
A magyarhoni ágostai hitvallású Evangélikusok négy egyházkerülete 1863-dik évi 
x sept. 23. 24. 25. s 26-dik napjain sz. k. Pest városában méltóságWMTprónáÍ 

silatniczai báró Prónay Gábor ur egyetemes egyházi és iskolai főfelügyelő és 
főtisztelendő Haubner Máté ur, dunántuli egyh. ker. superintendens ikerelnöklete 
alatt tartatott egyetemes egyházi közgyűlésének 

JEGYZÖKÖNYVE. 
Jelenlévők : 

A dunántúli egyházkerületből : 
Kiss Sándor, györm. esp. felügyelő, 

Szovják Mátyás, 

Eöry Sándor, 

Perlaky Dániel, 

Zmeskál Sándor, <• 

Matkovics Tivadar, 

Radó Dénes, 

Rath Károly. 

A dunáninneni egyházkerületből: 
Geduly Lajos, superintendens, 

Kolényi Dániel, beczkói lelkész, 

Lichner Pál, pozsonyi lyceumi igazgató, 

Nemessányi János, tanító. 

Szedenics György, veszprémi 

Kirchknopf Mátyás, vasi felső ] 

Karsay Sándor, györm. \ esperes, 

Schleining Károly, tolnai l 

Udvardy József , fehér komáromi ' 

Borbély Sándor, lelkész, 

Pozvik Sándor, 

Müllner Mátyás, soproni iskola igazgató, 

Pálfy József, soproni tanító képezde igazgató, 

Domanovszky Endre, soproni tanár. 

Szent-Iványi Márton, e. k t r . felügyelő,! 

Justh József, turóezi esperess. felügyelő, 

Hauszer Ernő, pozsonyvárosi esp. felügyelő, 

Weinberger Endre, pozsonymegyei esp. felügyelő, 

Szilvay Károly, trencsényi esperess, felügyelő, 

Major Pál, \ 

Tormay György, I 
M . U 1 n „ „ ) egyházi felügyelők. 
INIihályik Győző, I 
Kubinyi Kálmán, ) 

Jeszenszky József, pozsonyi lvc. 2-od felügyelő. 



A bányai egyházkerületből: 

espcressegi 

felügyelők, 

Dessewffy Ottó, kerületi felügyelő, 

B. Podmaniczky Ármin, pestmegyei 

B. Podmaniczky Frigyes, békésm. 

Veres Pál, nógrádmegyei 

Radvánszky Antal, zólyommegyei 

Görgey István, bácsmegyei 

Eabiny Teofil, septemvir s a pesti egyh. felügyelője, 

Boczkó Dániel, 

Palló Sándor, m. k. helytartósági tanácsos, 

Hun fal vy Pál, 

Hunfalvy János, 

Szontagh Kálmán, egyh. ügynök, 

Tatay Pál, bányai e. k. jegyző, 

Gosztonyi János. 

Rudnay József. 

esperesek, 

Dr. Székács József, superintendens, 

Juhász Fercncs, pestmegyei 
fi 

Masztis Adám, hontmegyei 

Fuchs János, zólyommegyei 

Tessényi Károly, bácsszerémi 

Lángh Mihály, budapestvárosi 

Bariss Sándor, bánsági 

Bauhoffer György, budai 

Haan Lajos, 

Szeberényi Endre, 

Elefant Mihály, aesai 

Maróthy János, 

Fabó András, agárdi 

Liptai János, 

Stehlo András, losonczi 

Polereczky János, pesti szláv 

Tatay István, szarvasi főiskolai igazgató, 

Batizfalvy István, pesti isk. igazgató, 

Greguss Gyula, pesti tanár, 

Iíanya Pál, egyet, levéltárnok, 

Schmidt György. 

lelkészek, 

A tiszai egyházkerületből: 
Máday Károly, superintendens, 

Czékus István, gömöri esp. 

Szopko Márton, VI. sz. kir. vár. esp. 

Hazslinszky Frigyes, eperjesi tanár, 

Noszágh János, nyíregyházi tanitó-képczde igazg. 

Zsedényi Eduárd, kerül, felügyelő, 

Malatinszky Ferencz, VI. sz. k. vár. esp. felügyelő, 

Fest Imre, XII I . szep. vár. esp. felügyelő, 

Kubinyi Ödön, kishonti esp. felügyelő, 

Szentiványi Károly, 

Gróf Blankenstein György, egyh. felügyelő, 

Boronkay László, egyh. felügyelő, 

s több világi s egyházi urak s edvi Illés Ádám ezen gyűlés világi jegyzője, és Torkos Károly , békési 

esperes, s ezen gyűlés egyházi jegyzője. 

Mely alkalommal a templomban összegyűlt kerületek képviselői buzgó 

imával járulván a mindenható színe elébe, s tanácskozásaikhoz a szent lelket 

hiván segítségül : 

1. Világi elnök ur ő méltósága a gyűlést üdvözlő beszéddel megnyitá s megemlékezvén egy-

házunk hajdani küzdelemteljes korszakáról, a midőn sértett jogaink megvédésére kellett fordítani min-

den törekvéseinket, s csak hosszas küzdés után élvezhettük szabadságunkat : azzal egybehasonlíthatónak 

találja egyházunk dunáninneni kerületében most is fennálló szakadások és sérelmek miatti küzdelmeinket 

s részint ezek orvoslására, részint más előadandó tárgyakra nézve a gyűlés figyelmét s közreműködését 

kikérvén, a múlt év folyamata alatti hivatalos működéséről jelentést t e t t , melyből az egyetemes gyűlés 

főleg következőkről értesült : mikép 



a) A mult 1862-d ik évi egyet,, gyűlési jegyzőkönyv 3-dik pontja alatt hozott, határozat 

következtében az 1859-ki patens visszavétele, s a Hodzsa ügyében legfőbb egyházi törvényszékeink 

Ítéleteinek foganatosítása végett , a kerületi világi s egyházi főnökökkel együtt 1862-dik évi dec. 17-én 

ő cs. kir. apóst. Felségénél kihallgattatást nyervén , legalázatosabb esedezésünket, a trón zsámolyához 

letette légyen. 

b) A mult 1861/2-k i iskolai évről felterjesztett, iskolai tudósításokra a n. m. m. kir. helytartó 

tanácstól érkezett intézvényben, mely elő fog terjesztetni, a kath. ifjaknak iskoláinkba járhatás iránt 

nehézségek tétetnek. 

c) A mult évi egyetemes gyűlés felterjesztett jegyzőkönyvére a n. m. m. kir. helytartóta-

nácstól érkezett intézvény elő fog terjesztetni. 

d) Az egyetemes legfőbb egyházi törvényszék a lefolyt évben háromszor működött, u. m. 

Loyko András dobronai lelkész, Stámetz Mihály pongyeloki lelkész és Belohorszky József tani tó pereik-

ben, s a hozott ítéleteket bemutatja. Messa Mihály blatniczai lelkész Ítélete a n. m. m. kir. Helytartó-

tanácstól, érvényben föntartva, visszaérkezett. 

e) Az egyetemes choral könyv létrehozatalán ő méltósága működött ; de még a teljes össze-

állítást a tárgyak halmaza miatt megtenni nem lehetett. 

f) Iskolai látogatásokat tett ő méltósága ezen évben Sopronyban és Pozsonyban s mind két 

helyen a legkielégít,őbb szellemi haladást találta s dicsérettel kiemelé a soproni tanító képezdét, mint a 

dunántúli egyház kerület egyik kincsét , mely létrejövetelét főleg Pálfy József s Király József 

Pál tanár urak fáradozásainak köszöni. 

g) Spanyolországi szerencsétlen hitsorsosink érdekében az európai protestánsok által benyúj-

tott folyamodásra aláírások gyűjtettek. 

h) Öt tanár jelölt jelentetvén be, ezeknek ezen gyűlés folyama alatt i megvizsgálására vizs-

gáló tagoknak kinevezi a vallásimból : Czékus István és Torkos Károly esp. urakat,; — földrajz és 

physicából Hunfalvy János és Gregus Gyula urakat, latin s görög literaturából Lichner Pál s Horváth 

Zsigmond urakat, magyar literaturából Pálfy József s Kramarcsik Károly tanár urakat. 

i) Néhai Fekete János 2 0 0 0 ft o. é. alapítványt tett a pozsonyi főiskolában tanuló két, ma-

gyar ifjú segélyezésére ; végre 

k) a mult, évi iskolai tudósításokat az egyetemes levéltár számára bemutatja. 

Ezen elnöki jelentés tudomásul vétetvén, ő méltóságának egyházunk 

érdekében tett lelkes fáradozásaiért hálás elismerés szavaztatott. 

2) Egyetemes egyházunk azon férfiak sírjára, kiket tőlünk a kérlelhetlen halál elragadott, — 

a hálás emlékezet virág koszorúját feltűzni kötelességének ismervén : mult 1862 . évi nov. 19-én 

elhunyt Zabari Szontagh Lajos ur a tiszai egyház kerületben hosszú évek során 

volt, helybeli-esperességi és kerületi fáradhatatlan munkás és érdemteljes felügyelője 

s Hrabovszky János dunántúli felső vasmegyei esperességi lelkes felügyelő elhunyta 

fölött mély fájdalmát jegyzőkönyvileg kifejezi s áldást mond hamvaikra. 

3 ) Olvastatván az 1862-dik évi sept. 2-dikán s következő napjain folytatva tartatott egye-

temes gyűlés jegyzőkönyve, annak 3-dik pontja alatt foglalt azon határozatra, melyben a n. m. m. kir. 

Helytartó tanácsnak az 1861-diki egyetemes gyűlési jegyzőkönyv 12-dik pontjabeli azon határozatát, 

melynél fogva Kuzmányi Károly patensszerű super, által papnak felavatott, egyének törvényes lelké-

szeknek el nem ismertetnek, — megsemmitő intézvénye iránt óvását kijelentve, — egyetemünk jogai-

hoz ragaszkodik, a n. m. m. kir. Helytartó tanácsnak 1863. évi jan. 10-kén 7 7 5 5 1 . sz. a. kelt, kegyes 

intézvénye olvastatván, melyben a fentebbi óvás, mint helytelen, visszautasitatik : 
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Tudomásul vétetik s az egyetemes egyház a fentebbi határozatban ki-

fejtett elveinél fogva tovább is jogaihoz ragaszkodik. 

4) Ugyanazon jegyzőkönyv ugyan csak 3-ik és 4-ik pontjaira, — melyekben az 1859-ki sept. 

1-én kibocsátott cs. kir. nyiltparancs által egyházunk kebelében s főleg a dunáninneni egyházkerület-

ben előidézett súlyos sérelmek orvoslása iránt intézkedések tétettek, jelentetett : mikép ez érdemben leg-

felsőbb helyre benyújtott folyamodásunkra mind eddig orvoslás nem érkezett ; sőt a dunáninneni egyház 

kerület részéről tett hivatalos jelentés szerint, az ezen patens által előidézett nemtelen küzdelmek ezen 

kerületben egy év óta még nagyobb kiterjedésben folynak. Czélja ezeknek egyházunk állományának, ugy 

mint az eddig életszervileg fejlődött, szétrombolása s u j , az ellenünk támadtak nézeteinek s érdekeinek 

jobban megfelelő állapotok alkotása. E harczban elleneink : saját hitsorsosaink s lelkészeink, kik szere-

tet helyett vad, engesztelhetlen, vesztünkre törő gyűlölettel vannak ellenünk eltelve. Ellenünk használt 

fegyvereik ráfogások, alaptalan koholmányok, — rágalmak, — s mocskolódások, mikről mindennapi té-

nyek, epés nyomtatványok, melyek általok sűrűen közrebocsátatnak, tesznek tanúságot ; czéljok lévén a 

hatalmat minden áron megtartani : rájok okok általi czáfolatok s felvilágosítások nem hatnak. Leg-

jobb czáfolat. rájok nézve megfeszített erőködéseik tudvalévő silány eredménye ; mert derék népünknek 

zöme józan belátásával, gyűlöletes fondorlataikat egész erélyességgel visszautasítja. Hanem egy körül-

mény ezen harczot reánk nézve, habár pillanatilag, felette nyommasztóvá teszi; az t. i. hogy elleneink a 

közelebbi országos viszonyokat felhasználva, magokat határtalan loyalitás köpönyegébe burkolva, irán-

tunk ama magas irányadó körökben oly ellenszenveket tudtak gerjeszteni s magok számára oly pillanati 
% 

kivételes pártfogolt állást kivivni, hogy egy év óta egyházunk világos jogai sértésével, csaknem min-

dennütt ők a kegyenczek, mi a mellőzöttek ; sőt több esetekben ugy látszik, mintha autonom egyházunk, 

melynek lételét, állását, országos sarkalatos törvények biztosítják, elleneink javára törvényen kivül 

volna helyezve. Az egyházkerület egyházi főnöke igyekezett ugyan az ezen ferde helyzetből folyó csa-

pásokat a valódi jog s tényállás felderítésével egyházunktól elhárítani ; — de ezen törekvéseit, fájda-

lom, csak igen kevés esetekben koronázta óhajtott siker. Az egyházegyetemnek tiszte lészen tehát oda 

működni, hogy azon álnimbus, melyei magokat elleneink oda fent körülövedzni tudták, a jog s igasság 

fényénél eloszlattassék, egyházunk mellőzése megszüntessék s legkivált jóságos és igasságos fejedelmünk-

nek szive oda hajlíttassék, hogy hitelt nem adva elleneink gyanusitásainak, egyházunkat inkább az ál-

talok okozott szomorító rendetlenségek ellen megvédeni s azoknak hatalmával legkegyelmesebben véget 

vetni méltóztassék. Hogy pedig a fentebbi általános rajza sérelmeinknek nem túlzott, igazolják számos 

sérelmes esetek, melyek a ./. alatt mellékelt előterjesztésben részletesen megírva találtatnak. 

Ezen s még több ezekhez hasonló sérelmek valahára leendő megszűntetése végett, miután a 

Hodzsa esetben ő Felsége által megrendelt, s legnagyobb szigorral s pártatlansággal foganatosított kir. 

biztosi vizsgálat eredménye is minden részben mellettünk szól : ő cs. kir. apóst. Felségéhez egy ujabb 

legalázatosabb felirás intéztetni, s ez helvét hitv. hitsorsosainkal is, kiket az 1791 : 26. t. cz. ily tények 

általi megsértése egyaránt érdekel, közöltetni, s szent ügyünk támogatására közreműködésük felkéretni 

inditványoztatott : 

Az elősorolt szomorító adatokból mély fájdalommal kelle egyház egye-

temünknek értesülnie, mikép az 1859-ki patens következtében , megtámadott alap 

törvényeinken ejtett súlyos sérelmek megszüntetése iránt ő cs. kir. apóst. Felségé-

hez ismételve intézett legalázatosabb felírásunkra mindeddig sem nyerhettünk 

megnyugtató legkegyelmesebb választ, és hogy ő Felsége magas kormánya, sértett 

jogaink keserű érzetében hozzá intézett többszöri nyomatékos felterjesztéseinkre 

sem lép fel cselekvőleg azon lázitó aljas töredék ellen, mely a patens őr ve alatt, 



törvényeink szentségét lábaival tapodni, — a népet bujtogatni, a vallásosságot ura-

lomra vágyó magán érdekeienek alárendelni s az autonom egyházi felsőség s lel-

készek tekintélyét megsemmíteni törekszik; sőt, fájdalom, ő es. kir. apóst. Felsé-

gének az 1860. maj. 15-én kelt kéziratában legkegyelmesebben kifejezett atyai 

szándékát félre ismerve, sarkalatos jogaink megtámaclóit, polgári s katonai oltalom s 

pártolás alá veszik; mig viszont a legtöivényesebb alapon nyugvó, s ő cs. kir. 

apóst. Felsége iránt tántoríthatlan hűséggel viseltető autonom egyházunk irányá-

ban oly eljárást követnek, mintha ez törvényen kiviil állana ; s ekkép sérelmeink 

évről évre több-több sérelmekkel tetőztetnek, — egyházunk belélete folytonos 

küzdelem, s az egyházi kormányzat lehetetlenné tétetik. 

Minthogy pedig a mi egyházunk autonomiája az 1791 : 26 . t. czikken 

alapszik, mely a véres háborúk után kötött bécsi s linczi békekötésekből 

eredt, szent pactum ez, s a magyarhoni protestantismus magnachartája ; ellenben a 

patensszerűeknek nincs törvényes alapjok, őket a törvény nem ismeri ; állásuk 

csak némely lelkészeik változó véleményén alapul, kik oda lent, azt hirdetik, hogy 

patensszerüek, lent pedig autonomoknak vallják magokat, csakhogy ők más egy-

házfőnököt választottak magoknak ; ily nyugtalan lelkészek véleményét pedig 

sarkalatos alap-törvényeink fölé emelkedni nem engedhetjük : ő cs. kir. apóst. 

Felségéhez ismételve egy legalázatosabb felirás intéztetni határoztatot t , melyben 

egyházaink közt a bujtogatásoknak szabad tért engedő pátensek által előidézett, és 

sem az ál lamra, sem reánk nézve üdvöt nem hozó, s még folyvást dühöngő har-

czot általánosan s egyes esetek feiendítésével, ő cs. kir. apóst. Felsége előtt hiven 

lerajzolván , s a fölötti keserű fájdalmunkat kijelentvén , hogy az 1 7 9 1 : 26 . t. 

cz. magas kormánya közegei által meg nem tartatik ; e nélkül pedig nincs vallá-

sunk szabad gyakorlása ; hódoló tisztelettel kérjük ő cs. kir. apóst. Felségét, hogy 

ezen pátenseket megszüntetni s az 1 7 9 1 : 26 . t. czikket, mint vallás szabadságun-

kat biztosító egyik sarkalatos törvényt, méltóztassék sértetlen fentartani, s ezen 

szomorító küzdelmeknek s viszályoknak valahára véget vetni. 

Egyszersmind pedig, mivel az idézett alap törvény megsértése helv. 

hitv. rokoninkat is érdekli : ezen felirás velők is közöltetni s ügyünk támogatására 

ők is felkéretni határoztattak. 

Az ő Felségéhez intézendő felirás szerkeztésével főfelügyelő ur, a négy 

egyházkerületi elnökség, s jegyzőül Fest Imre ur bizattak meg. 

5) Ezzel kapcsolatban bemutattatott a turócz megyebeli Háji egyházközség folyamodása, 

melyben azt kérik, — hogy miután ők is autonomnak tartják magokat, — ügyük megvizsgálására, egy 

biztos kiküldetése a n. m. m. kir. Helytartótanácsnál eszközöltessék : 

Illetőségéhez utasítatik. 

6) Ugyanazon jegyzőkönyv 6-dik pontjára, mely czerint, egyetemes főfelügyelő ur beigtatási 

ünnepélyének történelmét tárgyazó munka kiadási költségei s bevételeiről számadás váratik, jelente-

tett a gyámintézet részéről, mikép ezen számadás beadatott s 171 ft 5 0 ki jött légyen be: 

Tudomásul szolgál. 

1 ) Ugyanazon jegyzőkönyv 7-dik pontjára jelentetett; mikép Mélt. B. Prónay Gábor ur egye-

temes felügyelő az általa adományozott 4 0 0 0 ftról 1861. évi sept. 15-ről a kötelezvényt kellő for-

mában kiállította s azóta a kamatokat megfizette légyen : 
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Tudomásul vétetvén, az egyetem ismétli háláját ő méltóságának ezen 
kegyes adományáért. 

8. Ugyanazon jegyzőkönyv 13-dik pontjára jelentetik, mikép az egyetemes egyház érdeké-

ben Bécsben járt küldöttség költségei fődőzésére gyűjtött összegből 700 ft az egyet, gyámintézeti pénz-

tárba befolyt légyen : 

Tudomásul szolgál. 

9. Ezen jegyzőköny 4-dik pontja alatt a legfelsőbb helyen benyújtandó felirás szerkezté-

sével megbízott választmány, ezen felirás szerkezetét bemutatván, s az felolvastatván: 

Közhelyezléssel elfogadtatott s helybenhagyatott, s egyszersmind ha-

tároztatott, hogy azt egy innét megválasztandó küldöttség vigye fel, s lehető ün-

nepélyességgel nyújtsa át ő Felségének, s a helv. hitv. atyafiak is kéressenek fel, 

hogy részökről is csatlakozzanak ezen küldöttséghez. Ezen felirás benyújtásával 

megbízattak : egyetemes főfelügyelő u r , a négy egyházkerület elnökségei, továbbá 

a tiszai egyházkerületből, világi részről : Gróf Blankenstein György, Malatinszky 

Ferencz kir. táblai biró, Bánó Jósef, Fest Imre, Kubinyi Ödön, esp. felügye-

lők ; egyházi részről : Bartholomaeidesz János, Szopkó Márton, Jáinriska Péter es-

peresek ; a bányai egyházkerület részéről, világiak : Kubinyi Ágoston muzeumi 

igazgató, Kubinyi Ferencz, Veres Pál, B. Podmaniczky Frigyes, esp. felügyelők ; 

egyháziak : Juhász Ferencz, Lángh Mihály, Torkos Károly, esperesek ; a dunánin-

neni egyházkerületből, világiak : ld. Justh Jósef, Szilvay Károly, Ilauszer 

Ernő, esp. felügyelők, Gr. Zay György, Draskóczy Gyula; egyháziak: Tessák 

Sámuel nyitrai, Tomka János mosonyi, Hollerung Károly, posonmegyei esp. 

— a dunántuli egyház kerületből, világiak: Szemerey Sándor, Radó Ignácz, Kis 

Sándor esp. felügyelők, Perlaky Dániel, Matkovits Tivadar; egyháziak: Kirch-

knopf Mátyás, Karsay Sándor esp. Tóth János és Pálfy Jósef urak. 

Határoztatott továbbá, hogy ezen felirás, a benyújtás után, három 

nyelven nyomassék ki, s az egyház kerületeknek küldessék meg. 

10. A mult évi jegyzőkönyv 14-dik pontjára a népiskolai tanterv készítésével megbizott 

választmány az általa kidolgozott népiskolai tantervet bemutatván s az egész kiterjedésében átolvastat-

ván s megbírál tat;ván : 

Némű csekély módosításokkal elfogadtatott s helyben hagyatott, s az 

egykázkerületeknek, a népiskolákba leendő behozatal végett , megküldetni hatá-

roztatott, azon világos kijelentéssel, hogy a felügyelet, ezen szabályok értelmé-

ben, az egyházkerületek által gyakoroltassék. Ezen tanterv német s szláv nyel-

vekre is lefordítatni, s mind három nyelven akkép kinyomatni határoztatott, 

hogy superintendens urak azon szükséghez képest, — miszerint minden egyház 

két példányt kaphasson, a kerületük részére kivántató példányok mennyiségét 

meghatározván, s a jegyzővel tudatván : ez által, mélt. elnök úrral egyetértőleg, 

egy nyomdásszal, a kinyomatás iránt, oly szerződés köttessék, mely szerint ő tar-

tozzék ezen tantervet a maga kezére s költségén mind a három nyelven kinyo-

matni ; és biztosítassék, hogy az egyházkerületek hány példányt fognak meg-

venni ; s tartozzék nem csak ennyit, hanem azon felül is példányokat nyomatni, 

miszerint ezen tanterv bárki által is megszereztethessék ; — egy példány mérsékelt 

ára szerződésileg alapítassék meg, s ezen áron nem csak a kerületeknek az általok 
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előre biztosított mennyiséget, hanem az utóbb szükséglendő példányokat is, — 

valamint a közönségnek is árulni köteleztessék. 

Az egyházkerületek közköltségen tartoznak annyi példányt megvenni, 

hogy minden egyházközségnek két példány jusson, — s ezeket a lelkésznek s ta-

nítónak ingyen kiadni köteleztetnek. 

Ennek kapcsában : 

11. Ugyanazon választmány a népiskolatanítók kellőleg leendő klképeztetése végett a már fenn-

álló soproni és nyíregyházi tanftóképezdéken kivül, még legalább két tanítóképezde felállítását, s mint 

egyetemes intézeteknek az egyház egyetem költségein leendő fentartását javaslatba hozá : 

Az egyház egyetem átlátván, hogy az iskola tanító képezdéket a maga 

pártolása alá venni, s főleg a dunáninneni egyházkerületben is egyet felállítani 

szükséges: ugyannzon választmányt, mely a népiskolai tantervet kidolgozta, 

megbízza, hogy azon városokkal, — melyek az ly képezde felállítására már vala-

mely, akár meglévő épületekből, — akár más vagyonból álló alappal bírnak; ugy 

szinte más városokkal is, hol ily intézet felállítása czélszerűnek s létesíthetőnek 

mutatkozik, magát érintkezésbe tevén, szólítsa fel azokat az iránti nyi-

latkozatra, — hogy minő, és már meglévő alappal bír janak, vagy minő áldo-

zattal legyenek készek ily intézet felállításához járulni, s mi volna erre nézve ter-

vök? Ugy szinte másokat is szólítson fel, — hogy a kinek e czélra valami terve 

volna, — azt a választmánynyal közölje. Ezen választmányhoz küldjék be az egy-

házkerületek is ez érdembeni véleményeiket. S ekkép ezen választmány összegyűjt-

vén az adatokat, terveket és véleményeket: hogy hol, mennyi készlet létezik ily 

intézet felállításához, s mennyibe kerülne az, s hol kínálkoznék annak felállítása 

legczélszerubbnek s kivihetőbbnek ? erről a jövő évi egyetemes gyűlésre terjesszen 

elő véleményt. — Ezen ügy elősegéllése végett felkéretik a soproni képezde igaz-

gatója, — hogy ezen képezde tervét közölje az egyházkerületekkel s ezen vá-

lasztmánynyal , melynek elnökéül jövőre, — Geduly Lajos sup. ur kérvén magát 

az elnökségtől felmentetni, — Pálfy Jósef ur a soproni képezde igazgatója nevez-

tetik k i , többi tagjai továbbra is megerősitetnek, s hozzája még Major Pál és 

Kirchknopf Mátyás urak megválasztattak. — Határoztatott továbbá, hogy a már 

meglevő képezdék az intézetükbeni tanügy meneteléről ezen egyet, gyűlésnek te-

gyenek évenkint tudósítást. Végre ezen népiskolai tanterv német nyelvre leendő 

fordítását Máday Károly sup. ur, — szláv nyelvre leendő fordítását pedig Geduly 

Lajos sup. ur ajánlta, az egyetem terheltetése nélkül, elkészítetni. 

12. A megszaporodott egyet, gyűlési jegyzőfteendők tekintetéből, tiszteletbeli egyet, gyű-

lési jegyzőknek megválasztattak Fest Imre, Tatay Pál, — Linberger István 

dobsinai lelkész, és Maróthy János csehbrezói lelkész urak. 

13. Ugyanazon jegyzőkönyv 21-dik pontjára, a theologiai tanintézetekről szóló jelentéseket 

illetőleg : 

A tudósítás a m. é. jkv. 44-dik pontja alatt lesz beadandó. 

14. A mult évi jegyzőkönyv 44-dik pontjára a tanári vizsgálatbani eljárás végett kiküldött 

bizottmány javaslatát bemutatván : 

Ez azon hozzá adással elfogadtatott, s megállapítatott, hogy azok is, 

kik már a lelkészi vizsgát letették, tartozzanak magokat a tanári vizsgának alája 
2* 



vetni, ha mint tanárok kívánnak alkalmaztatni , és hogy minden megvizsgált és 

képesnek talált tanár, az őt tanárnak megválasztó testület előtt, a következő esküt 

tartozzék letenni, kivévén, ha már azt mint lelkész letette : 

Én N. N. esküszöm az atya, fiú és sz. lélek teljes szent háromság egy 

élő Istenre, hogy én a tanári (vagy tanítói) hivatalra megválasztatván, a magyar-

honi presbyterialis synodalis autonom ág. hitv. ey. egyháznak cánonjait és ; törvé-

nyeit. hiven megtartani, — egyházunk s vallásunknak a hazai törvényekben gyö-

keredző jogait s szabadságait teljes tehetségem szerint védeni, — a törvényes fel-

sőbbség s elöljáróság iránt tartozó tisztelettel és engedelmességgel ; tiszttársaim 

iránt pedig bizalmas egyetértéssel viseltetni, — általában egyházaink és iskoláink 

javát, tőlem telhetőleg elősegíteni, — a reám bizott növendékeket, ev. egyházunk 

szellemében vallásosságra s keresztyén tiszta erkölcsiségre képezni s azt magam is 

követni, — a józan tudományosságban folytonosan előhaladni, — általában min-

denben ev. tanítói tisztemnek tehetségem szerint hiven és lelkiismeretesen megfe-

lelni, — igyekezni fogok, Isten engem ugy segéljen ! 

Az ezennel megállapított tanári vizsgálati szabályok pedig következők : 

1. A tanári vizsgálatot, az egyetemes egyház nevében, minden superintendentiában eszközli 

a részére megválasztott bizottmány. 

2. A tanári vizsgálatot letenni akarók már húsvéttáján jelentkezzenek Írásban az illető super-

intendensnél, kinyilatkoztatván a szakot, melyre vagy meghivattak, vagy melyben tanítani sze-

retnének. 

3. A superintendens néhány tagból alválasztmányt nevez ki, azon thémák kidolgozása végett, 

melyekből az írásbeli vizsgálatra szolgáló munkákat kidolgozni fogják, s mely thémákat mindjárt a be-

jelentés után, az alválasztmány, vagy a superintendens u r , mindenik jelentkezőnek elküld. Egyik théma 

szolgál élö, különösen azon nyelvbeli munkára, a melyen az illető tanítani fog, s ebből ítéltetik meg az 

általános miveltség; — a második théma latin munkát követel, mely szinte az általános miveltségre tar-

tozik ; a több^thémák a szakbeli tudomány felmutatása végett lesznek feltéve. 

4. Az illető jelentkezők tartoznak az Írásbeli munkákat h á r o m h é t t e l az egyház kerü-

leti gyűlés előtt, a superintendens úrhoz beküldeni, hogy azoknak megvizsgálásáról ideje korán lehessen 

intézkedni. 

5 . A tanári vizsgálat két nappal az egyház kerületi gyiilés előtt tartassék, hogy a vizsgáló 

választmánynak ideje legyen mindent, a bizonyítványokat is, tökéletesen elkészíteni, s hogy az minden-

ről tudósíthassa az egyházkerületi gyűlést. 

6. A vizsgálat maga legyen háromféle: ugy mint az általános ismereteket és tudományt 

illető, melyek és mely nélkül egy tanár sem lehet el, akár az al-, akárafelgymnaziumban tanít, s akármely 

szakra készült is ; a szakbeli vizsgálat ; végre a gyakorlati próbatét a tanításban. 

Az általános vizsgálatnál a vallás (illetőleg hittudomány) és egyházi történelem, az egye-

temes és hazai történelem, a latin, német, magyar, és az illetőkre nézve a szláv nyelvben és irodalom-

ban való jár tasság; a természettudomány legszélesb jelentésben, mennyit azokból a gymnasiumi terv 

szerint tudni kell ; a mathematika hasonlókép ily értelemben ; végre a psychologia és logika jönek leg-

inkább tekintetbe. 

I 

A szakbeli vizsgálat az illető szakot tekinti, abban a terjedelemben, melyben azt szakbeli 

tanárnak tudnia kell. 
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A gyakorlati próbatét egy gymnaziumi osztályban történik, mely alkalommal az illető meg-

mutatja, mint tud tanítani. 

7. A történt Írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgálatról pontos jegyzökönyvet készít a választ-

mány, mely a levéltárban őriztetik, a melyből a tanári képességet tanúsító bizonyítvány, vagy inkább 

oklevél az illetők számára készítetik. — Az oklevél külső alakát és belső tártalmát az egyetemes fel-

ügyelő az egyetemes központi bizottmány által tervezteti, hagyja helyben, s közli majd a négy superin-

ten dentiával. 

8. Dijjak a tanári vizsgálatért nem járnak. 

9. Évről évre tudósítják a superintendens urak az egyetemes gyűlést a történt tanári vizs-

gálatokról ; nemcsak a végett, hogy az egyformaság és egyenlő szigor fcntartassék ; hanem a végett is, 

hogy tudomása legyen az egyetemességnek a megvizsgált és alkalmazható tanárokról. 

Azon bizottmány, mely a tanári jelölteket jövőre megvizsgálandja, i t -

ten választatik meg, s mint egyetemes tanári vizsgáló bizottmány müködend s 

adandja ki a képesítési bizonyítványokat ; azonban idő s költségkímélés tekinte-

téből a vizsgálatok az egyházkerületekben fognak megtartatni s minden tanári je-

lelt azon kerületben, melyben tanárnak megválasztatott, az egyetemes bizottmány 

ottani osztálya előtt tartozik a vizsgát letenni. — Ezen bizottmányba következő 

tagok választattak meg u. m. 

I. A dunántúli egyházkerületben: Müllner Mátyás, Poszvék 

Keresztély, Pálfy József vallásból, s egyháztörténetemből ; Lehr Endre, Martiny 

Frigyes, latinból ; Petrik Ján. Jakab,Thiering Károly, görögből ; Domanovszky Endre 

magyar nyelv, irodalom s történelemből ; Király Józs. Pál, németnyelv s chemiá-

ból; Turcsányi Adolf, Malatidesz Sándor mathemathikából ; Turcsányi Adolf, Poszvék 

Gusztáv, a természet tudományokból; és Szemerey Sándor, Schneller Vilmos 

Kirchknopf Mátyás urak. 

II. A dunáninneni egyházkerületben: Jeszenszky Jósef 

pozs. lyc. 2-od felügyelő, Tomka János esp. Bolemann István, LichnerPál, Fuchs * . x 

Albert tanárok; Grisza Ágoston modorigymn. igazgató. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 

III. A bányai egyházkerületben: Azok, a kik tavaly meg-
választattak, újra megerősítettek. ftefif fa , ^ / c J * . 

IV. A tiszai egyházkerületben: Czékus István, esp.a vallás-

ból; Bartholoinaeidesz János esp. egyh. történelemből ; Forberger Dániel görögből, 

Hazslinszky Frigyes mathezis s természet tudományból, Kramarcsik Károly törtérte- J ^ u / j ^ ^ 

lemből, Noszágh János didacticából, Stenczel Hugó latinból, Tillis János bölcsé- / 

szetből, Hlavatsek Mihály vallás és szláv nyelvből, Sziklay Ede magyarnyelvből, ß ^ ^ c ^ 

Schwarcz Károly német nyelvből. ^ í y ú . 

15. A mult évi jegyzőkönyv ugyanazon 44-dik pontjának 1-ső tételére, melyben az iskolai 

bizottmánynak az iskolai jelentések alapján, összes tanügyünk állásáról kimerítő tudósítás készítése f ^ ^ ^ ' 

ezen gyűlésre leendő beadása meghagyatott, jelentetett : mikép az iskolák részéről csak az osztályzatok 

küldetvén be, ezekből a tanügy állásáról tudósítást készíteni nem lehetett : 

Utasítatnak a gymnaziumok s főiskolák igazgatói, hogy egész évi mű-

ködésökről, s a tanügynek az igazgatásuk alatti iskolábani állásáról küldjenek be 

évenkint tudósítást s az u j tankönyveket is terjeszszék elébe ezen bizott-

mánynak, miszerint ez, ha valamelyik tanár használható s czélszerű köny-
3 
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vet kiad, azt az iskoláknak befogadás végett ajánlhassa. Egyébiránt ismételve 

ajánltatik az iskoláknak, hogy a behozott egyenlő terv szerint tanítsanak. 

16. Ugyanazon jegyzőkönyv ugyancsak 44-dik pontjára az iskolai bizottmány az érettségi 

vizsgálat szabályozásáról javaslatot adván be : 

Ez a következő módosításokkal elfogadtatott s helyben hagyatott; u. 

in. az Írásbeli vizsgálatnál az illető superintendens ur az általa kitűzött minden 

feladványokat szakszerint külön, külön lepecsételve küldje meg a tanár uraknak, 

kik ezeket a vizsgák meghatározott rendje szerint s egyszer egyszer csak azokat, 

melyekből a vizsga tétetik és csak a vizsgálatra megjelent ifjak előtt bontsák fel ; 

továbbá feleslegesnek találtatott , hogy az érettségi vizsga letételére, az ifjú Írás-

ban nyilatkozzék,- és végre a 18 éves kor alul okadatolva kivételt tehet az illető 

vizsgáló bizottmány. Az ekkép megállapított érettségi vizsgálati szabályok kö-

vetkezők : 

1. Az akadémiai képesség megszerzése végett a legfelsőbb gymnasiumi 

osztálynak tanulói a. tanév végén az érettségi vizsgálatot kötelesek kiállani s ez 

által oly bizonyítványt kiérdemelni, mely őket az akadémiai tanpályára léphe-

tésre jogosítsa. 

2. A gymnaziumi tanév első felének jó sikerrel befejezte után, a téli 

vizsgálatokon jól megállott VIII . osztálybeliek nyilatkoznak ar ró l . hogy az éret-

ségit annak idején leakarják tenni. 

3. Martius hó elején az igazgató a tanárgyülés elé terjeszti az érettségire je-

lentkezők név- és érdemsorozatát, melynek alapján a vizsgáló tanárok megszavaz-

zák az engedelmet azoknak, kiket jól készülteknek ismernek ; a készületleneknek 

pedig más okadatolt tanácsot adnak. Két elégtelen osztályzat visszautasító. 

4. Az érettségi vizsgálat Írásbeli és szóbeli. 

5. Az Írásbeli vizsgálati feladványokat a szaktanárok javasolják és a 

vizsgáló tanári kar megállapítja legalább 2 héttel az első Írásbeli vizsgálat előtt. 

A themák tüzetes kijelelhetés végett ideje korán az elnöklő superintendenshez kül-

detnek hivatalos pecsét alatt, ki az általa kitűzött minden feladványokat, szak 

szerint, külön külön lepecsételve, küldje meg a tanár uraknak, kik azokat a vizsgák 

meghatározott rendje szerint s egyszer-egyszer csak azokat , melyekből a vizsga 

tétetik, és csak a vizsgálatra megjelent if jak előtt, bontsák fel. 

6. Az Írásbeli dolgozatok átvételénél a felügyelő tanár gondosan je-

gyezze az átadás idejét, miután a dolgozók irályi ügyessége, serénységök mértéke 

szerint is méltányolandó. 

7. A tanévben rendszerint csak egyszer tartatik érettségi vizsgálat, t. i. 

a második félévnek végén, nyáron ; azoknak számára azonban, kik egy vagy 2 

tantárgyból elégtelenül felelvén, a körülmények szerint 2 — 5 hónapnyi készülésre 

volnának u tas í tva : az első félév ideje alatt is legyen tartható külön p ó t l ó érett-

ségi vizsgálat. 

8. Vizsgálókul működnek azon tanárok, kik a vizsgált tantárgyakat a 

legfelsőbb osztályokban tanít ják. 

9. Az Írásbeli vizsgálati zárványmunkák egy tanárnak közvetlen folyto-

nos felügyelete alatt dolgoztatnak. A feladatot kitűző tanár a dolgoztatás előtt 



adja tudtúl a dolgozó tanulóknak a követendő szabályzatot, p. o. mely s miféle 

segédkönyveket szabad, vagy tilos hozni (logarithmusi táblákat, latin-görög szó-

tárt szabadj. Azt is ki kell hirdetni, hogy ha valamely tanuló tilalmas eszközt 

használna, azonnal a teremből kiutasítatik és külön felügyelet alatt, külön idő-

ben, más feladatot köteles kidolgozni, mely alkalomkor, ha ismét tilos eszközzel 

élni merészelne, az érettségi vizsgálati jogot azon tanévre elveszti. 

10. Az Írásbeli zárványdolgozatok ezek: 

a. Fordítás latinra, élőnyelvi szöveg nyomán; vagy pedig feladottthema 

alapján ; 4 óra. 

b. Fordítás latinból, nem olvasott szakasz, a legfelsőbb osztályban ol-

vastatni szokott iróhoz hasonló nehézségű ; 3 óra. 

c. Fordítás hellénből a maturandusok gyakoroltságához mért olvasatlan 

remekirati szakasz; 3 óra. 

d. Anyanyelvi irályi dolgozat lemásolással együtt 4 óra. Ennek the-

mája azon tudomány- és fogalom körből veendő, melynek ismerete a vizsgálan-

dóknál a bevégzett osztályok után ítélve feltehető. 

e. A másik élőnyelvi dolgozat (magyar vagy német), mely a tanulók is-

meretfoka szerint különböző nehézségű; 3 óra. 

f. Mathematikai feladat vagy 1 ) olyan, melyben mind a számtani, mind 

pedig a mértani ügyesség kimutatható; avagy tetszés szerint 2) külön feladat ugy 

választva, hogy a legfelsőbb 3 osztályban szerzett mathematikai ismeretek sege-

delmével megfejthető ; 4 óra. 

Az írásbeli dolgozatokat a vizsgáló tanár átnézi, kijavít ja, osztályozza 

s annak idején a vizsgáló tanárkar elé terjeszti ; szabadságában állván minden ta-

nárnak azokról magának közelebb tudomást szerezni. 

11. Az írásbeli és szóbeli vizsgálaton a tanítványoktól csak annyi tu-

domány követelhető, a mennyit a gymnasiumon szerezhettek. 

12. A szóbeli vizsgálat tárgyai : 

a) vallástan, 

b) latin nyelv, 

c) hellén nyelv, 

d) magyar nyelv, 

e) másik élő vagy anyanyelv, 

f ) történelem, 

g) mathesis, 

li) természettan, 

i) bölcsészeti előtan : logika és psychologia. 

(A természetrajzi osztályzatok öszvesítve iratnak az érettségi bizonyítványba) 

13. A szóbeli vizsgálat alkalmul szolgáljon az akadémiára menni aka-

róknak tudományuknak alaposságát és terjedelmét kimutatni s bebizonyítni, men-

nyire tették sajátjokká ismereteiket s mennyire tudják azokat világosan előadni. 

14. A szóbeli érettségi vizsgálatnál valamennyi vizsgáló tanárnak vizs-

gálóképen, vagy osztályzati fokozatot jegyző censorul jelenléte lehetőleg kívána-

tos. Az elnök, a jegyző és a vizsgáló tanár gondosan jegyezzék az érdemfokozato-
3* 
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kat, hogy a végleges osztályzat megálapításakor, egyes szavazataikat okadatolni 

tudják. Kétes esetekben szavazattöbbség határozzon; fŐszavazatnak a szaktanár in-

dokolt véleménye vétetvén. 

15. Az egész érettségi vizsgálat eredménye az elnök által külön e 

végből egybehívott tanári gyűlésen határoztatik meg. 

16. Ezen tárgyalásról és szavazásról külön osztályozási jegyzőkönyv (akár 

eathalogus alakban) vitetik, melyet a szavazó censorok aláírnak. Az egyes érett-

ségi bizonyítványok ebből Írandók ki. 

17. Az érettségi vizsgálat letehetése végett jelentkező magántanulók 

kötelesek : 

a ) okmányilag bebizonyítani, hogy legalább 1 8 évesek; és ezen kor 

alul csak okadatolva tehet kivételt a vizsgáló bizottmány. 

b ) hogy valamely nyilvános gymnaziumnál, mint annak beirott ma-

gántanulói, a félévi vizsgákat k i e l é g i t ő l e g letették legyen. 

18. Az érettségi bizonyítvány a lak ja , szövege és calculus fokozatai 

következők : 

TESTIMONIUM MATURITATIS. 

fidem professus, studiis literarum, quae in gyinnasiis coluntur, rite absolutis, et quidem 

examen, quo se maturum studiis academicis probaret, publice subiit 

In severa exploratione hos in singulis diseiplinis progressus nobis exhibuit : 

in doctrina religionis . . . . praecellentes 

in lingua latina laudabiles 

in lingua graeca bonos 

in lingua hungarica sufficientes 

in lingua (vernacula vei alia) . . propemodum sufficientes 

in mathematica praecellentes 

in physica laudabiles 

in história et geographia . . . . bonos 

in philosophicis sufficientes 

in história nat non sufficientes. 

Legibus et institutis scholasticis fideliter obtemperavit. 

Quum igitur eximio, laudabili etc. modo praestitisse videatur, quae ad rite ineunda studia 

academica requiruntur, eum maturum judicavimus. 

In cujus rei fidem hancce tabulam sigillo Lycei evang. Aug. Conf. Posoniensis munitam ei 

dedimus et nomina nostra ipsi subsripsimus. 
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17. A n. m. m. kir. Helytartótanács folyó évi 3 7 , 7 2 2 . sz. a. intézvényêben az rendeltet-

vén, hogy az érettségi vizsgákat mindenkor a szuperintendensek vezessék és írják alá, e nélkül az éret t -

ségi bizonyítványok érvénytelenek lévén: 

A n. m. m. kir. Helytar tótanács értesítetni határoztatot t , hogy presbv-

ter ia l is egyházi szerkezetünknél fogva , a ket tős "elnökség egynek tekintetvén, an-

nak mindegyik tagja érvényesen vezetheti az érettségi vizsgákat s Írhatja alá a bizo-

nyítványokat ; előforduló sürgető szükség idején a helyettesítés is jogukban állván. 

18. Ugyanazon jegyzőkönyv 41-d ik pont jára , feliülvizsgálat végett bemutat tatván a Kazai 
egyháznak lelkésze Demeter János ellen lefolyt s a tiszai egyh. ker. törvényszéken megvizsgált pere.; 

— ennek folytán a mult évben megválasztott egyetemes egyházi törvényszék, a 

jövő egyetemes gyűlésig terjedő idő tar tamára is ujabban megerősítetvén, a du-

nántúl i egyházkerületből fellebezendő perekre nézve elhunyt Szontágh Lajos úr 

helyébe Prónay Jósef úr, — lakik Ivánkán, Borsodmegyében ; — a tiszai egy-

házkerületből fellebezendő perekre nézve pedig, tartós betegsége miatt,' gátolt 

Nagy Jósef ur helyébe Fárnek Dénes ur választatot t meg. A fennérintett per ezen 

törvényszék illető osztályának felülvizsgálás végett kiadatván, annak sürgetőleg 

leendő elitélése a törvényszéknek a ján l ta to t t . 

19. Ugyanazon jegyzőkönyv 28-d ik pont jára a st ipendialis-választmány 1863 . máj. 11-ről 

és sept. 23- ró l kelt jegyzőkönyvei felolvaststván, azokból ki tűnt , hogy Vecsey Sándor, egyetemes isko-

lai pénz tá rnok urnák egész pontossággal vezetetett 1862-d ik évi számadásai ellen semmi észrevétel elő 

nem l'ozdul ; minélfogva részére az ez évi számadás alóli felmentő levél kiadatása a jánl ta t ik 

Ezen számadás szerint" tet t az évi bevétel 7 0 2 7 ft. 64 kr. a kiadás pedig 6 , 7 6 3 ft. 54 kr. a pénztári 

maradvány 2 6 4 ft. 10 kr. — Ez év végével az általános k imuta tás szerint áll ezen a l ap í tvány : 

6 2 , 0 4 0 ft. 2 9 kr. tőkéből és 6 , 9 0 7 ft. 21 Va kr. kamathátralékból, mely a per a la t t lévő tökéktől a per 

befejeztével lesz fizetendő : 

A választmány eljárása helyeslő tudomásul vé te t ik ; Vecsey Sándor 

pénztárnok urnák az 1 8 6 2 . évi számadások terhe alóli fe lmentvény, buzgó f á r a -

dozása méltánylása mellett, jegyzőkönyvi kivonatban kiadatni határoztatik : ezen 

választmányba Dessewfíy Ottó bányakerü le t i , Zsedényi Eduárd tiszakerületi, és 

Hauszer Ernő pozsonyvárosi esp. felügyelő urak u j tagokul választatván, ez a to-

vábbi eljárással megbízatott. 

20 . Ugyanazon jegyzőkönyv 35-d ik pontjára, az egyetemes gyűlési egyházi jegyző dijjazását 

illetőleg, az, az egyetemes pénztárból nem fedeztethetvén, miután a bányai és tiszai kerületek ahoz já-

rulni készeknek nyilatkoztak : 

A dunántu l i és dunáninnnni kerületek újra felszólítandók lesznek, az 

ahhoz való j á r a t á s r a ; ez évre pedig a 1 0 0 ft. jegyzői dij az egyetemes pénztárból 

kiadandónak utalványoztat ik. 

21 . Ugyanazon jegyzőkönyv 29-clik pontjára az egyetemes egyház és a Trat tner-Károlyi 

féle nyomda tulajdonosok között kötött szerződés másolata bemutat tatván : 

A szép eredményű szerződés megkötése örvendetes tudomásul vé t e t ik ; 

a másolat hi telesí tetni s a 3 , 0 0 0 ft . tőke betábláztatni határozta t ik . A mennyi-

ben pedig az énekes könyvnek szóbeli szerződés szerint 2 forintban megállapított 

ára az irott szerződésből kimaradt : ezen árnak meghatározása egy pótszerződésben 

kikötendő lesz. 



22. A dunáninneni kerület részéről panaszosan jelentetvén, hogy némely helyeken . különö-

sen Jabloniczon Nyitra megyében, nem különben Mosón megyében az evang. lakosok a kath. lelkészek 

és tanítók fizetéséhez, valamint a kath. egyház épületek költségeinek fedezéséhez való járulásra kény-

szerítetnek : 

Ezen az 1790/1 : 26 t. czikkelybe ütköző sérelmeknek mielőbbi o rvos-

lása végett a n. m. m. kir. Helytartósághoz terjesztendő felirat határoztatott. 

23. A bányai kerület részéről jelentetvén, hogy azon dicasteriumokkal, melyekkel a superin-

dentensek hivatalos levelezésben állanak, a főméit. Cancellária s a n. m. m. kir. Helytartóság lévén ki-

tűzve, ennek daczára katonai és pénzügyi hatóságoktól is közvetlen érkeznek a superintendensekliez 

levelek: 

A n. m. m. kir Helytartóság megkéretni határoztatott, oda utasítani e 

hatóságokat, hogy levelezéseiket az említett dicasteriumok utján foganatosítsák. 

24. Olvastatván a n. m. m. kir. Helytartótanács f. évi jan. 4-ről 86,980. sz. a kelt intéz-

vénye, melyben a protestáns tanintézetekbe járó kath. növendékekre nézve a nevezett tanintézetekbe 

járhatást kimutató külön engedélyek felterjesztését sürgeti: 

Ezen sérelem orvoslása végett a már ismételve tett lépések sikeretle-

lení k maradván, az idézett intézvény tudomásul vétetett : az egyház továbbra is 

szorosan ragaszkodván törvénybiztosította jogaihoz. 

25. Ugyanazon jegyzőkönyv 47-dik pontjára, a tábori lelkészeknek az egyetemes gyűlés lia-
r 

tósága alá rendeltetését illetőleg, az egyetemes egyháznak szent kötelességében állván : katonai szolgálatban 

lévő tagjai hitvallásának épségben tartása fölött, őrködni, megütközéssel értesült arról , hogy egy tábori 

lelkész ünnepélyes alkalommal tartott s nyomtatásban is megjelent egyházi beszédében hitvallásunkat 

merőben ellenkező tanokat hirdetett ; továbbá panaszosan jelentetvén, hogy a vegyes házasságból szü-

letett gyermekeknek evang. lelkészek általi megkereszteltetése az 1848. 20. t. czikk ellenére akadályoz-

tatik ; — a vegyes házasságoknak evang. lelkész általi összeesketése a legvilágosabb törvény daczára, 

minden módon gátoltatik ; továbbá, a vegyes vallású s tiltott rokonsági fokozatú jegyesek számára meg-

kivántató dispensatio kieszközléséhez, a kath. fél részéről püspöki bizonyítvány is szükségeltetik ; ebben 

pedig a mi törvény bizsosította vallásos és egyházi életünket annyira sértő kifejezések fordulnak elő, 

hogy superintendenseink az ilynemű folyamodványok felterjesztéséhez. hivatalos állásuk s vallásos 

meggyőződésüknél fogva , épen nem járulhatnak ; — végre felemlítvén, hogy lelkészeink, ismételt fel-

terjesztések daczára, a politikai hatóságok által hivatalos teendőiktől merőben eltérő munkák teljesíté-

sére, nevezetesen a halotti anyakönyvi kivonatoknak az illető adóhivatalokhoz évnegyedenkinti felter-

jesztésére , pé nzbirság terlie alatt, köteleztetnek : 

Mind ezen sérelmek gyökeres orvoslása végett a főméit, m. Cancelláriá-

hoz felirat határoztatott. , 

26. Az egyház kerületektől a n. m. m. kir. Helytartótanács, alapítványaik felterjesztését 

követelvén : 

Mivel ez az 1791 : 26. t. cz. 10 §-ba ütközik, de gyakorlatban sem 

volt, a kerületek részéről nem feg felterjeszteni. 

27. Olvastatott B. Vay Miklós urnák a tiszamelléki reform, egyházkerület főgondnokának 

elnök ő méltóságához intézett levele, melyben tudatja, hogy a magyarhoni reformált egyházkerületek, 

több évek leforgása után, f. é \ i oct. 8. tartandják meg Pesten egyetemes egyházi Con ven t j őket, s erről 

a honunkbcli két evangyélmi egyház közt létező szivélyes egyetértésnél fogva értesít : 
Kedves tudomásul vétetett. 
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28. A gymnasiális tanárok September havában a tanév kezdetén összelialmozott teendők miatt, az 

ezen időszakban tar ta tn i szokott egyetemes gyűlésekben megnemjelenhetvén : 

Az egyetemes gyűlés ideje Augusztus derekára tűzetett ki. 

29 . Ugyanazon jegyzőkönyv 22-d ik pontjára jelentetvén, hogy a Lojko féle perben az egye-

temes Consistorium eljárása után, a per végrehaj tás végett az illető zólyomi esperességhez küldetett : 

Az Ítélet, és végrehajtási jelentés a gyűlés előtt tudomás végett felöl-
, I 

vastatot t . 

30 . Ugyanazon jegyzőkönyv 25-dik pontjára , egy magyar nyelvtan szerkesztésére kitűzött 

pályázatot illetőleg: 

A pályázat i idő a folyó év végével járván le, az eredményről annak 

idejében teendő jelentés elváratik. 

31 . Ugyanazon jegyzőkönyv 2 6 - d i k pontjára , a pesti protestáns t.heologiai intézetről szóló 

jelentést illetőleg : 

Ez alkalommal a választmány tudósítása elmaradván, attól, az évről 

évre teendő jelentés elváratik. 

32. Ugyanazon jegyzőkönyv 27-d ik pon t já ra jelentetvén, hogy a lipcsei Gusztáv Adolf 

egylet által időnkint ígért segélyezésre a némethoni egyetemekre ment if jak közülsenkisem je lentkezet t : 

Tudomásul szolgál. 

33. Ugyanazon jegyzőkönyv 30-dik pont jára , Lichner Pál pozsonyi tanár ur jelentvén, hogy 

az általa kiadot t „Burius micái" czimű munka a közelebbi napokban már kapható lesz: 

Örvendetes tudomásul vétetik s a dicséretesen megkezdett tudományos 

érdekű vállalat további folytathatása vége t t , jelen mű a tudomány barátainak 

figyelmébe és pártolásába különösen a jánl ta t ik . I 

34. Ugyanazon jegyzőkönyv 32-dik pont jára , mélt. gr. Zay Károly, volt egyetemes felügyelő 

urnák levele, melyben sikerült festésű arcképének mielőbb leendő megküldését szives készséggel fel-

ajánlja, olvastatván : 

Örvendetes tudomásul vétetik s ezen arckép, valamint az azon pont 

alatt említett, többi arcképek is, a most épülő egyetemes gyűlési terembe lesznek 

elhelyezendők. 

35. Ugyanazon jegyzőkönyv 32-d ik i pont jára , az egyetemes gyámintézeti bizottmány részé-

ről jelentetvén, hogy a tőke ez ideig 1 8 , 9 3 9 ft. 50 kr. emelkedett: 

Örvendetes tudomásul vétetik, a t-/ép virágzásnak indult intézet rész-

vétteljes pártolása továbbra is ajánl tatván. 

36. Ugyanazon jegyzőkönyv 34-d ik pontjára , a zsinati előmunkálatokat illetőleg jelentetvén, 

hogy szakonkint történtek ugyan már dolgozatok ; az egész mű azonban nagy terjedelménél fogva még 

egészen einem készülhetett : 

Tudomásul vétetik, a jelentés annak idején elváratván. 

37 . Ugyanazon jegyzőkönyv 36-d ik pont jára Kánya Pál egyetemes levéltárnok ur évi jelen-

tését beadván : 

Tudomásul vétetik , s a levéltárnak a pesti egyházi ú j épületben annak 

idejében történendő elhelyezéséről az intézkedés továbbra maradván fel. 

38 . Ugyanazon jegyzőkönyv 37-dik pontjára a gr. Szirmay István-féle végrendeletre vo-

natkozólag : 
4* 



— 16 — 

Miután ezen alapítvány az 1790/1 26. t. czikkben is megvan említve, 

ahhozi jogát az egyetem jövőre is fentartja. 

39 . Ugyanazon jegyzőkönyv 38-dik pontjára dr. Szontagh Kálmán budai egyházi ügynök ur 

évi jelentését beadván : 

Tudomásul szolgál. 
40. A tavali jegyzőkönyv 39-dik pontjára Tornyos Pál váczi lelkész urnák a váczi siket 

némák intézetében teljesített működéséről szóló jelentéséből kitűnvén, hogy azon intézetben a mult év-

ben 3. ágost. hitv. növendék nyere oktatást : 

Tudomásul szolgál. 

41. A tavali jegyzőkönyv 45-dik pontjára, az egyetemes chorálkönyv készítését illetőleg, jelen-

tetvén, hogy ezen az egyházi éneklés érdekében annyira kívánatos műnek létrehozásában a kezdeményezés 

megtörtént, a mennyiben az egyházi énekek dallamainak átnézése, rendezése, s szabályozása egy, a mélt. 

főfelügyelő ur által összehívott szakértő, és mű avatott zene tekintélyekből állott bizottmány által esz 

közöltetett; mely munkálat következtében a magyar és német énekdallamokra nézve sikerűit is ősz-

hangzó eredményre jutni. 

A szláv énekdallamokra nézve a felmerült eltérő nézetek miatt a végmegállapodás ké-

sőbbre maradván ; miután az e részbeni sürgető szükség kielégítése végett a magyar és német chorál-

könyv kiadására a dunántúli kerület önkint ajánlkozott, csak azt kérvén, hogy a kiadandó mű az illető 

egyházaknak egyetemileg ajánltassék : 

Egyetemes főfelügyelő urnák eddigi áldozatai hálás köszönettel fo-

gadtatván, a közérdekű mű további létrehozására felkéretik ; — a dunántuli ke-

rület által kiadandó magyar német chorál könyv pedig, az illető gyülekezeteknek 

egyetemileg ajánltatni fog. 

42 . Olvastatott Csulkay András magyar egyházfi folyamodványa, melyben az egyetemes egy-

házkörüli szolgálatai jutalmául eddigi fizetését javítatni kéri : 

A szokásos 8 ft kiadatni liatároztatott, magán nagylelkűségtől várhat-

ván külön jutalmat. 

43. Zeisel András pesti iskolaszolgának az egyetemes gyűlés alkalmával teljesített szol-

gálatáért : 

Az egyetemes pénztárból 6 ft rendeltetik kifizettetni. 

Láttam : Jegyzettek : 
b. Prónay Gábor, m. k. Edvi Illés Ádám, m. k. 

egyetemes felügyelő s világi elnök, egyetemesgyülési világi-, 

é s é s 

Haubner Máté, m k. Torkos Károly, m. k. 
a dunántúli egyházkerület egyet, gyűlési egyházi jegyző, 

superintendense és egyházi elnök. 

Pest, 1863. Hornyánszky és Hummel könyvnyomdája (régi pósta-utcza 3. szám.) 



Ft. M i i l y Lajos nrnak 
a dunáninneni ágost. evang. egyházkerület superintendensének 

az 1863. évi sept. 23-án Pesten tartatott egyetemes gyű-
lésben, a pátensszerü egyházak állapotáról tett tudósitása. 

Méltóságos és főtiszteletű egyetemes gyüle's ! 

Egy küzdelemteljes évről vagyok, úgy mint azt ma egy hete a dunáninneni egyházkerületi 
gyűlés előtt tevém, ennek egyenes meghagyása folytán, a méltóságos főt. egyetemes gyűlésnek is jelentést 
teendő. — Ezen küzdelem legközelebb ugyan a dunáninneni egyházkerületben folyt s foly, de erős meggyő-
ződésem, hogy annak szerencsés vagy szerencsétlen kimenetelétől, öszves egyházunknak, úgy a mint az 
ma fenáll léte vagy nemléte függ. Vajha sikerülne tehát az emberi természetnek azon gyöngéjét, minél-
fogva a veszélylyel mig, mint mondani szokás, a tüz körmünkre nem ég, gondolni nem szoktunk, a hol az 
netalán szükséges volna, legyőznöm ; vajha sikerülne, azok iránt, miket elmondandó vagyok, oly érdeket 
ébresztenem, milyennel minden egyházi életkérdésnek, minden egyházát szerető evangélikusra nézve birnia 
kell. — Mit használ egyes egyházi és iskolai tárgyakról tanakodnunk ; mit használ az ügyekezet házunkat 
feldíszíteni, felbútorozni, annak egyes szobáit kényelmesen lakhatókká tenni, ha örökké attól kell tarta-
nunk, hogy a ház maholnap összeomlik fejünk felett ? 

Küzdelmet emliték. A küzdelemtől magától ugyan a jóravaló ember, névszerint a protestáns 
ember, sem vissza nem retten, sem azt bajnak nem nézi. Küzdés az élet ; s küzdés, mozgás, súrlódás, külö-
nösen a protestantismusnak éltető eleme, a tespedés annak halála volna. De hogy az ilynemű küzdésen ál-
dás s benne a küzdőnek öröme legyen, három dolog szükséges : nemes czél, nemes ellenek, nemes fegyverek, 
melyekkel a harcz vivatik. — Mi, fájdalom nem mondhatjuk, hogy a harcz, melybe akaratunk ellen keve-
redőnk, mindezen kellékekkel teljes mértékben birna. Ugyanis mi a czéija ezen ellenünk indított küzdelem-
nek? Szétrombolása egyházunk állományának, úgy mint az eddig életszervileg fejlődött, s új, az ellenünk tá-
madtak nézeteinek s érdekeinek jobban megfelelő állapotok alkotása. S kik e harczban elleneink ? Saját test-
véreink, hitünk sorsosai, az Úrnak szolgálatában velünk együtt álló társak, de a kik a szeretet köteléke he-
lyett, melynek őket, mint olyakat, velünk egybe kellene kapcsolnia, vad, engesztelhetlen, vesztünkre törő 
gyűlölettel vannak ellenünk eltelve. S mik a fegyverek, miket ellenünk forgatnak ? Ráfogások, alaptalan ko-
holmányok, rágalmak, mocskolódások. Fá j szivemnek, hogy ily kemény Ítéletet kell mondanom felettök ; de 
hiszen nem én mondom azt, hanem a tények mondják, a beszélő, kiáltó tények, miknek mindennap, s min-
den szem, mely ezen harezot figyelemmel kiséri, tanuja, s mindenekfelett azon epétől, méregtől csurgó 
nyomtatványok, mik általok oly sürüen közrebocsájtatnak, s mikhez hasonlók, mióta a sajtó feltaláltatott, 
annak alóla az egyházi irodalom terén még aligha kerültek ki. 

Ilynemű küzdésre kárhoztatva lenni nem gyönyörűség, sőt a legszomorúbb feladatok egyike. 
Ugyanazért természetes, hogy mi azt csak kénytelen, kelletlen, mondhatnám undorral folytattuk, a hol csak 
lehetséges volt kitértünk előle, s csupán a mellőzhetlen védelemre szorítkoztunk, főleg ott, hol az ügy elle-
neink által — pedig ez vajmi gyakran megtörtént ! — a világi hatalom fóruma elé vitetett. Mig azt hittük, 
hogy emberekkel van dolgunk, kikkel komoly dolgok felett, komoly, illedelmes szót lehet váltani, addig 
nem átallottuk velők vitába bocsátkozni, sőt az egyház annyira alázta meg magát s tisztelte meg őket, hogy 
felhozott aggodalmaikat, vágyaikat, gondos anya gyanánt, eloszlatni igyekezett, miként ezt a tavalyi mi-
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javai egyházkerületi s pesti egyetemes gyűléseknek ünnepélyes nyilatkozmányaik bizonyítják. De utóbb 
kitűnt mind inkább, hogy ezen emberekre okok nem hatnak, mert az ö czéljók nem is okok általi felvilágo-
sittatás, hanem hatalomvadászat s hatalommegtartás mindenáron; kitűnt továbbá, hogy eljárásuk modora 
oly hallatlan durva s embertelen, mikép minden műveltségre igényt tartó s becsületérző ember csak maga 
magát gyalázza meg, ha velők szóba áll. Igy állván a dolog, felhagytunk minden közvetlen vitával velők ; 
s valóban kár is volna az egyháznak ezentúl megtérittetésökre, az általok folyton szórt rágalmak megczá-
folására, akár csak egy szót is vesztegetni, annyival inkább, mert rajok ne'zve legjobb czáfolat, megfeszí-
tett, görcsös erőküdéseik tudva levő silány eredménye, minélfogva az általuk annyi idő óta, oly vakmerő-
séggel űzött ármánykodásnak csak igen igen kevés szánandó lelket sikerült elámítania, s derék népünknek 
zöme józan belátásával, gyűlöletes fondorlataikat egész erélyességgel visszalöki. 

Hanem egy körülmény az, a mi ezen harezot, mely különben régen elenyészett volna magában, 
reánk nézve pillanatilag felette nyomasztóvá, sőt veszélyessé teszi. Oly időben esett az, mikor az elintézet-
len nagy országos kérdés hazánkat éles ellentétbe hozta a legfőbb hatalom legbefolyásosabb közegeivel. 
E körülményt elleneink, szokásuk szerint, ravaszul kizsákmányolva, minket denunciálva, magokat határ-
talan lojalitás köpönyegébe burkolva s e felett oly befolyást fitogtatva odafent a népre, melylyel teljesség-
gel nem birnak, irányunkban ama magas, irányadó körökben, oly ellenszenveket tudtak gerjeszteni s ma-
gok számára oly pillanati kivételes pártfogolt állást kivivni, hogy egy év óta, egyházunk világos jogai sér-
tésével, csaknem mindenütt, ők a kegyenczek, mi a hátralököttek, sőt több esetben úgy látszik, mintha 
autonom egyházunk, melynek lételét, állását országos sarkalatos törvények biztosítják, elleneink javára, 
törvényen kivül volna helyezve. Valamint az én feladatom ezen év lefolytán leginkább abból állt, adott ese-
tekben, az ezen ferde helyzetből folyó csapásokat, a valódi jog és tényállás felderítésével egyházunktól el-
háritgatni, — mely törekvésemet, fájdalom — csak igen kevés esetekben koronázta oliajtott siker, úgy a 
méltóságos és főtisz. egyetemnek is, felfogásom szerint, az lészen most főleg tiszte, oda működni, hogy 
azon nem érdemlett hamis nymbus, melylyel magokat elleneink odafent körülövedzni tudák, a jog és igaz-
ság fényével eloszlatassék, a hátravetéo, melyet egyházunk oly fájdalmasan érezni kénytelen, megszüntetes-
sék s legkivált jóságos és igazságos fejedelmünknek, ö cs. kir. Felségének szive oda hajlitassék, hogy hitelt 
nem adva azon mérges gyanúsításoknak, melyekkel azon saját testvéreink ; — ha még ily érzelmű s cselek -
vésű emberek testvéreknek nevezhetők, — atyai szivét tőlünk elidegeníteni igyekeznek, egyházunkat inkább 
az általok okozott oly gyászos rendetlenségek ellen megvédeni s azoknak legfőbb védúri hatalmánál s tisz-
ténél fogva legkegyelmesebben véget vetni méltóztassék, s most áttérek azon tények elősorolására, mik az 
általam imént elmondottaknak illustratiójáúl s bizonyitékáúl szolgálandók lesznek. 

Első: a H o d z s a ü g y . Tudva van, hogy ezen egyén minden egyházi törvényszékeink által, 
rendes per útján, hivatalvesztésre Ítéltetett el, tudva van az is miért ? mert az itélet a mult évi egyetemes 
gyűlés jegyzőkönyvébe egész kiterjedésében közölve volt, tudva van végtére az is, hogy ő az itélet végre-
hajtásának, egy rakonczátlankodó népcsoport gyámolitása mellett ellenszegült. Erre polgári karhatalom se-
gítsége lőn kikérve az illető egyházi hatóságok által nemcsak, hanem ő méltósága egyetemes felügyelő úr 
b. Prónay Gábor felhívására s vezetése mellett, az egyházkerületek világi és egyházi elnökei múlt évi dec. 
19-kén ö Felsége legmagasbb szine elé is járáltak ugyan ama segitség s általában az 1859-ik évi sept, l-jén 
kibocsátott legmagasabb császári pátensből egyházunkra háromló káros és üdvtelen következések végkép-
peni elmellőztetéseért esedezők. O Felsége bennünket kiváló atyai szívélyes kegygyei méltóztatott fogadni, 
panaszainkat illetőleg legkegyelmesebb megnyugtatásokkal megvigasztalni s különösen Hodzsa esetére vo-
natkozólag megígérni, hogy arra nézve majd a már Lipt '-Szt.-Miklósra kiküldött kir. biztos Fábry István 
kir. hétszemélynök a helyszínén teendő nyomozásának eredményo szerint fogja legmagasb elhatározását 
kiadni. — A tisztelt kir. biztos ur az óta mint tudjuk, már eljárt megbízatásában, jelentését is felterjesz-
tette, az igért legmagasabb elhatározást óhajtva várjuk. — A méltóságos és főtiszt, egyetemi gyűlés tudo-
mására liozandónak tartom még, hogy Hodzsa múlt évi august 6-kán épen mijavai gyűlésünk napján, egy 
több ivre menő folyamodványt nyújtott be ö Felségének, melynek foglalatja oly hajmeresztő vádakat tar-
talmaz egyházunk ellen, hogy én egyátalában nem vagyok megfogni képes, mikép volt lehetséges ily borzasz-
tóságoknak ezen egyház egyik tagja, sőt szolgája, agyában s szivében megfogamzaniok, s oly hangon és ki-
fejezésekkel van irva, hogy ismét nem tudom megfogni, honnan vehette a fogalmazó a bátorságot ily hangú 
irományt az uralkodó szentséges kezeibe által szolgáltatni. A folyamodvány egyébiránt velem közöltetvén 
nyilatkozat végett s én szintén több ivekre terjedő választ terjesztettem fel rá legmagasabb ho^re , mely-
ben, mint hízelkedem magamnak, sikerült az emiitett iratban foglalt istentelen rágalmakat pontról pontra 
megcz.'ifolnom s kiforgatnom. — Legújabban értesültem, hogy Hodzsának fizetése, melynek további kiadá-
sától, a L. Szt. Miklósi egyház itéletileg fel volt oldva, illetőleg eltiltva, executio utján szedetik be, s igy 
neki az assistentia, melyet az összes egyház még mindig vár, nem tudora ki által s kinek meghagyásával, 
meg van adva. 

Alig hogy haza tértünk Bécsből, egy, igaz már nov. 9-kén kelt legfelsőbb elhatározás közölte-
tett velünk, mind négy superintendessel, a Nagymélt. ra. k. Helytartótanácsnak múlt évi dec. 21 én 80,772 sz. 



alatti kegyes intézvénye mellett, melynélfogva, mint benne mondatik, „a patens szerint szervezett és az 
autonom egyházközségek között létező súrlódások elhárítására nézve elrendeltetik, hogy minden ev. egy-
házközség, ép úgy, ha magát patensszerüleg rendezi, valamint ha a pátenstől visszalépni szándékozik, az 
illető egyházi közgyűlésen hozott ebbeli határozatát, előbb superintendensének egyszerűen tudomására jut-
tatni köteleztetik." — Én ezen magas rendelet ellen kötelességemnek tartottam azonnal és előlegesen is re-
monstrálni, felhozván, hogy midőn a magyarhoni ev. egyház epedve várná, mikép a legfelsőbb pátens által 
kebelében okozott szakadás, annak visszavétele által, végképen meg fog szimtetteíni, a szakadást most ezen 
magas rendelet által állandósítva látni kénytelen, — hozzáadván még, hogy annak tartalma által a súr-
lódások egyházunkban nemcsak el nem fognak hárittatni, sőt fokozódni s permanensekké lenni, a zavargók 
ezt feljogosításnak, sőt felhívásnak nézendvén, a népnek folytonos felizgattatására törvényes egyházi elöl-
járói ellen. Egyébiránt kinyilatkoztatám, hogy a községeknek elszakadása az ősrégi egyházi szerkezettől 
s köteléktől nem a superintendens személyes, hanem az egyházkerület s egyházegyetem ügye lévén, a tisz-
telt rendeletet ezen testületnek elő fogom terjeszteni, mit ezennel teszek is, a mélt. és főtiszt, egyetemes 
gyűlésnek reá vonatkozó további határozatát kikérve. — Minek folytán azonban szerencsém van még tisz-
telettel jelenteni, hogy ugyanazon tárgyban utóbb egy ujabb intézvénye érkezett a nagymélt. magyar kir. 
helytartótanácsnak f. évi junius 12-éről 43296 sz. a. melyben ismét mind a négy superintendens, a fenemli-
tett nov. 9-ki legfelsőbb elhatározásnak többi pontjai felől is értesíttetik, és pedig a legfelsőbb elhatározás sa-
ját szavait használva. 

„a) Miután egyes superintendens törvényhatóságának kerülete határain túli terjesztése egyálta-
lában meg nem engedhetőnek nem tartathatik, az 1859. évi sept, l-jén kelt legfelsőbb nyilt parancs szerint 
rendezett vagy még rendezés alatt levő magyarországi evangelikus egyházközségeknek feltétlenül megta-
gadni nem lehet azt, hogy magokat a kivételesen patensszerü superintendentia alá helyezzék. 

b) Ha val mely superintendens, legyen az patensszerü vagy autonom egyházi superintendens, 
feljelenti, miszerint egy hatóságához tartozó egyházközség tiltott módon és eszközök által vezettetett arra, 
hogy magát más superintendens alá helyezze : ily panasz esetében, az igazságnak felderítése végett, az 
illető községbe királyi biztos küldendő ki, a kinek feladata leend ; — szem előtt tartva azon alapelvet, 
hogy a kormány közegei tisztán egyházi ügyekbe ne avatkozzanak, — kipuhatolni, hogy az illető egyház 
községnek elválása vagy visszatérése iránt hozott határozat annak idejében hogyan jött létre s hogy a sza-
vazásra jogosított többségének szabad akarata miként nyilatkozik. Az e tárgyban felveendő jegyzököny-
veket a magyar kir. helytartótanács véleményes jelentése kíséretében legfelsőbb helyre felterjeszteni 
tartozván." 

Az első pont tartalma szerint megengedtetik a patentalis superintendensnek, hogy az egész or-
szágból adhassák magokat a pátens szerint szervezkedendő községek kormánya alá, — a mi már jóval túl 
megy magán a pátensen is. — De ő, miként egész hitelességgel tudom, még annál is sokkal tovább akar 
menni. Egy a magas kormánynál beadott folyamodványában annak megengedtetését kéri, h o g y n e m 
p á t e n s s z e r ü l e g r e n d e z e t t , t e h á t a u t o n o m k ö z s é g e k e t i s v e h e s s e n a z o r s z á g 
e g é s z t e r ü l e t é b ő l h a t ó s á g a a l á . Nem hiszem, hogy ezen képtelen, nem csak minden törvényes 
rendet, de a józan észt is kigúnyoló követelés felsőbb helyről érdeme szerint vissza ne utasíttatnék, mert 
annak tartalma nem jelent egyebet mint azt, hogy egy oly testület, milyen a magyarhoni ag. hitv. ev. egy-
ház, minden, positiv törvényekkel biztosított egyházi, de még minden sociális rendfelforgatásával is, tökéle-
tes dissolutiónak adassék által s azon embereknek zsákmányúl oda dobassék. 

Tovább megyek. — A h l u b o k a i egyházközségnek 38 tagja panaszt nyújtott be múlt évi oct. 
21-én a Szobotist mezővárosában tartatott nyitrai esperességi gyűlésnek, melyben lelkészök Hurbán József 
ellen a legsúlyosabb vádakat hozva fel, kérik az esperességet, szabadítsa meg őket ezen embertől, s fogadja 
be az autonom egyház közösségébe, miután, úgymond, ez a hivek túlnyomó többségének óhajtása. A gyűlés 
6 tagból álló választmányt nevezett, mely az előadottak valódiságáról a helyszínén volt magának meggyő-
ződést szerzendő. A választmány nov. 9-én ki is ment Hlubokára, de ott egy felbőszült tömeg által, melynek 
élén maga Hurbán állt, szitkok és káromlásokkal fogadtatva, sárral és kővel dobáltatva, életveszély közt 
a helységből kiűzetett. — Pár nap múlva ezen ily méltatlanságokk?! tetézett választmánynak tagjai hadi 
törvényszéki nyomozásnak vetettek alá ! — Utóbb mélt. Vietorisz László trencséni főispán úr személyében 
kir. biztos küldetett ki Hlubokára ezen eseményt voltaképen megvizsgálandó s felőle hiteles jelentést 
teendő. O méltósága eljárt még múlt februárhó első felében megbízatásában ; az eredményt várjuk. — Nem 
mulaszthatom itt el egyébiránt megjegyzem, hogy a nyitrai esperességi választmányon ejtett durva bánta-
lomért részemről is kötelességemnek tartottam a magas országos kormányszékeknél illő elégtételt a legeré-
lyesebben sürgetni. Választ mai napig nem nyertem. 

Harmadik eset. A p o z s o n y i 1 y c e u m b e l i t a n u l ó i f j ú s á g k ö z t f. évi januárhó 16-án 
tettleges összekoczanás történt, de a mely az illető iskolai hatóság által azonnal szigorú pártatlan nyomozás 
tárgyává tétetett s a vétkesek egy és más részről disciplinaris úton megfenyíttettek. Nem is volt volna erről 
valószínűleg többé szó, mert az egész egy iskolai kihágás határain semmi esetre túl nem ment, ha a szóban 
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1 evő párt ezt is nagy mohósággal fel nem kapja s belőle, mint mondani szokás, capitalist csinálni nem tö-
rekszik. A dolog általa denunciáltatott a legtúlzottabb, mondhatni a meg nem ismerésig eltorzított alakban, 
először nagyméltóságú gróf Pálffy Mór Magyarország kir. helytartójának, ki ez ügyben aggodalomteljes s 
engem szigorú intézkedések tételére felhívó elnöki levelet méltóztatott f. évi január 24-éröl hozzám intézni, 
másodszor a magas katonai hatóságoknak. O excját sikerült a dolog valódi állásának hitelesen okadatolt elő-
adásával megnyugtatnom, legalább e részben ő excjától semmi további közleményeket nem vettem. De a 
katonai hatósagok, nálok is történt közbevetésem s a pozsonyi egyháznak nagyméltóságú gróf Forgáeh 
Antal főkanczellár úrnál a katonai törvényszéki eljárás ez ügybeni megszüntetésének kieszközléseért be-
nyújtott folyamodása daczára, — több hetekig tartó haditörvényszéki nyomozást folytattak e tárgyban, a 
tanúló ifjakat a város kapitányi hivatal útján a törvényszék elé idéztetve, s Németh tanárt is, ki egy tanuló 
által leczkéiben állítólag a pátens ellen ejtett bizonyos szavakért feladva volt, kihallgatva. A nyomozás 
végre befejeztetett, — eredményét szintúgy várjuk. 

Negyedik eset. A n é m e t - l i p c s e i e g y h á z h é t t a g j á n a k neve alatt egy gyalázatos 
rágalmakkal s becsmérlésekkel telt szláv nyomtatvány jelent meg Bécsben, ugy az egész autonom egyház 
ellen, mint különösen én ellenem intézve, melyben én 160,000 lélek egyházi elöljárója egyebek közt azért, 
mert az Augustánára esküdtem meg, de egyúttal a ref. testvérekkel szeretetbeni egyesülés előmozdítására 
utasítást fogadtam el, nyilvánosan hitszegőnek neveztetem. A férczelménynek czélja volt a német-lipcsei 
egyházat fellázítani s az autonómiától elszakadásra birni, mi azonban főleg helybeli lelkész nt. Phiiadelphy 
Ádám erélyes fellépése folytán, a fondorkodóknak nem sikerült, noha az egyháznak békéje általok felzavar-
tatott, s azóta folytonosan meg megújúló szenvedélyes kitörések színhelyévé tétetett. Részemről azon bán-
talmas iratot bátor voltam 0 Felségének a december 10-ki audientia alkalmával személyesen átnyújtani s 
hasonló merények megfékeztetéseért alázatteljesen esedezni. O Felsége legkegyelmesebben biztosítani 
méltóztatott, hogy e tárgyban szigorú nyomozás fog elrendeltetni. Mi történt ennek folytán benne, s a ha-
tóságok O Felsége előttünk nyilvánított legmagasb akarata teljesítésére mit tőnek, nem tudom. 

Ötödik eset. C s á c s ó, Szenicz anyaegyházhoz tartozó fiókközség, leginkább egy ottani lakos, 
Hurbánnak régi meghitt barátja s párthíve biztatásaira, körül belől két év előtt kísérleteket kezdett tenni 
a szeniczi anyaegyháztóli elválásra s önálló egyházzá alakulásra. Az esperességhez folyamodván e részbeni 
engedélyért, ettől kérelmével, mint nem eléggé indokolttal, elutasittatott. Er re a nélkül, hogy ügyét a ren-
des törvényes uton tovább vinné, rögtön Kuzmányi Károly patentalis superintendes kormánya alá adá ma-
gát s tőle mint még a szeniczi autonom egyháznak kiegészítő része, olyanúl el is fogadtatott. A dologban az 
én nyilatkozatom is ki kéretvén a nagymélt. magy. kir. helytartótanács által, részemről azt válaszolám, hogy 
az efiliatio s önálló egyházzá leendő alakulás elvben nem lehetetlen ugyan, de az mindenesetre csak az 
illető egyházi hatóságok közbenjöttével — mit még a pátens is kiván ily esetekben — történhetik meg, s e 
szerint a csácsóiak, ha az esperességtől elutasittattak, vigyék felebb ügyöket az egyházkerületre, illetőleg 
az egyházegyetemre. Folyó évi julius 3-kán következő, ugyan azon évi juniushó 28-kán 47055 sz. a. kelt 
kegyes intézvényét vevém a nagyméltóságú m. kir. helytartótanácsnak : O cs. és ap. kir. Felsége f. évi 
májushó 16. kelt legmagasabb elhatározása által Nyitramegyében kebelezett Csácsó eddigi evangelikus 
fiók-egyházközségnek Szenicz anyaegyházközségtől leendő elválását s önálló egyházközséggé leendő át 
alakulását — az emiitett két egyház község között létező magánjogi viszonyok sérelme nélkül, melyek 
szabad egyezkedés vagy törvény útján szabályozandók lesznek, — legkegyelmesebben meg engedni s ehez 
képest egyszersmind megparancsolni méltóztatott, miként Csácsó egyházközségben külön templomnak és 
iskolaháznak építése, úgyszintén külön lelkész és tanitó meghívása ne akadályoztassék." En ezen kegyes 
intézvényre azt irám fel a nagyméltóságií m. kir. helytartótanácsnak, hogy azt ő Felsége parancsa iránti 
jobbágyi hódolattal fogadom ugyan, de nem titkolhatom el érzékeny fájdalmamat a felett, hogy itt egy egy-
házi kérdés, az egyházi közegek mellőzésével, az egyház körén kivül álló hatalom által döntetett el köz-
vetlenül ; egyébiránt nem kételkedem, hogy O Felsége, kinek ellenfeleink által kétségkivül ezen ügy is 
ferde világosságban adatott elő, ha egyházunk által e részbeli jogairól fiúi bizalommal felvilágosittatik, haj-
landó lészen fentebbi parancsát annyiban megmásítani, hogy ez által az egyház jogai csorbúlást ne szenved-
jenek. Mint hallom — Csácsó — minekelőtte még a kegyes intézvényben felemiitett magánjogi viszonyok 
csak távolról is elintéztettek volna, — már lelkészt is választatott magának — Borbis János személyében. 

Hatodik eset. A túróczi esperesség t ú r o c z - s z t - m á r t o n i l e l k é s z H o r v á t h J ó z s e f 
ellen, ugyanazon egyház több tagjainak panasza folytán, nyomozó bizottmányt küldött ki, mit annál inkább 
vélt tehetni, mert a túrócz-szt-mártoni egyház soha sem előttem, sem semmiféle más egyházi orgánum 
előtt nem nyilvánította, hogy pátensszerü akar lenni, hanem tagjai most is váltig állítják, hogy autono-
mok. O nagyméltóságának az ország kir. helytartójának f. évi martius 4-kén 2569/elnöki szám a. kelt k. 
leiratában nekem ez esemény miatti szigorú vizsgálattétel s igazolás hagyatik meg. A kívánt felvilágosítást 
nem késtem — túróczi esperességi felügyelő úr jelentése nyomán-, ő excjának felküldeni, kinyilatkoztatva, 
hogy mig Kuzmányi úr elő nem mutatja a túrocz-szent-mártoni egyház azon határozatát, melyben az csat-
lakozását a pátenshez kimondta, én s az autonom egyházhatóságok azt autonómnak, ennek folytán jogain-



kat hozzá fenállóknak s Kuzmányi urnák felette gyakorlott hatalmát jogtalannak és bitoroltnak nézend-
jük. Az eldöntést azonban ez értelembeni felterjesztésemre még mai napig folyvást várom. 

Hedetik eset. N a g y - J e s z e n egyházközségnek számos tagjai folyamodást nyújtottak be a 
túróczi esperességnek, küldene ki egy küldöttséget hozzájuk annak constatirozására, hogy az ö egyházuk 
nem pátensszerü, hanem autonom, és igy Kuzmányi úr itt is jogtalanul követeli magának az ezen egyház 
feletti hatóságot. Az esperesség f. évi május 30-án tartatott gyűlésében hajolt kívánságukra, s csakugyan 
kiküldte a kért választmányt. Erre ismét a nagymélt. magyarországi kir. helytartótól f. évi junius 17-kéről 
8375/elnöki sz. a. egy rendelet érkezett hozzám, melyben felhivatom, „hogy azon küldöttségnek vagy más 
hasonlónak Jeszenbe, vagy bármely más tettleg Kuzmányi superintendens alatt álló községbe való kimene-
telét, felelősség terhe alatt, megakadályozzam, megjegyeztetvén, hogy ez iránt az illető megyei kormányzó 
is egyúttal utasíttatott." A küldöttség ezen rendeletnek általam vele lett közlése után ki nem ment Jeszen-
be, hanem a helyett 207 egyháztag, a lelkészszel élükön, folyamodást intézett a nagymélt. magyar kir. hely-
tartótanácshoz, melyben kir. biztos kiküldetését kérik a fent jelzett tényállás constatirozására. A dologról 
épen most folynak a tárgyalások, melyeknél Kuzmányi úr erősen szabadkozik a biztos kiküldetése ellen 
egy beadványban, melyben egyházunkat amolyan Hodzsaféle vádakkal halmozza el szintén. Megválandik, 
hogy a nagymélt. helytartótanács a nagy-jeszenieknek általam is támogatott kérelmét méltányolni s teljesíteni 
fogja-e vagy sem. 

Nyolczadik eset. A b o t t f a l v a i e g y h á z r ó l a múlt évi mijavai egyházkerületi gyűlés jegy-
zökönyvének III. pontja ezeket mondja : „felolvastatott a nyitrai esperesség jelentése, mely szerint nyitra-
megyei Bottfalva községe az autonom egyházhoz visszatérvén, ezen nyilatkozata esperességi küldöttség 
által ünnepélyesittetett, ugy annak lelkésze Leska János úr is előtte nyilvánította, hogy ezentúl az autonom 
egyház hive leend és ft. Geduly Lajos superintendens urat főpásztorának elismeri, mely nyilatkozatát neve-
zett Leska János lelkész ur most az egész egyházkerületi gyűlés szine előtt is élő szóval és ünnepélyesen is-
mételvén, Geduly Lajos superintendens urnák magát bemutatván, s irányában engedelmességet fogadván : 
úgy a jelentés, valamint Leska János lelkész ur azon ünnepélyes nyilatkozata, hogy az autonom egyház 
hive akar lenni, s engedelmességi fogadása Geduly superintendens ur irányában tudomásul vétetett és jegy-
zőkönyvbe iktattatni rendeltetett." Hogy azóta ezen ekképen a maga rendén befejezett ügy ellen, miről 
nem késtem a nagymélt. kir. helytartótanácsnak is körülményes jelentést tenni, bármirészről kifogás 
történt volna, vagy az egyházban valami zavarok adták volna elő magokat, arról én egy betűvel sem 
lettem sehonnan értesítve. Elgondolható tehát, mennyire meglepetve érezém magamat, midőn, minden 
előleges kihallgatás nélkül f. évi junius 30-kán 48047 sz. a kelt következő kegyes intézvényét ve-
vém a nagym. magy. kir. helytartótanácsnak : „Bottfalu ag. hitv. öv. községnek az autonom egyházak 
sorába lett áttértét, mely külső erőszak s tilalmas eszközök felhasználásával történtnek állíttatik, módozatá-
nak kinyomozása végett O cs. kir Felsége f. évi juniushó 6-rói kelt legmagasabb elhatárzása alapján, 
ugyan f. hó 15-kén 9436. sz. a. kelt kegyelmes udvari rendeletnél fogva kir. biztosi minőségben Vietorisz 
László trencsénmegyei főispán neveztetvén ki, e felöl főtiszt, uraságod oly felhívással értesíttetik, misze-
rint az illető egyházi közegeket a nevezett kir. biztos ur irányában tartozó engedelmességre utasítani s 
annak felhívására maga részéről is segédkezet nyújtani szíveskedjék. 

Kilenczedik eset. A t u r o l u k a i egyháznak, utasítások adására a legközelebbi esperességi gyű-
lésre egybehivott s körülbelől 30 tagból álló con vent je f. évi május 31-én azt határozta, — hogy az auto-
nómiától eláll s a pátenshez szegődik. A több mint harmadfél ezer lélekből álló egyház, semmi sejtelem-
mel nem birván arról, hogy ama gyűlésben ily életfontosságú tárgy fog felvétetni s iránta végzés hozatni, 
nagy indignatióval ily rajta történt erőszak felett, az épen 10 nap múlva az az f. évi junius 9-én Szeniczen 
tartatott nyitrai esperességi gyűléshez, mint legközelebbi törvényes egyházi hatóságához folyamodott, védel-
mért esdve a rajta, helybeli lelkész Szemián Lajos s annak néhány párthíve által elkövetett amaz erőszak 
ellen. Az esperesség küldöttséget nevez, a tényállást a helyszínén megvizsgálandót s vizsgálata eredménye 
szerint tovább ihtézkedendőt. Azonban midőn ez junius 21-kén Turolukára kimenni akarna, az illető já-
rásbeli szolgabíró által, ettől, — mint a szolgabíró ur mondá, felsőbb helyről érkezett parancsra, — 
nemcsak eltiltotta, de a szolgabíró úr maga csendőrök és pandúrok kíséretében elállta a Mijavá-
ról Turolukára vezető utat, miszerint szükség esetében a küldöttséget kimenetelében fegyveres erővel 
is megakadályozza. Ez engedett az erőhatalomnak. De noha engedett, tagjai ismét hadi törvényszéki ki-
hallgattatásnak vettettek alá. — Időközben azonban én is az ügyet feljelentőm a nagymélt. magy. kir. hely-
tartótanácsnak, ezen hallatlanúl sérelmes eljárás — s bánásmód orvoslásáért esedezve. Miután e tárgyban 
még közvetlenül ő excjához a magyar kir. udvari főkancellár úrhoz is fordultam, végre folyó évi aug. 7-kén 
vévén a nagymélt. magy. kir. helytartótanácsnak ugyanazon hó l-jén 59116. sz. a. kelt abbeli kegyes értesí-
tését, hogy annak megvizsgálására, váljon a turolúkai községnek az autonom szerkezettől történt elszaka-
dása s a pátensszerü egyház kebelébe lett áttérése, mi módon eszközöltetett légyen, ugyancsak Vietorisz 
László trencsénmegyei főispán úr neveztetett ki." Eljárt-e már ő mlga tisztében s mi eredménynyel 
nincsen tudomásomra. 
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Itt látom helyét megemlíteni, hogy az a l s ó - k u b i n i egyháznak számosb tagjai is folyamod-
tak a nagym. magy. kir. helytartótanácshoz, annak constatirozására kir. biztos kiküldetését kérvén, hogy az 
alsó-kubini egyház nem patentalis, hanem autonom s igy Kuzmányi Károly ur jogtalanúl gyakorolja 
felette hatóságát. A folyamodás velem véleményezés végett közöltetvén, én azt pártolólag s a kérvényezők 
kívánsága teljesítését ajánlólag küldtem vissza. Az eredmény felöl, noha ez még junius első felében történt, 
nem vagyok értesítve. — S itt tartom helyén tisztelettel bejelenteni azt is, hogy részemről, nehogy Kuz-
mányi ur tettleges foglalásaiból valami jogigény vonathassék le, nem mulasztottam el a nagym. magy. kir. 
helytartótanácsot időről időre s ismételve figyelmeztetni, hogy nálam a H á j turoczi, H1 u b o k a és 
O-T u r a nyitrai, S z u l y ó , P u c h o , S z a r j e c s és L á z trencséni, összesen 7 községeken kivül, me-
lyekhez még a legújabb időben, — de, mint feljebb láttuk jogtalanúl, — T u r o 1 ú k a járult volt, semmi-
féle más egyházak patentalisokúi bejelentve nincsennek ; valamint ugyan azon nagyméltóságú igazgató fő-
kormányszéket még mult évi sept. 3-kán tisztelettel felhívtam arra, hogy valamint engem a patentalis egy-
házak meglátogatásától eltiltott, úgy Kuzmányit is az á r v a i egyházaknak általa szándéklott m e g l á t o -
g a t á s á t ó l , mint a melyek a pátenshez soha nem tértek, sőt folyvást autonomoknak valják magokat, 
tiltsa el. Választ e felterjesztésemre nem kaptam ; Kuzmányi pedig az árvái egyházakat meglátogatta 
csakugyan. 

S ime, mélt. és főtiszt, egyetemes gyűlés ! ez volna hű képe azon baj-, fáradság- és fáida-
lomteljes védelmi harcznak, melyet egyházkerületünknek, az elleneinktől folytonosan jövő roszakaró im-
pulsusok következtében, ezen év lefolyta alatt vivnia kellett. Hogy a rész, mely belőle különösen nekem 
jutott, nem irigylendő, hogy a kénytelenség, drága időmet egyházi beléletünk kifejtése helyett, csaknem 
kizárólag ezen áldástalan harczra vesztegetni, a legszomorúbb kénytelenségek egyike volt, azt a mélyen 
tisztelt közönség, reméllem méltánylólag elismerendi. Azon példátlanúl mérges, vad és dühös megtámadá-
sokról, becstelenitésekről, melyekkel személyem illettetek s illettetik folyvást, nem is szólok. Egyfelől azért, 
mert nem híjában vagyok tanítványa és szolgája az én drága Idvezitőmnek, ki még vadabb és méltatlanabb 
bántalmakat békén tűrt. Másfelől azért, mert magamat azon ellenem irányzott hallatlan, embertelen, isten-
telen megtámadások ellen védeni szükségtelennek tartom. Nyilvános, mint magánéletem, mintegy negyed 
század óta nyitott könyv gyanánt fekszik a világ előtt, négy egyház, négy esperesség, három superinten-
dentia, melyek azon idő lefolyta alatt lelkészi hivatalom mellett, más kitíinő díszes hivatalokkal is tisztel-
tek meg s utoljára ezen legkitűnőbbel, legdíszesebbel, százezer lelkek fognak, ha kell, tanúskodni, törekvé-
sem becsületessége, működésem tisztasága felett. Ennek tudatában, tiszta önérzetemben megvetem az 
ellenem irányzott mérges megtámadásokat, Rotteck szavaival vigasztalva magamat : Es gibt Leute, deren 
Schmähworte Ehre bringen und deren Lob nur demüthiget, s Senecaéival : uîtionis contumeliosissimum 
genus est, non esse visum dignum, ex quo peteretur ultio. Átlátom egyébiránt tökéletesen ama garázdasá-
gok czélját s indokait; elakartak kedvetleniteni velők, elkeseríteni, kifárasztani —• s igy helyemből ki-
mozdítani, hogy aztán ha lehetséges volna, ők foglalhassák el azt. De én valamint állomásomat nem keres-
tem, sőt csak mások nagy unszolására fogadtam azt el, ugy most tudom és érzem, mi kötelességem rajta, 
tudom, hogy nem kevesebb érdem fekszik a harczosra nézve abban, s nem kevésbé szent kötelesség, a 
repülő bombák zápora közt megállani a helyet, hová állittaték, mint támadó rohamot intézni az ellenségre. 
Ismerem állásom végtelen fontosságát, s ezen ismeret szerint fogok cselekedni. IIa szent ügyünket bizto-
sítva látandom, szívesen vonulok vissza, ha kell, s engedem által szívesen más érdemesebbnek helyemet. 

Visszatérve a fent előadott tényállásra, felszólítom tisztelettel a mélt. és főtiszt, egyetemes gyű-
lést, hogy annak egész képét bírva, már most minden részleteiben és mozzanataiban, iránta magas bölcses-
sége szerint, a szükséges czélszerü határozatokat meghozni méltóztassék. 



II. 

Méltóságos Szentiványi Márton urnák, a dunáninneni egyházkerület 
felügyelőjének, a fennebb emiitett alkalommal a felirás ügyében 

mondott beszéde. 

Igen tisztelt egyetemes egyház ! 

Mindenekelőtt szükségesnek tartom felhívni figyelmét a T. E, egyháznak olyan tárgyra, a mely-
től egyházunk jogainak restitutiója föltételeztetik, — kérek türelmet , mert alkalmasint terjedelmesebb 
fogok lenni. 

Hodzsa elitéltetett per omnia fora, s az itélet foganatszerzés végett az illető esp. konsistorium-
hoz küldetett le. A konsistorialis biróság a végrehajtás miképeni foganatosítása s az itélet kihirdetése végett 
gyűlt ősz ve, azonban Ilodzsának emberei a tanácskozás helyiségét jóval annakelőtte foglalván el, durva, 
rakonczátlan s a biróság tekintélyét lealacsonyító magokviselete által a konsistoriura eljárását megakadá-
lyoztatták s oly utczai jelenetet idéztek elő, a melynek kevésbe múlt hogy egy híve az egyháznak áldozatul 
nem esett. En a bíróságnak ily módon még soha nem történt háborgattatását a N. M. Helytartótanácsnak egy 
idejüleg a megyei főnökkel jelentettem föl, kértem a lázadóknak a megyei törvényszék elé állittatását, 
megfenyittetését, Hudecznek, kit az egyetemes gyűlés 1861-ben ostraczizált s ki e csendzavarók vezére 
volt, mint idegen s Liptóba minden állandó foglalatosság nélküli csavargónak, kiutasítását, — kérelmem el-
hangzott, a csend háborítok nem hántattak, Hucleez mai napig Liptóban kóborol, s a népnél azon hit kezd 
lábra kapni, hogy a konsistorium vagy nem biróság, vagy ha biróság, hogy a bíróságot s következésképen 
a megyei hatóságot is, bárkinek büntetlenül insultálni szabad, a mi nyólcz hónappal később a szentmik-
lósi utczákon csak ugyan be is bizonyult. 

Hlubokai 38. családapa folyamodott a nyitrai esperességhez hírhedett lelkésze Hurbán József 
ellen, panaszolván s viszakeblezését az autonom esperességhez kérvén, az esp. bizottmány kiment e kérelem 
folytán Hlubokára, minő fogadtatásban részesült ott Hurbánnak némely felpálinkáztatott emberei részéről 
nem szükség említenem, ismeretes az az egész közönség előtt, — és egy katonai kommissio nem késett azon-
nal Kuzmányi vagy Húrban folyamodására a hely színére kimenni, Pálkát, ki a visszakebleztetést indít-
ványozta, rögtön elfogatni, s Tormayt, a ki azt pártolta, a katonai biróság elé állittatni. 

A német-Lipcsei autonom egyháznak hét tagja egy brutális röpiratot saját nevök alatt bocsátott 
közzé, a melyben Geduly Sup. úr ellen a legszemtelenebbül fakadnak ki, — maga az egyház folyamodott a 
N. M. Helytartótanácshoz ezen hét ember megfenyittetéseért, én a folyamodást egy alázatos fetirat kíséretében 
terjesztettem fel, az illetőket Hluboka példájára a katonai biróság elé állíttatni kérvén, — és egy szolgabíró 
küldetett ki, miszerint nyomozzon, alkalmasint csak az iránt, vájjon magokénak valják-e azon röpiratot, 
mely nevök alatt nyomtatva látott világot, — a nyomozásnak mai napig épen semmi eredménye. 

Feltűnő itt t. e. egyház ! az eljárás divergentiája, — a szentmiklósi esemény, mely valóságos 
lázadássá, sőt utczai kravallá fajult, hallgatással mellőztetik, a német-lipcseinek nyomozására, mely egy 
autonom egyháznak Kuzmányi hatósága alá való helyezésére provokált, egy szolgabiró, a hlubokainak, mely 
egy szervezett egyházat Geduly hatósága alá kivánt helyezni, egy katonai kommissió küldetik ki. És ha 
nem lennénk meggyőződve a nagymélt. kormányszékek pártatlanságáról, ezen észlelések után, könnyen, 
támadhatna mibennünk azon gondolat, hogy odafent a mi avatkozásunk a szervezett egyházak ügyeibe 
sokkal komolyabban vétetik, mint azoké a mieinkbe, holott pedig, ha jól emlékszem, még Benedek tábor-
szernagy úr rendeletében ily kölcsönös „beirrolás" egyformán tilalmaztatik, és ha az ily beirroláo csak-
ugyan tilalmas, lia a hlubokai egyházba való avatkozás egy katonai kommissió nyomozásának tárgya, kér-
dem már most, hogy lehet tűrni, miszerint a hét lipcsei eszeveszett ember a lipcsei, a szent-miklósi lá-
zongók a szent-miklósi, és annyi a pátens felé gravitáló lelkész saját maga autonom egyházát, — hogy 
lehet tűrni, hogy Kuzmányi az egész kerületemet beirrolhassa a midőn m. é. September havában Szent-Már-

tonban tartott k. gyűlésen jegyzőkönyvileg jelentette ki, hogy ő a nem szervezkedett egyházakat is a maga 
hatósága alá fogadni h a j l a n d ó , — a mely jegyzőkönyv, quod bene notandum, a nagy m. helytartótanácsnak 
terjesztetvén fel, véletlenül minden észrevétel nélkül küldetett le, holott mi az 1861-ki egyetemes gyűlés 
határozata által oda lévén utasitva, hogy a szervezett egyházakat is látogassuk, ezen fentisztelt kor-
mányszék részéről komolyan, sőt azt mondhatom szigorúan tiltattunk el, — hogy lehet tűrni Urak ! hogy 
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autonom népünk beirroltassék aláirt gyalázatos röpiratok által, melyek a legbrutálisabb modorban főpászto-
runk ellen engedetlenségre s azon lelkészek és tanítóknak, kik Geduly Sup. úrral egyetértenek, egyszerű 
elkergetésére provokálnak, buzdítanak, lázítanak, — hát ez nem beirrolás? — Két röpiratot bocsátott 
Hodzsa közzé nyilt sisakkal, saját neve alatt ; már az elsőtől utálattal fordult el minden nemesebb kebel, azt 
mondván: ez a rágalmak netovábbja, de csalódott, mert ez csak embriója, szine, árnyéka volt a másiknak, — 
urak! a mit egy megromlott kebel mérgest erezni, a mit egy az epétől elözönlött agyvelő ördögit kigondolni, 
a mit az emberi nyelv brutálisát kifejezni képes, mind benne foglaltatik. — Képzeljenek egy vulkánt, 
mely teli van dühhel, epével, méreggel, s mely hosszú vajúdások után kitör, hogy kiömlésével a vidéket 
pusztítsa el, és akkor is csak egy halavány fogalmuk fog lenni e második „dohovor" gyalázatos tartalmáról. 
En soha sem tartottam lehetségesnek, hogy lehessen ember a ki más embertársának, hogy lehessen lelkész, 
a ki más lelkésznek a személyében mind arról a mivel saját magának és lelkészi állásának tartozik, ennyire 
megfelejtkezhessék ; nem hittem lehetségesnek, hogy mind az a mi egy ember előtt szent és kegyeletes egy 
lelkész által ily durva, ily brutális, ily inhumánus módon lábbal gázoltathassék, — hogy egy főpásztor, ki 
azonfelül, hogy nyilvános hivatalnok egyszersmind egyházi méltóság is, az egész világ hallatára, a vádak 
legirtóztatóbbikával, „te hitáruló, te Istentagadó, te esküszegő" egy lelkész által illetethessék, és ha O Fgének 
legmagasabb akarata nem jön közbe, miszerint magának a fenforgó környűlményekről királyi biztosa ál-
tal tudomást szerezzen, hiszem az Istent, hogy Iiodzsának ezen égbe kiáltó vétke régen meg lett volna 
boszúlva. Mert urak ! ha a középkor intézvényei, melyet a sötétség korának szoktunk nevezni, egy Isten 
szolgájának bántalmazását a bűnök legsúlyosbikainak sorába helyezték, lehetlennek tartom, hogy a felvi-
lágosodás e századában, a vallásnak tartozó kegyeletből annyira vetkőztünk volna ki, miszerint ily bűntények 
irányába lehessünk elnézők, mert akkor, midőn a téritőknek pogányok általi meggyilkoltatása irtóbáhoruk 
által boszúltatik meg, akkor keresztyén lelkészeken keresztyén lelkészek által elkövetett lelki és szellemi 
orgyilkosság büntetlen nem maradhat, — mert midőn egy megyei esküdtnek megsértése, mert közhivatal-
nok, a katonai biróság által boszúltatik meg, egy főpásztornak, ki azonfelül, hogy nyilvános hivatalnok egy-
szersmind egyházi praelatus is, nyilvános rágalmazóival a törvény szigorát nem éreztetni nem tartom lehet-
ségesnek, -— s mert végtére én előttem legalább megdönthetlen áll azon kegyeletes igazság „tisztelet az ol-
tárnak s óltalom szolgáinak". 

Mi tagadás benne urak! népünknél a vallásosság apadó félben van, én ezen apadás többféle okait 
kutatni nem akarom, de egyike azoknak tagadhatatlan némely lelkészeink tekintélyének sülyedése. Én 
urak pietista nem vagyok, én kárhoztatom a középkor vakbuzgóságát, de addig a míg népünk lelki pász-
torát a vallással, a vallást az oltárral, az oltárt az Isten igéjével azonosítja, kivánom, hogy a lelkésznek a 
polgári életben is kiváló állása legyen, s hogy azon nimbus, mely homlokát környezi, ne satnyuljon, és ha 
oly biint követett el, melyet a biró keze sújt, hadd nyelje el inkább Velenczének rejtélyes fo-
hászhidja, mielőtt ő a nép szemeláttára b'inhödjék, — de urak ! lia egy lelkész saját istentelen 
kezeivel összetépi azon ditskőrt, melyet népünk buzgósága főpásztora homlókán lá t , ha az Isten 
templomát a politikai ferde nézetek küzdtereül választja, ha a helyett, hogy Isten igéjét hirdetné, ide-
gen vagyonra utal, a helyett', hogy a testvéri szeretetet papolna a nemzetiségi gyülölségnek a magvát elhinti, 
a szenvedélyeket ápolja, szítja, növeli, ha profán zászlók elővitelével a templomban oly szini jeleneteket idéz 
elő, melyek az oltár szentélyét megfertőztetik, szóval, ha cselekedeteire alkalmazhatók megváltónk 
azon szavai „az én házam imaház, ti pedig tettetek belőle latortanyát", —akkor urak vége népünk vallásos-
ságának, buzgóságának, erkölcsiségének, vége a tekintélyek és a kegyelet aerájának s ne csodálkozzunk, 
ha azon jámbor földmivelő kalapját sem érinti ama lelkész előtt, kinek előtte gyermek korában mélyen 
meghajlott. Ezen erkölcsi romlottságnak első csiráját vetette el Hodzsa a midőn superindensének felmond-
ván az engedelmet, mindent a mi piszkos, gyalázatos, brutális felkeiit fejére szórt, pártot ütött az egyházban, 
mert törvényes felsőbbsége ellen fellázadt és lázit, pedig a ki azt teszi perduellis, a kit ártalmatlanná tenni 
kell, — ha Hodzsa katona régen főbe lőtték, ha hivatalnok a legjobb esetben régen elcsapták volna, hogy 
pedig a pártütést kánonaink megengedjék, ezt nem olvastam sehol, és ezen emher urak még ma is hatezer 
hivek lelkésze, ezen egyházi Catilina még most is vivit et in senatum venit, fit communis consilii particeps, 
és hogy ez igy van urak, az nem rajtunk múlt, nem a mi hibánk. 

Hodzsa a múlt év derekán egy dispensationalis folyamodványt Kuzmány utján terjesztett fel, 
a melynek kíséretében egyszersmind kijelenti, hogy ő Geduly Lajos urat soha superintendensének el nem 
fogja ismerni s neki soha engedelmeskedni nem fog. Kuzmány a folyamodást eme nyilatkozattal együtt fel-
sőbb helyre terjesztvén, a nagymélt. helytartótanács ezen okmányokat Geduly sup. úrhoz, mint a szent-
miklósi egyház illetékes főpásztorához véleményadás végett küldte le. Es itt legyen szabad kijelente-
nem, hogy a magas kormányszékek szorosan ügyeltek arra, miszerint az illetékesség meg ne sértessék, 
minden egyes tárgyat, ha autonom egyházat érdekelt, s habár Kuzmánynak fogadatlan prókátorsága által 
terjesztetett is fel, főt. Geduly Supr. úrhoz utasitá. Azon intézvényben, mely 1862-ki junius 22-én e tárgy-
ban kelt, kimondja a nagymélt. helytartótanács : hogy Szent-Miklós Geduly sup. úr hatósága alá tartozik, 
roszalja Kuzmánynak a sz.-miklósi egyház ügyeibe való avatkozását, őt ettől jövendőre eltiltván, s a sup. 
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űr szabadságára hagyván, miszerint Hodzsa Mihálynak engedetlenségi nyilatkozata folytán, mint egyházi bei-
fegyelmi ügyben a szabályszerű egyházhatósági eljárást eszközölje, — ezen intézmény és hasonnemü egy-
házmegyei határozat folytán Hodzsa perbe fogadtatott. 

Egyéni nézetet fejezek ki akkor a midőn állitom, hogy Hodzsa ellen a per nem volt egyéb 
puszta formalitásnál, mert a per szokásos rendeltetése az lévén, miszerint a vádlott kihallgatassék s magát vé-
delmezze, ennek Hodzsa irányában szükségessége fenn nem forgott. Hiszen H. kihallgattatott már akkor, 
midőn azt mondta, hogy Gr. sup. urat, kit saját egyháza választott, felsőbbségének nem ismeri el, ezt kimond-
ván, nemcsak hogy ki volt már hallgatva, de egyszersmind maga magát el is itélte, mert arra irott törvény 
sem kell, hogy valaki elitéltessék, ki feljebbvalójának felmondja az engedelmet, arra döntő az észjog. Hogy 
pedig magát védeni nem fogja, bizonyos volt nyomtatott, irott s a szószékről ismételve tett azon kijelenté-
seiből, hogy ő az esp. konsistoriumot, bár autonom egyháznak papja, birájáúl el nem ismeri, pedig a kit én 
birámúl el nem ismerek, az előtt nem is védem magamat. Perbe fogatván, az idézést visszautasította, de 
időközben egy félig bizalmas, félig hivatalos nyilatkozatot menesztett a konsistorium elnökéhez, a melyben 
egy hosszadalmas polémia után kijelenti, hogy ő a konsistorium elébe megjelenni nem fog, magát előtte vé-
deni nem fogja, hogy o ezen konsistoriumot birájáúl el nem ismeri, ez felette nem bíráskodhatván, mert 
Geduly nézeteit osztja, a ki pedig ezt teszi, hogy az nem csak nem protestáns, de még nem is keresztyén ; 
ilyen emberek pedig nem lehetnek birái. Mi volt természetesebb annál, minthogy H. ki az ellene támasztott 
vádat nem csak perbe fogatása előtt, de a most emiitett iratába is constatirozta, a ki a bíróság qualificatió-
ját tagadta, tekintélyét megvetette, ki a liptói konsistoriumot és mind azokat, kik Geduly nézeteinek osztói, 
tehát e magasztos gyülekezetet is, nemcsak a protestáns, hanem a keresztyén egyházból is anathemizálta, 
ki magát autonom egyház lelkészének lettére, ezen egyházon kivül helyezte, sőt annak főiébe emelkedett, 
— hivatalától elmozdittatott, ezen itélet valamennyi Ítélőszék által megerősíttetvén. 

Némelyek mégis azon nézetben voltak, mintha H. részére védlőt kelett volna rendelni, én ezen 
nézetet nem osztom, mert először nincs alapja, másodszor impractikus. Soha sem hallottam, és mig az Isten 
eszemet össze nem zavarja el sem is fogom soha hinni, hogy egy perbefogottnak, ki az idézést visszauta-
sítja, a bíró tekintélyét vilipendálja, qualificatióját tagadja, magát előtte védeni nem akarja, a per ál-
lanját tevő tárgyat szóval és Írásban constatirozza, hogy annak a bíró valaha védlőt rendelt volna, kivéve 
a főbenjáró büntető és divortialis eseteket, — de ha megengedném is a mit tagadok, hogy védlőt kellett 
volna neki rendelni, szeretném tudni kinek a személyében ? Az esperességi ügyész procedált ellene hi-
vatalból, más ügyvéd pedig, a kivel a konsistorium rendelkezhetnék nincsen, — de ha volna is ügyvéd, 
a ki rendelkezésére állana a bíróságnak, nem látom működésének sem czélját, sem sikerét, mert 
amaz ügyvéd nem lehetett más mint protestáns, mint ilyen pedig vagy Kuzmányi hive és patentista, 
vagy Geduly ur hive és autonom, az elsők a magyar földön vajmi kevesen, Liptóban pedig épen nin-
csenek, autonom védlöbe pedig, a ki H. felfogása szerint nem csak nem protestáns, de nem is keresz-
tyén, a ki szintén hitszegő és istentagadó, az alperes soha bele nem egyez, — hiszen ezen emberek 
Fabry Septemvir ellen is, kit O Felsége biztosa képében küldött ki, a bécsi lapokban tettek kifogást, 
azt mondván, kell, hogy a biztos katholikus legyen, de Lajthántuli , mert a Lajtlián-inenni katholikusok, 
egyet kivéve mind autonomok. 

Hodzsa az ellenne hozott itélet végrehajtásának ellenált, a végrehajtó biró, régi szokáshoz képest, 
folyamodott segélyezésért a megyei hatósághoz, de ez, saját vallomása szerint, el lévén tiltva az egy-
házi ügyekbe való avatkozástól, ámbár ellenünk későbben mégis avatkozott s azonfelül minden bra-
chialis esetet feljelenteni tartozván, az esp. kons, folyamodását is a nagymélt. helytartótanácshoz terjesz-
tette fel, mire oda utasitattunk, hogy a folyamodás a superintendentia utján történjék, — a superinten-
d e n t folyamodott, felküldte a pert, de a nagyméltóságú kormányszék a helyett, hogy karhatalmat rendelt 
volna ki, egy felsőbb helyről érkezett parancs következtében, a pert O Felségének terjesztette fel, O Fe l -
sége pedig mielőbb bennünket kegyelmesen segélyezne, egy biztos kiküldetését tartotta szükségesnek. 
Sokat gondolkoztam én t. e. e. ezen kir. biztos úr kiküldetéséről, s ámbár voltak esetek, hogy a superin-
tendens folyamodására kir. biztos által visszahelyeztettek lelkészek, kiket az egyház vi et potentia me-
diante állomásaikból kitett, — de hogy ott, a hol a lelkész praescripta juris via elitéltetvén, a végrehaj-
tásnak ellentá'l és a biró segélyezésért folyamodik, hogy ott karhatalom helyett kir. biztos küldetett volna 
ki, arra megvallom esetet találni nem tudtam. Egyházi konsistoriumaink törvényes bíróságok, mert 
alapjuk a törvényben sarkallik, el vannak ismerve Felséges királyaink és tiszteletben tartva a kormány-
székek által, ezeknek itéleit tehát épen ugy mint más egyház konsistoriumának Ítéletét, sőt mint bár-
mely rendes biróságét, a szükség azt hozván magával, karhatalmilag is segélyezni a politikus hatóságok 
tartoznak, s valamint egyéb bíróságok Ítéleteit segélyezés megtagadása, avagy más kormány-rendeletek 
által megakasztani sérelmes, úgy sérelmes megakasztani ítéleteink végrehajtását is „quia canones in 
quorum actuali usu evangelici utriusque confessionis existunt, nec per resolutiones regias, nec per dicas-
terialia mandata possunt alterari", — épen úgy sérelmes lenne megakasztani ítéleteink végrehajtását a 
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segélyezés megtagadása által, mert a nagymélt. helytartónács 1821-ki aug. 7-én 20563 sz. a. kelt in-
tézvénye azt mondja : „Sententias cor.sistoriales senioratus et superintendentiae fororum ecclesiasticorum 
via politica infringi haud posse" a segélyezés megtagadása pedig az itélet egyenes infractiója, mert végre 
hajtásának lehetlenitése. 

Nem szabad azonban félre ismernünk azon okokat, melyek O Felségét a biztos kiküldetésére 
határozták, a miben én még nem látom a segélyezés megtagadását, de csak annak sajnos késleltetését. Azt 
tudjuk t. e. e. hogy Kuzmányi hivei nem rettegnek vissza az eszközöktől, csak vezessenek azok a czél felé, 
s elbizottságukban elég vakmerőek koholmányaikkal a legmagasabb trónt is ámitani. Hodzsa egy folyamod-
ványnyal járult O Felsége elébe még m. é. aug. 6-án, mely alá még hét autonom egyház lelkészének a ne-
vét is oda irta, — engedjék meg, hogy e folyamodás végét, ezen paradigmaját a szemtelenségnek előadhas-
sam, érdekes tudni, hogy jellemez mindnyájunkat Felséges uralkodónk előtt: „Es ist zum Erstaunen wie weit 
sich die unistische Parthei in ihrer kirchlichen, religiösen und politischen Revolutionsheresie verstiegen hat. 
Ks war vorigen Jahres wo der in seinem Ingrimme verbissene Revolutionsgenius in Ungarn Euerer Ma-
jestät sogar den Königsnamen zu geben verweigerte, diesem G-enius huldigen auch die unistischen Sup. 
Székács, Máday, Geduly, indem sie Treue ihrem Könige schwörend den allerhöchsten Namen Euerer Ma-
jestät und allerhöchst Dero erhabenen Herrscherhauses nicht genannt haben, wie dies aus der neuformu-
lirten Eidesformel protocollarisch zu ersehen ist, doch diese politische Geistesirrung, über welcher sie 
hin und her zerren, und über welchem Dämon das Schwerdt des göttlichen Wortes „gebet dem Kai-
ser was des Kaisers ist und Gott was Gottes ist" flammensprühend gezückt ist, hat ihren kirchlich re-
ligiösen Glaubens- und Treubruch, welchen jene Superintendenten zu dem dreieinigen Gott nicht schwö-
rend begangen haben, bekräftigt, und so mit sich die in der Geschichte so oft unterdrückte doch immer 
schrecklich gerächte Wahrheit an ihnen bestättigt, dass wer Gott nicht gibt was Gottes ist, der 
wird auch dem Kaiser nicht geben was des Kaisers ist. J a die Superintendenten beschwören laut der In-
struction die landesgesetzlich für null und nichtig erklärten Rosenberger Synodalbeschlüsse und das 
Gesetz vom Jahre 1848.20. wie hinreissend und hingerissen! in ihrer kirchlichen und politischen Re-
volutionssucht nicht anders. Denn nachdem sie Gottes und des Kaisers Majestät und Namen, öffentlich 
und ämtlich bei ihrer oberhirtlichen Inthronisation verläugnet haben, so massen sie sich von der höchs-
ten Spitze ihrer Autonomie an, selbst an die Stelle der göttlichen und menschlichen Majestät zu treten, 
und im Himmel und auf Erden nach ihrer revolutionssüchtigen Willkühr zu binden und zu lösen. — K. K. 
Ap. Majestät! wie ist es möglich eine so gegen das Bekänntniss der Kirche verrätherisch, gegen alle Zwecke 
des Kirchenregiments so hinterlistig, gegen die göttliche Majestät so treu- und glaubensbrüchig, gegen die 
Kais. Majestät so unchristlich maasslos oppositionell handelnde kirchliche Vorsteherschaft anzuerkennen und 
ihr zu gehorchen ? Mit dem verübten Treubruch an unserem Bekenntnisse hat diese Vorsteherschaft auf-
gehört die unsere, d. h. die Vorsteherschaft der Evang. A. B. Kirche zu sein. Massen sich die welche 
unser Vertrauen zum Kirchenregiment berufen hat die Zwingherrschaft über unser Gewissen an, so können 
und dürfen wir ihnen nicht gehorchen die wir dies dem Lipt. Senioral-Convente in der hier angeschlossenen 
Declaration ein für allemal erklärten. Wir können und dürfen den Menschen nicht mehr gehorchen als Gott, 
und die welche unser Vertrauen himmelschreiend gemissbraucht, und darauf hin dass sie gesetzlich zum 
Kirchenregimente berufen sind, einen Zwangsgehorsam ganz dem Worte Gottes und des Elösers Jesu 
Christi wie auch unserem Bekenntnisse entgegen von uns zu fordern sich erfrechen, müssen feierlich und 
öffentlich gestraft werden, — uns aber verbietet das Evangelium Jesu Christi die gegen unsere Gemeinden 
übernommene Eidespflicht, unser Bekenntniss, unsere Hoffnung auf den einstigen Sieg über Sünde, Tod 
und Verdammniss solchen treubrüchigen Betrügern zu gehorchen, in deren Conventen Gott und Chris-
tus frech gelästert werden, und die aus unseren Kindern und unserem Volk durch ihre Gott, Gewissen 
und Religion verläugnende Autonomie das eine Letzte was wir in dem Jahrhunderte langen Martyrium 
noch erhalten haben unseren Glauben an den heiligen dreieinigen Gott, unsere Hoffnung auf den 
unendlichen Sieg der Wahrheit und an eine bessere Zukunft rauben, und uns so zur Verzweiflung trei-
ben wollen, bloss um ein über alle Vorstellung hinausgehendes Glaubens- und Religions-urbariuin her-
zustellen, die heilige Anstalt der Kirche zu einer verabscheuungswürdigen Kirchen-Corporations-Com-
massation zu bringen und diese dann im Staate und über den Staat zu allen beliebigen Gelüsten beliebig 

zu brauchen" sat. / 
Ugy-e bár, nem hitték volna uraim, hogy lehessen ember annyira vakmerő, miszerint a legma-

gasabb trón irányában tartozó kegyeletről megfelejtkezve, annyi valótlansággal és oly kevésbé válogatott 
kifejezésekkel Felséges uralkodója előtt úgy, mint Hodzsa megjelenni merészeljen, mert elnézve attól a mit 
folyamodásában mindnyájunkról szól, minden egyes adat, a melyre hivatkozik, nem egyéb mint puszta merő 
koholmány. Koholmány az, mintha ffzt-Miklós szervezkedni akart volna s Hodzsát csak az összeütközés ki-
kerülése tartóztatta volna vissza, én jelen voltam a kísérletnél s láttam Hodzsát tajtékozva a dühtől a meg-
hiusúlt kísérlet felett ; koholmány az, mintha egyházaink el lettek volna tiltva a gyülésezéstől, Szt-Miklóst 
kivéve, minden egyes egyház szabadon gyűlésezett és szabadon össze is jött ; koholmány az, mintha vala-
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mennyi iskolamestereink a főtisztelendő urnák felmondták volna az engedelmet, igaz sikerült Hodzsának 
némelyeket elcsábítani, de azok csak néhányan ; koholmány az, mitha azon községek a kiknek lelkészeik e 
folyamodást irták alá, őket erre felhatalmazták volna ; koholmány az, mintha maga Sz.-Miklós folyamodott 
volna, hiszen ezt jogosan csak a gyűlésből tehette, pedig maga Hodzsa panaszkodik, hogy nincs módjába 
gyűlésezni, szóval ezen folyamodásnak minden egyes mozzanata, minden egyes lehellete nem egyéb mint 
puszta merő koholmány. Ha O Felsége tudja, mennyi versatilitás rejlik ezen emberekben, Hodzsát legmaga-
sabb szine eleibe sem bocsátja. Ezen ember 1856-ban legnagyobb védője volt az autonómiának s legnagyobb 
ellenzője a pátensnek, 1859-ben cserben hagyta az egyházat és a pátens zászlói alá esküdött, Sz.-Miklóson 
egy autonom egyháznak a lelkésze, Sz.-Mártonban a patentalis superintendentia vikáriusa, Liptóba azt 
mondja „vigyázzunk, mert hatalmas és kitartó ellenséggel van dolgunk", Turóczban pedig ekként bátorítja 
táborát „ne féljünk, nincs is okunk félni, mert bennünket 600,000 szurony támogat. Bécsben Ő Felsége előtt 
aug. 6-án igy nyilatkozik" „die Gott und Religion verläugnende von Grund aus verdorbene Autonomie, wir 
wollen mit dem sogenannten autonomischen Kirchenregimente nichts zu thun haben, wollen uns aber der 
Pressburger Superintendenz unter dem Herrn Karl Kuzmányi anschliessen" s alig tér vissza Bécsből, a szó-
székről ilyeneket mond: „én az autonómiától soha elállani nem fogok, de azon kivül igyekezni fogok még 
azon egyházakat is, a melyek eddig szervezkedtek, az autonomiához visszaterelni", no ily magaviselethez, 
urak ! csakugyan nem kell commentár. Ily hamis feladások s Kuzmányinak folytonos insinuatiói, mintha a 
mi népünk a pátens mellett rajongna, de el lévén tiltva a gyülésezéstől, nincs módjában nyilatkozhatni, bírhat-
ták ő Felségét arra, miszerint biztosa által tudná meg, igaz-e, hogy a mi népünk ily morális pressio alatt 
szenved, s megvan-e népünknél azon hajlam, melynek nyilvánításában a gyűlések letiltása által gátol-
tatik. 

Szerény vélekedésem szerint ahhoz, hogy ő Felsége bizonyos körülmények iránt magánák leg-
magasabb tudomást szerezni óhajt, szólani valónk nincsen, nem is lehet, de igen is jogunk van mély fájdal-
munkat kijelenteni a felett, hogy a Hodzsa perébe kérelmezett segélyezés megadása ezen biztosi nyomozás 
eredményétől feltételeztetett, holott én szerintem bármily eredményeket szült volna ezen biztosi nyomozás, 
azok Hodzsa perére jogilag semminémü befolyással nem lehetnek, engedje t. e. e. hogy egy külön álló tárgyra 
kissé eltérhessek. 

O cs. k. Ap. Felsége múlt évi nov. 9-én kegyelmesen elhatározni méltóztatott, hogy azon egy-
házak, melyek az autonómiától a pátenshez és viszont a pátenstől az autonomiához térni akarnak, ebbeli 
elhatározásukat a volt superintendensnek egyszerűen tudomására juttatni köteleztetnek, és azon intézvény-
ben, a mely által Fábry úr kiküldetése tudtunkra adatik, szóról szóra ezek állanak : „liptómegyei némely egy-
házak azon folyamodására, miszerint nekik a gyűlések tartása megengedtessék, és a Hodzsa perébe hozott 
Ítéletek végrehajtása meggátoltassék, szigorú és pártatlan nyomozására, és a nov. 9-ki rendelet értelmébeni 
tárgyalása végett, Fábry István hétszemélynök küldetik ki." — Nem akarok én a nov. 9-ki legmagasabb 
rendelet taglalásába bocsátkozni, valamint hallgatással mellőzöm azt is, hogy azon intézvényből, mely 
által Vietorisz László úr Hlubokára küldetett ki biztosúl, ezen nov. 9-ki rendeletre való hivatkozás vé-
letlenül kimaradt, az az nem hagyatott meg Vietorisz úrnak, tudná meg Hlubokától nem volna-e szán-
déka visszatérni az autonomiához, valamint a Fábry úr intézvényében történvén hivatkozás a november 
9-re, meghagyatott neki hallgatag tudná meg Szent-Miklóstól, nem volna-e hajlandó szervezkedni, én ezt 
mind hallgatással akarom mellőzni, csak azt az egyet jegyezem meg, hogy igen is sajnosan esik, hogy 
a Hodzsa perében kérelmezett segélyezés megadása, ezen biztosi nyomozás eredményétől, vagy is attól 
feltételeztetett, valljon hajlandó-e Sz.-Miklós a nov. 9-ki rendelet által kijelölt útra lépni, a vagyis hajlandó-e 
Sz.-Miklós szervezkedni vagy pedig nem, holott én szerintem bár mily eredményeket szült volna is ezen 
nyomozás, bárhová is határozta volna el magát ezen nyomozás ideje alatt Sz.-Miklós, sem ezen ered-
ménye a nyomozásnak, sem pedig ezen elhatározása Sz.-Miklósnak Hodzsa perére jogilag semmiféle befo-
lyással nem lehetne. És pedig nem azért, mert valamint semmi törvénynek, úgy a nov. 9-ki rendeletnek sem 
lehet visszaható ereje, tovább nem azért, mert minden ember azon állás szerint ítélendő meg, a melyben a 
bünt elkövette, azonfelül azért sem, mert ő Felségének egyik igazgató kormányszéke Hodzsa bűnét oly 
tettnek ismerte el, a melyet a dunáninneni superintendentiának útján rendelt megfenyitettni, de végtére 
azért sem, mert különben soha semmiféle egyházfegyelmi vétséget megbüntetni nem lehetne, az autonom 
egyház lelkészeit nem, mert egyháza időközben szervezkedhetik, a szervezett egyház lelkészéét szintén nem, 
mert egyháza időközben visszatérhet az autonomiához. 

De ha mégis engedném tiszt. E, E. hogy ezen biztosi nyomozás eredménye Hodzsa perére be-
tolyással lehetne, akkor mi ennek csak örvendhetnénk, mert ezen eredmény, minden egyes pházisaiban, mi 
mellettünk szól. Mikor a Kuzmányisták ő Felségének folytonosan alkalmatlankodtak, és ö Felsége végtére 
a dolog mibenlétét tudni akarván, biztosát küldte ki, felfohászkodtunk a huszárnak azon ismerős imádságá-
val : Uram! nem akarom, hogy engem segits, csak arra kérlek ne segítsd ellenemet." Es a hatalmas Isten 
nagy kegyelme ez alkalommal meghallgatott bennünket, mert Fábry István ö méltóságában küldött mi ho-
zánk biztosúl egy tetőitől talpig becsületes magyar embert, méltó tagját azon legmagasabb areopágnak, a 

3* 
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melynek igazságossága előtt minden magyar ember tiszteletteljesen meghajlik, a ki katholikus létére egy-
házi tusáinknál érdekelve nem lévén, a legnagyobb pártatlansággal és a legkitelhetöbb szigorral ezen való-
ban kellemetlen kiküldetésben eljárt, s egyházunk belszervezetét, annak közjogi állásától fogva a disciplina 
legcsekélyebb részleteig annyira tanulmányozta, hogy én legalább ezentúl kétes esetekben soha többé 
Kleinra, de mindig csak Fábry Istvánra fogok hivatkozni, ezen kir. biztos úr megfogja mondhatni ü Felsé-
gének, hogy Hodzsának azon állítása ellenében, mintha a mi népünk a pátens mellett rajongna, saját egy 
házában kihallgatott majdnem más fél ezer tanút, és hogy ezen másfél ezer tanú között az autonomia ellen 
és a pátens mellett egy puszta hang sem emelkedett, el fogja mondhatni ő Felségének, hogy Hodzsának 
azon állítása ellenében, mintha egyházaink el lettek volna tiltva a gyülésezéstől, azt találta, hogy Sz.-Mik-
lóst kivéve, ilyféle tilalom soha nem existált, ellenében annak, mintha egyházaink oly gyüléstartásra kívánná-
nak engedelmet, a melyben törvényes főpásztorjuktól elesve, Kuzmányit valhassák superintendensüknek, 
azt fogja mondhatni, hogy ilyen egyházat Liptóban hasztalan keresett, szóval, elfogja mondhatni ö Felségé-
gének, hogy Hodzsa korántsem viseltetett azon jobbágyi alázattal, melylyel kell, hogy minden alattvaló fel-
séges uralkodója irányában viseltessék, mert elég vakmerő, elég szemtelen volt a legmagasabb trón zsámo-
lyánál koholmányokkal lépni fel, s hogy végtére Hodzsának koránt sincs annyi befolyása a népre, mint a 
minővel ő bizonyos körökben oly szivesen kérkedik és a mennyit neki ugyan azon körökben oly szívesen 
tulajdonitanak, elfogja mondhatni ő Felségének, hogy ezen egyházi visszály által, mennyire süljedett né-
pünknél a vallásosság, a becsületesség, a papirendnek a tekintélye, és az idegen vagyonnak a becsülése, el-
fogja mondhatni, hogy a gyalázatos „Dohovorok" és „Jánosikok"-féle röpiratok által, mennyire lázítják a 
különben becsületes, munkás, jó érzelmű tót népünket, a nemesség, a vagyonos osztály és az értelmisség 
ellen, elfogja mondhatni, hogy a társadalmi élet mezején a gyűlölet magva el vagyon hintve, hogy lazul-
tak a baráti és rokoni kötelékek és hogy ezen izgalom a magánycsaládok szentélyébe is elhatott. Urak ! 
egy római classikus a kornak erkölcstelenedését festeni akarván ezen szavakra fakadt : „non hospes a hos-
pite tutus", szegény, legkisebb sejtelme sem volt egyházi tusáinkról, különben azt mondta volna: „non pater a 
filio tutus." Urak! nem mesét, de egy hajmeresztő valóságot mondok. Hodzsa egyházában egy apa, ki fiával 
egy kenyéren él, véletlenül Kuzmányi mellett talált nyilatkozni, s a fiu ezen annyira megbotránkozott, 
hogy azonnal elment a szolgabírói hivatalhoz s bevádolta apját, hogy tolvaj, és urak ! ezen állapotok elő-
idézője, a sz-.miklósi lelkész, — kiről saját egyháza a kir. biztos előtt bevallotta, hogy akkor szűnt meg ezen 
egyház nyugalma, a mikor Hodzsa legelső ízben lépett az egyházba, és hogy a régi nyugalom csak 
akkint vezethető vissza, ha a consistorialis Ítéletek végre fognak hajtatni, — még mainap is birja a maga 
papi állomását. 

És most engedjék, hogy ezen hoszadalmas előterjesztésemet kissé összefoglalhassam. 
A nméltóságú m. kir. helytartótanács Hodzsa Mihály engedetlenségi nyilatkozatát az egyházi 

hatóság útjára utasította, vagyis ezt tevén, Hodzsát már akkor hallgatag elitélte. 
Hodzsa az idézést visszautasítja, a bíró tekintélyét megveti, illetékességét tagadja, magát 

előtte védeni nem akarja, a per állanyját tevő tárgyat szóval és Írásban constatálja, tehát maga ma-
gát ítéli el. 

Hodzsát elitéli ő Felségének nov. 9-ki rendelete is, a mely azon elvet állitja fel, hogy minden 
egyház addig autonom, a meddig a maga superintendenseinek fel nem mond, elismeri tehát Hodzsa perbe 
fogatásának helyességét, elitéltetésének igazságosságát, mert Sz.-Miklós mai napig Főtiszt. Geduly Lajos 
superintendens urnák rendületlen hive. 

Hodzsát elitéli az észjog, minden civilis törvény, minden egyházi kánon, valamennyi egyházi 
bíróság, és saját egyházának a hívei, elitéli a közvélemény, kárhoztatja a civilisatió ; pálczát tőr felette az 
emberiség, és ennyi elitéltetések daczára Hodzsa kitétele mai napig sem bevégzett tény. 

Urak! Archimedes csak egy pontot kívánt, a hova lábát fektethesse, és lehetségesnek véite ki-
emelését a földnek a maga sarkaiból, és mi nem birunk kimozdítani egy perduelis papot, holott a mi állás-
pontunk megingathatlan, t. i. a jus naturae és az 1791-ki 26-ik törvény. 

Es épen ebbe urak ! hogy Hodzsának kitétele mai napig sem bevégzett tény, rejlik az egyház 
sérelme, oly sérelem az, a mely egyházi alkotmányunkat s különösen bíráskodási önállóságunkat kétségbe 
vonja, s épen ezért szükségesnek tartom a tiszt. E. E. figyelmét mindenekelőtt e tárgyra felhívni s egész 
tisztelettel megkérni, hogy mindenekelőtt ez iránt határozni méltóztassék. Szerény véleményem szerint a 
módokban válogatók nem lehetünk, nekünk más utunk nincs, mint az a mely a trón felé vezet, s más eszkö-
zünk nincs, mint a kérelmezés ismétlése. Igaz, hogy eddigi felirataink, sőt személyes esdekléseink sem szül-
tek sikert, de ne felejtsük el, hogy utoL-ó kérelmezésünk óta a körülmények lényegesen változtak, birjuk 
t. i. ő Felségének egyházunk legfőbb felügyelőjének és védurának szentséges szavát, a melyre építenünk 
kell, mint a legerősebb kősziklára, hogy t. i. Fábry kir. biztos úr meghallgatása után, Hodzsa perére nézve 
legkegyelmesebben nyilatkozni fog. En ezen jelentést, mely a legfelsőbb helyre már is felterjesztetett, nem ol-
vastam, tartalmát nem tudom, de a nyomozás minden pházisát éber figyelemmel kisérvén s a körülményeket 
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és a nyomozó biztos úr rendületlen becsületességét ismervén, lelkem üdvességét köthetem le zálogúl, hogy a 
kir. biztos úr nem jelentett, nem jelenthetett egyebet, mint a mit én nekem per summos apices itt felemlíteni 
szerencsém volt. Ha mi tehát ezen előzmények után újból fogunk kérelmezni, kétséget nem szenved, 
hogy ő Felsége bennünket kegyelmesen meg fog hallgatni, s a restitutio in integrum be fog következni, 
a mely restitutio nélkül lehetünk mi Hodzsa ellenvéleménye daczára protestánsok is, keresztyének is, de ma-
gyar autonom protestánsok soha. 

ni. 
Méltóságos Zsedényi Eduárd urnák, a tiszai kerület felügyelőjének, az 

1863-ik évi egyetemes gyűlésen a felírás ügyében mondott beszéde. 

Főtiszteletü egyetemes gyűlés ! 

A magyar protestáns egyház szabadsága legszentebb adománya az 1790-ki törvényhozásnak, 
ezen egyház egy históriai factum, melynek a nyelv soha sem volt tényezője, mert arra, hogy valamely vallás 
ily nemű szabadságokkal felruháztassék, szükséges mindenekelőtt, miszerint hiveit közös alkotmány, közös ér-
zelmek, közös érdekek, a haladásnak és kifejlődésnek közös szüksége, egy együtt átélt nagy kor közös emlé-
kezései kapcsolják össze az ország többi lakosaival. A magyar protestáns egyház föltételezi ama jogbirtokot, 
melyet idő s történetek szentesitettek. 

Magyarországon tehát egy az autonom protestáns egyháztól idegen, semmi históriai előzmények-
kel, semmi positivitással nem biró, a lett dolgok sorában nem létező és soha sem létezett protestáns egy-
házat vagy sektát a patens ürügye alatt alapitani, kifejteni akarni, annyit tesz, mint felforgatni a históriai 
rendet, megsemmisíteni az 1790 : 26. t. cz. által biztosított autonomiát. Hol születtünk ? hol vagyunk ? mi 
amaz-egyházi forma, mely alatt élünk ? ITgy tudom, egyiránt távol állunk a korlátlan egyházi kényuraság-
tól s szintúgy a hierarchiától. A protestáns magyar egyház ellentéte mind kettőnek : presbyteriális egyház. 
Ennek alapeszméje az autonomia, ezt biztositotta az 1790: 26. t. cz. e nélkül a protestáns vallásnak nincs 
szabad gyakorlata. 

Véleményem szerint tehát a felírásban legelőször is elő kellene sorolni a dunáninneni superinten-
dentia által előadott tényeket és ezeknek nyomán alattvalói nyiltszivüséggel panaszt emelni O cs. kir. Ap. 
Felsége előtt, hogy az 1790: 26. t. cz. t e t t l e g m e g s z ű n t l e n n i , mert jóllehet ő Felsége maga ezt 
több ízben, mint vallásos alaptörvényt elismerni méltóztatott, jóllehet az 1860. május 15-én kelt legfelsőbb 
kéziratában a pátenst csak azokra szoritotta, kik azt önkényt minden rendeleteivel el akarják fogadni, jól-
lehet Liptó-Szt-Miklóson a hivek, az ö Felsége által kiküldött biztos előtt, egytől egyig a pátenst vissza-
utasították, sőt lelkészök, maga Hodzsa ur, elismeré, hogy a patens rendeleteihez többé nem ragaszkodha-
tik, mégis magas kormánya ezen községet autonomnak elismerni késik, a legfelsőbb egyházi törvényszék 
által Hodzsa ellen hozott ítéletnek végrehajtását meg nem parancsolja, miből az egyházi törvényszékek te-
kintetének csökkenése s az egyházi igazgatás rendes működésének lehetetlensége fog szükségkép kö-
vetkezni. 

A felirás második részében ő Felsége legmagasabb figyelmébe azon tekintetet ajánlom, melyet 
a p r o t e s t á n s e g y h á z p o l i t i k a i s e r k ö l c s i á l l á s á n a k á l t a l á n o s j e l l e m é b ő l merí-
teni kell. — Mikor valamely országban egy vallásos felekezet a monarchia vagy az uralkodó dynastia életelvei 
ellen törekedik, vagy a gravitatio csalhatlan törvényénél fogva, múlhatatlanúl, tudva vagy nem tudva oda 
csatlakozik — hol — bár az országon kivül, bár az ellenfélnél e gravitatió súlypontja vagyon, akkor igen 
is megfogható, ha az ily egyháznak híveire való befolyását korlátozza. De lélekisméretesen szólva, igy áll-e 
a protestáns-egyházra nézve a dolog ? szól-e a kormány eljárása mellett ez a politikai igazolás ? A magyar 
protestánsok O cs. kir. apóst. Felségében ismerik el és tisztelik legfelsőbb egyedüli felügyelőjüket, egyedül 
a honi törvényhozás rendeleteinek hódolnak, szabadságuk, jólétük, boldogságuk legszorosabb kapcsolatban 
áll magyar hazájuk boldogságával, a magyar korona épségével és ezen korona egyetemi érdekeivel erős 
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kapcsolatban magokhoz szorítják a Felséges fejedelmet, kire koronájokkal együtt az egyesült néperö gon-
dolatát is átruházták. — Ily egyház, ugy hiszem, számolhatna a kormány szives és őszinte segedelmére. Es 
mit lát ? hogy ama viszony, melyben a jelen kormány rendszere a protestáns autonom egyházhoz áll, azon 
hatás, melyet az egyházi ügyekre közvetlen vagy közvetve gyakorol, nem a szives segedelem kifejezése, 
de a folytonos küszködés mezeje. Ha az úgynevezett patentálistáknak szabad autonom egyház ellen, úgy a 
mint látjuk — fellépni, ha szabad ezen egyház jogának korlátozását sőt megsemmisitését a kormánytól kö-
vetelni, s igy implicite az mondatik, hogy ezen autonom egyház siatus-quo-jának az ö kárávali meg-
változtatására próbát tenni szabad, akkor kérdi a szóló : nem szünt-e meg tettleg a béke állapotja a protes-
táns egyházban? nem nyilik-e meg újra a harcz, melyet 1860-ban befejezettnek tekintett. 

Lényegesen különbözik az autonom egyház állása a patentalisták állásától. Arra nézve a béke-
kötések és az 1790: 26. t. cz. teszik a status-quo-t, mig a patentálisták status-quo-ja tulajdonkép nem is lé-
tezik, mert nem a pátensen alapul, de némely lelkészek változó véleményein. Ugyanis az 1859-ben kiadott 
patens 1860-ban a dunáninneni superintendentiában azon községekre szoríttatott, melyek a pozsonyi supe-
rintendentia nevezete alatt magokat a patens rendeletei szerint igazgatni akarták. Azonban ezen híveknek 
sem tetszettek a patens rendeletei, mihelyt azokat gyakorlatilag megismerhették. Az illető lelkészek, hogy 
hiveiket megnyugtassák, azt hitették el velők, hogy ők csakugyan autonomisták. Tehát oda felfelé azt hir-
detik, miszerint a nép a pátensért él s hal; — ide len pedig a híveknek azt mondják: ti nem vagytok pa-
tentálisták, koránt sem, ti vagytok az igazi autonom egyház fiai, mi nem a patens rendeletei szerint já-
runk el, de más superintendenst választottunk, mert egyedül igy kaphatunk pénzt a kormánytó1 egyhá-
zaink s magunk felsegélésére, egyedül ezen az uton szabadúlhattok a magyarosodás kedvetlenségeitől 
sat. Ezen status-quo mellett nincs egyetlen egy község a pozsonyi patentalis superintendentiában, mely 
szorosan a patens szerint lenne rendezve. Ezt oda fen nem tudják, de még hinni sem akarják, s mi-
kép hat az ily eljárás a népre ? Mit gondol lelkészeiről, midőn későbben csak ugyan a dolgok valódi ál-
lását megtudja ? Sirt ás a vallásosságnak, megsemmisiti a vallás szolgáinak tekintélyét, szolgaszerepre 
juttatja a híveket, indifferentismust szül, mert legszentebb vallásos érzelmei a materialismus tengelye kö-
rül forognak. 

Kifejtendő továbbá ezen feliratban az egyház azon aggodalma, miszerint ő Felsége magas kor-
mánya a felirás szavainak hinni nem fog, de legalább kételkedjen a protestáns egyházi ügyeknek eddigi 
felfogásán, tekintsen körül, ismerje végkép a dolgok valódi fekvését száraz miiétünkben, mert máskép 
soha ki nem bir lépni a pánszlávok fénykörének vajmi halvány holdvilágából. Tegyen különbséget egy 
vallásos felekezet állandó s valóságos érdekei s egyes hiveinek egoismusa közt és ismerje el valahára, 
hogy ennek tolakodó tolmácsai amazoknak nagyszerű fontosságát nem képviselhetik. Álljon bár mikép 
a patens ügye ő Felsége tanácsosainak politikai credójában, hogy ha az ellene s mellette szóló okokat 
vizsgálják, okvetetlen találni fogják, hogy a Monarchia érdeke soha sem javaihatja azt, miszerint a 
békekötések, törvények s három századok által szentelt jogoknak megsértésével, egynéhány nyug-
hatatlan lelkészeknek az elsőbbség adassék s ezen alapon ők ugyan ideiglenesen ragaszkodjanak a 
kormányhoz, de három millió protestáns elidegenítessék, nem javaihatja azt, hogy midőn az osztrák 
monarchia többi országaiban a Bachféle időszakból eredő rendeletekre sűrű fátyol vettetik, egyedül 
Magyarországban tartsa meg a protestáns patens elébbi erejét. Az 1790: 26. t. cz. azon elveket ala-
pitá meg, melyek nélkül nincs vallásos béke e hazában, e törvényt maga ő Felsége kötelezőnek el-
ismérvén, meg nem engedheti, hogy a patentalis lelkészek önnyereségüket a mások jogainak eltiprá-
sában keressék, az autonom egyház békéje s jövendője egyes tévelygők viszketegeinek alárendel-
tessék. 

A nagymélt. magyar kir. helytartótanács azt rendeli, hogy midőn valamely autonom község a 
patentálistákhoz át akar menni, vagy valamely patentalis község az autonom egyházhoz vissza akar térni , 
ebbeli szándékát egyszerű tudomás végett illető superintendensének bejelenteni tartozzék. Ezen rende-
let nemcsak a dunáninneni superintendentiának, a melynek kebelében létezik a pozsonyi pátensszerü 
superintendentia, de a többi superintendentiának is megküldetett és e szerint a tisztelt kormányszék 
azon nézetből indult ki, mintha a többi superintendentiákban is alakulhatnak patentális egyházak, mi 
az 1860. május 15-én kelt legfelsőbb kézirattal homlokegyenest ellenkezik. Mert ottan a többi supe-
rintendentiáknak régi határi visszaállíttatván, egyedül a pozsonyi s verbászi patentalis superintendentiák 
tartattak meg. A verbászi megszűnt, mert hivei egytől egyig visszatértek az autonom egyházhoz és igy 
csak a pozsonyi maradt. A patens rendeletei szerint ezen pozsonyi superintendentiához egyedül azon 
községek tartozhatnak, melyek az ottan körülirt határok közt feküsznek és igy a legfelsőbb kézirat 
szerint lehetetlen, hogy a többi superintendentiákban alakulhassanak patentalis községek, mert superin-
tendens nem létezik, ki azokat a patens értelmében igazgathatná. 

Ezen rendelet után azonban már hajnallik némelyek fejében a gondolat, sőt hir szerint már 
folyamodás is nyújtatott be, hogy Generalis patentalis superintendens neveztessék Magyarországban, 
bár a patens erről egy betűt sem mond, de ezt hatáskörüknek zsinórmértékéül venni, úgy látszik, a 



patentalis lelkészek utolsó gondjuk. E szerint ő Felsege legalázatosabban meg lenne kérendő, hogy kor-
mányát azon korlátok megtartására utasítani méltóztassék, melyek a legfelsőbb kéziratban a patenta-
lis ügyben szabattak s midőn az autonom egyház minden lépéstől óvakodik, mely csak messziről is 
megtámadásnak vétethetnék, viszont a kormány is védje az autonom egyházat azon megtámadások 
ellen, melyekben a patentalis lelkészek naponként elhatározóbb szerepet kezdenek játszani. 

Ha az egyetemes gyűlés a felírást ezen az alapon elfogadja, annak szerkesztése, az egye-
temes felügyelő és legidősebb superintendens elnöklete alatt, a többi három superintendensre és a négy 
egyházkerületi felügyelőre, az egyetemes jegyzői kar hozzájárultával, bizassék. 
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E jegyzőkönyv pontjai által közelebbről érdekelvék 

1. Minden egyházkerület: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 
11, 14, 16, 17, 18, 19, 20 , 22, 23, 24 , 
25, 26, 27, 28, 32, 37, 38, 39, 40. 

2. Elnök úr 9, 10, 41 . 
3. Mind a négy egyházkerület elnökei 9. 
4. Dunáninneni egyh. ker. 11. 
5. Iskolai bizottmány 15. 
6. Főiskolák igazgatói 15. 
7. Érettségi vizsgálati szabályok 16, 17. 
8. Tanári vizsgálat 14. 
9. Egyetemes egyházi törvényszék 18. 

10. Gyámintézet 6, 8. 21 , 35. 
• 11 . Pesti prot. theol. intézet 31. 

12. Zsinati választmány 36. 
13. Háji egyház 5. 
14. Jegyzők 10, 17, 20 , 22, 23 , 25, 26. 
15. Képezdék 11. 
16. Gróf Blankenstein György úr 9. 
17. Malatinszky Ferencz úr 9. 
18. Zsedényi Ede úr 19. 
19. Dessewffy Otto úr 19. 
20 . Bánó József úr 9. 
21 . Kubinyi Ödön úr 9. 
22 . Szopkó Márton úr 9. 
23 . Jamriska Péter úr 9. 
24. Kubinyi Eerencz úr 9. 
25. Kubinyi Ágoston úr 9. 
26 . Veres Pál úr 9. 
27 . B. Podmaniczky Frigyes úr 9. 
28 . Juhász Ferencz úr 9. 
29 . Justh József úr 9. 
30. Szilvay Károly úr 9. 
31 . Gróf Zay György úr 9. 
32. Draskóczy Gyula úr 9. 
33. Tessák Sámuel úr 9. 
34. Hollerung Károly úr 9. 
35. Radó Ignácz úr 9. 
36. Kis Sándor úr 9. 
37. Perlaky Dániel úr 9. 
38. Matkovits Tivadar űr 9. 
39 . Karsay Sándor úr 9. 
40 . Tóth János űr 9. 
41 . Pálfy József űr 9, 11, 14. 
42 . Tomka János űr esp. 9, 11, 14. 
43. Ulber Mátyás úr 11. 
44. Ebner Károly úr 11. 
45 . Kirchknopf Mátyás úr 9, 11. 14. 
46 . Nemessányi János úr 11. 
47. Hauszer Ernő úr 9, 11, 19. 
48. Jeszenszky József úr 11, 14. 

49 . Major Pál úr 11. 
50 . Fest Imre úr 9, 12. 
51. Tatay Pál úr 12 . 
52 . Linberger István űr 12. 
53. Maró thy János úr 12. 
54 . Miillner Mátyás úr 14. 
55 . Poszvék Keresztély úr 14. 
56. Lehr Endre úr 14 . 
57. Petrik János Jakab úr 14. 
58. Martényi Frigyes úr 11. 
59. Thierin g Károly úr 14. 
60 . Domanovszky Endre úr 14. 
61. Király Jós. Pál úr 14. 
62. Turcsányi Adolf úr 14. 
63. Malatidesz Sándor úr 14. 
64. Szemerey Sándor úr 9, 14. 
65. Schneller Vilmos űr 14. 
66. Boleman István úr 14. 
67. Lichner Pál úr 14, 33. 
68 . Fuchs Albert úr 14. 
69. Grisza Ágoston úr 14. 
70 . Czékus István úr 14. 
71 . Bartholomaeidesz János űr 9, 14. 
72 . Forberger Dániel úr 14. 
73. Hazslinszky Frigyes úr 14. 
74. Kramarcsik Károly úr 14. 
75 . Noszágh János úr 14. 
76 . Stenczel Hugó úr 14. 
77. Tillisch János úr 14. 
78. Hlavacsek Mihály úr 14. 
79 . Sziklay Ede úr 14. 
80 . Sehvarz Károly úr 14. 
81 . Hun fal vy Pál úr 14. 
82 . Palló Sándor úr 14. 
8 3 Fábry Pál úr 14. 
84. Hunfalvy János úr 14. 
85. Bauhofer György űr 14. 
86 . Lángli Mihály űr 9, 14. 
87 . Torkos Károly úr 9, 14. 
8 8 . Breznyik János úr 14. 
89 . Dürringer János úr 14. 
90. Greguss Gyula úr 14. 
91. Horváth Zsigmond úr 14. 
92. Prónay József úr 17. 
93 . Fárnek Dénes úr 17. 
94. Szontagh Kálmán úr 31, 39 . 
95 . Balassa István úr 31. 
96. Kanya Pál úr 37. 
97 . Tornyos Pál űr 40 . 
98 . Veesey Sándor űr 19, 42, 43. 
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