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A magyarhoni ágostai hitvallású Evangélikusok négy egyházkerülete 
1860-dik évi october 10-kén s következő napjain Pesten tartott 
egyetemes egyházi 

J e g 

Az 1860-dik évi october 
lásu Evangélikusok négy egyházkerületének egyetemes egyházi közgyűlése tartatott 
Pesten, mélt. gróf Zay Károly urnák, a négy egyházkerület egyetemes egyházi s iskolai 
főfelügyelőjének ezen hivataláróli lemondása következtében, az elnökségre helyettesitett 
mélt. b. Prónay Albert ur a bányai egyházkerület felügyelője, mint hivatalbeli korra 
nézve legidősb egyházkerületi felügyelő és főtiszt. Sztromszky Ferencz Sámuel ur, 
dunáninneni egyházkerületi superintendens, mint hivatalbeli korra nézve legidősb supe-
rintendens iker elnöklete alatt. 

Jelenlévők : A dunántuli egyházkerületből, Haubner Máté superintendens, 
Radó Lajos ker. felügyelő, Káldy József, Hrabovszky János, Kiss Lajos, Zmeskál István, 
Ostfy Pál, Csapó Pál, Szedenits György veszprémi esperes, Karsay Sándor, győri espe-
res, Pálfy József tanár, Schnei ker Jakab tolnai esperes, Kirchknopf Mátyás lelkész. 

A dunáninneni kerületből : Sztromszky Ferencz Sámuel superintendens, Szent-
iványi Márton kerületi felügyelő, Hauzer Ernő pozsonyvárosi esp. felügyelő, Jeszenszky 
József pozsonyegyházi bizottmányi elnök, Dobay Ágoston iskolai bizottmányi tag, Zele-
nay Gedeon nyitraesperességi felügyelő, Zerdahelyi Incze nyitraszerdahelyi felügyelő, 
Tessák Sámuel nyitramegyei esperes, Lesko Mihály pozsonymegyei alesperes, Geduly 
Lajos pozsonyi lelkész, Major Pál h. ügyvéd, Valkó Gusztáv, Reidner Theofil, Murman 
Vilmos, Királyföldy Endre pozsonyi egyh. községi tagok, Stelczer Károly, nagyszom-
bati lelkész. 

A bányai egyházkerületből : Székács József superintendens, b. Prónay Albert 
egyh. kerületi felügyelő, b. Prónay Gábor, b. Podmaniczky János, b. Podinaniczky 
László, b. Podmaniczky Lajos, b. Podmaniczky Armin, Ivánka Zsigmond és Imre, 
DesewíFy Otto nógrádi felügyelő, Kubinyi Ferencz budapesti esp. felügyelő, Sembery 
Imre honti esp. felügyelő, Radvánszky Antal zólyomi esp. felügyelő, Kosztolányi József 
barsi esp. felügyelő, Görgey István bácsszerémi esp. felügyelő, Juhász Ferencz pest-
megyei főesperes, Zelenka Dániel nógrádi főesperes, Tessényi János bácsszerémi főespe-
res, Torkos Károly békési főesperes, Lángh Mihály buda-pesti főesperes, Masztis Ádám 
honti főesperes, Ámbroz Mátyás bánáti főesperes, Liptay János bácsi főesperes, Fuchs 
János zólyomi főesperes, Szentiványi Károly, Hunfalvy Pál és János, Kund Vilmos, 
Scholcz János, Haviar Dániel szarvasi lelkész s békési követ, Haan Lajos csabai lelkész, 
Horváth Sámuel tótkomlósi lelkész, Tatay István szarvasi fögym. igazgató tanár, Brez-
nyik János selmeczi főgymn. tanár, Sréter Horácz, Füredy Lajos, Rákóczy János, Zsi-
vora György, Kanya Pál pesti gymn. igazgató, Eördögh Frigyes békési követ, Mokry 
Soma békési tanár, Szontagh Pál s Illés Ádám. 

A tiszai egyházkerületből : Máday Károly superintendens, Zsedéuyi Ede egyh. 
ker. felügyelő, Banó József esperességi felügyelő, Berzeviczy Egyed esp. jegyző, Czékus 
István egyh. ker. egyházi jegyző, Fest Imre egyh. ker. világi főjegyző, Malatinszky 
Ferencz esp. felügyelő, Sóhalmi Samu János esp. másodfeliigyelő, Szentiványi Miklós 
esp. felügyelő, ifj. Szirmay István esp. felügyelő, Szontagh Lajos érdemült ker. fel-
ügyelő, Szontagh Pál egyh. ker. világi jegyző, Páll Endre sároszempléni esperes, 
Hámos Lajos egyh. felügyelő, id. Szirmay István egyh. felügyelő, F ü r é s z Ferencz kés-
márki gymn. tanár, Lippay Endre miskolczi tanár, Vandrák András eperjesi i g a z g a t ó -
tanár, Stenczel Hugó késmárki tanár, Noszágh János tanitóképezdei tanár. Herfurth 
József eperjesi tanár, Krammarcsik Károly rozsnyói tanár, Sziklay Ede isk. felügyelő, 
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Kubinyi Albert iskolai felügyelő, Hammersberg László ügyvéd s több világi s egyházi 
urak. Ez alkalommal : 

1. A templomban e g y b e g y ű l t ( egyházkerületek mindenek 
előtt buzgó énekléssel s áhítatos imádsággal járulván a mindenhatóhoz, 
hálát mondának azon kegyelméért, hogy annyi viszontagságos év 
után az ö neve dicsöitésére s egyházunk közjava előmozdítására egybe-
o'viilekezhettek, s czélba vett tanácskozásukra a szent lelket hivák t v ' f segítségül. Ezután 

2. Azon jelentésre, mikép gróf Zay Károly ur egyetemes 
egyházi s iskolai főfelügyelő az ezen egyetemes gyűléshez intézett s 
majdan felolvasandó levelében ezen hivataláról lemondván s ezen gyű-
lésre meg nem jelenvén, elnökhelyettesitésnek szüksége forogna fen : 

Minthogy ily esetben a fenálló törvényes gyakorlat szerint 
a hivatalbeli korra nézve legidösb egyházkerületi világi felügyelőt illeti 
az elnökösködés : az ezen törvényen alapult felhívásra, báró Prónay 
Albert ur a bányavidéki Egyházkerület világi felügyelője, mint e minő-
ségben legidösb, az elnöki széket elfoglalván ; s egyszersmind 

3. Az egybegyűlt egyházkerületeknek nyilvánított azon köz-
óhajtására, hogy törvényes autonómiánknak azon minden egyházi gyű-
léseknél fenálló kettős elnökségi főelve ezen egyetemes gyűlésnél is 
alkalmaztassék, jelenleg az együttes elnökséget az egyháziak részéről, 
hivatali kor szerint, legidösb superintendens Sztromszky Ferencz 
Sámuel ur, a dunáninneni egyházkerület superintendense foglalja el : 

Tisztelt superintendens ur egyházunk ezen autonom elvének 
s a közkívánatnak hódolva, az együttes elnöki széket szinte elfoglalván ; 
és végre 

4. A rendes egyetemes gyűlési jegyző mellé, az egyháziak 
részéről Geduly Lajos pozsonyvárosi lelkész ur a jegyzői toll együttes 
vezetésével megbízatván : 

A gyűlés ekkép teljesen megalakult, s az elnökség ezen egye-
temes gyűlés — fájdalom — 12 évig tartott betiltásának megszűnte 
után, a számosan egybegyűlt képviselőket benső örömmel s hit rokoni 
érzelemmel üdvözölvén, a gyűlést megnyitottnak nyilvánitá. 

Ennek folytán : 
5. Gróf Zay Károly urnák egyetemes egyházi s iskolai főfel-

ügyelőnek ezen egyetemes gyűléshez intézett levele olvastatván, mely-
ben jelenti, hogy ámbár ö is azon törvényesen választott még élő egy-
házi s iskolai elöljárók sorába tartozik, kiket az ismert Haynau-féle 
parancs tisztjöktöl megfosztva, az 1860. év május 15-én kelt cs. kir. 
kézirat szerint, viselt hivataluk visszafoglalására fel vannak jogositva; 
mindazáltal mivel már régi rendithetlen szándéka ezen tisztes hivatal-
ról lemondani, mit azonban az eddigi viszonyok nem engedtek, most 
önjellemének, önakaratának ismeretétől indíttatva, miután Magyarhona, 
nemzetisége s hite érdekei mellett, az elnöki széken nyíltan s minden 
erélylyel, mint szokott, nem vívhatna, egyetemes egyházi s iskolai fő-
felügyelői hivataláról lemond, szolgálatát az egyháznak jövőre is fel-
ajánlván. 

Az egybegyűlt kerületek sajnálattal vevék tisztelt egyetemes 
egyházi s iskolai főfelügyelő urnák a mostani válságos viszonyok közt 
hivataláróli váratlan lemondását, melyet annálfogva, mivel ő ezt rendit-
hetlen akaratának nyilvánitá, kénytelen ittettek elfogadni; egyszersmind 
pedig ö méltóságának hivataloskodása alatt tanúsított ernyedetlen hű-
ségéért s lelkes s buzgó fáradozásáért az egyházkerületek mély háhíju-
kat jegyzőkönyvileg azon óhajtással kifejezni elhatározták, hogy öt a 
mindenható egyházunk javára s boldogitására még soká tartsa meg. 
Ennek következtében 

H. Az egyetemes egyházi s iskolai főfelügyelői hivatal meg-
ürülvén s igy főfelügyelő megválasztásának szüksége forogván fen; 
miután ezen választást mielőbb eszközlésbe venni, egyszersmind pedig 
addig i«, míg ezen hivatal annak eddigi törvényes módja szerint betöl-



Létnek, a főfelügyelő teendőinek, ki által leendő teljesítése iránt intéz-
kedni szükséges volna : 

Erre b. | Prónay Albert ur, mint legidösb ker. felügyelő közkí-
vánatra az egyetemes egyházi s iskolai főfelügyelői hivatal időközi 
viselése iránt bizodalmasan felkéretvén, miután ő ezen megbízatást el 
nem fogadá, határoztatott : mikép a mult viszontagságos időben egyhá-
zunknak az 1859. sept, l - jén kelt cs. k. nyiltparancs és ugyanazon évi 
sept. 2-án kibocsátott ministeri rendelet által sértett törvényes jogai 
élvezetébe leendő visszahelyezési ügyében, a 4. egyházkerületből Pesten 
alakult s erélyesen s üdvösen működő központi választmány, melynek 
világi elnökéül továbbra is b. Prónay Gábor ur erősíttetett meg, egyházi 
együttes elnökéül pedig Székács József bánya-kerületi superintendens 
ur neveztetett ki, megbizatik, hogy 

a) az egyetemes egyházi s iskolai főfelügyelői hivatalnak az 
eddigi szokott módon, az egyházkerületek szavazata által leendő betöl-
tése iránt tegye meg a szükséges.intézkedéseket s az egyházkerülete-
ket szavazataik beküldésére hivja fel; utasíttatván egyszersmind ezen-
nel az egyházkerületek, hogy kijelölő szavazataikat 1861. május l - ig 
ezen központi egyetemes bizottmányhoz, Pestre beküldeni el ne mu-
lasszák; a választások eredményéről pedig ezen választmány a köze-
lebb tartandó egyetemes gyűlésnek tegyen tudósítást. 

b) Ugyanezen választmány mindaddig, mig az egyetemes 
egyházi s iskolai főfelügyelő meg nem választatik, mindazon időköz-
ben előforduló egyházi s iskolai közügyekben, melyek ezen főfelügyelői 
hivatal teendőihez tartoznak, vagv az egyetemes gyűlés által hozzá 
utasíttatnak, eddig tanúsított erélyességgel, buzgósággal s óvatos körül-
tekintéssel működjék s intézkedjék; eljárásáról az egyetemes gyűlésre 
teendő tudósítása elváratván. 

7. Ugyanezen központi bizottmány eddigi működéséről je-
lentést teendő : előterjesztő, mikép ezen választmány keletkezését 
onnan nyeré; mivel a közelebb mult viszontagságos 12 év alatt egye-
temes gyűlések tartása be lévén tiltva s az egyetemes főfelügyelői hiva-
tal is felfüggesztve, midőn 1859-ik évi sept, l-jén kibocsátott cs. kir. 
nyiltparancs s ugyanazon évi sept. 2-kán kelt vallásügyi ministeri ren-
delet által a bécsi s linczi békekötésekben s az 1791 : 26. t. czikben 
gyökerezett törvényes jogaink, egyházi szerkezetünk s függetlenségünk 
erősen megtámadtatott : ezen sérelmeink mikénti orvoslása s egyházi 
autonom szerkezetünk s függetlenségünk visszanyerhetése végett, a 
pestmegyei esperesség indítására, f. é. april 18. Pesten, egy az egyete-
mes gyűlést pótló egyetemes tanácskozmány tartatott ; ennek kifolyása 
volt egy egyetemes választmánynak, b. Prónay Gábor ur elnöklete 
alatt, Pesten történt megalakítása. Ezen választmány azóta folytonosan 
oda irányozta működését, hogy egyházi autonom szerkezetünket s 
előbbi törvényes jogainkat visszanyerhessük. — * Megjelenvén a f. é. 
május 15-kén kibocsátott legfelsőbb kézirat, ez biztositá ugyan a pro-
testánsok lelkiismereti szabadságát s törvényes autonómiánkat s füg-
getlenségünket visszaállitá ; de azóta ismét uj zavarok és sérelmek idéz-
tetnek elő azzal, hogy a magas kormány organumai által ő cs. kir. 
Apostoli Felsége jó szándéka ellenkező rendeletek által meghiusíttatik, s 
legmagasb szándéka érvényre nem emeltetik. Ezen ujabb sérelmeket s 
ezeknek mikép lehető orvoslása iránti javaslatát, ezen választmány 
utolsó tanácskozási jegyzökönyvébe foglalva cs kifejtve, ezen egyete-
mes gyűlésnek bemutatá; mely is felolvastatván, abban több régi 
autonom állásunkat fenyegető sérelmek soroltatnak elő s azok orvoslása 
iránt némi irányul szolgáló javaslatok tétetnek. Ezen sérelmekhez a 
kerületi követek még több s ujabb adatokat hozván fel, joghelyzetün-
ket a következőkben látjuk főleg megtámadtatva : 

1) A f. évi május 15-ki cs. k. kézirat egyházunkat törvényes 
jogaiba visszahelyezvén, s minden akadályokat, melyek az autonom s 
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pateiitalis szervezetű egyházak összesimulását gátolnák, elhárítván, a 
dunáninneni autonom superintendentiát nem törölte ugyan el, de az 
újonnan alkotott pozsonyi superintendeflitiát meghagyta; az el nem 
törölt s autonom állásában meghagyott dunáninneni superintendentia 
140,000 lélekből álló 62 autonom gyülekezetei f. évi jul. 12-kén kerü-
leti gyűlést tartottak, melyben még 1832-ben törvényesen megválasz-
tott superintendensök Sztromszky Ferencz Sámuel ur elnöki székét 
elfoglalta s hivataloskodását folytatólag megkezdé; ugy szinte Szent-
iványi Márton ur kerületi felügyelőnek megválasztatott, s a n. m. hely-
tartó-tanácsnak felterjesztetett ; ott azonban a kerületi gyűlés s a fel-
ügyelői választás törvénytelennek nyilváníttatott s a superintendens 
hivatalától eltiltatott, a hivatalos pecsét a superintendensi administra-
tor által neki ki nem adatott, s felírásai olvasatlanul félretétettek; míg 
másrészről ugyanezen kerületben 11 egyház s néhány autonom érzelmű 
gyülekezetek patentalis szellemű lelkészei Kuzmányi Károly urat bécsi 
theologiai tanárt superintendensnek meg^álaszták s ezt a n. m. hely-
tartótanács azonnal meg is erősíté, s ez Hontban esperest letesz és 
nevez önhatalmúlag, s a mely patensszerűnek tartott egyházak az auto-
nom esperességekhez visszatérni akarnak, á lelkészek s political orgá-
numok által fenyegetésekkel, ijesztgetésekkel, az autonom espereseknek 
hozzájok intézett hivatalos leveleik félretételével; más részről Kuzmányi 
rendeleteinek érvényre emelésével elnyomatnak; mi Bienert miavai 
szolgabírónak kiadott rendeletével igazoltatik ; mely utóbbi tényre 
nézve hálásan kell elismernünk, mikép felsőbb rendelet a patensszerű 
egyháztól, az autonómiához való visszatérést megengedettnek kijelenti; 
szóval, a dunáninneni kerület az 1791 : 26. t. cz. 4. §. ellenére, mely 
szerint az evangélikusok azokban, melyek a vallásra tartoznak, egyedül 
vallásuk törvényes felsőségeitől függenek, minden áron a patens szerint 
szervezett pozsonyi superintendentiába beszorittatni szándékoltatik. Ily 
szomorú helyheztetésben létezik dunáninneni egyházkerületünk, mely-
ben jelenleg két superintendens, két világi kerületi felügyelő és egy 
superintendensi administrator létezik. 

2) Hasonló zavarok és sérelmes állapotok léteznek a bányai 
egyházkerületben, melynek felső vidéki Zólyom, Nógrád, Honth, Bars, 
esperességei az 1859. sept. 1-öi legfelsőbb nyiltparancs s ugyanazon 
évi sept. 2-ki vallásügyi ministeri rendelet által az újonnan alakitott 
pozsonyi superintendentiához csatoltattak, s a f. évi május 15-ki cs. k. 
kézirat azokat ottan továbbra is meghagyja mindamellett, hogy ezek 
mind autonom szerkezetűek ; mit igazol az is, hogy Székács József 
urnák f. évi jul. 19-én bányai kerületi superintendenssé lett megválasz-
tatására szavazataikat beküldötték s a f. évi october 8-kán Pesten tar-
tott bányavidéki egyházkerületi gyűlésen is megjelentek s képviselve 
voltak; s igy tettleg is az autonom bányai egyházkerülethez tartozók-
nak vallják magukat. A patensszerű pozsonyi superintendens Kuzmányi 
Károly ur pedig ezen esperességeket is hozzájok bocsátott pásztori 
levele által, az autonom egyháztól elvonni s a törvényes térről leterelni 
törekszik. Az autonom érzelmű világiakra, rágalommal teljes izgató 
röpiratok nyomatnak s szóratnak szét a köznép közé, s ezek kinyoma-
tása megengedtetik; ellenben azok megczáfolása s az autonom törvé-
nyes állás felvilágosítása meg nem engedtetik, és Székács József törvé-
nyes superintendens urnák kinyomott főpásztori levele a rendőrség 
által lefoglaltatott. 

Ugyanezen bányavidéki egyházkerületben az ebből kikerekített 
pesti s uper int en d en t i a czime alatt létezik egy 3 gyülekezettel bíró 
superintendensi administrator, az egyházai lelkész Walka János ur 
személyében; ehez intéztetnek még most is a politikai hatóságok 
által minden hivatalos levelek s rendeletek; nevezett Walka Já-
nos ur önmaga személyében mint vádló s bíró az autonom érzelmű 
apostagi lelkészt Mihálkó János urat megidézé, s mivel az meg 
nem jelent, a polgári perrendtartás 40-dik §-sa szerint makacs-



ságból hivatala vesztésében marasztald s hivatalából rögtön kitétetni 
parancsold. 

3.) A dunántuli superintendentiában volt superintendensi 
administrator Wohlmuth Lipót ur a kerület hivatalos pecsétjének s 
irományainak kiadatását megtagadá. 

4.) A tiszai egyházkerületben Máday Károly ur törvényes 
superintendensnek f. évi aug. hóban megválasztatván, ez a törvény 
értelmében felsőbb helyre tudomás vétel végett fel terjesztetett; mind-
azáltal a politicai hatóság addig, mig ezen választás felsőbb helyen 
tudomásul nem vétetik, öt olyannak elismerni megtiltá. 

5.) Az 1791. 26. t. cz. 5. §-a megerösité azon jogaikat a pro-
testánsoknak : tanáraikat szabadon választani, a tanitás és tanulás 
módját, szabályát és rendjét elrendezni ; azonban ezen jog félretételével 
s vallásos meggyőződésünk ellenére, a magas vallásügyi minisztérium 
1850-ben iskoláinkba egy uj tanrendszert hozván be, csak azon főisko-
láinkat akarta nyilvánossággal felruházni, melyek az ö tanrendszeréhez 
alkalmazkodnak. Ez a protestantismus életébe vágó sajgó jogsérelmünk 
lévén, ezt szinte némán el nem nézhetjük. 

Mindezen itt elősorolt és sarkalatos törvényeinkbe ütköző 
sérelmeknek mielőbbi gyökeres megorvoslása végett, O cs. k. apostoli 
Felségéhez legalázatosabb felirás inditványoztatott felterjesztetni, 
melyet egy, ezen egyetemes gyűlésből kinevezendő küldöttség nyúj-
tson be ö Felségének, s ezt megelőzőleg, ugyanezen felirás mássá, főkor-
mányzó Benedek ő excellentiájának is egy választmány által mutat-
tassák be, s kéressék fel ő excellentiája : igaz ügyünknek hathatós 
közbenjárása által ő Felségénél leendő pártolására s gyámolítására ; s 
addig is, mig ezen felterjesztésünknek kedvező eredményét elérhetnénk, 
a szükségesnek mutatkozó intézkedések tétessenek meg : 

Az egybegyűlt egyházkerületek mély fájdalommal látván az 
elősorolt lényeges sérelmek által apáink vérével szerzett, közjogi béke-
kötések s az 1791. 26. t. cz. által szentesített törvényes jogainkat 
ujabban megtámadtatni akkor, amidőn hinni kezdtük, hogy a lefolyt 
szerencsétlen 12 év után , a protestáns egyház szent ügye a diadal 
küszöbéhez eljutott. Ezen egyházunk autonómiáján ejtett sajgó sebek 
nem engedvén nyugvást s megállapodást; hanem ezen testület folyto-
nos tevékenységét s ernyedetlen működését igényelvén : az egybegyűlt 
egyházkerületek elhatározták O cs. k. apostoli Felsége legmagasb 
trónjánál kegyelmes orvoslásért esedezni s hozzá az itt elősorolt sérel-
meket magában foglaló s azok fölötti aggodalmunkat s mély fájdal-
munkat kifejező legalázatosabb felírást intézni aziránt, méltóztassék 
bennünket 0 cs. k. apostoli Felsége a bécsi s linczi békekötések s az 
1791. 26. t. czikkekben alapuló s százados gyakorlattal szentesített 
jogainkba nem csak az egyházakra, hanem az iskolákra nézve is, 
kegyelmesen visszahelyezni; a törvényesen fenállott superintenden-
tiákat históriai ős törvényes alapon nyugvó előbbi határaiban csorbí-
tatlanul, s az egyházkerületek hivatalnokait törvényes hatáskörükben 
s jogaik teljes élvezetében háborítatlanul meghagyni; úgyszintén 
kegyelmesen elrendelni, hogy az egyházak híveinek a f. évi maj. 15-ki 
cs. k. kézirat által biztosított lelkiismereti szabadságán elkövetett erő-
szakolások szüntettessenek meg ; ellenben a pozsonyi ujon-alkotott su-
perintendentia s annak 11 egyháza s némely lelkészek által, nem is a 
cs. k. patens szerint, megválasztott s elláthatlan zavarokat s szakadáso-
kat előidéző törvénytelen superintendense, mint szintén a superintendensi 
administratorok, kiknek a kegyelmes kézirat szerint, az autonom 
superintendentiák megalakulásával, minden hatáskörének meg kellett 
volna szűnni, minden kerületben mellőztessenek, s a kormányi orgánu-
mok tiltassanak el törvényes felsöbbségeink mellőztével, egyes egyhá-
zakhoz rendeleteket bocsátani s azokat a patentalis szervezethez leendő 
áttérésre büntetésseli fenyegetésekkel s egyéb törvénytelen, erkölcsöt 
sértő s izgató módokkal erőszakolni. 



Ezen legalázatosabb felírást pedig egy innét kinevezendő 
küldöttség által határozák az e g y b e g y ű l t egyházkerületek O Felségé-
nek átnyújtani; egyszersmind pedig ezt megelőzőleg, ezen felirás 
másolatát 0 excellencziája főkormányzó Benedek t. sz. úrral is egy 
küldöttség által azon alázatos kéréssel közöltetni, miszerint O excellja 
kegyeskedjék hathatós közbenjárása által ezen legalázatosabb fel Írá-
sunkat O cs. k. apostoli Felségénél pártolni s gyámolítani ; remélvén, 
hogy ügyünk szentségétől áthatva, nem fogja megtagadni törvényes 
jogaink védelmét. 

Addig is pedig, mig ezen legalázatosabb felterjesztésünknek 
óhajtott sikerét láthatnánk, szükséges lévén aziránt is intézkedni, hogy 
az eddigi autonom egyházak ezen törvényes állásukban meg ne rendít -
tessenek ; más részről pedig oly egyházak, melyek csak lelkészeik s a 
kormány organumai által erőszakolva számíttatnak a patensszerii egy-
házak közé, s a melyek a törvényes alapra visszatérni vágyódnak, az 
egyházkerületek érzületét megismerhessék : czélszerünek találtatott 
ezen egyetemes gyűlés nevében, egy bizalmas és erélyes szózatot 
készíteni s az autonom egyházakhoz intézni, mely egyszersmind a pa-
tensszerü egyházaknak is, melyek ezen egyetemes gyűlés állását s ható-
ságát még kétségbe nem vették, felvilágosításul szolgáljon. Ezen nyi-
latkozatban mondassék ki, mikép mi a békekötések s 1791. 26. t. cz. 
által szentesített jogainkhoz szorosan ragaszkodva, a legalaposabb 
jogosság terén állunk; ellenben a patensszerii egyházak ezen jogosság 
teréről áttértek a kegyelem útjára s tőlünk elszakaszkodva, státusjogi 
állásukat feláldozták; minthogy pedig az autonom egyház meg nem 
engedheti, hogy az ő joga fölött, nélküle, valakivel alkudozni lehessen; 
bár szivünk sajog e szakadás fölött; de a fentebbi térről leterelt hit-
sorsosinkat a magyarhoni egyetemes evangelic, protestáns egyház 
kiegészitő részének nem tekinthetjük, el nem ismerhetjük, s azokkal 
egyházi közösségben, presbyterialis egyház-alkotmányunk s az általuk 
elfogadott szervezés összeegyeztethetlensége folytán, együtt nem 
maradhatunk; valamint más részről szivünk legőszintébb örömével 
üdvözlendjük s szeretettel fogadandjuk mindazon egyházakat, melyek 
időfolytán is és bármikor a jogos alapon maradt autonom egyházba 
visszatérni óhajtanak. Jelentessék ki egyszersmind, hogy mi eröszakot 
senki ellen sem akarunk elkövetni, és hogy mi minden egyház nemze-
tiségét és nyelvét tiszteletben kivánjuk tartani. Ezen szózat három 
nyelven külön-külön nyomattassék ki; annak az autonom egyházakban 
leendő kiosztása a középponti bizottmányra bizatván. Egyszersmind az 
esperességeknek utasításul adatik, hogy oly esetekben, ha valamely 
patens szerint szervezett egyház önként vissza akarna térni az autonom 
szerkezethez; de lelkésze által gátoltatik, mindenik esperesség a maga 
vidékén ugy járjon el s oly módokat használjon fel, melyek a körülmé-
nyek szerint legjobbaknak fognak látszani. — Egyébiránt az esperes-
ségeknek meghagyatik : gondoskodjanak arról, hogy minden egyháznak 
legyen világi felügyelője is ; úgyszintén a íőpásztori látogatásoknak is 
igen üdvös hatása fogván lenni, ez superintended urak figyelmébe 
ajánltatik. 

Továbbá, minthogy a némethoni Gusztáv Adolf-egylet alkot-
mányos állásunk bal felfogásában, azért, hogy autonom szerkezetünk-
hez szilárdul ragaszkodunk, ellenünk igazságtalanul nyilatkozik és 
segedelmét megvonja; holott mi hitünk s vallásunk elveit megtartot-
tuk s a fennforgó jogosság kérdését az egyház közössége dönté el; s ős 
rendeltetésünknek csak akkor felelünk meg, ha autonom szerkezetünk 
mellett rendíthetlenül megmaradunk : ezeknek egyházunk alkotmányos 
állásáról s jogosságáról leendő felvilágosítása végett, egy emlékirat 
készítése szükségesnek s czélszerünek elismertetvén, annak kidolgozása 
egyházi lelkes férfiaink buzgó vállalkozására bizatik. 

A felirás szerkesztésével Zsedényi Ede, Székács József, Rad-
vánszky Antal, Karsay Sándor, Zsembery Imre, Czékus István, Fest 



Imre, Haviar Dániel s Görgey István urak bizattak meg azon utasitás-
sal, hogy az általuk készítendő szerkezetet a holnapi napra mutassák 
be; a szózat feltevésével pedig mind a négy superintendens urak 
bizattak meg. 

Végre a központi választmánynak eljárását az egyetemes 
gyűlés magáévá tevén, annak buzgó s üdvös működéséért, erélyessé-
géért kijelentett hálás elismerését jegyzőkönyvileg örökíteni határozta, 
s egyszersmind azt a további eljárással megbizta. Ezen választmány 
tagjai pedig a következők, u. m. b. Prónay Gábor ur, mint elnök , a 
négy egyházkerületi superintendens, és felügyelő urak; továbbá : 

a) A bányai kerületből : b. Prónay Albert, b. Podmaniczky 
Lajos, Kubinyi Ágoston, b. Podmaniczky János, b. Podmaniczky Fri-
gyes, Radvánszky Antal, Hunfalvi Pál, Fábry Pál, Balassa István, 
Blázy Lajos és Schnell Károly urak. 

b) A dunántuli egyházkerületből : Radó Ignácz kemenesaljai 
és Hrabovszky János vasi felső megyei felügyelők, Szedenits György 
veszprémi, Karsay Sándor győri, Schneiker Jakab tolna-baranyai 
esperesek. 

c) A tiszai kerületből : Szentiványi Károly, Szirmay István, 
Szontagh Kálmán, Elefánt Mihály, Czékus István és Bartholomeides 
János esperes. 

d) A dunáninneni kerületből : Kubinyi Ferencz, Glatz, He-
gyeshalmi és Krmeszky János vihodnai lelkész, urak. 

8. Fölemlittetvén azon sajnos veszteség, mely édes hazánkat 
f. évi április 8-kán érte, mint a mely napon e hazának nagy fia gróf 
Széchenyi I s tván e földön élni megszűnt, s ezen gyászos esemény 
folytán ahoz, kit a mondott csapás kétszeresen sujta t. i. a megboldo-
gultnak Özvegyéhez, egy külön résztvevő-iratnak intézése inditvá-
nyoztatván : 

Midőn az egyetemes gyűlés a jelen jegyzőkönyvbe iktatja 
tanúbizonyságul az élőknek s az utánunk jövendő legkésőbb maradék-
nak is, határtalan tiszteletét s elenyészhetlen háláját annak irányában, 
ki e hazában annak terén addig oly mértékben nem ismert szellemi 
életnek ébresztője vala, azon életé, mely a protestantismusnak is éltető 
levegője; annak irányában, ki az alkotmányosságnak megtörhetlen hű 
bajnoka vala ; azon alkotmányosságé, mely a protestantismusnak is ez 
országban legerősebb védő paizsa ; annak irányában, ki az országos 
tanácskozásokban valahányszor arra alkalom adaték, soha nem késett 
a protestáns hazafiak igazai mellett különösen és közvetlen is emelni 
hatalmas szavát ; egyúttal készséggel elfogadja azon indítványt is, hogy 
az ágost. hitv. egyház egyetemének ezen érzelmei s osztozása a szen-
vedett nagy veszteség feletti fájdalmában, a megboldogult özvegyének 
egy külön résztvevő-levélben is tudtul adassék. 

9. A legfelsőbb helyre terjesztendő felirás szerkesztésével a 
tegnapi napon megbizott választmány az általa szerkesztett felirást 
bemutatá : 

Mely is felolvastatván, miután az férfias erélyességgel s hű 
alattvalókhoz illő őszinteséggel s a tárgy teljes kimentésével fogal-
maztatott s az egyetemes gyűlés köztetszését s helyeslését méltán 
kiérdemlé : helybenhagyatott s a kerületek kivánatára dictaturára bocsát-
tatni s a kerületek számára leiratni s velők közöltetni határoztatott. 

A mi pedig ezen feliratnak felsőbb helyre leendő mielőbbi 
eljuttatását illeti : határoztatott, hogy annak mássát a négy kerületi fel-
ügyelő s négy superintendens urakból álló küldöttség ezen egyetemes 
gyűlés nevében a holnapi napon adja át főkormányzó Benedek ő ex-
eellencziájának, alázattal megkérvén őt aziránt, hogy miután ezen 
felirást O cs. k. apostoli Felségének mielőbb benyújtani óhajtanánk, 
méltóztassék Ö Felségénél kegyesen kieszközölni, hogy küldötteinket, 
audientzián fogadni s annak napját meghatározni legyen kegyelmes, 
s ezen audientialis napról méltóztassék ő exeelleneziája Székács 

2 * 



8 

József helyben lakó superintendens urat értesíteni, ki is aztán a többi 
követ urakat is tudósitandja. 

Végre a felterjesztendő felirás német s tót nyelvre lefordítva, 
magyar, német s tót nyelven az egyházkerületek költségén nyomassék 
ki számos példányban s a kerületeknek egyházaik s magánosok 
használatára küldessék meg. 

10. Minthogy a mai felírásban foglalt sérelmeinken kivül, 
még számos orvoslatlan vallásos sérelmeink vannak, melyeket nyilván 
tartani s kedvező alkalommal azoknak is orvoslását eszközölni mellöz-
hetlen kötelességünk : 

Ezeknek s főleg a vegyes házasságok s vallásos nevelés körül 
előforduló gyakori esetek és sérelmeknek s miként lehető orvoslásának 
egy emlékiratban leendő szerkesztése elrendeltetett s ezen határozat 
foganatosításával a központi választmány megbízatott. 

11. Az előbbi pont alá tartozó vallásos sérelmek közöl oly 
előfordult esetek tárgyában, a midőn egy protest, apa cath. nejével — 
születendő leány-gyermeköknek prot. vallásban leendő neveltetése 
iránt önkénytesen megegyezett, s az ily leány-gyermek prot. vallásban 
neveltetvén, az 1843. 3. t. cz. ellenére kérdés alá vétetik s a cath. val-
lás követésére kényszeríttetik : ily sérelmes eseteknek megorvoslása 
végett a bánya-kerület részéről szerkesztett s az egyetemes gyűlés 
által felterjesztendő felirás mutattatván be : 

Az felolvastatott s helyeseltetvén, annál is inkább elfogadta-
tott s felterjesztetni határoztatott ; mivel lelkészeinknek ily esetekbeni 
eljárásánál irányadó támaszt szerezni szükségesnek találtatott. 

12. Ezen egyetemes gyűlés jegyzökönyveinek kinyomatása 
iránt 1848-ig fennállott határozat 

a követek kívánatára ezentúl is fentartatni s a jegyzökönyvek bibliai 
tót nyelvre is lefordítva, a kerületek költségén kinyomatni s a szokott 
módon minden kerületnek 200 példányban megküldetni határoztatott, 
s ezzel a jegyző megbízatott. 

13. Méltóságos báró Prónay Albert ur, mint azon küldöttség 
elnöke, mely a 9-ik számú végzés szerint ö excja Benedek táborszer-
nagy úrhoz kiküldetett, jelenti : hogy az imént érintett küldöttség 
kegyesen fogadtatott ö excja által, ki is az egyetemes gyűlésből 
0 Felségéhez intézett alázatos felírásnak másolatát, mely ö excja szá-
mára készíttetett, valamint később saját kívánsága következtében a 
felírásnak eredeti példányát is, az utóbbit ideiglenes használatra, által-
vévén, oda nyilatkozni méltóztatott, hogy az egyházban jelenleg létező 
megszakadást elvileg nem helyeselhetvén, s ezért a fenforgó viszo-
nyoknak szerencsés kiegyenlítését maga is óhajtván s elősegíteni akar-
ván, az emiitett felírásnak 0 Felsége kegyelmes színe eleibe való 
mielőbbi juthatását szívesen eszközlendi. 

Örvendetes tudomásul vétetett. 
14. Méltóságos báró Prónay Gábor ur, mint a központi 

választmány elnöke, a tiszai kerület felszólitása következtében egy 
tanári tanácskozmányt hiván egybe, mely tanügyünket minden oldal-
ról megvitatva, annak jövendőben miként leendő rendezése iránt 
kimerítő javaslatokat terjesztene az egyetemes gyűlés elébe, s ezen 
tanácskozmány f. év és hó 7. 8 s 9-ik napjain Pesten egybegyűlvén, 
benyujtá hivatalos jelentését, mely felolvastatván a következő határo-
zatokra szolgáltatott alkalmat : 

Egyházunk azon autonom, joghatóságot, melynek gyakorla-
tába, szorosabb értelemben vett egyházi ügyeinket illetőleg, Isten 
kegyelméből újra visszalépett, ezennel a tanügyre és tanintézeteinkre 
nézve is ünnepélyesen kiterjesztettnek mondja ki; mert azt egyfelől a 
dolog természetében fekvőnek tartja, nem tudván soha ezen egyház elvá-
lasztani az iskolát az egyháztól; másfelöl erre magát sarkalatos ország-
törvények által is, nevezetesen az 1791. 26. t. cz. 5. §-a által feljogosított-
nak érzi. Minek természetes következményeként minden az egyházon 



kivül álló bármely hatalomtól eredt tanügyrendezet és igy az isko-
láink legtöbbjeibe behozott, főleg a közép tanodákra vonatkozó állami 
tanszabályzat is már most elvben hatályon kivül helyezettnek nyilvá-
nittatik annyival is inkább; mert az a fentebbi eldöntő nyomatékú jogte-
kinteteket mellőzve is, még tudományos tekintetben sem eredmény ezé 
azon gyümölcsöket, melyek tőle behozatala alkalmával várattak. Lépni 
fog pedig annak helyére egy más, magunkból kifolyt s a tanári tanács-
kozmány által részletes tervben javaslatba hozott rendezet. Mielőtt 
azonban ez életbeléptettetnék, azért is, mert ily főbenjáró fontosságú 
munkálathoz egyszeri hallás után érdemileg szólni a lehetlenséggel ha-
táros ; azért is, mert ilyetén életbe vágó kérdésekben az egyházkerüle-
tek s az ezeknek fokozatosan alárendelt egyházi testületeink meghall-
gatása nélkül, végképen határozni, presbyteriális szerkezetünknél fogva 
sem lehetne : a tanári tanácskozmány által javaslatba hozott tanrende-
zet előlegesen az egyházkerületekkel leszen közlendő. De minthogy az, 
hasonlólag az idő rövidsége miatt, maguk a tanár urak által sem ter-
jesztethetett az egyetemes gyűlés elébe, az általok óhajtott tökéletesb 
alakban, annak e tekintetben még egyszeri átnézése, mielőtt sajtó alá 
bocsátva, az egyházkerületekhez szétküldetnék, Hunfalvy János úrra 
bizatik. 

Különben némely kevésbé lényeges, de sürgetösb elintézést 
kivánó kérdésekre nézve már most a következők határoztatnak : 

a) Az iskolai szünnapoknak elébb szokásban volt ideje sokkal 
czélszerübbnek találtatván a mostaninál, amaz újra visszaállítandó le-
szen oly módon, hogy a most kezdődött tanév jövő évi julius közepe 
táján fog bevégeztetni; az 186V2-diki tanév pedig September közepe 
körül kezdődni. 

b) Annak érdemleges elhatározása, ha az úgynevezett érett-
ségi vizsgák iskoláinkban szükségesek-e vagy sem, azon időre hagyat-
ván fen, midőn az egyházkerületek nyilatkozatai beérkezendnek ; jelen-
leg csupán az mondatik ki, hogy azon érettségi vizsgák, melyek neta-
lán időközben némely iskoláinkban megtartatnának, minden egyenes 
külbefolyástól ment autonom egyházi organumaink által vitessenek 
véghez. 

c) A tanácskozmányi jelentésben javaslott központi tanbizott-
mány teendőivel ideiglenesen a már tettlegesen fenálló egyetemes köz-
ponti bizottmány bizatik meg. 

15. Elnöklő mélt. b. Prónay Albert ur bejelenti, miszerint 
a jelen egyetemes gyűlés lefolyása alatt helyébe a bányakerület részé-
ről más egyházkerületi felügyelő választatván s hivatalába a mai 
napon beiktattatván, ő megszűnt legidősb egyházkerületi felügyelő 
lenni s igy az ezen minőségben eddig elfoglalt itteni elnöki székét 
is elhagyni kötelességének tartja. 

Egy akarattal felkéretett, hogy elnöki székében a jelen gyűlés 
végbefejezéséig megmaradni szíveskedjék. 

16. Minden testületnek, de kiválólag az egyházi testületeknek 
szent kötelessége levén becsülésökkel, tiszteletökkel adózni azoknak, 
ugy életökben mint holtuk után is, kik a közszolgálatban fáradoznak. 

Ezen egyetemes gyűlés hálás emlékül jelen jegyzőkönyvébe 
iktatja nevét néhai főtiszt. Szeberényi János volt bányakerületi s néhai 
főtiszt. Pákh Mihály volt tiszai superintendens, valamint mélt. b. 
Jeszenák János volt dunáninneni kerületi, mélt. b. Prónay Albert volt 
bányakerületi, tettes Yidos József volt clunántuli s tettes Szontagh 
Lajos volt tiszai kerületi felügyelők, mint oly férfiak neveit, kik párat-
lan buzgalommal, töretlen hűséggel szolgálták mindvégig azon szent 
ügyet, melyet liitsorsosaik bizalma hü kezeikre bizott volt. Légyen 
emlékezete azoknak, kik közölök időközben a jobb világba költöztenek, 
áldott; legyenek napjaik azoknak, kiket még most is változatlan hűség-
gel, mint érdemkoszorúzott bajnokokat örömmel szemlélünk magunk 
közt, boldogak! Másrészről a nevezettek utódaiul választott főtiszt. 

3 
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Székács József bányakerületi, főtiszt. Máday Károly tiszai superinten-
dens, tettes Szentiványi Márton dunáninnenni, mélt. Zsedényi Eduárd 
tiszai, tettes Kadó Lajos dunántuli, s tettes Desewffy Otto bányakerü-
leti felügyelő uraknak az egyetemes gyűlésben is tett bejelentésök 
örvendetes tudomásul vétetik. 

17. Egy az első gymnasialis osztály számára szolgálandó ma-
gyar nyelvtan szerkesztésére pályadíjul több lelkes gyüléstagok által 
400 ftnyi összeg Íratván alá : 

Ezen vallásos buzgóságból eredt s vallásos buzgóságot tanú-
sító tény hasonlag örvendetes tudomásul vétetik, azon hozzáadással, 
hogy az aláirt összeg Osterlamm Károly pénztárnok ur kezeibe szol-
gáltassék be s ezen pályamunkák készítésére való felhívás a „Pesti 
Napló"-ba és Protestáns egyházi lapba iktattassék be. 

18. Az egyetemes iskolai alapítványokra ügyelő s 1850. évtől 
kezdve mostanáig, mely időszak alatt t. i. az egyetemes gyűlések tartása 
fel vala függeszt ve, működött választmány tudósítása olvastatván, mely-
ben ez előadja: mikép az 1849. évi gyászos események után az egyetemes 
gyűlések tartása betiltva s az egyetemes főfelügyelői hivatal megszün-
tetve lévén, nehogy egyetemes iskolai alapitványaink kezelése más ke-
zekre bizassék s ezen alapítványok eredeti rendeltetésűktől elvonassa-
nak, részint ugy azon tagokból, kiket még az egyetemes gyűlés nevezett 
ki, részint az időközben elhunyt tagokat helyben lévő más közbizoda-
lomban álló hitfelekezetünkbeli tagokkal kiegészítve , az egyetemes 
gyűlés által már korábban megállapított szabályok és utasítások szoros 
megtartása mellett s azon reményben, miszerint ebbeli eljárása az idő-
vel megtartandó egyetemes gyűlés által is helyben fogna hagyatni : az 
alapítványokra való további felügyelést, gondnoki számadások megvizs-
gálását s az iskolai ösztöndijak kiosztását továbbra is felkarolva, ez 
ügybeni munkálódását folytatni a közügy érdekében szükségesnek látá 
s egész mostanáig működött is; most azonban az egyetemes gyűlés 
egybeülvén, egész időközi eljárásáról jelentést teszen, 11 évi gond-
noki számadásokat s eljárási jegyzökönyveit tisztelettel bemutatja, 
egész eljárását, főleg pedig némely fontosabb s halasztást nem szenve-
dett időközbeni intézkedéseit az egyetemes gyűlés kegyes bírálatai, ile-
töleg ujabbi elhatározása alá terjeszti s ezen 10 évi működéséről 
számot adva, hivataloskodását tisztelettel leteszi s az egyetemes 
iskolai alapítványok kezelését az egyetemes gyűlés rendelkezése alá 
terjeszti. 

Tudomásul vétetvén, s ezen választmánynak a lefolyt kivéte-
les időszakban, a rendkivüli körülmények által előidézett ebbeli eljárása 
szükséges voltát, minthogy az időben az egyetemes gyűlés tartása lehe-
tetlen volt, az egyetemes gyűlés indokolva látván : a választmánynak 
ezen eljárását méltányolva, azért hálás elismerését jegyzőkönyvileg 
kifejezni határozta. A tudósításnak ezen egyetemes gyűlés határozatát 
igénylő pontjaira nézve pedig, jelesül a választmány jegyzője s alapít-
ványi ügyvéde Illés Ádám részére, a kivételes időszak alatt, az alapít-
ványok érdekében s azoknak biztosítására folytonosan teljesített ügy-
védi, mint szintén választmány jegyzői munkálódásáért évenkinti 100 ft. 
tiszteletdíjnak kirendelése helybenhagyatik ; mint szintén a lőcsei gym-
nasium bölcsészeti osztályának 1854/ö. iskolai évben lett megszüntetése 
következtében, ezen főiskola helyett az időközben teljes fögymnasi-
ummá alakult rosnyói főgymnasiumban tanuló ifjaknak a Róth-Teleki 
ösztöndíjban lett részesítése helyeseltetvén; ámbár időközben Lőcsén 
a helybeli egyházközség s a cs. kir. cultusministerium közt történt 
egyezség következtében, status gymnasium állíttatott fel ; de mivel ezen 
az illető egyházi felsőbbség tudta nélkül történt eljárás e helyütt is 
közfájdalommal fogadtatott: miután egyes községegyházunk törvény-
szentesitette autonómiájában gyökerezett önkormányzási jogáról lemon-
dani s egyházi vagy iskolai közvagyonával, az illető egyházi felsőbbség 
mellőzésével, rendelkezni feljogosítva nem vala s ennélfogva a lőcsei 
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egyháznak a magas cultusministeriummal az államgymnasiumra történt 
szerződése ezen egyetemes gyűlés által is érvénytelennek nyilatkozta-
tott : a Róth-Teleki ösztöndíjban leendő részesülésből jövendőre is 
kizáratik, s a rosnyói főiskola jövendőre annyival is inkább ezen ösz-
töndíj élvezetében meghagyatik. A Tupy-alapitványnak a tudósító 
választmány által a pesti prot. hittani intézet pénztárához elrendelt 
áttételét s a választmánynak többi eljárását s a bemutatott gondnoki 
számadásokat illetőleg ; az ezek feletti határozás s rendelkezés ezen 
számadások s választmányi intézkedések megvizsgálására innét kikül-
dendő választmánynak ez ügyben leendő tudósításától függőben tarta-
tik; az egyetemes iskolai alapítványokra való felügyelés s a pénztári 
számadások megvizsgálása s ösztöndíjak kiosztása jövendőre is szüksé-
gessé tevén egy külön stipendialis választmánynak alakítását : evégre 
következő tagokból álló választmány küldetik ki, u. m. : b. Podma-
niczky János ur mint elnök, b. Podmaniczky László ur mint másodel-
nök, Kubinyi Ágoston, Székács József superintendens, Láng Mihály 
pesti esperes, BauhofFer György budai lelkész, Szentiványi Károly, 
Fábry Pál, Zsivora György, Füredy Lajos, Balassa István, Kanya Pál, 
Greguss Gyula, Vecsey Sándor gondnok urak s ezen gyűlés jegyzője, 
azon utasitással, hogy ezen most kinevezett választmánynak azon tagjai, 
kik az előbbi választmányban nem működtek, az ezáltal a mai napon 
bemutatott számadásokat s jegyzökönyveket átvizsgálván, a tapasztal-
takról az egyetemes gyűlésnek tegyenek kimeritő tudósítást; a többi 
választmányi eljárásnál s teendőknél, a fenálló szabályok szerint, az 
egész választmány együtt működendő levén. 

19. Közkivánat nyilváníttatván aziránt, hogy az egyetemes kö-
zönség közelebbi értesülése végett dicső emlékű Teleki-Róth Johanna 
grófnő végrendelete, melyben főiskoláinkban tanuló érdemes ifjak ösz-
töndíjazására, eléggé soha meg nem hálálható hagyományt rendelt, ki-
nyomatva ezen egyetemes gyűlés jegyzökönyve mellett számos pél-
dányban küldessék szét a kerületekhez s az ezen alapítványhoz tartozó 
tőkék jelen jegyzőkönyvben tüntessenek ki : 

Ezen méltányos kívánatnak elégtétetni határoztatván, eszköz-
lésével a jegyző megbizatik. Ezen Róth-Teleki alapítványi tőkék pedig 
a következők : 

1. Szunyogh Jenő urnák pestmegyei hideg-
kúti birtokára, mely 24000 pftra becsültetett, első he-
lyen betáblázott kötelezvénye 

2. B. Geramb Luiza asszonynak Pest városá-
ban a lipótvárosi váczi-uton 377. sz. a. házára, mely 
25190 pftra becsültetett, biztosan betáblázott kötelez-
vénye 

3. Illés Ádámnak s hitvesének, Nógrád megyé-
ben Tolmács helységben fekvő birtokára, gyámi biztos-
sággal betáblázott kötvénye 

4. Czimmerman Józsefnek s fiainak Pestváro-
sában, a belvárosi kecskeméti-utczában 510. sz. alatt 
fekvő házára s Ferencz külvárosi üllői-utón 804. sz» a. 
fekvő üres fundusára biztosan betáblázott kötelez-
vénye 

5. Heckenast és Landerer uraknak Pesten a 
belvárosi egyetem-utczában 491. sz. a. házukra, bizto-
san betáblázott kötelezvénye 

6. Néhai b. Wesselényi Miklós ur örökösei 
által utalt földtehermentesitési kötelezvények . . . . 10000 pftról. 

7. Prónay István urnák gömörmegyei birto-
kára betáblázott kötelezvénye 5000 pftról. 

5000 pftról. 

2000 pftról. 

2000 pftról 

8000 pftról. 

8000 pftról. 

Összesen . . . 40000 pft. 
3 * 
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20. A bányai egyházkerület részéről előterjesztett azon kére-
lemre, hogy egész egyetemes egyházunkat oly közel érdeklő s gyámo-
litására szorult s arra méltán érdemes pesti prot. theologiai intézetben 
tanuló s magukat kitüntető ifjakat méltóztatnék az egyetemes gyűlés a 
Róth-Teleki ösztöndíjban szintén részesíteni. 

Méltányolván az egyetemes gyűlés ezen intézetnek egyetemes 
egyházunkra kiterjedő hasznos és szükséges voltát s azt kitelhetöleg 
gyámolítani kívánván : ezen intézetben tanuló, kitűnő szorgalmú ifja-
kat a Róth-Teleki ösztöndíjban szintén részesíteni elhatározd; utasítván 
a díjosztó választmányt, mikép jövendőre a díjazandók sorába ezen 
intézet növendékeit is aránylagosan foglalja be. 

21. A dunáninneni egyházkerület előterjesztvén, mikép a po-
zsonyi főiskola, mely már a hazának igen számos kitűnő férfiakat nevelt, 
oly szorongatott anyagi körülmények közt légyen, hogy eddig fenállott 
tanszékeit a külországi segélyezés elvonása miatt, alig képes fentartani, 
hacsak az egyetemes egyház kegyes segélyével nem támogatja; ugyan-
azért folkéré az egyetemes gyűlést, méltóztatnék az egyetemes iskolai 
alapból, mennyire ennek pénzereje engedi, a pozsonyi f(jiskolánakvala-
mely segélyt juttatni : . 

Bár mennyire óhajtaná is az egyetemes gyűlés ezen teljes pár-
tolására érdemes tanintézetet gyámolítani; de miután az egyetemes 
iskolai alapítványoknak legnagyobb részben már az alapítók által meg 
van határozva rendeltetésök, az itteni pénzerő fölött a pénztár állásá-
nak közelebbi megvizsgálása nélkül, most egyelőre határozottan nem 
rendelkezhetik ; mindamellett az egyetemes alapítványok kezelése tár-
gyában kiküldött választmány ezennel megbizatik, hogy szoros vizsgá-
lat alá vévén az egyetemes pénztár állását és erejét, ha abból valamely 
szabad rendelkezhetésre álló összeg kitűnnék, a pozsonyi főiskolának 
nyújtson ezen pénztárból a rendszerint kiszolgáltatni szokott 160 fton 
felül még valamely segélyt. Minthogy pedig ezen összeg a Gusztáv-
Adolf-egylet által eddig gyámolított tanszék fentartására nyújtott, de 
megszűnt segélyt korántsem pótolná, a még hiányzó 800 ft. beszerzé-
sére Székács József superintendens ur ajánlkozott. 

22. Tanintézeteink s egyházaink még igen sok részben anyagi 
szükséggel küzdeni kényteleníttetvén és orvoslás után esdekelvén, ezek-
nek enyhítésére a kerületek határozata nyomán, Székács József ur supe-
rintendens által egy egyetemes egyházi gyámintézet alakítása, a dunán-
tuli kerületi gyámintézet mintájára, melynek ezélja : „már létező egy-
házaink s tanintézeteink felsegélése, s a hol kívántatik, ujaknak felállí-
tása, s ezen czélt a hívek bármi módoni kényszerítése nélkül, egyedül 
a keresztény szeretet önkénytes áldozatai által kívánja létesíteni" indít-
ványba hozatott 

s miután a kiáltó anyagi szükség érzete meg van s ha ezt orvo-
solni akarjuk, utak s módok felől is gondoskodnunk kell, miképen lehes-
sen a bajon segíteni, s ily mód volna az önkénytes adakozások gyüjté-
sére s egyházaink s tanintézeteink felsegélésére tervezett gyámintézet ; 
ugyanazért egy ily intézetnek „egyetemes egyházi gyámintézel14 czime 
alatt a dunántuli hasonló intézet ezennel elfogadott programmja szerint 
leendő alakítása közhelyesléssel elhatároztatott; a kivitelre az indítvá-
nyozó elnöklete alatt a következő tagokból álló bizottmány nevezte-
tett u. m. a dunántuli egyházkerületből Csapó Pál és Pálfy József, a 
dunáninneni kerületből Hauzer Ernő és Geduly Lajos, a bányai kerü-
letből Ivánka Imre és Mocskonyi József, a tiszai kerületből Berzeviczy 

• - Egyed és Czékus István urak, utasíttatván az egyházkerületek, misze-
rint esperességeikben is hasonló választmányokat alakítsanak, melyek-
kel a középponti bizottmány összeköttetésbe tegye magát s léptesse 
életbe programmját s a gyülekezeteket szólítsa fel keresztényi szere-
tetből való önkénytes s minden kényszerítés nélküli adakozásra; a 
begyülendő pénzek Oszterlamm Károly úrhoz küldessenek be. A bizott-

' mány működése eredményéről tegyen tudósítást az egyetemes gyűlés-
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nek, mely egyedül határozand a segélypénzek hova s mire leendő for-
dítása fölött. 

23. A kilátásba helyzett zsinati tanácskozmány előkészítése 
hozatván szőnyegre, a bányai és tiszai kerület követei által két rend-
beli dolgozat nyújtatott be s olvastatott fel, melyek a tartandó orszá-
gos tanácskozmány vezérelveit magukban foglalják. 

Ézen tervezetek bővebb megvizsgálására s egyes részletekben! 
kidolgozására a következő tagokból álló választmány küldetik ki, u. m. : 
a dunántuli kerület részéről Kiss Lajos, Szemere Sándor, Karsay Sándor 
és Schneiker Jakab ; a dunáninneni kerület részéről Jeszenszky József, 
Geduly Lajos, Zelenay Gedeon,Csecsetka Sámuel; a bányai kerület részé-
ről Radvánszky Antal, egyszersmind legidősb esperességi felügyelő lé-
vén, ugy is mint a választmány elnöke, Zsembery Imre, Hunfalvy Pál, 
Fábry Pál ; a tiszai kerület részéről Szontagh Lajos, Bartholomeides János 
Fest ímre és Vandrák András tanár, urak azon utasítással, hogy a refor-
mátus atyafiak részéről e tárgyban kiküldendő választmánynyal tegye 
magát érintkezésbe s azzal értekezve s tanácskozva, legjobb belátásuk 
szerint készítsenek egy rendszeres és részletes dolgozatot, s az egyhá-
zakkal leendő közlés végett terjeszszék azt az egyetemes gyűlés elébe. 

24. Az 1848-dik évi julius 25-kén tartatott egyetemes gyűlés 
jegyzőkönyve olvastatván, annak 3-dik pontjára, melyben ezen egye-
temes gyűlés jegyzője szabályszerű fizetésbeli illetősége teljesítésére a 
dunántuli egyházkerület felhivatott. 

Ezen jegyzői járandóságnak a rég megállapított synodusi 
kulcs és arány szerint, u. m. a dunántuli egyházkerület részéről 117. 
gyülekezet után 108 ft. v. cz., vagyis 45 ft. 36 kr. o. é., a dunáninneni 
egyházkerület részéről 72. gyülekezet után 63 ft. 30 kr. v. ez., vagyis 
26 ft. 67 kr. o. é., a bányai egyházkerület részéről 137. gyülekezet 
után 128 it. 30 kr. v. cz., vagyis 53 ft. 76 kr. o. é. s a tiszai egyház-
kerület részéről 108. gyülekezet után 100 ft. v. ez., vagyis 42 ft. o. é. 
ezentúl leendő beszolgáltatása az egyházkerületeknek meghagyatik. 

25. Ugyanazon jegyzőkönyv 5-dik pontjára néhai Szártory 
Imre ur által a debreczeni reform, collegiumban egy ágost. ev. tanszék 
felállítására s ugyanott ágostai hitvallású ev. ifjak díjazására tett ha-
gyomány életbeléptetését illetőleg: a tiszai egyházkerület követe jelenté, 
mikép ez bizottmányt nevezett ki ez ügyben, mely 1858-ban a debre-
czeni reform, főtanoda igazgatóságával érintkezésbe tette magát ; azon-
ban ez ügyre nézve vele semmi egyezkedésbe nem bocsátkozhatott, 
miután neki eleve kijelentette, hogy a jelen ügyben a debreczeni főta-
noda senki részéről követelő beavatkozást el nem fogad s egyedül 
testvéri jó indulatból, de további következtetés nélkül, adta a hagyaték 
állományáról azon felvilágosítást, miszerint beszterczebányai Szártory 
Imre ur 1825. évi September 17. végrendeletileg tett alapítványi va-
gyonából egyedül a budai ház maradt fenn, a többi e czélra rendelt 
ingóságok, u. m. 20000 pozs. mérőnél több szemes élet, könyvek, 
marha, széna, ezüsteszközök s egyebek első sáfárkodását s végrehaj-
tási kezelését homály fedi, az érdeklett ház évi bére 2300 pft., eléb-
beni házbérből tőkésített 2142 pft., pénztári készlet 978 pft., a rendes 
kiadás pedig 2376 ft. 14 kr. p. p. Az ösztöndíjat az utóbbi évben 
Szártory Dezső nevii ifjú húzta, az e körül végrendeletileg megszabott 
mód megtartása nélkül; az alapítványi tanszék nem a végrendeletileg 
megszabott tantárgyak előadásából áll, hanem az ottani felgymnasiumi 
tanodába saját tervéhez képest teljesen be van olvasztva ; és igy a kér-
déses végrendeletnek csakugyan nincs elégtéve; jelenti továbbá, mikép 
a tiszai kerület ezen ügy befejezésére múlt 1859-ben erélyesebb lépé-
sekről is gondoskodott s az ügynek választott bíróság által leendő 
eldöntését, s ha ez el nem fogadtatnék, ebbeli sérelmének orvoslása 
végett a törvény útjára való folyamodást is elhatározá; mindeddig 
azonban kivánt eredményhez nem juthatott. 

Minthogy jelenleg a tiszántúli reform, egyházkerület élén oly 
4 
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kitünö férfiak állnak, kiktől barátságos uton jobb eredményt elérhetni 
bizton reményli ezen egyetemes gyűlés; azért ezen egyházkerület 
elnöksége ezen egyetemes gyűlésből barátságosan s bizodalmasan fel-
szólittatani határoztatott, hogy a kérdéses végrendeletnek tétessen eleget 
s ne engedje a dolgot oda jutni, miszerint ellenök törvényesen fellépni 
kényteleníttessünk. 

26. Ugyanazon jegyzőkönyv 6-ik pontjára Luther Márton 
eredeti végrendeletét illetőleg : 

ezen végrendelet az egyetemes levéltárban a maga eredetében megtar-
tatni s őriztetni határoztatott. Ezzel kapcsolatban 

27. Székács József ur bányai superintendens jelenté, mikép 
bold, emlékes Lü főherczeg-asszony Mária Dorothea egy lepecsételve 
nála le ett s 1857-ben felbontott levelében igen becses emlékű irato-
kat, u. m. a Magyarország evang. egyház történelmére vonatkozó 
gyűjteményét néhai Gamauf Theofilnak, volt sopronyi lelkésznek, az 
egyetemes egyháznak hagyományozá, mely Budán átvétetett s most is 
ott Bauhofer György budai lelkész ur örizete alatt tartatik; jelenti 
továbbá, hogy az egyet, levéltár ujabb időben a bányai egyházkerület 
határozata következtében Matuska Károly ur által leltároztatott s ezen 
terhes munkáért néki a bányai egyházkerület pénztárából 400 pfrt. 
kifizettetett; ehez azonban méltányos, hogy a többi egyházkerületek is 
járuljanak. Az egyetemes levéltár Pesten az itteni evang. egyház 
épületében Kanya Pál ur felügyelése alatt; az egyetemes könyvtár 
pedig Budán a várban, ottani lelkész Bauhofer György ur örizete alatt 
van. Ezen jelentés kapcsában Kanya Pál urnák az egyetemes levéltár-
ról beadott Írásbeli tudósítása felolvastatott; melyben az egyetemes 
gyűlést egy választmány kinevezésére felkéri, mely a levéltárnoknak 
utasítást készítsen, részint az irományok lajstromozására, részint pedig 
a gyűjtemények kellő kezelésére. 

Ezen érdekes jelentés és tudósítás kedves tudomásul vétetvén, 
dicső emlékű Mária Dorothea herczeg-asszony hamvai iránt, nagybecsű 
adományáért, ezen egyetemes gyűlés legmélyebb háláját nyilvánítván, 
ezt jegyzökönyvében foglaltatni liatározá. Egyszersmind Bauhofer 
György ur egyetemes könyvtárnok tudósítása az egyetemes könyvtár-
ról, ugyszinte a keze alatt levő Gamauf-féle gyűjteményről a jövő 
egyetemes gyűlésre elváratik ; a levéltár megvizsgálásával s a levéltár-
noki utasítás kidolgozásával Hunfalvy Pál, Hunfalvy János s Grcguss 
Ágoston urak megbízatnak, mely bizottmány egyszersmind azt is vizs-
gálja meg, hogy egyik vagy másik egyházkerület mivel járult az egye-
temes levéltár rendezési költségéhez? s a mennyiben a többi kerületek 
az ezen költségből rájok esendő részt a bánya-kerületi pénztárnak még 
meg nem téritették volna, miután ezen rendezési munkálat mind a 4 
kerület érdekében tétetett, fizessék meg ebbeli tartozásukat. 

28. Ugyanazon jegyzőkönyv 7-ik pontjára gr. Szirmay István 
alapítványára vonatkozó 

okiratok megszerzése tárgyában kiküldött választmány kiegé-
szítéséül Balassa István, Fiiredy Lajos és Csécsen lakó idősb Szirmay 
István urak neveztetnek ki. 

29. Ugyanazon jegyzőkönyv 10-dik ponjára a Bodó-alapítvány 
tisztába hozatala tárgyában a tiszai egyházkerület követei jelenték : 
mikép ezen kerület ezen ügyet megvizsgáltatván, az tapasztaltatott, 
mikép b. Bodó Sámuel szép végrendeletet tett ugyan és alapítványo-
kat rendelt, de vagyon nem volt ; azért ezen hagyomány további nyo-
mozásával s jegyzőkönyvbe vezetésével fel kellene hagyni. 

Tudomásul vétetvén, ezen tárgy jövőre a jegyzőkönyvből ki 
fog hagyatni. 

30. Ugyanazon jegyzőkönyv 11-dik pontjára, melyben az 
agensi járandóságok beszolgáltatása szorgalmaztatik, olvastatott Proco-
pius György urnák a magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok vallási 
ágensének Budán a n. m. helytartó-tanácsnál, nyilatkozata, mely szerint 
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ao'godt kora miatt az agensi hivatalt már nem folytathatván, hosszas 
tapasztalásain alapult véleménye oda járul, miszerint a vallásbeli ágen-
seknek mind Budán, mind Bécsben leendő ujabbi felállítását annyival 
is inkább szükségesnek tartja, különösen Budán; mivel f. évijulius 1-je 
óta ismét csak egy helytartóság van Magyarországban, Budán öszpon-
tosítva. Hasonlólag nyilatkozott minden önérdek félretételével a bécsi 
agensi állomás fontosságáról, hasznos és szükséges voltáról, személyesen 
jelen volt Kiss Lajos ur egyetemes egyházi vallásbeli ágens Bécsben, s a 
bécsi agensi hivatal feltartását önzés nélkül annálfogva is ajánlá, mivel je-
lenleg is sérelmek közepette élünk, melyek orvoslása az ágens által szor-
galmazandó. Ezekfolytán a bányakerület részéről előterjesztetett, mikép 
ezen kerület szükségét érezvén a vallásbeli ágensnek Budán a n. m. 
helytartó-tanácsnál, hol folytonosan számos vallási ügyes dolgok adják 
elő magukat, s az ezek előmozdításában tanúsított ügyességét Dr. Szon-
tagli Kálmán h. ügyvéd urnák tapasztalván, őtet ideiglenesen már 
agensi minőségben alkalmazá is ; ugyanazért őtet az egész egyetemes 
egyházi testületnek annál is inkább ajánlá, mivel nevezett ur az agensi 
hivatalban megőszült Procopius György urnák veje levén, ezáltal is 
mig él, a legjobb tanácscsal támogattatnék : 

Minthogy jelenleg is nehéz sérelmek közepette élünk s a 
helytartótanács egész Magyarországra nézve Budán egyesitve lévén, 
az ottan összpontosuló számos vallásbeli ügyek előmozdítása végett 
már jelenleg is ágensre szükségünk van : most egyelőre a budai agensi 
hivatal betöltése határoztatott el s arra ideiglenesen, mig t. i. a rendes 
választás utján is meg fogna választatni, Dr. Szontagh Kálmán ur h. 
ügyvéd, ki vallásos ügyeink iránt már eddig is a központi bizottmány-
nál működésében elismerésre méltó buzgalmának s a vallásbeli ügyek 
előmozditásábani ügyességének tanúságát adá, megválasztatván, neki a 
megbizó levél kiadatni s addig is, mig a jövő egyetemes gyűlés ez 
érdemben határozand, a szokott fizetés erre az évre az egyházkerületek 
által kiszolgáltatni határoztatott; utasíttatván a kerületek utján az 
egyházak, miszerint vallásbeli ügyes-bajos dolgaikban ezentúl ő hozzá 
forduljanak (lakik Pesten 3 korona-utcza 15. sz.). Majdan pedig, ha a 
körülmények Bécsben is akkép fejlődnének ki, miszerint az egyetemes 
egyház ottan is az elvileg szükségesnek elismert agensi hivatal alkal-
mazását czélszeriinek látná, előre is biztosíttatik Kiss Lajos ur, mint 
különben is megválasztott vallásbeli ágens, mikép az egyetemes egyház 
az ő személyét fogja igénybe venni. — Végre pedig mind Procopius 
György, mind Kiss Lajos urnák vallásunk s egyházunk jogai védelmé-
ben szerzett érdemeiket méltányolva, ezért mindkettő iránt az egyete-
mes egyház hálás érzelmeit jegyzőkönyvileg kifejezni határozta. Ezzel 
kapcsolatban 

31. Az elnökség dicsérettel emlékezvén meg Wrchovszky Mi-
hály urnák pesti h. ügyvédnek a mult kivételes időszakban több vallá-
sos ügyekben, szegényekért, minden jutalom nélkül a, n. m. helytartó-
tanácsnál tett buzgó fáradozásairól : 

ezekért is az egyetemes gyűlés hálás elismerését jelenté ki. 
32. Ugyanazon jegyzőkönyv 21-dik pontjára, melyben az egy-

házkerületek felkérettek, hogy a váczi leánygyülekezetbeli levitának, 
mint a váczi siket-némák intézetében vallástanítónak a kerületenkint 
fizetni szokott 20 vftot pengő pénzre emeljék : olvastatott a mostani 
váczi lelkésznek Tornyos Pál urnák folyamodása, melyben előadván, 
mikép a bányai egyházkerület ezen kegyes határozatot életbe lépteté, 
a dunántuli superintendent a régi 20 vftot rendesen kiszolgáltatja; 
ellenben a dunáninneni és tiszai kerületek egészben hátramaradásban 
vannak; ugyanazért az 1848-ki végzésnek érvényre emeléséért s a hát-
ralékok beszolgáltatása kieszközléseért esedezik : 

Ujabban is felhivatnak az egyházkerületek, miszerint tekint-
vén a váczi evang. gyülekezetnek s lelkészének mostoha körülményeit, 
ezen lelkész évi 20 vft járandóságát 20 pftban 1860-ik évre s ezentúl 

4 * 
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szolgáltassák be neki. Egyszersmind helytartótanácsi ágens ur megbiza-
tik, nyomozza ki a n. m. helytartó tanácsnál, mennyiből álljanak egy-
házkerületeink által a váczi siket-némák intézete javára időről-időre 
beszolgáltatott pénzek ? 

33. Jelentetett a bányai egyházkerület részéről, mikép az ö 
határozatából Oszterlam Károly ur pesti könyvárusnál s kiadónál a 
magyarhoni ágostai és helvét hitvallású evangélikusok szabad és nyil-
vános vallásgyakorlatát biztosító törvények Székács József bányai su-
perintendens ur által közrebocsátva, nyomtatásban megjelentek s 6 
uj krért kaphatók. 

Ezen korszerű, igen olcsó kis munka, melynek tartalmát min-
den igaz protestánsnak tudni szükséges, az egyházak s magánosok 
figyelmébe, megszerzés végett ajánltatik. 

34. Egyházi kormányzatunkban a rendes elnöknek gátoltatása, 
vagy hiánya esetébeni pótlására nézve, régtől fogva gyakorlatilag fen-
álló törvényes szabály : 

előforduló esetekben ahhoz való szoros alkalmazkodás végett 
ezen jegyzőkönyvbe foglaltatik, t. i., hogy valahányszor tanácskozá-
soknál, vagy más hivatalos eljárásoknál az egyházkerületi superinten-
dens hiányzik, vagy gátoltatik : ezt a hivatali korra nézve legidösb 
esperes, és ezt, a hol létezik, az alesperes; ahol pedig ez nem létezik : az 
esperességbeli legidösb lelkész; úgyszintén, ha az egyházkerületi fel-
ügyelö hiányzik, ezt a hivatali korra nézve legidösb esperességi fel-
ügyelő és ezt a hivatali korra nézve legidösb egyházi felügyelő pótolja 
hivatalában, s ezt elvállalni s mig a szükség tart szakadatlanul folytatni 
köteles legyen ; mely törv. szabály az egyetemes gyűlési elnökségekre 
is kiterjesztetik. 

35. Vallásbeli sérelmeink összegyűjtésével és szerkesztésével 
Radvánszky Antal ur esperességi felügyelő bízatván meg, utasíttatnak 
az egyházak előforduló vallásbeli sérelmes eseteknek időről időre az ő 
kezéhez leendő beküldésére (lakik Radványban, utolsó posta Beszter-
czebánya) ; megbízott ur pedig e tárgyban a pesti középponti bizott-
mánynyal tegye magát érintkezésbe. 

36. Befejeztetvén ekkép ezen egyetemes gyűlés tanácskozása, 
helyettes elnök mlsgos b. Prónay Albert ur ezen egyetemes gyüleke-
zetnek vele éreztetett bizalmát megköszönve, legszívélyesebb baráti 
érzelmei kijelentése mellett búcsút vön. 

Melyre viszont az egyházkerületek képviselői hálásan megem-
lékezvén ő méltóságának s boldog emlékű eldödeinek hosszú évek 
során egyházi ügyeink bölcs kormányzásában s intézésében szerzett 
kitűnő érdemeiről, vallásunk iránti példás szeretetéről s buzgóságáról, 
mely erények s érdemek emlékezete hitsorsosink hálás szivében mélyen 
bevésve fennmaradand : kijelenték ö mlsgának az egyházi kormányzat-
tóli visszalépése fölötti mély fájdalmukat; de vigasztalák magukat azon 
édes reménynyel, miszerint ő mlsga jövőre sem vonandja meg egyházi 
tanácskozásaiktól szives részvétét. — Hasonlóan a legszívesebb köszö-
net fejeztetett ki főtiszt, superintendens Sztromszky Ferencz Sámuel 
urnák az ezen tanácskozmány folyama alatt föpásztori szelidséggel 
viselt elnökösködéseért. 
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