány eljárásáról szóló jegyzőkönyvet 's az általa szerkeztett munkálatot, mellyet folyó évi April hó-
napban kinyomatva az egyházkerületekhez elegendő példányokban szétküldött, — bemutatja: 

Idő rövidsége miatt ezen munkálat az egyházkerületeknél eddig nem tárgyaltathatván, a n -
nak érdemileges felvétele a' jövő évi egyet, gyűlésre halasztatik; oda utasitatván az egyházkerüle-
tek, hogy e ,Crészbeni észrevételeiket, mennyire még be nem adták, mint szinte az iskolai rend-
szer javítását tárgyazó kivánataikat, ha volnának, — akkor ide bemutatni el ne mulasszák. 

8.) Ugyancsak a' 8 -d ikra , mellyben a' módosított iskolai rendszer a' közpénztár költségén kinyomatni, 
's az egyházkerületeknek és iskoláknak nyomtatási áron megküldetni rendeltetett: a' jegyző jelenté, mikép ezen vég-
zésnek elégtétetett légyen : 

Tudomásul szolgál. 
9.) A' 9 - r e , melly szerint a' protestáns ünnepek megvisgálása 's az evangyeliom szelleme szerint megtar-

tandók meghatározása végett Szeberényi János bányai egyházkerületi Superintendens ur elnöklete alatt választmány 
küldetett ki ; — ámbár ezen választ mány a' dunántuli 's tiszai kerületek tudósítása hiánya miatt még véle-
ményt nem adhatot t ; — mindazáltal ezen tárgy általános nézetekből ez alkalommal ujabban is megvitattatván, ha-
tároztatott : 

Tekintvén ezen tárgy gyengéd oldalát, miszerént bár mennyire óhajtandó volna is az 
évangyélmi ünnepek megtartásában bizonyos egyformaságot behozni ; ezt mégis sok helyütt a' köz-
nép között uralkodó vallásos álnézetek ellenében meghagyólag és kötelezőleg a' vallásos érzelem 
erőltetése nélkül alig lehetne foganatosítani; — ellenben Superintendens urak az esperes és lel-
kész urakkal ügyes tapintattal közremunkálja , e' részben több sikert eszközölhetnének: ugyanazért 
czélszerűbbnek találtatott, ezeknek tenni tisztévé, hogy a' sátoros 's egyébb sarkalatos évangyélmi 
ünnepek megtartása mellett, a' felesleges és úgynevezett fogadott ünnepeket, mellyek kőlönösen 
sürgetösbb nyári munka idején, nem kevés munka vesztéssel és erkölcstelen henyéléssel szoktak 
megtartatni, — a' mostani kor felvilágosodásához képest lassanként megszüntetni igyekezzenek; mii-
ködésök sikeréről időszakonként ezen egyetemes gyűlésre tudósítást teendők. 

10.) A' 10 dikre néhai Sartory Imre ur által a' debreczeni ref. Collégiumban egy ágost. evang. tanszék 
felállítására 's ugyanott ág . ' év . ifjak dijjazására tett hagyomány életbe léptetését illetőleg: bizonyos adatokból tudo-
mására jutván ezen egyetemes gyűlésnek, hogy az ezen hagyomány fő alapját tevő 's sz. kir. Buda városában a' 
vizi városban létező 's „hidhoz" czimzett vendéglőházon teherkép feküdt adósságok már tellyesen letisztaztatván, 
ezen ház jelenleg 3,600 ezüst forintot jövedelmez évenkint; — 's bár ezen alapnál fogva, ezen alapítvány tettle-
ges életbeléptetését, a ' végrendelet szerint, mi sem gátolná; — mindazáltal, mivel a' Debreczeni Collegium által 
most közelebb ezen kérdéses ház hátulsó részében munkába vett költséges építéseknél fogva méltán tartani lehet 
attól, hogy ezzel ismét ujabb terhek vétetvén fel ezen házra> — az alapítványnak már rég óhajtott foganatosítása 
még bizonytalan időre elfogna halasztatni ; azon testvéri bizalom alapján, mellyen a' két évangyélmi egyház egymás 
irányában mindenkor állott, a" dolog valódi állásának mielőbbi megtudása végett : 

Jozéffy Pál tiszai egyházkerületi superintendens, Ferjencsik Sámuel gömöri alesperes, Szé-
kács Jósef pest városi esperes , — Benyovszky P é t e r , Pulszky Ferencz , Procopius György és 
Ebeczky Emil urak olly utasítással kiküldetnek, miszerént még ezen gyűlés folyamata alatt nmélt. 
B. Yay Miklós Ur ő Exljához, mint a' tek. és főtiszt, t i^ántuli reform. Egyházkerület főgondnokához 
elmenvén, bizodalmasan kérjék meg őt ezen egyetemes gyűlés nevében, miszerint ezen alapítvány 
miben létéről minél előbb körülményes tudósítást adna ; — egyszersmint őszintén kinyilatkoztatván 
Ó Exeljának, mikép, hogyha mától fogva számítandó 6.. hónap alatt , kielegitő értesilést nem 
nyernénk, ezen egyetemes gyűlés azon kellemetlen kényszerültségbe látandja magát helyezve, — 
hogy ezen alapítványi tárgyat, a' végrendelet kinyomatásával, egész nyilvánosságnak átadni 's ma-
gának ez uton a' dolog valódi állásáról esmeretet szerezni 's a' debreczeni colleginmot a1 végren-
delet pontos és szigorú tellyesitésére rendes törvényutján is kötelezni kénytelen lészen. — 

11.) Melly küldöttség megbízatásában eljárván jelenté, — mikép Ó Exljához elmenvén a' fentebbi határo-
zatnak közlése mellett, — őt bizodalmasan felszólitá, hogy miután ezen kérdéses alapítvány életbe léptetésének ideje 
már itt volna, annak miben létéről 's arról , hogy mit tett légyen a' tek. és főtiszt, tiszai ref Egyházkerület ezen ala-
pítvány létrehozatala körül? — adna testületünknek megnyugtató tudósítást; — mellyre Ő Exlja kijelentette, — 
hogy folyó évi October hónapban a' tiszántúli ref. Egyházkerület gyűlést fogván tartani, ő Exlja úgy intézkedend, hogy 
ezen kerület részéről egy küldöttség neveztessék e' tárgyban, melly itt Pesten megfogván jelenni, legczélirányosabbnak 
látná, ha mi is küldöttséget neveznénk k i , melly azoktól megfogná tudni, — miért nem hozatott ezen alapítvány mind-
eddig éleibe 's egyszersmind ezen két választmány együtt tanácskoznék a' felett, mit kelljen lenni, hogy az mielőbb 
foganatositassék ; ugyanazért kéri ezen t e s t ü l e t e t / — várná be azon küldöttség megjelenését 's ezen tárgy felvilágosi-

1 tását és addig is fentebbi határozatától állna el: — 
Ö Exlja, válaszában a' fenforgó tárgynak barátságos úton lehető bizodalmas elintézéséhez 

reménységet nyújtván , minthogy mi is óhajtanánk ezen tárgyat, ha lehet, a' kölcsönös testvéri sze-
retet és őszinte bizalom alapján elintézve látni, ennek a' fentebbiek szerinti eszközlése végett Be -
nyovszky Pé te r , Kossuth Lajos táblabírák 's Székács Jósef pesti lelkész urak kiküldetnek 's tudósí-
tásoktól várva addig is az előbbi végzés függőben tartatik. — 

• 12.) A 11-dikre mellyben Luther Mártonnak néhai b. e. Jankóvich Miklós ur becses ajándékából ezen egye-
temes gyűlést sajátilag illető, de a 'nemzet i Muzeumban létező eredeti végrendelete lenyomatása megengedtetett 's az 
eredetivel megegyező másolatra a' nemzeti Muzeum igazgatója által irandó téritvénynek az egyetemes gyűlés levéltárába 
leendő beadása végett Kubínyi Ágoston ur kir. tanácsos 's a' nemzeti Muzeum igazgatója megbízatott ; — minthogy ezen 
végzésnek mindeddig elég nem tétetett: 

Annak foganatosításával tisztelt igazgató ur tovább is megbizatik. 
13.) A' 12-dikre Gróf Szirmay Istvánnak külföldön tanuló magyar ifjak felsegélésére 1711-dik évben kelt 

végrendeletében tett alapítványa iránt mi módon indítandó per véleményezése érdemében kiküldött választmány okiratok 
hiánya miatt még ez úttal sem tehetvén jelentést. 



Ugyan azon választmány tagjai u. m. Szirmay Ádám Hétszemélynők, — B. Prónay Albert 
Hétszemélynök 's bányai egyházkerületi felügyelő, — és Benyovszky Péter táblabíró urak ez érdem-
ben ujabban is megkéretnek. 

14.) A' 13-dikra B. Jeszenák János ur dunamelléki egyházkerületi felügyelő az iránt kéretvén meg, — hogy 
néhai Jeszenák János végrendelete végrehajtásáról szóló bizonyítványt nemzetségi levéltárából ezen egyetemes gyűlés 
levéltára számára, a' már itt létező végrendelet kiegészítéséül megküldeni szíveskedjék; a' posonyi Convent pedig ezen 
végrendeleti tőke mikénti kezeléséről tegyen jelentést: a' végrehajtásról szóló jelentést a jövő hó elején igéri ő Méltó-
sága beküldeni, — a' posonyi Convent pedig jelenti, mikép ő néhai Jeszenák János kir. udv. tanácsos végrendeleté-
ből 16,600. ftokat állal vévén, ennek kamatit a' végrendelet értelmében 1811-ig a1 bécsi és budai egyházi ügynökök 
között megosztá; ekkor azonban a* tőke 4,689. fira 50. xra scala által leszállitatván, ennek évenkénti 281. ft 24 xr 
6-os kamatját a' két ügynök közt mostanáig megosztja: — 

Tudomásul vétetvén, B. Jeszenák János ur tovább is megkéretik, — hogy ezen végren-
delet végrehajtásáról szóló jelentést az egyetemes levéltár számára megküldeni szíveskedjék. Mint-
hogy azonban érdekében állana ezen testületnek a' fentebbi végrendeletben a' tek. kir. tábla ke-
zelésére bízott s' kezdő pesti szegény sorsú ügyvédek felsegélésére hagyományozott 15,000. ftok 
mikénti kezeléséről 's arról , hogy kik részeltetnek ezen alapítvány kamatiban 's mennyi segedelmet 
nyernek? — tudomással bírni ; ezt pedig jogszerüleg a1 végrendelkező örökösi kérhetnék ki ma-
goknak a' tek. kir. táblától ; ugyanazért e' részben is megkéretik B. Jeszenák János ur, szerezzen ma-
gának ezen alapítvány kezeléséről 's kiosztásáról a" tek. kir. táblától felvilágosítást, 's ezt közölje 
ezen egyetemes gyűléssel. 

15.) A' 15-re mellyben a ' t iszai egyházkerületnek meghagyatott, hogy a' Bodó alapítvány állapotáról szigo-
rúbb visgálatot, annak biztosításáról pedig czélszerű intézkedést tegyen 's az eredményről az egyetemes gyűlést tudó-
sítsa; jelenté ezen egyházkerület, hogy ezen végzés tellyesitésére a' gömöri esperességből, — mellynek őrködésére e' 
tárgy eleitől fogva bízva volt, - - választmányt küldött légyen ki , — melly még tudósítást nem le t t : 

Tudomásul vétetvén, az egyházkerületnek ez érdembeni jelentése elváratik. 
16.) A' 34 dikre néhai Heinrich Jakab ur hagyományát illetőleg a' bányai egyházkerület a' végrendelet valódi 

értelméhez képest a' mult évi jegyzőkönyvnek ezen hagyományt tárgyazó pontját oda kéri módositatni, hogy ezen 10,000 
vltóftnyi hagyomány nem Beszterczebányán tanuló, hanem Beszterczebányai születésű 's bár melly iskolánkban tanuló 
két szegény, de jeles tehetségű evang. ifjú jutalmaztatására legyen hagyva ; továbbá ezen díjnak kiosztása nem ezen 
egyetemes gyűlésre, hanem a1 Beszterczebányai egyház közgyűlésére legyen bizva; végre pedig jelenté, hogy a" ha-

.gyományozó özvegye is már meghalálozván, az alapítvány már valósággal életbe lép : — 
A' végrendelet pontjainak szigorúbb egybetartásából a' fentebbi módosítások helyes volta 

kiderülvén: a' mult évi jegyzőköny 34-ik pontja ekkint megigazitatik. Többire az egyházkerület 
jelentése tudomásul vétetik. — 

17.) A' 14-dikre, melly szerint a' hátramaradásban lévő ágensi járandóságok iránt a* dunántúli egyház-
kerület nyilatkozata váratik; ezen egyházkerület követi oda nyilatkozván, — hogy B. Jeszenák János ur végrendele-
te mássát nem vették ; ámbár azt a' jegyző a' kerületi világi felügyelő úrnak megküldötte volt. — 

Ezen végrendelet ujabban is közöltetik ezen egyházkerülettel 's nyilatkozata a' jövő 
egyetemes gyűlésre elváratik. — 

18.) A' 16-dikra Fő felügyelő ur ő Méltósága jelenti, mikép a' berlini egyetemnek ott tanuló ifjainkról 
még 1845-ik évi Aug. 20-kán megküldött, de elakadt hivatalos tudósítását megszerezte 's a' külhoni egyetemek-
nek írt légyen ; mellyre a' jenai, tübingai, hálái , berlini és gryphisvaldi egyetemek válaszolván, kint lévő ifjainkról 
dicsérettel emlékeznek; a' berl ini jelenti , hogy olly kiterjedt városban, mint Berlin, — ifjaink magaviseletét figye-
lemmel nem "kísérhetvén, a' kívánt tudósítást meg nem teheti, hanem a' helyeit ajánlja, hogy viszatérő ifjainktól eltá-
vozási bizonyítványt (9lbgrtngá$euöm§) követeljünk. — A' jénai jelenti, hogy ott a' Weimári herczegtől Ágoston Ká-
rolytól van egy alapítvány, mellyből csekély hozzáfizetéssel, naponkint 12. magyar hittani láttatik el élelemmel; 
egyszersmind kimenő ífjainknák adatni szokott hitjelelti bizonyítványt latinul kéri szerkeztetni. A' tübingai következő ala-
pítványokról értesít ifjaink számára: 1.) A' statusi dijjazó pénztárból fizettetik ki évenkint 4. díj 150. pftjával, vagy-
is öszvesen 600. pft. 2.) a' hiller alapítvány Erdélyiek számára, évenkint 80 — 90. ft. Hálában: 1.) a'Cassai — Kubi-
nyi — Temlin alapítvány, melly jelenleg 15,722 tallérból áll 's évenként 513. tallér kiosztható; — kapják szegény 
magyar ifjak, egy egy 100. ftnál nem többet , de 50. ftnál sem kevesebbet; — de minthogy legelőszőr a' haza utazók 
kapnak belőle uti segedelmet 's ezzel gyakran vissza is élnek, — haza utazás ürügye alatt felvévén az útra valót, á t-
mennek az ifjak más egyetemekbe; ugyanazért díj osztásra kevés marad fel; 2.) Poldt Mátyásféle jelenleg, 4,317 tal-
lérból áll 's ennek kamati mindenek előtt néhai Torkos András családjabelieknek 's ezek nem létében más szegény 
ifjaknak osztatnak ki. 

Kedves tudómásul vétetvén, superintendens uraknak meghagyatik , hogy Berlinből haza 
térő hitjeleltjeinktől az ugy nevezett ,,9í6i}aiigéjeuöiti§"-t kívánják elő 's ennek eredményét ide j e -
lentsék be ; — továbbá jóllehet a' lipcsei egyetem nem látogattatik ifjaink által; mégis érdekünk-
ben lévén az itteni alapítványokat is, mellyekben magyarok részesülhetnek , megtudni ; — mint-
hogy illyenek létezésének némü nyoma találtatik: ezeknek közlése végett meg fog kerestetni a' lipcsei egye-
tem. — Ugy szinte arról is értesítve lévén ezen gyűlés, hogy Hálában a' Leopoldféle alapítvány-
ból is kétféle díjban részesitetnek a' magyarok: ennek közelebbi mibenlétének felvilágosítása iránt 
kerestessék meg a' hálái egyetem. — Végre ezen hivatalos értesítések superintendens urakkal má-
solatban közöltetni rendeltetnek. — 

19.) A' 17-díkre jelenleg iljaink által nem látogatott külhoni egyetemeknél lévő alapítványoknak más látogatott 
egyetemekhez leendő áttétele kieszközlésével megbízotti választmány még mindeddig eredmény nélkül lévén: 

Sikeresebb eljárásra utasitatik. 
20.) A" 19-dikre A' Both - Teleki alapítványi tökének minő helyekre lett kiadásáról az egyházkerületek köze-

lebbről értesitetni kívánván, az eredeti kötelezvényeknek a ' gyűlés színe előtt történt felmutatása után, azoknak lénye-
ges tartalma következőkép iktattatik be ezen jegyzőkönyvbe, u. m. 

1.) Szúnyog Jenő Urnák pestmegyei Hidegkúti birtokára, melly 24,700 pftra becsülte-
tet t , 's semmi adóssággal nem terheltetett, első helyeni betáblázás mellett adatott — — 

2.) Gerstel Károly pesti polgárnak 's nejének Heinz Alojziának ns. Sz. kir. Pest városá-
ban a' Leopoldvárosi váczi uton 377. sz. alatti házára, melly 25,190 pftra hecsiiltetelí 's 7884 
pftal terheltetett, betáblázás mellett adatott — — — — - — 

1 * 

pengő forint. 

5,00 í). 

2,000. 
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pengő forint. 
3.) Kasselik András pesti polgár és ácsmesternek és nejének Sclimid Annának ns. 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 becsiiltettek 's mellyekre 1518 
pft volt betáblázva, — adatott betáblázás mellett — — — — — 2,000, 

4.) Czimmerman Jósef pesti polgár 's kalapos mesternek 's fiainak ns Sz. kir. Pest vá-
rosában belvárosi Kecskeméti utczában 510. sz. alatt fekvő házára és Ferencz külvárosi üllői uton 
804. sz. alatt fekvő üres fundusára, mellyek öszvesen 44,429 pftra becsültettek és 7,300 pftal 
terheltettek, ezen teher utáni betáblázás mellett adatolt: — — — — 8,000. 

5.) Méltóságos Szirmay Ádám Septemvir Urnák 's nejének Gyürky Johanna Asszonynak 
ns Sz. kir. Pest városában, belvárosi egyetemi utczában 491. sz. alatt fekvő házukra, melly 41,729 
pftra becsültetett s 6,140 pft. betáblázott adóssággal terheltetett, ezek utáni betáblázás mellett 
adatott - — — — ' — —. — — — 8,000. 

6.) T. Kubinyi Ludovica Asszonynak néhai Prónay János özvegyének, ugy is mint Jósef 
fia természetes és törvényes gyám annyának, és már tellyes korú István fiának, T. Nógrád Vár-
megyében kebelezett Romhány helységében 's Bodonyi pusztában találtató 's az épületeken kivül 
37,660 pftra becsült és semmi adóssággal nem terhelt 's pertől mentes jószágra adatott — 5,000. 

7.) B, Wesselényi Miklós urnák T. Közép-Szólnok vármegyében kebelezett Nagy Sóly-
mosi 's Czinnyei birtokára, melly épületeken *s gyümölcsösön kivül 27,570 pftra becsültetett 's 
semmi adóssággal nem terheltetett, — adatott első helyii betáblázás mellett — — 10,000 

Öszvesen 40,000. 

21.) A' 22-dikre, mellyben a' tiszai egyházkerületnek meghagyatott, — hogy azon feladás iránt, melly 
a* lőcsei főiskola tanítóit azzal vádolja, mintha ők az ott tanuló ifjaknak lót társulatát meghagyva, a' magyarokét 
megszüntétték és tulajdon pénzükön szerzett könyvtáruk használatától eltiltották 's e ' miatt több ifjak az év közepén 
onnét a' késmárki iskolába általmenni kénytelenitettek volna, — tegyen szigorú vizsgálatot 's jelentést: a' nevezett 
egyházkerület követi jelentették ugyan előlegesen is ezen feladás alaptalanságát, 's hogy a' kerületi gyűlésre egy azt 
igazoló nyilatkozat is adatott be ; de a' jegyzői hivatalnál maradván há t ra , azt ide jelenleg be nem adhatják: 

Oda utasitattk a' tiszai egyházkerület, hogy ez érdembeli tudósítását a' jövő évi egye-
temes gyűlésre múlhatatlanul küldje be. 

22 . ) A' 29-dikre , mellyben az átmenetel 's vegyes házasságok kihirdetése 's öszveadása tárgyában az 
1844-dik évi 3. t. cz. rendeletével egybe hangzó 's egyforma eljárás sorát meghatározó utasítás készítésére választ-
mány küldetett ki, — jelentetett, hogy ezen választmány megbizatásában még el nem járhatott; előterjesztetett egy-
szersmind, mikép a' dunántúli ref. egyházkerület e' tárgyban lelkészei számára készített utasítást, mint szinte Rad-
vánszky Antal ur Zólyomi alispán 's a ' Zólyomi esperesség felügyelője a' zólyomi munkálatot ezen egyetemes gyűlés-
nek megküldötte légyen, — melly ugyan ezen választmánynak használat végeit kiadatott: — 

Tudomásul vétetvén, a' kiküldött választmány, — mellynek érdemes tagjai közül kir. 
tan. id. Schedius Lajos ur gátoltatása esetében B. Podmaniczky László ur kéretett meg alelnök-
nek , — tovább is felkérelik, miszerint ezen utasítást, a' véle közlött adatok czélszerü használá-
sával mi előbb dolgozza ki 's a' jövő egyetemes gyűlésre tegyen róla tudósítást. 

23.) A' n. mélt. magyar kir. Helytartó Tanácsnak 1847-dik évi Januar 4-kén 154. sz, a. kelt k. Intézvénye 
olvastatván, — mellyben a' rom. catholikus ifjaknak átaljában, különösen pedig ollyanoknak — kik cath. tanodákban 
vagy rosz tanjegyet nyertek, vagy vizsgálatot elmulasztottak — tanodáinkba való felvétele 's vizsgálatra bocsátása 
azon megjegyzéssel tiltatik, hogy az illveneknek tanáraink által kiadandó bizonyítványok a' tanulmányoknak köztani 
intézetekbeni folytatására érvénytelenek leendnek 's az illy ifjak a' tek. kir. táblánál hites jegyzőknek fel nem véte-
tendnek : 

A' róm. cath. tanintézetekből vizsgálattétel, osztályzat és bizonyítvány nélkül elutasított, 
megrovott 's nálunk menekvést kereső rom. cath. ifjaknak iskoláinkba való felvétele vagy visgá-
latra bocsátása protestáns testületünk méltóságával ellenkezvén; nehogy távolról is azon váddal 
illettethessünk, mintha illy béllyegzett és elutasított róm. cath. ifjakat tanintézeteinkbe édesgetnénk 
's vadásznánk: tanodáink igazgatóinak és tanárainak ezennel meghagyatik, hogy a' róm. cath. 
tanintézetekből elutasított vagy visgálalot ki nem állott és nem osztályozott róm. cath. ifjakat tano-
dáinkba egyátalján fel ne vegyenek $ 's e' részben a' fentidézelt k. k. Intézvény tellyesitetni 
fog; — más részt azonban , minthogy a' r. cath. ifjaknak, a' n. mélt. magyar kir. Helytartó Tanács 
tudtával is rendezett, 's nyilvános hitellel bíró tanodáinkba leendő felvételét fennálló törvényeink 
sem tiltanák, 's a' mi ezekbe tiltva nincs, — arra alkotmányos állásunknál fogva elvihatatlan sza-
badsággal bírnánk, — annyival is inkább ,— mivel a' szüléknek gyermekeik czélszerü neveltetési 
joga szent és sérthetetlen lévén, gyermekeiket bár melly bevett keresztény vallású rendezett tano-
dákban oktattathatják; hozzájárulván, hogy maga ő kir. Felsége a' mult országgyűlésen a' törvé-
nyes vallású hitfelekezetek közti tellyes viszonosság elvét kimondván, ha a' róm. cath. tanintéze-
teknek szabad a' mi ifjainkat bevenni, — mi kétségtelen, — a' mieinktől minden törvényes ok nél-
kül hasonló szabadságot megtagadni nem lehet; — ezeknél fogva, e ' részben a' mult évi végzé-
séhez tovább is ragaszkodván ezen egyetemes gyűlés, egész tisztelettel meg fog kéretni a' n. m. 
m. kir. Helytartó-Tanács, hogy ezen tilalomtól kegyesen elállani méltóztassék; ellenkező esetre 
ezen mind reánk, mind főleg a' r. cath. ifjakra nézve felelte szérelmes intézkedés a' jövő ország-
gyűlésre orvoslás végett fel fog terjesztetni. — 

24) Ezzel kapcsolatban, minthogy az országgyűlés közelget, mellytől vallásbeli sérelmeink alapos orvoslását 
és még ki nem elégített kivánatink törvénybe foglalását remélhetjük : 

Megkéretik főfelügyelő ur, hogy az országgyűlésen leendő hitünkbelí követekkel 's főren-
dűekkel egyetértve, tegyenek meg mindent, a' mit vallás dolgában reánk nézve jónak fognak lát-
ni; — odautasitatván egyházkerületi superintendens urak, — hogy kerületeikben történt sérelme-
ket, kellő adatokkal támogatva, főfelügyelő úrhoz küldjék be. — 

25) A' 30-ikra olvastatott a' nm. m. kir. Helytartó-tanácsnak 1846-dik évi karácsonhó 9-én 46,122. sz. 
a. kelt k. intézvénye, mellyben válaszolja, hogy azon fennálló rendszabálytól, miszerint a' külhoni tudományos 
egyetemektől nyert tudori okleveleknek, legfelsőbb helyre nyújtandó folyamodás nélküli elfogadása tiltatik, - elállani 



nem lehet; 's ezzel kapcsolatban olvastatott ugyanannak 1846-dik évi karáesonhó 15-én 46 ,433. sz. alatt kelt k. 
intézvénye, mellyben Jozéífy Pál tiszai egyházkerületi superintendensnek és Szeberényi János bányai egyházkerületi 
superintendensnek a' jénai egyetemtől nyert tudori czim használhatását ő Felsége kegyelmesen megengedni méltóztatott: 

Az ez érdembeni felírásra alapul szolgált sérelem megszüntetve lévén, ujabb határozat 
hozatalának szüksége fen nem forog. 

26 . ) A' 32-dikre, Ugyanannak 1846-dik évi Nov. 24-én 44,647. sz. alatt kelt kir. intézvénye, mellyben vá-
laszoltatik, mikép azon 1845-ki Dec. 23-án 41,533. sz. alatt kelt kir. intézvénytől, mellyben Dierner Endre pesti oklató- Jj 
nak „egyháztörténete", iskolai használattól eltiltatik, és azt engedményezte könyvbiráló megdorgáltatni rendeltetik; az ' 
ezen könyv szövegéből kiemelt némelly sértő kifejezéseknél fogva, elállani nem lehet: 

Kihirdettetvén, tudomásul vétetik, olly hozzáadással, hogy a' munka érdemére nézve a 
mult évi határozatot megtartva, azon esetre , ha a' munka uj kiadása szükséges lenne , a' meny- ^ 
nyiben netalán ebben némelly élesb kifejezések találtatnának, ezeknek mérséklésével nyomassék ki. 

l27.) Több olly sérelmes esetek fordulván elől egyházainkban, miszerint vegyes egybekeléseknél, ha a' protestáns ^ 
vőlegény magáról térilvényt nem á d , az illető rórn. cath. papok a' házasulók kihirdetését az 1791. 26. t. cz. 15. § - a ^ 
és az 1844. 3. t, cz. ellenére átaljában vagv részben megtagadják, vagy ha azt teljesitik is, azon esetben, ha a' há-
zasulók az evangyélmi lelkész által kívánják magukat összeeskettetni, — a' kihirdetésről szóló bizonyítványt ki I 
nem adják: 

Minthogy ezen tények egyenesen az 1844. 3. t. cz. és az 1791. 26. t. cz. 15. § - a , 
hol a' vegyes házasságoknak gátot vetni tiltatik — ellenére volnának irányozva, 's nyilvános tör- 5 
vénysértést foglalnának magokban ; szükséges lévén e' részben sikeres orvoslásról gondoskodni : 
mindenek előtt ő cs. kir. apostoli Felségéhez adatokkal támogatandó alázatos felírás fog intéztetni, -
mellyhez a' szükséges adatokat superintendens urak a' jegyzőhöz mielőbb küldjék be ; és ha ő Fel- JN 
ségétől sem nyernénk kedvező választ, ezen esetek sérelemképen terjesztessenek a ' j ö v ő ország- . j 
gyűlés elébe. ^ 

28) A' bányai egyházkerület részéről telt azon indítvány, — hogy miután a' velenczei hajós iskolába pro-
testáns növendékek semmikép fel nem vétetnek, ha csak a ' róm. cath. vallásra át nem térnek; ujabb időben pedig több ^ 
magyar ifjak is elszánván magukat a' tengerészeire , óhajtható volna, hogy protestáns ifjaink ezen intézetbe hitök vál- , 
toztatása nélkül annyival is inkább felvétessenek, mivel Velenczében lelkészünk lévén, az ottani tengerészeti evang. Í*| 
növendékek saját vallásbeli oktatása és nevelése eszközölhető: ő Felségéhez tétessék ez érdemben alázatos b. 
folyamodás : 

Elfogadtatott 's ő cs. kir. apostoli Felsége a' velenczei hajós iskola ezen szabályának a' 
felhozott okokból leendő megváltoztatása iránt mély alázattal meg fog kéretni. 

29.) Ugyanazon egyházkerület részéről feljelentetvén, mikép a' Gallicziában, Cseh és Morvaországban szállá-
soló magyar ezredeknél lévő evang. katonák, bizonyos adatok szerint, vallásbeli oktatás nélkül szűkölködnek, 's ha itt 
ott találtatik is evang. lelkész, az a' magyar nyelvet nem értvén , ezen nyelven tanítást sem adhat; holott pedig val-
lásos szertartásainknak egyik főtényezője a ' vailásos és erkölcsös tanítás volna: 

Ugyanazért ő Cs. k. apostoli Felsége mély alázattal megkéretni határoztatott, hogy Gal-
licziában, Cseh és Morvaországokban szállásoló magyar ezredek számára elegendő evangyélmi 
tábori káplánokat rendszeresíteni 'méltóztassék, — annyival inkább, mivel ő Felsége kormánya az 
által, hogy most közelebb a' görög nem egyesültek számára 8 tábori káplánt rendszeresített, elég-
gé kitüntette, hogy a' vallásosságot terjeszteni 's ápolni kívánja. 

30 . ) Ugyanazon egyházkerület jelentése szerint, kebeléhez tartozó határszéli néhány protestáns gyülekezetek 
panaszolják, mtkép az 1844-ki 3. t. cz. a' határszéleken kihirdetve nem lévén, itt a' szabad átmenetel a' katonai 
kormány által hatalmasan gátoltatik, mint ez már több esetekben megtörtént: szükségesnek látná ő Felségét az iránt 
megkérni mély alázattal, hogy ezen vallásbeli törvényt a? határszéleken is kihirdettetni méltóztassék: 

Ezen indítvány helyeseltetvén 's elfogadtatván, a' bányai egyházkerület által nyújtandó 
adatokra alapítandó alázatos felírás fog ő cs. kir. apostoli Felségéhez intéztetni, mellynek ha kí-
vánt sikere nem lenne , — ezen tárgy is a' jövő országgyűlésre sérelemkép fog felterjesztetni. 

31.) Sérelmesen jelentvén fel a1 bányai egyházkerület, miként a' nm. m, kir. Helytartó-tanács a' korponai 
és beszterczebányai lelkészek ellen egyházi ügyben, világi hatóság állal tétetett visgálalot 's rendelte őket megdor-
gáltatni , — ennek jövendőben leendő eltávoztatása végett íelirást kér intéztetni a' nm. m. kir. Helytartó-tanácshoz: 

A' panaszolkodó egyházkerület által nyújtandó adatok alapján a' felirás meg fog 
tétetni. 

32.) Olvastatott a' nm. m. kir. Helytartó-tanács k. intézvénye, melly mellett az 1846-ik évi egyetemes gyű-
lés jegyzőkönyvét, jelen gyűlés folyamata alatt azon észrevétellel visszaküldi, — hogy superintendenseink a' püspöki 
czim használatától tovább is eltiltatnak, és á' mult évi jegyzőkönyv 29-dik és 30-dik pontjai külön tárgyalás alatt 
légyenek : 

Tudomásul vétetvén, ezen egyetemes gyűlés előbbi végzéseihez tovább is ragasz-
kodik. 

33.) A' dicsőült nádornak ez év kezdetén váratlan történt gyászos kimúlta minden magyarhoni protestáns 
egyház kebelében mély fájdalmat és szomorúságot okozván, — ámbár ezen keserű veszteség bánatos érzésében a' 
dicsőült iránti kegyeletből 's hálából minden egyházaink oszlakozának az országos gyászban 's a' dicsőült nagyszerű 
emlékezetét annak idejében sajgó szívvel megülték; — mindazáltal az elhunyt magasztos erélyeinek kebleinkben soha 
nem hervadható emléke ezen testületnek ama bus esemény óta először most tartott gyűlésében is feldicsőitetvén, egy-
szersmind fenséges István cs. k. főherczegnek a' nemzet közóhajtására 's bánata enyhítésére kir. helytartóvá lett k. ki- ^ 
neveztetése fölötti nagy örömünket el nem titkolhatván : ç 

Mind a' dicsőült nádornak félszázados kormánya alatt vallásos és iskolai ügyeinkben, N 

jelesül a' vallásos viszálkodások törvényes kiegyenlitesében egyházaink és iskoláink körül szerzett 
magas érdemeit, mind hátramaradt 's tőlünk elköltözött fenséges özvegyének cs. k. főherczeg Má-
ria Dorottya Asszonynak szegény szűkölködő egyházaink és hitsorsosinkal olly bőven éreztetett jó-
téteményeit soha eléggé meg nem halálhatván, ezen dicső érdemek iránt viseltető kegyeletnél 
fogva, a' magas elhunytnak halála által okozott váratlan csapásból eredt érzelminket és fájdalmin-
kat, — mind a' főherczeg asszonynak, mind a' boldogult magas erényei örökösének 's k. Hely-
tartónak István cs. k. főherczegnek különös levél által kijelenteni 's utóbbinak az ország kimondha-
tatlan nagy örömére királyi helytartóvá történt kegyelmes kineveztetése fölötti üdvözletünket nyil-
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vánitani elhatároztuk; megbízván egyszersmind elnök ő méltgát, hogy a' bekövetkező országgyű-
lés elején több maga mellé veendő országgyűlési előkelő hitsorsosinkal egész évangyélmi testüle-
tünk nevében, személyesen is tiszteljék meg ő Fenségét; — a' Főherczegnének írandó levél 
feltevésével 's kézhez méltatásával Stromszky Sámuel superintendens ur bízatván meg. 

34 . ) Id. Schedius Lajos kir. tanácsos urnák, mint ezen egyetemes gyűlés levéltárnokának, egyházi testületünk 
nestorának vallásos ügyeink 's bajaink körül szerzett félszázados érdemei hálás elismeréséül 's különös megtisztelteté-
séül: 

Ezen gyűlés minden jelenlévő tagjai főfelügyelő ur vezérlete alatt testületben kívántak volna 
ugyan őn nsgához elmenni 's őt megtisztelni; — de mivel ő nsga gyengélkedő egészsége miatt , 
ezt jelenleg teljesíteni nem lehetett , ezen hála érzeteik levélben rendeltettek neki kijelentetni. 

35.) A' l21-dikre, A' Róth-Telekí szorgalomdijjak kiosztása 's az iskolai közpénztári számadás megvizsgálása 
végett kiküldött választmány eljárásáról szóló jegyzőkönyvét, illetőleg tudósítását benyújtván, jelenti: 

a) Mikép t. cz. Kappel Frigyes ur eddigi iskolai közpénztárnok, házi körülményei miatt, ezen hivatalt az 
iránta tanúsított bizodalom megköszönése mellett letévén 's a' választmány részéről hozzá intézett azon kérésre , hogy 
azt legalább még ezen egyetemes gyűlés tartásáig folytatni szíveskednék, sem hajolván azon okból, mivel ekkor Pest-
ről távol leendvén, a' pénztárt 's hozzátartozó okiratokat által nem adhatná: lemondását a ' választmány elfogadni 
kénytelen volt légyen. Minek következtében nevezett pénztárnok ur f. évi april utóljáig vezetett bezáró számadásait, 
a' tőkékről 's folyó bevételekről 's kiadásokról vezetett két rendbeli könyvét, kész pénzben 1099 pftot 4 0 kr. pénz-
tári maradványt, — pesti takarék pénztári 6 darab könyvecskékben 3705 pftot 12 krt és a' Róth-Teleki 4o/m pftnyi 
alapítványi tőkékről szóiló 7 darab eredeti kötelezvényeket a' választmánynak átadá , 's minthogy uj pénztárnokról 
annyival is inkább azonnal szükséges vala gondoskodni, mivel különben a' folyó kamatok beszedése és a' Róth-Teleki 
alapítványi dijjak szétküldése hátramaradást szenvedett volna, Nagyságos id. Schedius Lajos kir. tan. ur közbenjárása 
által t. cz. Liedeman Frigyes, Kraus Károly és Jurenak urak bizodalmasan felkérettek, valljon ki vállalná fel közülök 
az iskolai közpénztár gondviselését és kezelését; mellyre Liedemann és Kraus urak nyilatkoztatván készségüket, ámbár a' 
választmány Liedeman urat b. e. attya érdemei tekintetéből örömest kívánta volna bizalmával felruházni, minthogy 
azonban ő részint mint bankigazgató, részint nagy kiterjedésű kereskedése által igen elvolna foglalva, Kraus Károly urnák 
ellenben több üres ideje volna és ezen hivatal felvállalására szinte teljes készségét nyilvánitá; nevezett Kraus Károly urat 
a' választmány azon reménység fejében, miszerint benne az egyetemes gyűlés is megfog nyugodni, iskolai közpénztár-
noknak megválasztá. Ennek következtében a' választmány szine előtt általadatott neki készpénzben 1099 pft 40 kr és 
pesti takarék pénztári könyvecskékben 3705 pft. 12 kr. és a' két számadási könyv; mellyekról ő nyugtatványt adott a' 
választmánynak; a' róth-teleki alapítványi tőkékről szólló 7 darab eredeti kötelezvények pedig, mellyek már a' fentebbi 
20-ik pontban egyenkint megneveztettek, nagyságos id. Schedius Lajos k. tan. urnák, mint ezen egyetemes gyűlés 
levéltárnokának gondviselés végeit átadattak: 

Tudomásul vétetik 's a' választmány eljárása helyeseltetvén Krausz Károly urnák iskolai 
közpénztárnokká lelt megválasztatása helybenhagyatik. 

b) Jelenti továbbá ugyanazon választmány, mikép a' róth-teleki szorgalomdijakat a' fenálló rendszabályok 
szerint kiosztván, ezen egyetemes gyűlés múlt évi határozatához képest a' szarvasi főiskolát is egy szorgalomdijban r é -
szesítette légyen. — Egyébbiránt ezen szorgalomdijak elnyeréséért beküldendő próbamunkák készítése 's oktatói a ján-

1 lások körül, az oktató urakat következőkre kívánja a' választmány figyelmeztetni: 
•a, A' folyamódó ifjak által élvezett paedagogiákat ne csak általánosan említsék meg , hanem azoknak 

értékét közelebbről határozzák meg; kitévén jelesül: váljon a' folyamodó paedagogiája megüti-e az elnyerendő szor-
galomdij kétszeres értékét, vagy sem? 

(j. A' folyamodóknak szaktudományaikból kidolgozás végett ne tűzzenek ki olly themát , mellyre a' nö-
vendék a' tanulmány illető szakaszának betű szerinti leírásával kénytelen megfelelni; hanem válasszanak olly szaktudo-
mányi themát , mellynek kidolgozásában saját elmebeli tehetségei kifejtésére elég mezőt és alkalmat találjon: 

A' választmány eljárása helybenhagyatván, mint szinte a' fentebbi szabályok helyeseltet-
vén, 's elfogadtatván, az egyházkerületek ut ján , a' dij élvezésében részesülő minden főiskolák-
igazgatóinak meghagyatik, miszerint magukat jövendőre ezen szabályokhoz is szorosan al-
kalmazzák. 

c) Ugyanazon választmány jelenti, hogy t. cz. Kappel Frigyes eddigi iskolai közpénztárnok urnák 1846-dik 
évre és 1847-dik évi april utóljáig ezen pénztárról vezetett és készített számadását megvisgálván, azon megjegyzés-
sel, hogy a 'pénztári maradvány 1099 pftot 's 40 krt tett légyen, mennyit t i . kész pénzben valósággal által is adott és 
hogy a' róth-teleki alapítványi tőkén kívül a' többi tőkéi ezen közpénztárnak 28,177 vftot tesznek, mellyek közt 6200 
ft. per alatt lévén, nem kamatoz; — többire ezen számadást helyesnek találá; ugyanazért őt annak terhe alól felmen-
tendőnek 's egyszersmind 13 évi buzgó hivataloskodásáért egy különös megköszönő levéllel megtisztelendőnek véli: 

Tudomásul vétetik 's nevezett pénztárnok urnák 1834-dik évtől fogva mostanig az is-
kolai közpénztár hív és rendes kezelésében tanúsított buzgóságáért és semmi jutalmat nem igény-
lett huzamos fáradozásiért az egyházkerületek hálás elismerést és szives köszönetet szavazván, ez 
egy hozzá intézendő különös köszönő levélben, mellynek átadásával B. Podmaniczky László ur bí-
zatott meg, — fog neki megíratni; — többire ő ezen számadási teher alól felmentetik; mihez 
képest neki a ' felmentő levél is kiadatni rendeltetik. 

d) Ugyanazon választmány a' mult évi jegyzőkönyv 25-dik pont alatti végzése következtében Szojka Sámuel 
ügyész urnák, néhai Baloghy Lajos ur örökösivel, az ezeken volt közpénztári követelések iránt tett végső számveté-
sét, Kappel Frigyes urnák számadásival összeegyeztetvén, azt tapasztalta, — hogy ámbár a' három rendbeli tőkék kü-
lönböző keltről szólnának, czimzett Szojka Sámuel ur a' számtételben mégis mind a' három tőke kamatit ugyanazon 
egy naptól u. m. 1826-dik évi Nov. 14-től számította, mi á l ta la ' fizetendő kamatokban 40 vftnyi rövidsége lett vol-
na a' pénztárnak, melly nehézséget Szojka Sámuel ur azzal világositá fel , hogy mivel a' harmadik tőke 1826-dik 
évi Nov. 14. az addig hátra volt kamatok felszámításából keletkezett, az összes kamatok ugyanezen napig ki voltak 
ezen kötelezvénnyel egyenlítve, 's ez okból a' mostani számtételben mind a1 három tőke kamatinak 1826-ik évi Nov, 
14-től kellett számitatni: 

Melly felvilágosítás megnyugtató lévén, az ez iránti további kérdés megszüntetik. 
e) Végre ugyan azon választmány jelenti, mikép az Olaszországban lévő magyar ezredekhez több jóltévőktől 

ajándékozott magyar, német 's lót áhítatos könyvek bekötéséért 's elküldéséért 12 pft 54 kr. kifizetését az egyetemes 
gyűlés jóváhagyásának reménysége fejében az iskolai közpénztárra utalványozta légyen, kérvén ezen summa kifizetését 
helybenhagyatni : 



Ezen áhítatosság 's vallásos buzgóság gerjesztésre, következéskép üdvös közczélra tett 
költség kifizetése helybenhagyatik. 

36.) Tapasztaltatván, miként az eddigi segedelem gyűjtések, akár ezeknek kellemetlen 's költséges módját , 
akár helytelen felhasználásáttekintve, a' közczélnak kellőleg meg nem felelnek; — ezeknek megszüntetése és a ' he-
lyett az egyházakban egy bizonyos vasárnapon tartandó áldozatból bejövendő pénzekből egy közpénztár alakítása inditvá-
nyoztatott, melly sok oldalról hosszasabban megvitattatván : 

Miután ezen gyűlés az egyházak és iskolák czélszerübb felsegélésére egy közfundus 
alakításának szükségéről meggyőződött volna: ennek létrehozására elrendeltetett , — hogy ezután 
minden egyházban évenkint egy meghatározandó vasárnapon áldozat tartassék és segedelem gyűj-
tessék, és az innét befolyó pénzek a' kerületek utján az egyetemes gyűlés pénztárnokához Kraus 
Károly úrhoz Pestre beküldessenek és itt külön kezeltetve, egy majd idővel kinevezendő választ-
mány által az egyházak és iskolák felsegélésére forditassanak. Ennek következtében, bár az eddig 
szokásban lévő kéregetéseket rögtön megszüntetni nem lehetne ; mindazáltal biztossá tétetnek az 
egyházak,hogy mihelyt a' közfundus annyi eredményt mutathat , melly szerint az eddigi kéregeté-
sekből begyülni szokott segedelmeket pótolhatja, az eddigi kellemetlen kéregetések meg fognak 
szüntetni 's azok terhétől az egyházak felmentetni.: 

37.) Á' bányai egyházkerület azon kérelmére, hogy miután püspök Yácz városában létező leánygyülekezet még ez 
évben Levitát fogna magának választani, ki az ottani siket-némák intézetében egyúttal a' tanítást is elláthatná; ezen gyü-
lekezetnek növekedése és szilárdulása pedig az öszves protestáns testület érdekében igen óhajtható volna, az egyház-
kerületek által az itteni református catechetának évenkint fizetni szokott 80 vf t , ezen Levitára ruháztassék által, ;s 
ezen summát az egyházkerületek buzgóságából 40 vagy 80 pftra emeltetni kéri: 

Az eddigi catechetának évenkint fizetni szokott 80 vftok a' püspök Yácz városi evang. 
leány gyülekezet választandó Levitájára olly kötelezéssel, hogy a' váczi siket-némákat, és ha idő-
vel kieszközöltetnék, a' váczi katona növendékeket is a' vallásban oktatni tartozzék, átruházására 
az egyházkerületek akkint szóiitatnak fel, hogy mihelyt ezen Levita megválasztásától és ar ról , 
hogy ez a' siketnémák vallásos oktatását teljesíteni képes, mire nézve az illető Esperes által hiva-
talba iktatása atkalmával ezen intézet igazgatójának bemutatandó lészen, értesitetnek : a ' fentebbi 
summabeli illetőségüket ezen Levitának fizessék; többire pedig az egyházkerületek jószívűségébe 
ajánltatik, ezen zsenge leánygyülekezet Levitája fizetéséhez, még a' fentebbi summán felül több se -
gedelemmel tetszésök szerint járulni. 

38.) Ezzel kapcsolatban kérdés tétetett az iránt, mikint történik, hogy ámbár az egyházkerületek a' váczi 
siketnémák intézetére évenkint segedelmeket szednek, 's az intézetnek beküldenek ; de ő Felségétől!), e. Ferencz Ki-
rálytól is több növendékekre tétetvén alapítvány, felnem tehetni, hogy ezen kegyes Fejedelem a' mi vallásfelekezetbelieket 
ezen alapítványából ki akarta volna zárni ; és mégis nincs reá példa, hogy evangelicus növendék ezen intézetbe fizetés 
nélkül felvétetett volna: 

Annak kinyomozására, hová fordíttatnak az egyházkerületek által befizettetni szokott 
pénzek, és mikint kezeltetnek ezek, 's mi oka, hogy ezen intézetbe protestáns növendék ingyen fel nem 
vétetik? — Géczy Péter pestmegyei esperességi felügyelő, Pósch János pestmegyei hadi főadó-
szedő és Esztergálvi Mihály csomádi lelkész urak kiküldetnek: egyszersmind Procopius György 
helytartótanácsi ügynök ur megbizatik, tudja meg a' nmélt. magyar kir. Helytartótanácsnál, mi az 
alapítványa ezen siketnéma intézetnek? 's ezen kiküldött urak a' tapasztalandókról, mint szinte 
az egyházkerületek arról: — valljon mióta és hová szokták segedelem pénzeiket ezen intézet szá-
mára befizetni? — a' jővő egyetemes gyűlésre, a' nyugtatványok mássai bemutatása mellett, 
tegyenek tudósítást. 

39 . ) Taubner Károly lombard-velenczei tábori káplán az iránt szólitván fel testületünket, hogy az Olaszhon-
ban szállásoló magyar ezredbeli evangyélmi katonák számára a ' vallásos érzelmek buzdítása 's táplálása végett köz-
költségen szerzendő énekes könyveket, mellyeknek ott még nagy hijjával vannak, — küldenénk magyar, német , 
és tót nyelven; 's ennek folytában a ' dunántuli egyházkerület részéről tett azon czélszerü javaslat, hogy felesleges 
és alkalmatlan lévén katonáknak olly vastag énekes könyveket, mint nálunk használtatnak, kezökbe adni, választat-
nának ki ezekből a' katonáknak leginkább alkalmatos imádságok és énekek, 's ezek egy kis könyvecske alakban, — 
mellyet a ' katona könnyen magával vihet, — kinyomatva, osztatnának ki köztök, — helyeslést nyervén: 

Ennek eszközlésével, jelesül a' magyar imádságok és énekek összeillesztésével Haubner 
Máté dunántuli, a' tóttal Szeberényi János bányai és a' némettel Stromszky Ferencz dunamelléki 
egyházkerületi superintendens urak bízattak meg olly utasítással, miszerint egymásközt tartandó 
kölcsönös értekezés utján állapítsák meg a kiszemelendő énekeket 's imádságokat, figyelve 
arra is, — hogy ezen könyvecske csak mintegy három ivre te r jedjen , és határozzák meg azt is, 
minő kiadásban nyomassék; mintegy 3000 példány szükséges lévén. Ezen munkának nyomtatási, 
bekötési és elküldési költségeit gróf Zay Károly főfelügyelő és B. Prónai Albert bányai egyházke-
rületi felügyelő urak közösen megájánlani kegyesek lévén, ezen nagylelkű ajánlatuk hálás elisme-
réssel fogadtatott. 

40.) Felemlítetvén, hogy ámbár az egyetemes gyülésileg megállapított 's iskoláinkba behozott iskolai rend-
szernek egyik főczélja: a' tanitásbani egyformaság vala; — mindazáltal tapasztaltatik, — hogy ugyanazon évben 
nem ugyanazon tudományok adatnak elő minden iskolában; honnét következik, hogy az egyikből másikba átmenő if-
jú kétszer kénytelenittetik, nem csekély idővesztéssel ugyanazon tudományt hallgatni. Továbbá, hogy a' rendszerben 2 
évre szabott tanfolyam egyre szoritatik öszve, és a' rendszerben megszabott tudományok hallása'nélkül az ifjak néha 
kedvezésből felsőbb osztályba vitetnek: 

Meghagyatik az iskolák felügyelőinek 's igazgatóinak, hogy az iskolai rendszer behoza-
talára nézve az egyformaság tekintetéből az iskolai rendszer 37-dik lapján mondottakhoz, és az 
1842-dik évi egy. gyűlési jegyzőköny 6-dik pontjához alkalmazzák magukat. 

41.) A' négy egyházkerület névtárának kiadását Székács József pestvárosi esperes ur a' maga költségén 
eszközleni késznek nyilatkozván: 
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Felszólitatnak az egyházkerületek, hogy a' kívántató adatokat a' vállalkozó által velők köz-
lendő rovatok szerint folyó évi Dec. utóljáig küldjék be néki. 

42 ) Kis Lajos ur a' főméit, udvari Cancelláriánál és Procopius György ur a' n. m. m. kir. Helytartó Ta-
nácsnál egyházi ügynökök, a' mult 1846-ik évben, ezen főkormányszékek előtt, általuk előmozdított vallási tárgyakról 
tudósítást tesznek: 

Tudomásul vétettek. 
43.3 Dianovszky Károly turóczmegyei Túrán mezővárosi lelkész és egyháza közt fenforgott per megvisgálá-

sára 's elitélésére kinevezett egyházi törvényszék jelenti, mikép ő ezen pert 1847-dik évi Febr. 23-án megvisgálván , 
abban következő Ítéletet hozott 's foganatosítás végett az illető egyházkerülethez azonnal a' perrel együtt visszakül-
dött légyen : 

í t é l t e t e t t : 
A' Turáni gyülekezet felügyelőjének, vallásbeli szabadságunkat birtosító hazai törvények-

ben gyökerezett, 's több mint félszázados gyakorlattal erősített 's a' főkormányszékek által is szá-
mos esetekben illetékesnek és hatosnak elismert egyházi törvényszékeink egyházi iigyeinkbeni bi-
ráskodhatása ellen szóváltólag tett , 's a'lépcsőnkénti egymástól függésnek s jó rendnek felfor-
gatására vezethető kifogásai komolyan rosszaltatván ; az pedig, — hogy a' Turáni egyház , anya-
könyveiben az itéletileg itten is megrótt lelkész által több éveken át elkövetett rendetlenségeket az 
illető Esperesnek fel nem jelentette, — ez pedig feljelentés nélkül is , tisztéhez képest az anya-
könyveket különben is évenkint visgálni köteles Decánok által időről időre sem fel nem fedezte, 
— sem rendbe nem hozatta, — mind kettőjőknek hibás elmulasztásul rovatván fel; — még azon 
megjegyzéssel, — hogy Dianovszky Károlynak a' Turáni egyházon kivül más gyülekezetbe leendő 
alkalmazását semmi törvényes akadály nem gátolja ; és hogy ezen egyetemes egyházi Törvény-
széknek e tárgyban 1844-ik évi Martius 27-én hozott ítélete a" nevezett lelkésznek ezen per 
tellyes befejezéséig fele részben megítélt és az V-ik r. sz. mellett 6. sz. alatti meghívó levélben 
foglalt fizetésére nézve, ide nem értve a' stoláérkat, a termesztményeket pedig azon időbeli ár 
szerint, mellyben azok rendszerint befizettetni szoktak, felvéve; — szükség esetében megyei 
tisztviselő közbenjőttével is végrehajtassék, 's megítélt járandósága néki vagy örökösinek meg-
adassék; — többiben a1 Tek. és főtiszt, dunamelléki egyházkerület Törvényszékének ítélete hely-
benhagyatik 's a ' per foganatszerzés végett hozzá visszaküldetik. 

Melly eljárás tudomásul vétetvén, minthogy ezen egyetemes gyűlésnek értésére ese t t ,— 
mikép Dianovszky Károly időközben meghalálozván, 's szegény özvegyet 's árvákat maga után 
hagyván a' fentebbi ítéletben ezeknek részére megítélt fizetés, az elmarasztalt gyülekezettől mind-
eddig végrehajtásutján meg nem vétetett; szorosan meghagyatik az illető kerületnek, — hogy 
ezen ítéletnek minden további halasztás nélkül szereztessen foganatot, 's a' végrehajtásról tegyen 
ide a' jövő gyűlésre tudósítást. 

44.) Az eperjesi tót ajkú ev. egyháznak az ottani Collegium ellen lefolyt 's ide fellyebbezett pere meg-
visgálására kiküldött Törvényszék jelenti, mikép ő 1847. évi Februar 24-én ezen pert megvisgálván abban követke-
zőkép itélt, 's a' pert végrehajtás végett az illető kerülethez azonnal visszaküldötte légyen : 

Í t é l t e t e t t : 
A' Tek. és Főtiszt. Tiszai Egyházkerület Törvényszékének ítélete azon módosítással, 

miszerént nem az ezen peres tárgyban Felperes által választott t. i. szab. kir. Eperjes városa Ta-
nácsa előtt kezdett sommás visszahelyezési ügyút, — hanem fennálló egyházi belszerkezetünk 
szabályainál fogva, — mellyekre az 1842-dik év Nov. 24-ről ' s z . a. leérkezett k. k. ren-
delmény is utal , — minden más egyházunkon kivül álló biróság szállitatik l e , — helybenhagya-
tik , — 's a' jelen ítélet a' perrel együtt végrehajtás végett az illető Egyházkerülethez visszakül-
detik, — 

Tudomásul szolgál. 
45.) A' bányai egyházkerülettül, az uj Yerbászi egyház több tagjai által, Schmidt István helybeli tanító 

ellen folytatott 's fellyebbezett pernek, mint szinte a ' B. Gyarmathi egyház helybeli tanítója ellen rövid idő alatt 
befejezendő perének fellyebbvitel esetében leendő megvisgálására 's elitélésére következő tagokból álló Törvényszék 
küldetett ki: 

Gosztonyi Miklós kir. udvari tanácsos 's a' tek. kir. Váltófeltörvényszék elnöke, mint 
elnök, - Osztroluczky Miklós a' tek. kir. Tábla előadó birája, Engel Sándor kir. tanulmányi biz-
tossági ülnök, Benyovszky Péter , Sztrokay Antal, Geréb Budolf táblabírák; — Esztergályi Mihály 
csomádi lelkész, Székács Jósef pestvárosi esperes , — Bauhofer György budai, Melczer János 
r. keresztúri lelkész, 's pestmegyei alesperes, és Teichcngräber Lajos pesti iskolai tanár 's igaz-
gató urak; — tudósításuk annak idejében elváratván. — 
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egyetemes gyűlési főjegyző. 




