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Az ágostai hitvallású pesti autonóm 
szláv-egyház szenvedéseinek története 

a XlX-dik században.

V égé szakadván az 1848/ m- évi védelmi harcznak, a po- 
liticai vegyelemzés mámorában az önkény és setétség embe
rei nem csak a magyarnemzet kétoldalú szerződések, alap
törvények és békekötések által biztosított polgári alkotmá
nyára, törvényes úton keletkezett annak módja szerint szen
tesített, de általok ügyesen kiszemelt 1848-ik évi törvényekre, 
a legegyszerűbb s legolcsóbb municipalis rendszerre nézve 
tabularasat képzelvén, mindazt, mit az idő és őseink bölcse- 
sége századok alatt a környülményekhez és az idő kívánal
maihoz mérve alkotott, megszűntnek lenni nyilvánítván, a 
nemzetiségek egyenjogúsága ürügye alatt Szent István biro
dalma szétdarabolásához láttak. Sőt, hogy a bürökkel telt po
hár csordultig teljen meg, szinte békekötések és alaptörvé
nyek által biztosított két evangelicus felekezet állását és az
zal szoros összeköttetésben lévő lelkiösméret szabadságát, 
meg nem elégedvén az eddigi áldozatokkal, megtámadták, és 
mindent elkövettek, hogy azt fenekestől felforgassák. — Thun 
minister elől lobogtatta a pán szlávok zászlóját, azt nem csak 
a kárpátok csúcsaira, de még a magyar rubiconon, a Tiszán túl 
is a magyar alföld rónáira kitűzve, az alá hívta össze híveit. — 
Összesereglének a pan-szlavismus ipar-lovagjai, nagyba kez
űének izgatni és hogy az izgatok biztosítva legyenek, a nagy 
mester a pátenst bocsájtá ki, melyet a pán-szlávok iparlovag
jai magna chartának tekintettek, és ezen magna chartának örve 
alatt hozzáfogtak a nagy munkához és elbizottságukban a 
a medve.bőrre előre áldomást ittak. — Midőn az értelmiséget
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el félénkítve, a népet lenézve, és csak eszközül tekintve, ártal
matlannak gondolták, midőn már a szerencsétlen pátens követ
keztében a rendezéshez láttak, ime egyszerre fellép egy a poli
tikai küzdelmekben edzett férfiú tiszta keblű protestáns, min
den áldozatra kész, még martyromságra is, büszke öntudattal, 
bátran minden tartózkodás nélkül a pátens ellen kimondja az 
anatémát. Erre megdöbbent az iparlovagok serege, de még 
jobban, midőn az egész protestáns világ egy lobogó alá sietett, 
midőn nem csak az egész protestáns intelligentia, sőt a nép, 
csekély kivétellel, az alá sereglett össze, a catholicus egyház 
főpapjai- és kivált lelkes világi urai által is támogatva és buz
dítva. Hogy nagy munkájukat végrehajthassák cselszövények- 
kez és fondorlatokhoz nyúltak. Hogy a világtörténetében herost- 
ratesi névre szert tehessen, a fővezér perbe fogadta Zsedénvit 
és Mádayt, őket elmarasztaltatta s bebörtönöztette, mit köny- 
nyű volt a hatalmas ministernek kivinni, minekutána független 
birák nem léteztek, csak olyanok voltak, kiket eszközül bár
mire fellehetett használni. Tiszta keblű hitsorsosainknak be- 
börtönöztetése korántsem szült intimidatiót, sőt inkább felvil
lanyozta az egész magyarországi protestáns világot, bár tiltva 
valának a nyilvános egyházi gyűlések — azok folyvást tartat
tak, újabbnál újabb védők léptek fel egyformán mind a két 
protestáns felekezet részéről, folyvást, hol külön, hol együtt véve 
dús eredményű tanácskozások tartattak. — Tisza Kálmán, a 
tántoríthatatlan és tisztakeblű hazafi és szilárd jellemű protes
táns első nyilvános fellépése a pátens ellen volt, jeles felirat 
koronázta férfias fellépését. — A protestantismus régi bajno
kai, Palóczy László és Vay Miklós báró vezérletük alatt —■ a 
századok óta fennálló miskolczi avasi templomban tartott egy
házi gyűlésből, melyet még a katonaságnak közbejötté sem volt 
képes megakadályoztatni, melyre ezerenként seregiének össze 
a protestáns hívek, hatalmas felirat intéztetett ő Felsége eleibe, 
a magyar protestáns egyház történetében nevezetes okmányul 
szolgálandó. — Prónay Gábor báró, rövid idő alatt a két Pod- 
maniczky báró Frigyes és Ármin, és mások közreműködése és 
tevékenysége következtében az ágostai hitvall - i : • kezet elő
kelőit az egész országból, Pesten, egy a bálvány utezában levő 
tulajdon házában tartott tanácskozásra oly ■ - - ' : • k 
szehivni, hogy a rendőrség tevékenysége daeziri _ r r : -
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tott, határozatai kimondatván, végrehajtás végett széjjel kül
dettek, a rendőrség ép a tanácskozás illetőleg gyűlés befejezté
vel megjelent, a jelenlevőket összeírta ; többen a jelenlevők kö
zül vizsgálat alá kerültek, de minden rendelkezések s intézke
dések elégtelenek voltak a rra , hogy megrettentsenek; kiki 
igyekezett kötelességének eleget tenni, és alig van széles e ha
zában igaz protestáns, ki nagyobb vagy kisebb mértékben az 
akkori valóban nyomasztó és vészthozó időben, kötelességét 
ne teljesítette volna. — A református atyafiak nemzetiségük
nél fogva szerencsésebb állapotban lévén, csekély kivétellel a 
legnagyobb egyetértés uralkodott köztök. De annál nagyobb 
szakadás volt a különböző nemzetiségek miatt az ágostai hit
vallású testület körében. — A páns-zlávok vezérei, Hodzsa, 
Kuzmányi, Francziszczi, minden kigondolható fegyvert használ
tak fel, hogy a pátens elfogadását népszerűvé tegyék; sőt még 
oly helyeken is, a hol a nép a pátenst el nem fogadta, egyedül 
a helybeli lelkipásztor ragaszkodott a pátenshez, a nép akarata 
ellenére egy-két emberből álló presbyteriumot állítottak és az 
igy egyedül az akkori tisztviselők segítségével rendezett egy
házat a patentalis egyházak közé sorozták, A két protestáns 
felekezetnek úgy szólva tömeges fellépése nem semmisítette 
ugyan meg a törvénytelen pátenst, de sok tekintetben azt any- 
nyira megingatta, hogy sok hívek kijózanodtak tévedéseikből 
és az autonóm egyház kebelébe visszasiettek, kivált miután 
értésökre esett ő Felségének atyai szive sugallatából közrebo- 
csájtott abbeli leirata, hogy a pátens kibocsájtása által koránt
sem volt czélja a protestáns hívek lelkiismeretét akadályozni, 
vagy távolról is megszorítani akarni: ugyan azért megengedi, 
hogy azok, kik eleinte a pátenshez ragaszkodtak, meggyőződé
sűket követve az autonóm egyház kebelébe visszamehessenek.

A patentalistákra és azokkal szoros kapcsolatban levő 
pán-szlávokra nézve nagy csapás következett be, midőn a du- 
náninneni kerület ̂ részéről Geduly Lajos superintendensül vá
lasztatott meg. Az uj superintendens körutat és egyházi láto
gatást tévén, a nép nem százanként, de ezerenként jelent meg 
tiszteletére, elrémültek, összeomlottak és csekély töredékké 
törpültek a patentalis egyházak és bizton mondhatta Czézár- 
ral: veni, vidi, víci; a törpe töredékhez tartozók, többnyire csak 
a helybeli lelkészből és egy két elámított emberből állottak.



Geduly Lajos superintendens lelkes és tekintélyes fellépésének 
s folyvásti ébermüködésének legtöbbet köszönhetni, hogy a pán
szláv vezérek meglőnek akadályozva és a veszélyes ragadó 
nyavalya gyökeret nem vert. Hálával és elismeréssel tartozik 
Geduly Lajosnak az egész protestantismus, sőt teirtorialis s 
nemzetiségi tekintetben, az egész haza.

Sokkal szerencsésebb volt a bányai kerület Superinten- 
dentiája, de ez sem volt ment a pán-szlávismustól, — itt is 
találkoztak, kivált a lelkészek közt, kik a pátenst mindenféle 
ürügy alatt igyekeztek egyházukba behozni és becsempészni 
— szerencsére a nép mindenütt erősen ragaszkodott az auto
nómiához — még most is van, kivált a nógrádi esperességben, 
néhány pán-szláv, és a pátenshez vonzó lelkész, de a lelkes nép 
autonoin érzelmű lévén, nem mertek nyilván fellépni; de azért 
a legalattomosabb elleneinknek tekintendők; — voltak közöt
tük olyanok is, kik lelkiismeretüket áruba bocsájtották — ott 
van ugyan szobájukban Lutter képe, de Jellasich, Hajnau, 
Kuzmányi Moses püspök képei is ott diszknek a hires képcsar
nokban. — Kuzmányinak mint nem annak módja szerint vá
lasztott, de inkább kinevezett, s az ágostai evang. testület ál
tal el nem ösmert úgynevezett patentális superintendensnek ér
dekében állott, valamint hasonló érzelmű társainak is Pesten, 
mint az ország szivében, s közép ponton a pán-szlávismus zász
laját kitűzni, hogy innen annál könyebben és sikeresebben tör
vénytelen működéseit vezényelhesse és terjeszthesse. Pod- 
hraczky Józsefben emberére talált.

Podhraczky, mint az ágostai hitvallású pesti szláv-egy- 
háznak lelkésze, magához hasonló néhány pán-szlávval kezet 
fogva a pátens kihirdetése után, azt elfogadta, és kénye kedve 
szerint a presbitériumot kinevezte; az egyház hivei nyilvános 
többségének akarata ellen. Ezen erőszakos lépése által koránt
sem hozott be rendet az egyház kebelébe, de az egyenetlenség, 
viszálkodás és egymás elleni torzsalkodás magvát szórta el 
hivei között annyira, hogy az ezentúl tartott egyházi gyűlések 
az egymás elleni kikelésnek, sértegetésnek, sőt a mi hallatlan, 
testi bántalmazások színhelyévé fajultak ; az egyház szerencsét
lenségéhez hozzájárult méz Podhraczkynak erkölcstelen maga 
viselete i s ; nem csuda tehát, hogy a pesti szláv egyházat Pod- 
hraczki hivataloskodása alatt, ezyve szedelmes örvénybe5 -

8
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tette, melyből azt kirántani a buda-pesti esperességnek szoros 
evangyéliumi kötelessége volt. A buda-pesti esperesség elnök
sége a pesti szláv egyházat rendesen minden esperességi egy
házi gyűlésre meghívta, minekutána többszöri meghívására ki
vált Podhraczky meg nem jelent, de különben is annak alatto
mos fondorlatai felől többen az esperesség tagjai közül érte
sítve voltak, 1860-ik évi dec. 14-én tartott esperességi gyűlés 
alkalmával, kénytelen volt azt következtetni, hogy a pesti szláv 
egyháznak egyrésze az esperességtőli elszakadásra törekszik; 
ennek folytán az esperességi elnökség megbizatott, miszerint a 
kerületi utasítások értelmében, saját belátását követve, intézked
jék a netalán czélba vett elválás meggátlására; mind az el
járás módjának, mind idejének és eszközeinek megválasztása 
feltétlenül az esperességi elnökség belátására és tapintatára 
bizatván.

1861-ik évi aug. 16-án tartott esperességi gyűlés alkal
mával, az elnökség jelentette, hogy a pesti szláv egyház három 
tagja u. m. Ivanovics András, Krizsán Károly és Murarik Já
nos előtte megjelenvén, odanyilatkoztak, miszerint a nevezett 
gyülekezet egy töredéke által erőltetett elszakadási törekvé
sek a gyülekezet másik részének sajnálkozásával és ellenzésé
vel történnek, s hogy ők a gyülekezet számos tagjai által alá
irt kérelmet fognak e tárgyban az esperesség eleibe terjeszteni. 
Ezen jelentés örvendetes tudomásul vétetvén, felkéretett az es
perességi elnökség, miszerint az esetben, ha ily lépések csak 
ugyan történnének az előbbeni jegyzőkönyv utasításai szerint, 
belátása és tapintata szerint intézkedjék.

1861. évi sept. 5-én tartott esperességi gyűlés alkalmával 
az elnökség előterjesztette a pesti szláv ajkú testvér gyülekezet 
egyrészének, egy, SÍ eredeti aláírással ellátott folyamodását, 
melyben sérelmeiket előadván kérőleg. járulnak az esperesség
tőli elszakadási kísérletek, mint a gyülekezet megkérdezése 
nélkül bevezetett pátensnek következménye — csak egyház 
gyülekezetük némely tagjainak erőszakolása, fenyegetődzése és 
nyers kifakadása és a jobb érzésű többségnek terrorizálása 
mellett történtek; smint ilyennek az egyházra eddigelé is mind 
anyagi, mind szellemi káros hatással voltak ; jövőben pedig az 
egyház gyülekezetnek tökéletes elenyészését vonhatják maguk 
után. Ezeknélfogva az esperesség előtt esedeznek, méltóztatnék
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egy bizottmányt kiküldeni, mely az összehívandó conventen 
gyülekezetük ezen ügyét megvizsgálja s az egyházat ezen ne
hány bitorlónak és a pátensnek uralma alól felszabadítaná.

Ezen mind az eredeti tót szövegben, mind magyar fordí
tásban felolvasott folyamodvány tartalma az esperességi gyű
lés kebelében mély megindulást és a sajnos testvér-viszály fe
lett élénk fájdalmat gerjesztett s ezen szomorú helyzetnek, ha 
lehet végleges megszüntetése, a kibékités eszközlése és a gyü
lekezetnek az esperesség kebelébe visszavezetése határoz
tatok.

Egy bizottmány küldetik ki, mely az esperességi elnök
ségen kiviil még Kubinyi Ágoston, Füredy Lajos, Glos Sámuel, 
Szontagh Kálmán, Bauhoffer György, Kanya Pál, Hojtsy Sán 
dór és Palló Sándor urakból álland, utasittatván, miszerint 
meggyőződjenek a felolvasott folyamodásban előadott tényállás 
felöl, s különösen arról, hogy váljon a folyamodást aláirtak es- 
merték-e annak egész tartalmát? többségét képezik-e a tót 
ajkú gyülekezetnek ? vagy osztják-c az aláírtakon kívül még 
más gyülekezeti tagok is a folyamodvány tartalmát ? Ezen és 
egyéb ez ügynek felderítésére vezető előértesülések után a 
tót ajkú gyülekezet többségének óhajtását kiismervén, a kör- 
nyülményekhez képest a gyülekezet kebelében egyházgyűlée 
tartását és ebben a kedélyek kibékéltetését és az esperesség 
kebelébe visszavezetését eszközölje.

1862-ik évi február 27. és 28-ik napjain újra tanácsko
zás alá kererülvén a pesti autonóm szláv egyház ügye, minde
nek előtt felolvastatott az e tárgyban működő bizotmánynak 
jegyzőkönyve, mely szerint — 1861. évi october 24-én érte
kezletet tartván a helybeli tót egyház azon 51 kérelmezőjével, 
kik az autonóm egyház kebelébe leendő visszacsatoltatásért 
folyamodtak az esperességhez, minekutána az e tárgyban kelt 
határozat értelme tót nyelven megmagyaráztatott, egyúttal fel- 
szóllittattak a jelen volt tagok, nyilatkoznának őszintén, való
sággal aláirták-e ők a kérdéses kérelmet ? és komoly szándé
kuk-e az autonóm egyház kebelébe visszatérni ?

Minekutána a bizottmánynak ezen kérdéseire nemcsak igenlő 
válasz adatott az aláirók részéről, hanem egyszersmind újabban 
hét önálló gyülekezeti taggal szaporodott mindjárt ott az érte
kezlet alkalmával, az autonóm egyházhoz visszatérni óhajtók
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szarna. — Midőn továbbá az ez alkalommal szerzett tapasz
tala? szerint a szláv ajkú testvér gyülekezetnek már V*-része 
kívánja az autonóm egyházhozi visszacsatoltatását, a bizott
mány elhatározta: miszerint a gyülekezet elöljáróinak megvá
lasz tja  és az egyetértés kieszközlése végett a következett no
vember hó 17-én délután 4 órakor tót egyházgyűlést tartand. 
Ebben nemcsak a fentérintett folyamodás aláírói, hanem az 
egész tót gyülekezettel Podhraczky József lelkész is résztvenni 
megkéretett, azon bizalmas felhívással, hogy e gyűlést szószék
ről már 8 nappal előbb közhírré tenni sziveskeduék.

Felolvastatott ezután a bizottmánynak 1861. nov. 17-ki 
eljárását tárgyazó jegyzőkönyve, melyben’ előadatik, miszerint 
Podhraczky Józsefhez intézett felhívása feltöretlenül, sőt egy 
sértő kifejezésekben irt levél kíséretében küldetett vissza; egy
úttal azonban ugyancsak a bizottmány által kitűzött órára egy 
más gyűlést hivott egybe, melyben a bizottmányi elnökség ta
nácsából az autonóm egyházhoz visszatért tagok is megjelentek, 
sőt a többséget képezték, mit észrevevén a lelkész, ő és még 
nyolcz tagból álló patentális rész az ülésből eltávozott, azon 
kijelentéssel, mikép ez nem repdes közgyűlés, hanem csak szám- 
vizsgáló gyűlés volna. Ezek eltávozta után a visszamaradt 
többség ideiglenes felügyelőt választott s ünnepélyesen tilta
kozott az ellen, mintha ők a pátenst valaha elfogadták volna.

Mindezek kapcsában még bemutatta a bizottmány Pod
hraczky Józsefnek az autonómiát megtámadó gúnyiratát, s egy
szersmind jelentette, miszerint sikerült neki a szlávajku testvér 
gyülekezet azon tagjainak létszámát megszerezni, kik az egyház 
szükségeinek fedezéséhez tettleges segélylyel jár álnak; ezeknek 
száma tesz összesen 301-et s közűlök a bizottmány jelentése 
szerint immár eddigelé 246 tag az autonóm egyház kebelébe 
visszatérni nyilatkozik.

Ezek után az esperességi elnök Kubinyi Ferencz a gyű
lést komoly tanácskozásra és czélirányos intézkedésre hivta fel; 
azon örvendetes eseményt jelentvén be, hogy a pesti szláv egy
ház azon tagjainak száma, kik meggyőződésből a budapesti ág. 
hitv. autonóm egyház keblébe feltétlenül visszahelyeztetésiiket 
határozottan non csak kijelentették, de magukat autonómoknak 
is tartják, minekutána már autonóm felügyelőt és presbyteri- 
umot is választottak, eddigelé 246 tagra terjed, mint olya
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nokra, kik a lelkész évi lizetésébe és az egyháznak minden 
terheiben részt vesznek: ennél fogva a már autonómmá vált 
és a pesti szláv egyházban átalános többségben levő autonóm 
szláv hitsorsosainkat a jelen conventre meghívta, kik meg is 
jelentek, azokat névszerint megnevezvén, az esperességi gyű
lésnek bemutatta; — a gyűlés örömérzelmeit nyilvánította 
s z l á v a j k u ,  de valódi protestáns autonóm szivti és gon- 
dolkozásu hitsorsosainak megjelenéséért. — A bevett szokás 
szerint ezeknek kijelentése után a világi elnök Kubinyi Ferenez 
e fontos tárgy felvétele előtt a közelebb tartott convent jegyző
könyvének hitelesítését ajánlván, annak befejezte után a pesti 
ág. szláv egyház visszahelyheztetése tárgyában az esperességi 
bizottmány részéről készített tudósítást tárgyalás végett bemu
tatta. — Mielőtt ezen tudósítás felolvastatott volna, a világi 
elnök az e tárgyban kiküldött bizottság által működésében 
követett vezérelvekre a gyűlés figyélmét felhívta; hogy t. i. 
az esperességi kerületi és az egyetemes ág. hitv. gyűlések ha
tározataihoz és az azokban nyilvánított elvekhez hiven ragasz
kodván, az önkormányzási jog fen tartása szempontjából kiin
dulva, az egyház rendezését (mert abban, noha annak papja 
Podhraczky magát patentálistának vallja , és Kuzmányi a ki 
Bécsből, hazai territóriumtól idegen és autonómiánkra nézve 
incompetens helyről még most is intézkedik, ismeri el egyedüli 
egyházi főnökének és superintendensének, meg a pátens szerint 
sincsen nem is volt rendezve — anarchia uralkodik, — lelkész 
önkényt gyakorol, a hívek evangyéliomi buzgalma iránta nem 
csak csökkent, de végképpen megszűnt, mert visszaél hívei bi
zalmával, az irántai kegyelet a hívek részéről tökéletesen meg
szűnt, sőt már iránta gyülölséggel viseltetnek) magokra a fo
lyamodókra és az egyház híveire bízta.

A lelkész mint a pátenshez ragaszkodó és az autonóm 
budapesti esperesség, úgy szinte a lelkész és a szláv, magokat 
autonómoknak tartó hívei között íenforg > meghasonlás és sza
kadás elhárítása és keresztyéni szeretet és egyetértés és a 
fenforgó gyűlölet megszüntetése tekintetéből, a bizottmány a 
szláv hivek részéről, de a bizottmány jelenlétében ( tartandó 
conventre és annak kihirdetésére a szláv ügyben minden, ki
vált úgy, mint a szakadó pártbelieket, úgy nevezett patenta- 
listákat, és az autonóm esperesség keblébe magukat visszahe



13

lyeztetni kívánókat, sőt még magát a pánszláv érzelmű lelkészt 
is, ki minden bajnak egyedüli oka, meghívta, e szerint kibékü- 
lési szellemének és valódi evangyéliomi buzgalmának és nyílt 
szándékának jeleit adta. De a lelkész nem csak hogy a bizott
mány felszólítására nem hajolt, sőt levelét, a kiegyezkedés és 
valódi keresztyéni és felebaráti szeretet hangján irt hivatalos 
levelét, azon ürügy alatt, hogy ő tiltva van bármi néven neve
zendő a budapesti és bányai autonóm superintendentiától eredő 
határzatoknak vagy leveleknek elfogadásától, felbontatlanul 
visszaküldötte, bárdolatlan kifejezésekkel és méltatlan ráfogá- 
sokkal és rágalmakkal illetvén az esperességi bizottmányt, és 
annak szelíd és nyílt eljárását, sőt a mi több, a szláv autonóm 
felekkeli conveuticulumok tartásával vádolván a bizottmányt, 
— az autonóm szláv hívek Podhraczky lelkész által az 
napra, melyre a convent az esperességi bizottmány részé
ről ki vala tűzve, hirdetett eonventen megjelentek, mago
kat autonómoknak nyilvánítván, akkor felügyelőnek Zimányit 
választották meg; — erre Podhraczky nagy haraggal a szakadó 
vagy is a patentális párti kis töredékkel, összesen 9-ed magá
val a termet ott hagyta. Autonóm híveit feladta, mentségül azt 
hozván fel, hogy, mert eltávozott, azért az nem is volt convent, 
csak számadások megvizsgálására összehívott bizottmány, hogy 
csak a végett, nem pedig más tárgyak felvétele végett lett volna 
a convent hirdetve, és végtére, hogy azért távozott el, mivel azt. 
hitte, hogy ember halál fog történni. Ezekből kitetszik, hogy a 
lelkész akadályokat tesz, mire nincs feljogosítva., sőt ezáltal 
ő Felségének atyáskodó gondoskodását, mely szerint ő Felsége 
a lelkiismeret szabadságát biztosította, megsértette és folyvást 
sérti, ő Felsége szándoka ellen cselekszik. Ezeknek nyilvání
tása után a bizottmány jegyzője és előadója Szontagh Kálmán 
a tudósítást és annak csatolványait felolvasta, ki is minden 
észrevételekre és közbejött ellenvetésekre a dolog tényállásáról 
szinte pontos felvilágosítást adott. — A tudósítás és csatolvá- 
nyok felolvasása tovább tartott egy óránál. Ezután vette kez
detét a tanácskozás, a világi elnök szót emelt a tanácskozás 
kezdete előtt, azt mondván: „Bocsánatot kérek a tisztelt espe
rességi gyűléstől, hogy újra szólalok fel. A tárgy azonban, noha 
egy részről örömünkre válik, hogy a pesti ág. szláv egyház
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tagjainak, szeretett hitsorsosiuak és atyánk tutinak nyilvános 
többsége az autonóm egybázkeblébe visszajött és hogy tettleges 
visszakebleztetését sürgeti,és e felett nem lehetnem örvendenünk, 
hogy igaz ügyünk diadalát az autonómiára nézve ezen örvendetes 
esemény után a mai gyűlésünkön ünnepelhetjük; de más rész
ről el kell szomorodnunk, hogy találkozhatott széles e hazában 
egy protestáns ág. hivt. lelkész, mint Podhraczky, ki lelkész! ál
lásáról keresztyéni és felebaráti szeretetéről és kötelességéről 
annyira megfelejtkezett Ez ügynek ezen kellemetlen és komoly 
oldalát tekintve, megfog a tisztelt egyházi gyülekezet nekem, 
mint elnöknek, engedni, hogy lelki ismeretemet követve, távol 
minden ingerültségtől, egész komolysággal nézetemet nem 
irány adásul, mert hiszen a tisztelt gyülekezet bölcs belátásához 
képest legjobban tudja, hol a baj és miképen szükséges és mely 
irányban azon legczélszerűbben segíteni, — távol tehát, mon
dom, minden megelőző irányadástól; mint egyik csekély tagja, 
ezen egyházi testületnek szabadjon ezen valóban fontos tárgy 
felett előadhatnom nézeteimet.

A pesti ágostai szláv egyháznak jelenlegi állása annyiból ör
vendetes, hogy az eredeti autonóm állapotba visszalépvén, élvez
heti a protestáns egyháznak azon jogait, melyeket eldődeink va
gyonuk s vérük feláldozásával vívtak ki,de más részről elszomorító 
annyiból, hogy egy kis töredék van még most is ezen egyházban, 
mely a magyar protestantismus alap eszméivel meg nem férő el
vekhez ragaszkodván, elszakadt az autonóm egyháztól. Ezen álla
pot annál inkább elszomorító, hogy az elszakadt párt csak egy 
pár egyénekből áll s a kis töredéknek élén a helybeli lelkész 
van.

E bajon segitni kell, vagy a pártok egyben olvadása vagy 
azoknak egymás téli végképeni elkülönítése által, az olső eset
ben engedni kell a minoritásnak, mert

1. Egyházi rendszerünk alapján a majoritás határozván, 
a minoritás köteles fejet hajtani.

2. Az autonóm egyház visszafoglalta azon jogokat, mely- 
lyeknek paizsa alatt hazánkban a protestantismus fejlődött, gya
rapodott s mostani virágzását elérte. Ez tehát a törvényes egy
házi téren áll, de

3. Elfoglalta ezen tért királyi engedelem mellett is, mert 
a januáriusi rendelet a lelkiismeretet erőszakoltatni nem akar-



vin. megengedte, hogy az egyházaknak tetszésükre bizatik az 
autonóm állapotba visszalépni.

4 Hazánkban levő protestáns egyházak, csak a hazánk- 
: an létező 4 superiutendentiák egyikéhez tartozhatnak ; azon 
gyház, mely ezen superintendetmak egyikehez nem tartozik, 

de az országon kün levő superiutendeutiáknak kiegészítő része, 
az megtagadta a magyarországi protestantismus alapeszméit, 
■ zi'zerét s törvényes állását, nem magyar protestáns egyház; 
nem osztozik a magyar protestáns közegyház jogaiban, s így 
egy külön protestáns egyházat képez.

5. Ennélfogva, a protestáns közegyház jogaiban csak azon 
egyház részesülhet, mely a köz egyház elveihez ragaszkodik, ez 
pedig egyedül csak autonóm egyház lehet.

Miután tehát csak az autonóm egyház az, mely a magyar 
protestantimus elvein alapszik, az autonóm egyház az, melynek 
jogi állását a hazában őseink vivták ki, — igen világos, hogy 
patentalis egyházak a magyar protestantismus eleitől, eredeti 
rendszerétől és szellemétől eltérnek.

A patentalis egyházaknak tehát vagy egybe olvadniuk kell 
az autonóm egyházakba, vagy külön egyházakat kénytelenek 
képezni.

Pesten a szembetűnő majoritás az autonóm állapothoz 
ragaszkodik, ha tehát a patentalis töredék abba akar bele ol
vadni, örömest fog elfogadtatni, ha nem akar bele olvadni, ké
pezzen egy külön egyházat, de a régi alapítványokban nem ré
szesülhet, mert azok az autonóm egyház számára tétettek.

Ezen elnöki beszéd után az elnök a tanácskozás könnyí
tése és hogy az annál biztosabban eredményre vezessen, úgy
mond : szükségesnek látná, hogy ha a tanácskozás megkezdése 
előtt az ügyre vonatkozólag némely főkérdések az általa kije
lentett elvekhez és a szláv ajkú autonóm hívek folyamodásá
hoz képest kijelcntetnének; — elfogadtatván az elnökségnek 
ebbeli indítványa, az ügyet illető főkérdéseket, melyek felett 
határozni szükséges, ckképen állította fel.

1. A pesti szláv egyház általános többsége visszakivánná 
magát helyheztetni az esperesség keblébe, ez örömmel fo
gadtatván, autonóm egyháznak nyilvánítássék és bányai supe- 
rintendentia kehiébe visszahelyeztetnek jelentessék ki.

15
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2. A szláv egyház autonóm része provisiót kívánván, 
van-e annak helye, hogy administrator neveztessék?

3. Podhraczki magát mint lelkész lehetetlenné tette, ha
sonló esetben a lelkész ellen per szokott indittatni ad amissi- 
onem officii, — az autonómok e részbeni szándékukat a folya
modó levélben ki is jelentik, — ők az actorok — miképen 
kíván a tisztelt gyülekezet e részben intézkedni ? vájjon he
lyes-e? — ha igen, a dolog tényállása megvizsgálására kell-e 
bizottmányt és egyszersmind esperességi consistoriumot kine
vezni ? ? ?

4. Podhraczky által kinyomatott gyalázatos röpirat érde
mes-e az esperesség részéről a figyelemre és némi inputatióra ? 
ha igen, mennyiben ? Ezen röpiratra megjegyzi az indítványozó 
elnök, hogy a szláv autonóm hívek, kiknek bizalmával dicse
kedhetik, hozzájővén figyelmeztették, a kiadandó röpiratra azt 
ajánlván , hogy annak betiltását a rendőrségnél sürgetendik. 
mert úgymond, a mint értésünkre esett, abban az autonóm egy
ház Székács Superintendens és ellenem, mint esperességi fel
ügyelő ellen, elferdített rágalmak foglaltatnak. Én természete
sen ajánlatukat el nem fogadtam, sőt kijelentettem, hogy bele
egyezésem nélkül a rendőrségnél lépést ne tegyenek, engedje
nek szabad tért Podhraczky lelkész úrnak nagyszerű tervének 
kivitelére — azt mondván nekik, hogy azon röpirat a szláv 
autonóm híveknek inkább használni, Podhraczky urnák minden 
esetre ártani fog. — Podhraczky röpirata kibocsájtására a 
rendőrség részéről adandó engedelmet be nem várva, azt enge- 
delem nélkül kinyomatta, és egyik kive Bohurád által a város
ban kiosztogattatta, én is kaptam, mások is kaptak példányo
kat, valamint ezúttal a tisztelt esperességi gyülekezet is a fo
lyamodó hívektől, a mint ez által felolvasott magyar fordításból 
annak tartalmát fájdalommal és sajnálattal értettük.

5. Végtére a szláv egyháznak jövendő megmaradásáról és 
javainak biztosításáról szükséges leeud intézkedni; — superin- 
tendentialis egyházi látogatás végrehajtandó; pénzei biztositan- 
dók, — a matriculak általveendők; — az illetők számadás alá 
vonandók.

Ezen pontok kijelelése után megkezdetett a tanácskozás.
Glosz jogi szempontból kiindulva: elörebocsátva , hogy az 

autonóm »zláv egyház tagjainak általános többsége constatirozva
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vau, hogy autonómokul nyilvánitassauak, rögtöni intézkedés 
és az egyházi törvények alkalmazását sürgette.

H u n  fa l  vy P á l  nem lehetvén a kérdések kijelölésére 
nézve az elnökséggel egészen egy véleményen, az l-ő kérdést 
ékként tűzi ki, hogy a bizottmány tapintat teljes eljárása helye- 
seltessék, azután nyilvánitassanak'a folyamodók autonómoknak, 
ő azonban még egyszer kivánná egy conventre összehivatni mind 
a két pártot és a kiegyezkedést megpróbálni.

B a uh  o fé r  budai lelkész ezt pártolta világi hatalom 
közbejötté mellett minden lehető scandulmnok elhárítása végett.

Ezen indítványt a világi hatalom közbeszólására nézve a 
szláv egyház autonóm részének ideiglenesen választott felügye
lője, Zimányi is pártolta.

H u n f a l  vy J á n o s  az elnökség által kijelentett elvek 
alkalmazását szükségtelennek tartja, úgymond azonban: még 
egyszer kivánná megpróbálni az autonóm egyház általános 
többségének constatirozását a bizottmány részéről.

F a h i n y  i cs. kir. tanácsos és septemvir, nehogy úgymond 
a formalitásokba akadjanak fel (alkalmasint azt értette: ha per 
non putarem valami ürügy alatt a világi hatalom bele avatkoz
nék) minthogy a convént, melyen a szláv autonóm felügyelő 
megválasztátott, nem volt egyenesen e végre kihirdetve, a hatá
rozat is, melyben az osperességhezi csatlakozás és az autonómia 
elfogadása kimondatott, már a szláv lelkész eltávozta után ho
zatott meg, egy oly couventnek tartását sürgette, melyen mind 
a két fel jelenne meg, és a felek közti kibékűltetés még egyszer 
próbáltatnék meg; egyébiránt a világi hatalomnak felhívását 
mig csak lehet, elmellőzendőnek véli.

B a l a s s a  I s t v á n  az elnökség által kijelentett elveket 
és kitűzött kérdéseket pártolván, a tanácskozást Hunfalvy Pál 
által a bizottmány irányában kijelentett helyeslés előre bocsáj- 
tása után kitűzött pontok szerint folytatandónak vélte, és jogi 
szempontból kiindulva, a eanonok, az egyházi törvények rögtöni 
alkalmazását sürgette az új és még összehívandó szláv convent- 
től nagyobb eredményt az eddiginél nem várván, kijelentette, 
hogy majoritásban lévén a szláv egyház autonóm része, a mi
noritás köteles magát annak alávetni.

H e c k e l ,  I v a n o v i c s ,  mint a szlávegyház tagjai,mint 
az autonómiához ragaszkodók, az administrator kinevezését síit-
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gették, az első annyival inkább, mert a szláv hívek értvén a: 
autonómokat, már rég óta egyházi v íg asz ta la in  részt mem ve
hettek, mert Podkraczkyt annyira gyűlölik, hogy k észebbek 
némelyek 20 mértföldnyire elmenni egy szláv predicatió kedvé
ért, mintPodhraczky predicatióját meghallgatni. Az autonómok, 
úgymond többször kiakartak békülni papjokkal, de ő fenyege- 
tődzések között őket bárdolatlanúl visszautasította s legfelsőbb 
helyen rágalmakkal illette, sőt az utolsó nagy conventen, melyei. 
130 autonóm szláv hivek jelentek meg, minekutána a gyaláza
tos röpirat tartalma a szláv közönség tudtára esett, a gyűlés 
előtt számos szláv asszonyok jelentek meg seprőkkel és póznák
kal, azon szándékkal, hogy Podhraczkyt a papiakból kifogják 
hányni, ha a férfiak úgymond gyávák, ők fogják az egyházat 
gyűlölt lelkészüktől megszabadítani. A convent tagjai közűi 
nagyobb scandalum elhárítása tekintetéből, számosán az asszo
nyok elébe mentek, sikerűit is őketjfeltett szándékuktól vissza
tartóztatni. Ezek után könyörgött azonnali hathatós intézkedé
sekért.

I l l é s  jogi szempontból kiindulva helyeseli az elnökség 
által kijelentett elveket, a bizottmány helyes eljárását, a tényeket 
constatirozva, és az ügyet elég érettnek tartja arra, hogy az 
esperesség végképen és rögtön alkalmazza az egyházi canonok 
értelmében a törvényeket, ő nem látja által, miért kellene ezen 
ügyet elhalasztani, annyival inkább, hogy az esperesség felelős 
a kerületi és még inkább az egyetemes gyűlésnek.

F ő t i s z t e l e n d ő  s u p e r i n t e n d e n s  S z é k á c s  
üdvösöknek vallja ugyan az elnökség által kijelentett elveket, 
helyesli a bizottmánynak tapintat teljes eljárását, ezt z.-ig di
csérendőnek tartja — annak idejében az egyházi törvények al
kalmazását a kijelentett elvek értelmében szinte szűk;égősnek 
és helyesnek nyilvánítja ugyan, de hivatkozva Fabinyi cs. kir. 
tanácsosra, azoknak alkalmazását még most elhal asztandók- 
nak vélné; pártolja tehát Fabinyi indítványát a szláv convent 
még egyszeri megpróbálására nézve, azon hozzáadással, hogy 
erre mind a szakadó, vagy is patentális töredék, mind pedig az 
autonóm rész, sőt maga Podhraczky is hivassák meg.

S z o n t a g h  K á l m á n .  Az haszontalan törekvés, a ki 
az esperességi elnökség hivatalos levelét felbontatlanul vissza
utasító ta és keresztyéni kegyelettel teljes eljárását törvény:--
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len attentátnak bélyegezte, a ki híveit autonóm barmoknak és 
disznóknak nevezni nem iszonyodott, az nem hiszi, hogy a con- 
venten megjelenjen. Ő az elnökség elveit pártolva, rögtöni in
tézkedést kíván.

Ezek után a világi elnök, úgymond, kimondhatná ugyan 
a többséget a szólók és felkiáltások után, de a vélemények elté
rését, a tárgy tökéletes ki nem merítését, — de különben is 
már 9 felé járván az óra, következőleg későre haladván az idő, 
a tárgy fontosságát tekintve, talán nem ártana egyet aludni, 
gondolkodni és ezen fontos és valóban komoly ügy feletti ta
nácskozás folytatását a holnapi napon esteli 5 órára kitűzni, 
mely indítvány egyhangúlag elfogadtatván, az ülés eloszlott.

Reánk virradván a f. hó 28. napja délutáni órákban az 
egyház tagjai közül az elnök közbejöttével a gyűlés előtt ta- 
nácskozmány tartatott, mint minden hasonló magán tanácsko
zások, többnyire bizonyos megállapodás nélkül mennek széjjel, 
úgy a jelen tanácskozmány is eredmény nélkül ugyan oszlott 
széjjel, de az eszmecsere minden esetre igen érdekes és hasz
nos volt és némi befolyással a határozat hozatalára. Esteli 5 
órára lévén kitűzve a gyűlés folytatása, valamint az első 
napon, úgy ezúttal az esperesség tagjai szép számmal jelen
tek meg.

Megjegyzésre méltó, hogy ezen gyűlésen a szláv egyház 
autonóm tagjain kívül, a szakadó, vagyis patentális párt egy 
tagja is megjelent és a mint a tanácskozás folyamából kitet
szik, a tanácskozásban is magyarnyelven, még pedig elég szaba
tossággal és meglehetős magyarsággal szólva, részt vett; — 
ez egy halavány arczu fiatal ember, úgy látszik, ha nem is fa- 
natisált, hanem rögeszmékkel és sok tekintetben ferde felfogá
sokkal infascinált egyik tagja a szakadó patentális töredéknek, 
egyszersmind a patentalis egyház jegyzője is.

Az elnök a tanácskozás főmozzanataít, a kitűzött kérdések 
és általa kijelentett elvek mellett és azok ellen felhozott vélemé
nyeket összefoglalva nézeteit, írásba foglalta, írásba azért, mi 
első tekintettel szokatlannak látszik, mert hiszen gyűléseinken 
élőszóval szoktuk véleményünket előadni, nehogy valaki idővel 
szavait félre magyarázhassa, de különben is mint elnök, őt 
illeti leginkább a felelősség (litterae seriptae nanent), a

2*
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mi nem váratlan dolog, az is történhetnék, napi renden lévén a 
delatiók, valaki egy delatióval vigasztalná meg, ő a válassza, 
azonnal készen lehessen, ő mindenesetre történjék bármi, ura 
lesz állításának, egy szóval beszédének. Ennek előre lett b : - 
csájtása után ekképen folytatta beszédét:

„Ezen fontos és komoly tárgy vélemény különbséget elő
idézhet ugyan, de egyetértésünket és egy czélra törekvésünk-;: 
nem zavarhatja meg. Én elnöki tisztemnél fogva a többségűéi 
engedni, a többség határozatához képest azt határozatként ki
mondani szoros kötelességemnek ismerendem; de méltóztapaiak 
megengedni, hogy nem csak mint elnök, de mint e g y s z e r i  
ezen esperességnek egyik igénytelen, de független tagja, néxaa- 
met még egyszer előadhassam “

„A pesti szláv egyház általános többségének, mely tcíyw 
meggyőződésből autonóm lett, az esperesség előtt f r e f f i  
visszahelyheztetési ügye életkérdés, — életkérdés nem csak l 
szláv egyházra, de az esperességre, sőt az egész magyar. rtzxrl 
kivált ágostai protestantismusra is.“

„ É l e t k é r d é s  a s z l á v  e g y h á z r a ,  mer; t-tnak 
megmaradásáról és fentartásáról, következőleg egy er
kölcsi testületnek életéről van szó. — A szláv egyházba t#  
ságos anarchia uralkodik, nincs személy és vagyon in w á fc  a  
lelkész röpiratában agyonveréssel fenyegetődzik. .. ; n i n d f c  
is bizonytalan, a hívek és lelkész között a legnagy k 
sonlás jött létre, és erre egyedül a lelkész szolgálták® aMft- 
mat, ki folyvást a bosszúállásnak és rósz a k a ra tu l jc iö l a ra  
ki vele ki békülni kívánó híveit magától eÍTa: z:::~ j. s  c ríd ta i 
tekintetben mint lelkész, magát lehetetlenné tette. 1 M k  ré
széről elkeseredés fejlődött ki, és ezen elkeseredés, a r ik  *«t- 
tönnő, a lelkész hallatlan gúnyirat a idéz;- ele z eiy a nania»- 
ratnak és bosszuállásnak valódi tűkre, és a r r ^ L - m  
egyik méreggel telt gyümölcse, elegendő :• e-Aísr.
hivatalából megfosztassék. A hivek elkeser:: se wuimarjm  
érte, melynek szomorú következéseit kiszár^;,ír. le *  kaeC. tr 
elháritani nemcsak felebaráti, de keresztyen; t ;  rzuzaiiac egy
házi kötelesség — az elkeseredés könynyen e.s~,u~hMi-s s k  c- 
térést idézhet elő, — ők egy' tátongó örveay a d u  » r t ' i r  
melybe akarva nem akarva bele sodortatnak _ i s a e r t  
nem tehetnek. Segítséget az esperesség:: . ? vs >:\am
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mai fordulnak az esperességhez, nemcsak viszont! bizalmat, de 
czélirány os intézkedést várva várnak/'

A p e s t i  á g o s t a i  s z l á v  e g y h á z  ü g y e  é l e t 
k é r d é s  az  e s p e r e s s é g r e ,  s ő t  az  e g é s z  m a g y a r -  
o r s z á g i ,  k i v á l t  á g o s t a i  p r o t e s t a n t i s m u s  n é z v e  
i s. — Elhagyatva, sőt üldöztetve lelkipásztoruktól, segítségért 
az esperességhez egész bizodalommal folyamodnak, — bizalom 
viszonti bizalmat igényel; — egyházi ügyben, a milyen a jelen 
első competens bíróság, első fórum az esperesség, melynek 
hivatása sőt kötelessége adandó esetben az egyház canonai, tör
vényei szerint bölcseséghez képest, czélirányosan intézkedni. 
Az esperesség hűn ragaszkodva az egyetemes gyűlés által kije
lentett elvekhez és határozatokhoz, elfogadta a folyamodványt, 
bizottmányt küldött ki, ez a dolog tényállását constatirozta, sőt 
a tegnapi napon tapintat telyes eljárása a tisztelt esperességi 
gyülekezet részről, helybehagyást nyert; most már, midőn a 
tényállás maga valóságában élőnkbe terjesztetik és azt többé 
kétségbe hozni nem lehet, az intézkedés nem maradhat el, az 
ügy annyira kifejlődött, hogy az események rohama rögtöni 
intézkedést igényel. — Nem intézkedni, vagy félig intézkedni 
annyit tenne, mint nem csak következetlenségbe esni, az espe- 
rességnek maga magát compromittálni, sőt magát az ügyet 
elejteni. Ettől, azt tartom, távol van az esperesség. Az esperes- 
ségnek vannak jogai, de kötelességei is — joga intézkedni, köte
lessége előforduló esetekben a törvényeket alkalmazni az egyház 
biztosítása tekintetéből. — De az esperesség felelősséggel is 
tartozik a kerületi, mint felebbezési, és az egyetemes, mint leg
főbb bíróság irányában. — Nem intézkedni annyit tenne, mint 
az ügyet elejteni, — a szláv egyház fel vala szólítva a bizott
mány részéről autonómiánk szelleménél fogva a többség kivívá
sára, felderítése és az egyház berendezésére; az megtörtént, az 
egyháztól több vívmányt nem követelhetünk; az ezentuli intéz
kedés az esperesség és annak organanumai teendője, sőt a 
mennyiben felfüggesztésről van szó, az illető főlelki pásztor, t. i. 
a superintendens rögtöni intézkedése múlhatlanul szükséges.

Vannak, kik formalitásokon akadnak fel, még egy egyházi 
gyűlést kívánnak a szláv egyház részéről, — helyesen monda
tott a tegnapi gyűlésen, hogy összes gyűlés tartása, melyen t. i. 
a pátenshez ragaszkodó töredék is megjelennek, kivihetetlen. A
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szláv egyház tagjainak általános többsége, a szláv autonóm 
egyház több rendbeli jegyzőkönyvei, kivált a legutóbbi össze- 
irási lajstrom szerint eléggé igazolva van. Az általános többség 
bebizonyitására bővebb próbákra szükség nincsen. Igaz, hogy a 
mostani körülmények között nagyon néznek a formalitásokra, 
sőt fájdalommal legyen mondva, azokra sokan nagyobb súlyt 
fektetnek, mint a dolog lényegére, és e miatt többnyire az ügy 
eldöntése vagy sok időre halasztatik el, vagy elmarad, mig az 
események azt ki nem vivják. De e tekintetben is egész óvatos
sággal és a szükséges formalitások megtartása mellett járt el 
a bizottmány. A világi hatalom beavatkozását elég ügyesen ki
kerülte, minekutána az egyház belelrendezését a szláv egyház 
autonóm többségére bizta. Formalitások miatt a fenforgó ügyet 
feláldozni nem lehet -- nem szabad. Ha valaha a jelen esetben 
múlhatlanúl szükséges a rögtöni intézkedés, még pedig világos 
és a canonok értelmében határozott intézkedés. Fél-intézkedés 
csak kártékony hatást idézne elő. Félintézkedés volna, ha a to
vábbi eljárás ezentúl is a szláv egyházra bizatnék. — Némely- 
lyek talán világi beavatkozástól vagy talán annak roszalásától 
tartanak. Ha canonainkhoz és autonóm egyházunk állásához 
szorosan ragaszkodunk, akkor csupán kötelességünket teljesí
tettük, törvénytelenséggel nem vádoltathatunk. Mig egyházi 
téren a canonok és százados szokásainkhoz képest az egyház 
érdekében működűnk és intézkedünk, addig a világi hatalom be
avatkozásától ne tartsunk. A világi hatalom részéről, mit jelen 
esetben távolról sem tehetek fel, netalán közbejöhető beavat
kozásnak annak idejében, minekutána az ellen fellépni hatal
munkban nem áll, sőt szándékunkban sincs, engedni fogunk. A 
világi hatalom lehető beavatkozása nem oly rémkép, mint a 
hogy az első tekintettel látszik. — De ennek mi protestánsok 
századok óta kivoltunk téve, és jelenleg is minden autonómiánk 
és ő Felségének lelkiismeretünket biztositó királyi szava 
mellett is ki vagyunk téve. -  Állhat azon észrevétel is, hogy 
Podhraczky lelkészt egy láthatatlan kéz támogatja. — Ő neki 
az izgatás évek óta elnézetik, és a bűn felemelkedett fővel sza
badon jár és zsarnokoskodik szerencsétlen hívein. — Ha ezek 
és hasonlók nem tartóztattak bennünket vissza szent ügyünk 
védelmétől, midőn t. i. százados autonómiánk kétségbe hozatott 
annál kevésbé van ok jelen esetben, hogy a canonokhoz szór -
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san ragaszkodva azoknak értelmében erélyesen ne intézkedjünk. 
Felfíiggesztetvén és ad amotionem officii perbe idéztetvén 
Podhraczky, — vagy közbej ő a világi hatalom beava tkozása, 
vagy nem. Ha igen, akkor a világi hatalomnak engedve, helye 
lesz a felszólalásnak és teljes meggyőződésem, hogy ő Felsége 
felügyelési’jogánál fogva a kanonok és törvények értelmében 
részünkre igazságot fog szolgáltatni, annyival inkább, mert 
májusi rendelvényében a lelkiismeret szabadságát biztosítani 
méltóztatott. Elmaradván a világi hatalom beavatkozása, a per 
le fog folyni és a bíróság kimondandja ítéletét. Mi pedig nyu
godt lélekkel nyujtandjuk be tudósításunkat a kerületi és 
egyetemes gyűlés eleibe, azoktól minden esetre, helybenhagyá
sát várandók, — ellenkező esetben ha félsz egen vagy épen 
nem intézkedünk, egyházi felsőbbségünktől t. i. az egyetemes 
conventtől, csak roszallást, a szláv hívektől pedig bizodalmat- 
lanságot várhatunk: az elsőt elhárítani, az utóbbit t. i. a szláv 
hívek eddigeli a legnagyobb mértékben nyilvánított bizalmát 
ezentúl is fentartani, azt tartom, érdekünkben á ll; érdekünk
ben áll, hogy szláv atyánkfiái keblében, eljárásunk elcsügge- 
dést ne idézzen elé, Podhraczkynak autonómiánk, ha nem is fel
forgatására, de mindenesetre megingatására, a pátens és a 
pánszlávismus fentartására bosszúállást lehellő törekvései elő
mozdítására alkalom ne nyújtassék, — az ágostai különböző 
ajkú hívek között eddigelé példásan fenálló testvéri szeretet
nek és egyetértésnek általa czélba vett megzavarása pedig, 
meggátoltassák. “

A világi elnök elmondván beszédét,legelőször C s é r y Lajos 
emelt szót, igen tüzetesen szónokolván és a legszebb logikai 
rendben a rögtöni intézkedés és a törvények alkalmazása mel
lett, egyszersmind a feletti fájdalmát nyilvánította, hogy az 
egyházi személyek közül; némelyek nem annyira Óvatosságot, 
mint inkább félénkséget nyilvánítanak.

G 1 o s z némüleg eltérve a tegnapi napon kijelentett né
zeteitől, a convent még egyszeri tartásának megpróbálása mel
lett szóllott, mert úgy látja az összeírásból, hogy a patentalis- 
ták mintegy 46-an vannak.

A világi elnök megjegyzé, hogy ezen szám bizonytalan, 
mert az, 1862. évre készített és nyomtatv ányban kijött össze- 
irási lajstromban, mely a tudósítás irományai között előfordul,
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azon nevek, között vannak többen olyanok is, kik kato liku
sok, s ezeknek a conventen szavuk nincsen; vagy a kik már 
meghaltak, vagy végtére, a kik kiköltöztek.

Ezen megjegyzés után H e ck  e 1 szólalt fel,hosszasan újra 
sürgetve a rögtöni intézkedést; eg yuttal Podhraczky ellen kel
vén k i ; ekkor a szakadó párt jelenlevő tagja a már fentemli- 
tett fiatal ember vágott szavába, ki is el nökileg rendre utasita
tott, felszólittatván, ha szólni kíván, előre jegyeztesse fel az 
elnökségnél nevét,bármi nyelven szóljon is, meg fog hallgattatni.

Következett a szólók között Z i m á n y i, ki újra, mint 
tegnap, a világi hatalom beavatkozás át sürgette.

Utánna B u s b a c h  esperességi jegyző igen alaposan a 
rögtöni intézkedés mellett szónokolt.

Ezután a többször érintett sápadt arczu fiatal ember, a 
szakadó párt egyik legbuzgóbb hive és apostola a patentális 
töredék jegyzője, B e l l a ,  következvén, az elnökség által vé
leményének bármi nyelven leendő előadására szólittatott fel.— 
ő  magyarul szólott, még pedig logicai rendet tartva beszé
dében, ő az autonóm szlávok nézeteit czáfolgatta , termé
szetesen Podhraczkyuak pártját fogva, fájdalmas panaszként a 
magyarokra és németekre rá fogván, hogy a szlávokat nyel
vüktől meg akarják fosztani, hogy midőn a szláv- és magyar- 
német egyház között elválás történt, a szlávok megkárosittat- 
tak — fájdalmát jelentvén ki egyszersmi nd, hogy a világi elnök 
Kubinyi Ferencz Podhraczky eljárását megrójja . a paten- 
talistákat és Podhraszkyt pán szlavismussal vádolja, Podhracz
ky úgymond nem irta volna mind azt, mi re;'iratában foglalta
tik, habár az igaz is, ha arról meggyőződve nem volta. — to
vább folytatván, hogy ő ha a pátenshez ragaszkodik is , azért 
hű protestáns-lutheránus vallásához. Felhozta még heg) H  e c k e 1 
és mások a reájok bízott pénzeket elköltötték, ekkor az múl
nom hívek közül többen szólották közbe, a világi elnökség 
kénytelen volt őket rendrautasitani, azt adván válaszúi Be’.’a 
fájdalmas kijelentésére, hogy ö, valamint a gyülekezetnek tto 
dén tagjai különbséget tesz és tesznek ezúttal is a páusziá-rok 
és a magyarországi szlávok között; •— az elsők a különbé: 
nemzetiségek között még a protestáns egyházban is s - t  i - 
óta fenállott és fenálló jó egyetértést meg akarják zavarni -  
folyvást izgatnak, mint Podhraczky jelen röpiratában, ezek
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protestantismus ellenségének tekintvén, azokat gyűlöli, — a 
szlávokat, ellenben, kik csak oly jó hazafiak, mint akár a néme
tek vagy magyarok, a kik egyetértvén a közjót összetett vállal 
mozdítják elő , tiszteli és valódi hitsorsosinak és atyafiai
nak tekinti.

L á n g  e s p e r e s  szinte czátolólag szólott Bella ellen, 
felszólítván, hogy adjon adatokat elő, állításának támogatásául 
szolgálandókat, hogy a szláv nyelvet elnyomni akarjuk, vájjon, 
monda, ki akadályozá azt, hogy itt a templomban szláv isteni 
tisztelet tartassák, — a conventeken a tót-nyelveni szólás soha 
sem akadályoztatott, - • ha valaki úgymond, képes volna hosz- 
szas hivataloskodása alatt ellene csak egy adatot is felhozni 
hogy a szlávoknak a szlávnyelv gyakorlatában akadályt tett, 
azon pillanatban búcsút venne papi hivatalától és ezen fekete 
köntöst ledobná magáról. — Felteszem önről fiatal ember (Jun- 
ger Maim), hogy még jobbra fognak nézetei változni ésáltal fogja 
idővel látni, hogy balul volt informálva.

S z o n t a g h K á l m á n  tegnap kijelentett nézeteinél 
fogva sztigségtelennek tartja ugyan a eonventnek még egyszeri 
összehívását, ámlássák, nem bánja, próbáltassék meg a némel- 
iyek által sürgetett összes szláv convent, de más bizottmány 
által és az constatirozza egyszersmind az autonómok számát is.

Ezek után I l l é s  emelt szót némi módosítással a tegnapi 
kijelentéstől, egy ismeretlen szláv autonomista pedig kikelt a 
töredék és inkább Podhraczky ellen.

Végtére főtiszteiéndő superintendens S z é k á c s  mind a 
szakadó, mind az autonóm részt barátságos keresztyén egyetér
tésre szokott hatalmas szónoklata által serkentette, a sápadt 
arczu fiatal embernek szép szavakban foglalt atyai intést adván, 
és a dolog tényállását sok tekintetben czáfolólag afiatal ember 
ferde nézeteit taglalván, a tegnapi napon tett nyilatkozata 
folytán, ugymod, mind a két félnek kijelentései után Ítélve, most 
inkább győződtem meg mint valaha, hogy noha az elnökség 
által kijelentett elvek helyesek, noha azokat a pontok szerint 
kitűzve tárgyalni, és az esperességi gyűlés bölcseségéhez ké
pest annak idejében, ha a szükség úgy hozná magával, alkal
mazni fogkelleni, de még az alkalmazás ez által az ügy tökéle
tes megérleléséig elhalasztandó, — indítványom tehát az, hogy
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még egyszer hivatassék össze egy convcntre mind a két párt, 
egyszersmind Podhraczky is.

Ezen indítványt az elnökség határozatként azon hozzáadás
sal jelentette ki, hogy ugyanazon bizottmány, mely a conven- 
tet megtartandja a szláv egyház autonóm tagjainak aláírásaik
kal ellátandó összeírását hajtsa végre; mely szinte határozat
nak elfogadtatván, az eljárás Fabinyi cs. k. tanácsos indítvá
nya következtében pedig az esperességi iker elnökség alatt 
eddig működött bizottmányra bízatott', és minekutána az 
elnökség a jegyzőkönyv hitelesítésére egy bizottmányt neve
zett, az ülés befejezettnek nyilváníttatott.

Ezen jelentések után az ügy a további teendőkre nézve 
kimerítő tanácskozás alá vonatott, s miután az minden oldalról 
megvitattatok, sőt a vitában Bella János, a patentalis egyház hive 
is, részt vett volna, határoztatok:

Az esperesség mély részvéttel vette a bizottmány körül
ményes értesítését, és köszönetét szavaz a bizottmánynak azon 
mérsékelt1 s tapintat teljes eljárásáért, melynek következtében 
sikerült az autonóm egyház számára a tót gyülekezet kebelé
ben oly túlnyomó többséget megtartani, a nélkül, hogy a fennálló 
keserűség fokoztatok volna; — s miután az esperességnek nem 
csak nem szándéka erőszakot alkalmazni, sőt még a létező ke
serűséget is elenyésztetni szeretné, hogy azon testvéries indu
lat, mely majd egy fél századig jó és bal sorsban fűzte össze a 
testvér gyülekezeteket, megújulhasson s jövő közös boldogulá
sunknak zálogául szolgáljon: annál fogva alkalmat akár még egy
szer nyújtani a szláv gyülekezet kebelébeni szakadás megszün
tetésére, azért a bizottmányt újból utasítja: egy a szláv 
gyülekezet által tartandó közgyűlés létrehozására oiykép, hogy 
e gyűlésben közösen és együttesen vegyenek részt mind a két 
párt tagjai, s itt kisértessék meg még egyszer a testvéries kien
gesztelés. Ezen gyűlés eredményérőli jelentését a bizottmánynak 
a jelenlevők aláirá saival ellátott jegyzőkönyvvel együtt lehető 
legrövidebb idő alatt elvárja az esperesség.

Egyúttal azonban az esperességnek erkölcsi kötelessége 
lévén, azon híveit, kik fiúi bizodalommal fordulnak segélyért 
hozzá, erejéhez képest támogatni, éshitökben, bizalmukban fen- 
tartani, utasítja a bizottmányt: tudja meg egész hitelességgel, 
kik az autonóm egyházhoz visszatérni kívánók? Ez okból egy
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külön nyilatkozat bocsájtassék a hit-felek között aláírás alá, 
melyet azok, kik jövőben is az autonóm egyházhoz tartozni, 
ezen Buda-Pest városi esperességnek s a bánya kerületi superin- 
tendentiának tagjai lenni, és magokat ennek hatósága alá vetni 
óhajtják, névaláirásaikkal látandnak el.

Ezen aláirt nyilatkozat a bizottmány aláírásával is hitele
sítve az esperesség elibe leszen terjesztendő, hogy az esperesség 
kiismervén az autonóm tagok számát, a tapasztalandókhoz ké
pest híveinek lelki üdve érdekében, a szükséges intézkedéseket 
azonnal megtehesse.

1862-ik évi april 26-án tartott esperességi gyűlés alkalmá
val 1862. évi febr. 27. és 28-án tartott esperességi gyűlés ha
tározata következtében az esperességi lelügyelő, mint a pesti 
szláv egyház hívei között létező viszály kiegyenlítésével megbí
zott küldöttség elnöke, a következő környűlményes és okmá
nyokkal támogatott jelentést olvasott fel:

A fenttisztelt határozat értelméhez képest az egyetemes 
szláv gyűlés megtartására f. hó 6-ik napja tűzetett ki, melyre 
mindenek előtt váczi lelkész Tornyos Pál úr hivatott meg, a 
bizottmány kijelentéseit a szláv híveknek anyanyelvükön tol
mácsolandó, ki is a meghívást teljes készséggel fogadta 
el — továbbá meghivatott szláv lelkész Podhraczky József az 
iránt szólittatván fel, hogy ezen gyűlést márczius 30-án a szó
székről hirdesse ki, mely felszólításra Podhraczky lelkész egye
nesen nem válaszolt, hanem a pesti szláv egyház patentalis tö
redékének e tárgyban kelt jegyzőkönyvét küldötte meg alul
írott főesperesnek, melyben alulírott esperességi felügyelő iz- 
gatónak nyilvánitatik. — Ezen gyűlésre minden tót egyházi 
önálló tag külön meghívó által, külön hivatott meg.

Előterjesztetett a pesti ágostai hitvallású patentalis szláv 
egyház töredékének presbyterialis conventjéből alulírott főes
pereshez intézett dátum nélkül kelt nyilatkozata, melyben alul
írott esperességi felügyelő íondorkodásainak tulajdonittatik a 
bent érintett vérengzés, mely ő Felségének Bécsbe sürgö- 
nyöztetett.

Ezen előintézkedések után bekövetkezvén a szláv egye
temes gyűlés tartására kitűzött határidő, a f. hó 6-ik napja, Pod
hraczky József lelkésznek és, a szláv egyház patentalis töredé

kének minden fondorkodásai daczsra, a gyűlés a legszebb rend
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dél és a tárgy fontosságához képest egész komolysággal a 
templomban tartatott meg.

Noha Podhraczky és szláv egyház patentális töredéke az 
ide mellékelt főtisztelendő superintendens Székács József úrhoz 
érkezett, általa közlött helytartótanácsi rendelethez csatolt fo
lyamodvány, illetőleg méltatlan feladás által a helytartó gróf 
Pálfy Mór ő Excelleutiájához az iránt járultak, hogy a kihirde
tett convent tartása megtiltassék, azt állitván, hogy az állítólag 
coordinált szláv egyházban alulírott esperességi felügyelő által 
elkövetett cselszövények következtében az egyház demorali- 
záltatott, és hogy az alulírott esperességi felügyelő a pesti szláv 
egyházba új sectát organisált, egyszersmind azt jelentvén ki, 
hogy ha a folyamodóknak azonnali segély nem nyújtatik, kény
telenek lesznek késedelem nélkül más úton pártfogásért és se
gélyért folyamodni,*) — mely ebbeli feladás oly megjegyzéssel 
küldetett át, hogy azon biztos reményben, miszerint a kihirde
tett egyházi gyűlés a törvény szabta rendben, minden jogosul
tak meghívása mellett s a vélemény különbségek szabad kifej
lődésének elnyomása nélkül ugyan, de egyúttal a béke és ke
resztyéni szeretet szellemében czéloztatik megtartatni, a nmgu 
kir. helytartótanács a folyamodás] kérelem érdemében intéz
kedni, egyelőre felesgesnek tartja.**)

A gyűlés megkezdetvén, az autonóm szláv egyház ideig
lenes felügyelője Zimányi János ur egyelőre tartott tanács
kormányból kelt 4 pontból álló határozatot felolvasván, annak 
tartalma, pontról pontra közakarattal elfogadtatott és abizott- 
mány jelenlétében ioO az autonóm szláv egyház önálló tagja 
által aláiratott, a 4 pont a következő :

1. Hogy a pesti szláv egyház autonóm tagjai vissza kí
vánnak az autonóm egyházba véglegesen térni, és hogy a buda
pesti esperesség és bányakerület hatóságát elösmerik.

2. Hogy ezen lépésre őket önmeggyőződésük wz*-reit-.-, 
és a mi e tárgyban történt, az egyedül az ő eljárásuknak tulaj
donítandó.

3. Továbbá is járulnak egész tisztelettel az tsnereSíeghez, 
hogy részükre administrator neveztessék.

*) Lásd az V. szám alatti oklevelet.
**) Lásd IV. szám alatti oklevelet.
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4. Hogy minekutána Podhraczky József lelkész helytelen 
cselekedetei által magát lehetetlenné tette, ők ellene hivatal- 
tóli elmozditási pert inditandnak, melytől semmi szin alatt el 
nem állanak.

Ezen pontok elfogadtatván, és a jegyzőkönyv a jelenlevők 
által aláíratván, Tornyos lelkész ur áldást mondván e műre, a 
bizottmány működését befejezte ; mielőtt azonban a helyszíné
ről eltávozott volna, előbb által adta az autonóm szláv egyház 
felügyelőjének a helytartó tanács rendelvényéhez kapcsolt 
utolsó vád eránti folyamodványt a már constituált egyháznak, 
további megvitatás végett.

Miután f. hó 6-án számosán a szláv egyház hívei közűi 
távol voltak, a bizottmány husvét másod ünnepére, 9 órára, 
tűzte ki az aláírások folytatását, mely alkalommnl szinte ezen 
jegyző könyvet 55 önálló tag irta alá. Ezen jegyző-könyvet a 
bizottmány, valamint az autonóm [szláv egyház presbitériuma 
is, aláírta.

Ezekután a bizottmány az autonoin szláv presb) teriumot 
és a szláv egyház jelen volt híveit oda utasította, hogy a kik 
még netaláu a többszöri érintett jegyzőkönyvet alá akarnák 
Írni, azok az alulírott főesperesnél, jelenjenek meg, a kinél a 
jegyzőkönyv, a mai napra kitűzött esperességi gyűlés tartásáig 
letéve leend ; kinél is az autonóm szláv hivek közül 12 megje
lenvén, alulírott fő esperes jelenlétében a jegyzőkönyvet aláír
ták, e szerint a jegyzőköny.

1- ször — 130
2- szor — 55
3- szor — 12

Összesen 197 ön álló tag által ha
tott alá. Ezen kívül 6 meghívó adatott által azon kijelentéssel, 
hogy akadályozva lévén aláírás végett megélem jelenhettek.

A bizottmány és az autonóm szláv egyház presbyteriuma 
által aláirt jegyzőköny vet. 9. szám alatt szláv nyelven szer
kesztve eredeti valóságában ide kapcsoljuk, úgy szinte a bizott
mánynak april 6-án az evang. templomban és april \ 6-án az 
oskolai teremben tartott ülések jegyzőkönyveit is.

A {3-a és 13-b számok alatt foglaltatik az autonóm szláv 
egyház presbyteriumának Podhraczky József utolsó feladására 
kelt határozat ; melyben kijelentetik, hogy mind az, mit az
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esperességi felügyelő ellen Írták mind gonosz, istentelen becsü
letsértés s hazugság, hogy az által igazságtalanul nem csak az 
esperesség, de az összes evang. egyház megsértetett — ünne
pélyesen kinyilatkoztatják, hogy ezentúl is, mennél hathatósab
ban ellenük fellépni erős szándokuk, s erre egyúttal a bizott
mányt s esperreséget is, teljes tisztelettel felkérik.

Végtére bemutatja a bizottmány a 14-a és 14-b számok 
alatt Podhraczky József lelkész, Bella János jegyző, Bohurád 
János, Kovács György és Bobcsek András a patentalis töredék 
presbyteriumának egy f. 1862. évi april 23-ról a pesti patenta
lis szláv töredéknek Főtisztelendő Székács József superinten- 
dens úrhoz intézett nyilatkozatát, melyben ezen szintén az auto
nóm egyházhozi viszatértüket jelentik be, azonban egy nyilat
kozat aláírását követelik superintendens úrtól, melyben ennek 
ünnepélyes nyilatkozatát kívánják arra nézve, hogy az ágost. 
evang. egyházat nem kalvilizálandja és a tót egyházi nyelvet 
megtartandja és megvédendi.

Az előadottakból voltaképen kiviláglik, hogy a pesti 
patentalis szláv egyház tagjai törpe minoritássá olvadtak — az 
autonóm hívek átalános többséget képeznek — az egész ügy 
annyira constatirozott, hogy most már a végleges intézkedésnek 
nem csak helye van, de az, hogy Podhraczky és egy némelyek 
incselkedései miatt az anarchia örvényébe sodrott szláv egyház 
a végromlástól és lehető demoralizálástól meginentessék, czél- 
irányos intézkedés az Esperesség részéről múlhatlanúl szüksé
ges : alázatos véleményünk odaterjed, hogy részint az általunk, 
részint az esperességi gyűlés által kijelentett elvek ez ügyre 
nézve életbe léptessenek, ugyan azért mindenek előtt kijelen
tessék:

1. Hogy a pesti szláv egyház az ahoz tartozó hívek átalá
nos többségének constatirozása és határozott akaratának kije
lentése után az autonóm esperességbe, következőleg a bányai 
Superintendentiába befogadtatik és bekeblezettnek ünnepélyesen 
nyilvánittatik.

2. Provisio nélkül lévén a szláv egyház, részére administra- 
tor neveztessék, melynek végrehajtásával az esperes megbízandó.

3. A pesti szláv egyház Podhraczkyt, ki magát tehetetlenné 
tette, hivatalátóli elmozditási perbe fogni szándékozván; erre 
nézve az Esperesség részéről is egy bizottmány küldessék ki,
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melj a tényállást megvizsgálván, az esperességnek haladék 
nélkül jelentést tegyen. Végtére

i .  A mi, a pátenshez eddig ragaszkodott, de ezúttal az 
autonóm egyház kebelébe visszatérni kész, szám szerint 5 tag
nak, főtisztelendő Superintendens úrhoz intézett nyilatkozatát 
és azon hallatlán követelését illeti, hogy arra nézve adjon rever- 
sálist, hogy az ágostai vallási! evangyelmi egyházat a kálvinis
tákkal, azaz a helvéthitvallásu egyházzal egyesíteni nem akarja 
— az ágostai vallásnak minden hit ágazatait igazságosai rak 
a szentirásből helyesen merittetteknek elismeri, minekutána 
ezáltal nem csak Főtisztelendő Superintendens úr, de legin
kább a bányai kerület sértetn ék meg, mely az utasításokat és es
küt eleibe szabca, melyekhez superintendens úr eddigelé szo
rosan ragaszkodott, mely követelés egy törpe kisebbségtől 
származván, nem csak nevetségesnek, sőt méltatlannak nyil- 
vánittatik; egyébiránt, ha tiszta szándékuk az autonóm espe- 
resség és superintendentia kebelébe visszalépni, akkor ne kö
vetelés, de petitióképen járuljanak az illető bányai kerülethez.

Ezen körülményes jelentés alapján érett megfontolás és az 
ügynek hosszasb megvitatása után, következő határozat 
hozatott:

Az esperesség megelégedéssel értesült a bizottmánynak 
tapintatteljes és a környülmények helyes felfogását tárgyazó 
eljárásról, és ezért köszönetét szavaz a kiküldött bizottmány
nak. Továbbá, miután a patentalis töredéknek april 23-ról kelt 
nyilatkozatát annak örvendetes jeléül tekinti, hogy immár a 
szláv ajkú testvér gyülekezet kebelében annyi ideig uralkodott 
meghasonlás véglegesen megszűnt, örömmel fogadja vissza 
immár az egész gyülekezetét az autonóm egyház kebelébe; egy
úttal utasítván a gyülekezetei, a bel ügyeiben még netalán fen- 
forgó nehézségeket, a gyülekezet autonómiájából kifolyó jognál 
fogva, saját orgánumai és közgyűlése útján elintézni.

A mi a Superintendens úrtól követelt nyilatkozat illetőleg 
téritvény aláírását illeti, habár az esperesség annak figyelembe 
vételével, hogy mi, nem alakúló, hanem létező egyház vagyunk; 
hogy tehát nem mint külön gyülekezetek, hanem mint egyetem 
létezünk ; és igy átalán érvényes közjogi elvek szerint a fenálló 
egyetemhez csatlakozók a csatlakozás ténye által az ezen egye
tem képviselte elveket ismerik el sajátjokúl, — s habár a fenn-
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álló ágostai hitvallás elvei és szervezete szerint létezik a Superin- 
tendentia, léteznek, esküsznek és szenteltetnek fel superinten- 
denseink, kik egyházunknak nem szabad rendelkezési urai, hanem 
illető kerületeiknek felelős tisztviselői, az egyház akaratának 
végrehajtói, s mint ilyenek az egyház alaptanaival, akaratával 
és rendeletéivel ellenkezően nem cselekedhetnek ; tehát a kér
déses nyilatkozatot a superintendens úr elébe aláírás végett az 
esperesség ugyan nem terjesztheti, miután az által az állítóla
gos sérelem létezését közvetve beismerné, mit az esperesség 
határozattan visszautasít — még is a fen forgó nctaláni aggály 
eloszlattatása végett ezennel maga részéről a legkomolyabb biz
tosítást adja a folyamodóknak, hogy az általuk felemlített kal- 
vinizálási, vagy nemzetiségi aggodalmak, mi alappal sem bírnak 
s netaláni törekvések ellenében az esperesség a maga hatás
köre korlátái közt, a legerélyesebb ótalmat nyójtandja. Egyéb
iránt reményű az esperesség, hogy a superintendens úr által 
teendő legközelebbi canonica visitatio, a neheztelt aggodalmat 
tökéletesen eloszlatandja.

Az esperesség alig, hogy e határozatot kimondotta, Bella 
János és Bohurád János szót kérvén, kinyilatkoztatták: misze
rint ők ez által megnyugtatva nincsenek, s egyszersmind egy, 
már készen az ülésbe hozott, keletnélküli írásba foglalt s ugyan 
csak az april 23-ki nyilatkozat aláírói áltál aláírt óvást adták 
be, melyben az esperességnek ügyeikce avatkozása ellen tilta
koznak és az autonóm egyházhoz visszatértüket megtagadják 
azon okból, mert a bányakerületi. uperintendens úr felesketése 
alkalmával állítólag a szent háromságot megtagadta és nem 
esküdött az ágostai hitvallásra, de kötelezte magát igen is a 
Calvinisták és Lutheránusok közti egyesülés keresztülvitelének 
munkálására. — Ezen óvásban egyúttal galádnyelves rágalmak 
szóratnak, állítólagos korteskedések miatt.

Ezen óvás felolvasása alatt, Bella János és Bohurád az 
ülésből eltávoztak.

Az esperesség, mély fájdalommal vette a hivatkozott irás 
aláíróinak ezen indokolatlan nyilatkozatát és előre kiszámított 
izgága eljárását. — Keserű csalódásban ringatta magát az espe
resség akkor, midőn a csatlakozási nyilatkozatot őszintének, 
loyalisnak és férfiasnak hitte, s ez alapon hozta az 1-ső pun} 
alatti határozatot. Bzen csalódást belátván febr. 27. 23-ki ható-



rozatához képest azon híveit, kik bizalommal fordulnak se
gélyért hozzá, erejéhez képest támogatni, s hitükben bizalmuk
ban fentartatni a környühnények változtával már most köteles
ségének ismervén, tekintettel arra, hogy a tótajkú egyház többé 
nem egész összeségében autonóm, hanem ép az autonóm túl
nyomó többségnek a lelkész elpártolása folytán lelkész e nincs, 
az esperes urat utasítja, hogy az autonóm többség számára ad- 
ministrátort nevezzen, és azután az anyakönyvek és egyéb az 
egyháztulajdonát képező tárgyak átvételét a rendezett egyházra 
bízza.

lSG2-ik évi június 12-én tartott esperességi gyűlés alkal
mával esperes úr részéről kimerítő jelentés tétetett, a tót ajkú 
gyülekezet számára behelyezett administrator, nemkülönben az 
anyakönyveknek Podhradczky Józseftől leendő átvétele végett 
követett, de siker nélkül maradt eljárásáról, mely jelentés a 
gyűlés részéről tudomásul vétetett.

Ugyan akkor felolvastatott főtisztelendő Székács József 
superintendens úrnak 1862-ilc junius 10-én az esperességhez 
intézett levele *) és annak csatolmányaként egy a superinten
dens úr által a magyar királyi helytartó tanácshoz a tót ajkú 
gyülekezet anyakönyveinek átvétele tárgyában beadott folya
modvány **). Ezen levélben felkéretik az esperesség, miszerint 
a tótajku gyülekezet ügyében mindaddig, mig a helytartó 
tanács intézkedni fog, minden további intézkedés és tanácsko
zástól tartózkodnék, — hogy továbbá gondoskodjék arról, hogy 
a magyar kir. helytartó tanács határozatának beérkeztéig a 
panaszt emelő tót ajkú gyülekezet vád pontjai elkészüljenek, 
melyhez ezen levél erejénél fogva Podhradczky József irányá
ban az egyházi elöljáróság iránti engedetlenségének vádja is 
sorolandó lészen.

Ezekre nézve határoztatott, hogy a tót ajkú gyülekezet 
ezen esperességi gyűlésből vád pontjainak rendszeres előter
jesztése iránt felszólittatik, — az esperességi gyűlés részéről 
pedig Podhradczky József irányában a következő vád pontok 
fogadtattak e l:

1-ör. Engedetlenség az egyházi hatóság irányában.

*) Lásd a II. szám alatti okmányt.

**) Lásd a TIT szám nbitti okmányt.
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2. Az anyakönyveknek már hosszabb időn keresztül a 
papiakon kivtil tartása.

3. Az egyházi functióknak hosszabb idő ótai bevezetteti- 
sínek elmulasztása.

Végtére inditványoztatott egy bizottmány kinevezése a tót 
ajkú gyülekezet részéről Podhradczky József ellen beadandó 
vádpontok megvizsgálása és azok feletti véleményadás végett.

Ezen bizottmány tagjaiul Hunfalvy János, Kund Vilmos 
és Lukács János lelkész úr neveztettek ki.



Az 1862. évi aug. 2-án tartott esperességi 
gyűlés alkalmával.

Felosvastatott a pesti szláv gyülekezet ügyében a gyüle
kezet által Podhraczky József lelkész úr ellen emelt panaszok 
s tekintve vádak egyes pontjainak megvizsgálása végett kikül
dött bizottmány jelentése, melyhez Hunfalvy János úr élő szóval 
hozzáadta, hogy a vizsgálat tételére kiszabott idő rövidsége 
miatt a felhordott vádak minden oldalróli megvizsgálása lehe
tetlen volt ugyan, azonban még kijelenti: miszerint a gyülekezet 
tagjainak a templombani sértegetése tárgyában. Zatykó Pál és 
Málik János tanukat kihallgatván, ezek a sértegetés megtörtén
tét bizonyítják; de egyes szavakra nem emlékeznek.

Továbbá ezzel kapcsolatban felolvastatott a gyülekezet vád- 
s tekintve keresetlevele is, s ennek egyik állítását, hogy t. i. 
a lelkész úr az anyakönyveket rendesen nem vezette a gyűlésen 
jelen volt Krizsán Károly azonnal a'gyülés színe előtt élő szóval 
is bizonyitá, kinyilatkoztatván, hogy ő testvérének 1853-ki ha
lálesetére vonatkozó halotti bizonyítványát kérte Podhradczky 
József lelkész, úrtól, ez azonban azt könyvébe be nem vezetvén, 
rendes bizonyítványt nem is adott.

Ezek clőrebocsájtása után a vizsgáló bizottmány jelenté
sének indítványa, t. i. hogy a kérdéses ügyben consistorium 
neveztessék, Podhradczky József úr kereset aláhelyeztessék és 
lelkészi hivatalától fölfüggesztessék — vétetett tanácskozás alá.

Az esperesség tekintetbe vételével azon — az esperesség 
előtt hivatalosan is ismert — súlyos körülményeknek:

4-ör. Hogy tiszt. Podhradczky József lelkész úr egyházi 
felsősége ellen évek óta állhatatosan a legmakacsabb engedet
lenséget, sőt a legdurvább sértegetéseket halmozza össze, mint 
ezt nem csak azon beszédeiben és irataiban tanúsítja, melyek 
régibb keletűek, hanem olyakban is teszi, melyek azon kegyel-

3*
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me s ni. kir. udv. Cancellari rendelet óta — mely által a bánya
kerületi autonóm superintendentia hatósága alá helyeztetik — 
tőle származtak; mint ez az 1. sz. alatti sajátkezével írt levél
ből, melyben folyó évi apr. 28. Podhradczky úr az esperessé-' 
végzésétől az engedelmességet egyenesen nem csak megtagadja, 
hanem ezt mondja: „Das Seniorat gibt sich her, meineu Sturz 
zu bewerkstelligen“ — kitűnik — de kitűnik 2. sz. alatt saját 
neve alatt sajtó után közrebocsájtott röpiratából, melyen azt 
állítja, miszerint „az itteni esperesség a már haldokló kin? : 
sanyargatott lelkeknek ezen öldöklését mind ezen templomra - 
lásokat az egyházi pénztárak kifosztogatásait az Isten oltár é 
nak nyilvános megrablását — az esperesség ezen nyers önk-n): 
nemes törekvésünk ellenére s daczára, oltalma — a szent aut: - 
nomia szárnyai alá vette . . .  .“

Kitűnik továbbá 3. sz. alatt ugyan csak folyó évi junius 
16-án kelt leveléből, melyben ez áll: „Nachdem dieses Seniorx: 
aus den beirrten Gliedern dér hierortigen slawischen Gemeinae 
f ü r  s e i n e  Z w e c k e  eine mistische Sub-Gemeinde crgai ■ 
sirte . . . .“ és később „schliesslich wird das Seniorat n « a  en - 
mai gebeien sich dér coordinirten ev. lutherischen slaw 
Gemeinde m it  U n v e r s c h á m t h e i t  e i n e r  H e :  : 
nicht aufdringen zu wollen . .

Végre kitűnik ezen sértegetés és az egyház ráca'.: :: 
Podhradczky úrnak külföldi lapokba vezetett levelez---:: t? i 
saját maga által szerkesztett „Ewangelicke Cirkewnj i  h í r 
lapnak tartalmából is. Továbbá tekintetbe vételével an u k

2) hogy Podhradczky József úr az a n y a k ö n y v e  k e :  
1. sz. alatti saját levele szerint „ p a p i a k o n  k i v i  S
sőt ugyanazon levele szerint e z e n  a n y a k ö n y v e  k e :  i f i -  
s e m m i s í t  ni  fenyegetődzik -  ha neki azokér: : n a
váltságbért nem fognak lefizetni. Pedig egyházi k 
szerint ezen anyakönyvek csak a p a p i a k b a n  \ r t k » t* k  
— azok megsemmisítés pedig nem csak eg}i -i 
gári súlyos bűntényt képez.— És igy Podhradczky r mám e w  
egyházi vétséget követett el az anyakönyvik&ek i ; i i u . i  
kívül tartása által, hanem t u d v a  egy még b és  d -
követésével fenyegetődzik. — Nemkülönben tckin;ett«e vetekbe 
annak

3) hogy az anyakönyveknek a papiak- n kivid 'írjam
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által a z o k b a  a l e l k é s z i  f u n c t i ó k  be s e m  v e z e t 
h e t ő k ,  — de különben is azok már elébb, midőn a papiakon 
tartattak, hanyagúl vezettettek, mint ezt a Krizsán-féle eset 
tanúsítja.

Úgy szinte tekintetbe vételével annak
4) hogy Podhradczky József lelkész úr az autonóm egy

házat valamint az egyház előkelőbb férfiait fent hivatkozott 
irataiban a legaljasabb gúnynevekkel s leggaládabb rágalmak
kal illeti, minők a 2. sz. alatti röpirat azon mondatai: „a hol 
templomrablást elkövetni szabad, a hol fekete táblán az oszlopon 
fel van írva : itt e rablókat és templom fosztogatókat fenyíteni 
büntetni nem szabad, o t t  u r a l k o d i k  a z  a u t o n o m i a , “ 
— továbbá ama mondat „minden egyházban van több kevesebb 
hasonló különféle változatokban; a pesti tót egyházban azért 
oly sok, hogy másutt ármánykodik csak egy vagy két nagysá
gos pártfogó, de ezen egyházka az esperesség a kerület és az 
egyetemes convent kitűzött czélja lön. Az e g é s z  a u t o n ó 
m i a i  p o k o l  m i n d e n  l u c i f e r j e i v e l . - . . "  Úgy szinte 
azon kifejezése „ b a r  om i t ó  (z hovile) a u t o n ó m i a . . " s  a t .

Tekintetbe vételével annak
5) hogy röp- és gúny iratában, sőt a templom szószékről 

egyházának nemcsak egyes híveit, mint Zimányi Jánost sik
kasztással, Murarik Jánost mint korcsmái verekedőt, Mazticsot 
mint cselszövőt és egyháza lázitóját s a t. vádolja és rágalmazza, 
hanem egyházának túlnyomó többségét sajtó utján közrebocsá
tott röpiratában „autonomicus marháknak1' nevezi és denun- 
ciálja a rendőrhatóságoknak, m i n t  a f e l s é g  s z e m é l y é 
n e k  megsértőit, midőn azt mondja: „minden zugban szidal
mazzák a császárt, hogy a borzadástól a hajszálak égfelé álla
nak," a k o r m á n y  e l l e n i  i z g a t á s s a l  v á d o l j a ,  mond
ván : hogy nyilván conventiculumokban lármázzák : soha semmi 
jó sem jött Bécsből . . . “ s a t. Melyek által egyházát magától 
tökéletesen elidegenítette, s az elidegenítési czélzatát világosan 
kifejezi 2. szám alatt, mondván, mikép inkább disznók pász
tora, mint ily hívek pásztora, akarna lenni.

Végül tekintetbe vévén
6) hogy a gyülekezet Podhradczky József urat a modori 

alumneum pénzeinek elköltésivel és csak több évi izetlenkedés 
után lett elküldésével — valamint a magyar-német egyháztól az
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iskola épületben volt, de nevezett egyháztól megváltott, szobá
nak váltsági ára 50 forint elsikkasztásával vádolja:

mindezek tekintetbe vételével és megfontolásával annak, 
hogy Podhradczky József úr mint vak dühtől és korlátolhatatlun 
szenvedélyességtől vezetett természeténél. — mind az egyházi 
felsőbbség iránti engedetlensége és durva sértegetéseinél. — 
mind lelkészi kötelességeinek botrányos mulasztása — és a 
fenálló törvényes rendeletek folytonos megszegésénél, — min . 
végre az összes magyarhoni ág. hitv. egyház saját gyülekezet : és 
különösen annak egyes tagjai ellen intézett sértegetései és csa
lárd rágalmainál fogva oly vétségeket követett el, melyek az 
egyház érdekében tovább el nem nézhetők: ennélfogva peri 
fogatása kimondatott; s egy úttal az e perben Ítélendő corsist - 
rium tagjai megválasztattak és pedig elnökül méltóságos Fabiry 
Teofil hétszemélyes táblai biró, b iráku l: egyházi részrei L a :: 
Mihály esperes, Bauhoffer György, budai, Tornyos Pál • :.
lelkészek; világi részről Nyizsnyánszky Dániel, Fábry P í  - 
Tatay Pál u rak .

Egyúttal a fenti súlyos okok alapján és figyelembe véte
lével annak, miszerint ily terhes vádak és a tényleges k-'.-;?* 
mellett Podhradczky József úr a gyülekezetben általa e'. -.tT:--' 
általános ingerültség és gyűlölet folytán, lelkészi hivatása* * hr 
áldással még akkor sem vihetné, ha állomásán me-h ~ i*  •
is, hanem a rothadás magvát magaviseleté áltr.'. r  :: 
bujában fogná akaratlanul is terjeszteni — mire . : « ■ - 
alapján az esperesség Podhradc zky József urat a j esti ; : ty i- 
lekezct lelkészi állomásától ezennel felfüggeszti, tok u  b j v  
könyveket és a gyülekezetét illető egyházi edény eke: jrfrésy-;- 
két és a templom kulcsát elvéteti és őt minden:: ...: <*•
functióktól eltiltja, meghagyatván azonban neki 
eddigi fizetése — a stólák kivételével; továbbá -. sí i  fa j
iakban két ^zabára szorittatik, más két szobát . _ 
úr foglalandja el, miután ezek az anyakönyvek : ér? *»

administratori lakásra szükségeltetnek.
Ezen per befogási s illetve felfüggesztési régzésiPti F <- 

hradezky József úrral leendő közlésével, va 'anj-: -
könyvek, egyházi eszközök, jelvények és a temjl m k . 
vételével Tatay Pál és Scholcz János ura meglizatxai : -



végből hiteles jegyzőkönyvi kivonat fog nekik kiadatni. Eljárá
sukról jelentésük beváratik.

1863. évi sept. 10-én tartott esperességi gyűlésen az 
1862-ik évi augusztus 2-án tartott esperességi ülés jegyző
könyve olvastatván fel, Podhraczky József lelkész elleni ügyet 
tárgyazó pont került tanácskozás alá, melyben előadatik: mi
szerint Podhraczky József lelkész elleni elmozdító perben az 
ítélet,, mely szerint Podhraczky József a szláv gyülekezet lel- 

.készi hivatalától véglegesen elmozdittatik, a kiküldött egyházi 
törvényszék áltál 1862-ik évi september 2-án meghozatott és 
részben végre is hajtatott,* **)) a mennyiben a gyülekezet levél
tára, hatósági bráchiuin alkalmazása mellett át is vétetett, 
azonban az egyház kötvényei, pecsétje és a többi tekintetében 
a végrehajtás nem' folytattatok, mivel időközben a patentális 
töredék körtéré Mandics Tódor helytartói tanácsos személyé
ben kir. biztos lön ezen ügy megvizsgálása végett kiküldve, 
és ez által a törvényszék további eljárása lehetetlenné lön.

Az esperesség mély szomorúsággal veszi az értesítést, 
mert fel nem tehette, hogy akkor, midőn a szláv ajkú gyüleke
zet és lelkésze közti viszály forog szőnyegen, és a pesti szláv 
gyülekezet a főméltóságu magyar kir. udvari Cancellária rende
leté szerint e bánya kerületi superintendentia illetősége alá lön 
helyezve; tehát, hogy akkor, midőn ezen viszály elintézésére a 
magas kormány által elismert törvényes egyházi orgánumok 
léteznek, és ezen orgánumok ez ügy elintézésében már valóság
gal el is jártak, a magas kormány ezen törvényes orgánumok 
működését egy királyi biztos kiküldetése által megakadályoz-

Ezen kir. biztosi kiküldés a fenforgó viszonyok közt egy
házunk autonómiájába ütközik, mely szerint saját beliigyeit a 
legfőbb felügyelői jog tiszteletben tartása mellett önmaga füg
getlenül elintézni jogosítva van; miután egyházi törvényszé
künk eljárása a kir. Felség legfőbb felügyelői jogával nem jött 
ellentétbe.

Ugyanazért az esperesség a tényt, mint sérelmet terjesz-

*) Lásd a XVI. szám alatti okmányt.
**) Lásd a VII. szám alatti okmányt. 

*** ) Lásd az XIV. szám alatti okmányt
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tendi a kerületi gyűlés elébe és követeinek utasitásul adja : 
működnének oda: hogy a főtisztelendő kerületi gyűlés által a 
nm. m. kir. helytartó tanács megkerestessék, miszerint az, az 
egyházi törvényszék ítéletének még végre nem hajtott részér . 
t. i. a gyülekezet kötvényeinek és pecsétjének visszaszerzésére 
a hatalomkart továbbra ne tagadja meg, mivel az ítélet végre
hajtásától a szláv gyülekezet exlstentiája függ, a mennyiben 
vagyonához nem juthatván, anyagi léteiének feltételét nél
külözi.

A többire Podhraczky József ellen hozott hivataltóli el
mozdítást tárgyazó ítélet felül vizsgálat végett a fotisztelendó 
bánya kerület elébe hivatalból felterjesztetik.

Ugyan ezen gyűlés alatt felolvastatott a pesti autonóm 
szláv gyülekezet elöljáróinak és több tagjainak folyamodá-: 
melyben jelentik, miszerint Maztics János tanítót egyházi szer
tartásoknál szándékosan ismételve felidézett botrányok — sa- 
ját gyülekezetének elöljárói irányában tanúsított engedetlenség 
— sőt azok sértegetése és az egyházi felsőbb hatóság -' l- z  
ismerése miatt, hivatalától és fizetésétől felfüggesztette, é.- kér 
az esperességet ezen felfüggesztést itéletileg hivatalátóli végle
ges elmozdítássá változtatni.

Az esperesség rosszalja a szláv gyülekezet ezen Clíő- 
talmu eljárását, miután a gyülekezet vádló is, biró is. pgy sze
mélyben nem lehet

Egyébiránt az esperesség kebeléből a tényállás megvizs
gálására bizottmány küldetik ki, melynek tagjai Hunfalvy Já
nos, Nyizsnyánszky Dániel és Buschbacb Péter urak. E bizott
mány utasittatik, miszerint jelentését a vizsgálat eredményér: 
az esperességi elnökségnek lehető rövid idő alatt mutassa be : 
az elnökség a környtilményekhez képesti intézkedés té'eUvel 
megbizatváu.

1864-ik évi január 26-án tartott esperességi gyűlés 
alkalmával, hogy az egyház által kezdett eljárásnak egy kir. 
biztos kiküldetése által lett megszakításban sérelme: látván az 
esperesség, az a kerületi gyűlés eleibe terjesztetett, e szerint a 
határozatnak elégtétetett. *)

’) L ásd  a X IV  szám  ala tti okm ányát.
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Ezen jelentés tudomásul vétetvén, miután azonban e sé
relemre orvoslás még eddig sem érkezett, s más részről a hely
beli szláv egyház jelen zilált helyzetében mindinkább hanyatlik 
és bomlásnak indul; ugyanazért ezen esperesség hivatalos és 
lelkiisméretbeli kötelességének ismeri e baj orvoslását siettetni. 
Ez okból főtiszt, superintendens úr közvetítése mellett, egy a 
szláv gyülekezet kötvényeinek és pecsétjének visszaszerzését 
foganatosítandó brachium kirendeltetését sürgető folyamodást 
fog a nm. m. kir. helytar- tótanácshoz terjeszteni.

Egyúttal az' esperességi elnökség is felkéretik, miszerint 
a gyülekezet keblében létező meghasonlás kiegyenlítését saját 
tekintélyével és befolyásával újból is megkísérteni szíves
kedjék.

Felolvastatott Babilon Jánosnak a szláv gyülekezet pénz - 
írnokának saját presbyteriuma ellen intézett panasza, melyre 
válaszlólag viszont a gyülekezet képviselői részéről a folyamo
dó ellen emeltettek panaszok.

Ezen ügynek megvizsgálására és rendezésére következő 
tagokból álló küldöttség neveztetik, u. m. Szontagh Kálmán ur 

elnöki ete alatt, Haberern Jonatán és Kanya Pál urak, kik eljá
rásuk eredményét az esperességi elnökségnek bejelentendik.

Az elnökség bemutatja Maztits János tanító ellen a kikül
dött bizottmány által végrehajtott vizsgálódási munkálatát s 
egyúttal kijelenti, hogy miután Maztits János ellen fenforgó 
vádakat igen terhelőknek s oly nemüeknek találta, melyeknél 
fogva ezen tanító áldással tovább nem működhetett, a nyert 
meghatalmazás alapján, őt hivatalától mindaddig felfüggesztő, 
mig ügyében a consistorium határozandott.

Az esperességi gyűlés a bemutatott viszgálati adatokat 
szintén igen súlyosoknak találja s azért ezek alapján consisto- 
riumot küld ki, mely az ügyben a törvényes eljárást lefolyta- 
tandja. A consistorium tagjaiul kineveztetnek: méltóságos 
Fabinyi Teofil hétszemélynök úr elnökül, Láng Mihály esperes, 
Bauhofer György budai, Tornyos Pál váczi lelkész urak, úgy 

szinte Tatay Pál, Eábry Pál és Nyizsnyászky Dániel urak birákúl.
Egyébiránt az esperességi elnökségnek előleges felfüggesz

tési rendelkezése jóváhagyatik,
Felvéttetett a pesti szláv ajkú gyülekezet folyamodása, 

melyben az iránt esedezik, hogy a gyülekezetnek abbeli kérel-
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mét, miszerint engedtetnék meg nekik templomjuk felépítésére 
ország szerte adakozásokat gyűjteni, pártolólag terjesztené fel.

Az esperesség e folyamodást ajánló és pártfogoló sorok 
kíséretében fogj a superintendens úr utján a um. m. k. Hely
tartó tanácshoz felterjeszteni.

1864-ik évi május 27-én tartott esperességi gyűlésen 
mindenek előtt az 1864-ik évi januar 26-i jegyzőkönyv olvastat
ván fel; a jegyzőkönyv 2-ik pontja folytán jelenti az elnökség, 
miszerint a heylbeli szláv egyház ügyében, ismét újabb ese 
menyek következtek be, jelesül hogy superintendens úkhivata- 
losan értesité esperes urat arról, mikép a nm.m. kir. helytartó
tanácsi. é. 28,071 számú intézményében*) hivatkozván ugyan 
csak f. é. 3520. sz. a. k. k. udvari rendeletre, tudatja, hogy a 
kérdéses szláv egyház ügyében kiküldött k. biztos M iniig  
Tódor azon eljárásával, mely szerint a gyülekezeti tagok egyen
ként lőnek az autonóm vagy patentalis szervezethezi ragűszk >i 
iránti nyilatkozat adásra felszólítva, kiküldetése még elvezet
nek nem tekintetik, hanem hogy kir. biztos úr utasitra* "  egy - 
septemberi pátens értelmében összehívandó gyülekezeti közgyű
lésen az egyház-tagok többségének akaratát megtudni: és begy 
ezen gyűlés megtartásának módja iránt kir. biztos úr magi: a 
patentális superintendens Kuzmányi Károlyival érin "ke: - : : 
tegye.

Közöltetett továbbá ez ügyben egy f. évi május 1--'. 
kelt és Francisci János által, ki magát a helybeli szláv gyüle
kezet felügyelőjének nevezi, superintendens úrhoz s úgy r o 
ngyán ettől, ugyan azon kelt alatt, Esperes úrhoz int ezen 1 ;
is, melyek mindegyikében azt követeli, miszerint a beüy 
szláv gyülekezet administratora Polereczky úrnak meghzg] - 
sék, hogy mind a lelkészi lakot, mind az anya könyvüket, 
házi jelvényeket és már a templom tulajdonát kér ezé ing sí- 
gokat is a helyébe Kuzmányi Károly patentalis superiateadea= 
által kinevezendő administratornak átadni kötelességénél 
ismerje. **)

Ezekkel kapcsolatban felolvastatott Székács J:c~e: ; u: 
intendens úrnak a helytartósági intézvónyre adott és az este 
rességgel kőzlött válasz másolata, melyben egyházunkéra: ;

*) L ásd  a V II. szám ala tti okm ányt.
**) L ásd  a V III. szám  ala tti okm ányt.
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névszerint a szláv egyháznak saját lélek ismereti ügyeiben tel
jesen szabad nyilatkozhatása igényeinek ékes és egyszersmind 
erélyes szavakban adott kifejezést, s úgy a méltányosság mint 
az igazság nevében követeli, miszerint az emlitett gyülekezetnek 
minden önálló tagjai, legyenek azok a pátens vagy az autonó
miához tartozók, formászerinti és egyenkénti meghívás mellett, 

-gyüjtessenek közgyűlésbe össze és szólittassanak fel az egyik 
vagy másik egyház szerkezet elfogadása iránti nyilatkozatra, 
elhárítván magáról és az egyházról minden következményekérti 
felelősséget, a mennyiben a közgyűlés nem ezen, hanem bár 
mely más, a kisebbségnek a többség felett előnyt nyújtó módon 
fogna egybeállittatni. —

Egyúttal óvást tesz superintendens úr ezen feliratában 
Francisci János és a vele netán csatlakozott patentális tagok 
bár minő erőszakolásai ellen, azokat tevén minden innen szár
mazható zavarok és botrányokért felelősekké.;*)

Végül felolvastatik Láng Mihály esperes úrnak Francisci 
levelére adott válasza, melyben kijelenti, hogy miután a f. évi 
april 2-án kelt nm. m kir. helytartótanácsi intézmény szerint 
azon kérdés: a pátenshez vagy az autonómiához tartozik-e a 
pesti szláv ajkú egyház ? még elintézve nincs: ennél fogva a 
statusquohoz ragaszkodik és ennek megsértéséből eredő felelő
séget magáról elhárítja.

Az esperességet élénk fájdalom tölti el, ezen ügynek me
netét és azon sok bonyodalmat látván, melybe e világos kérdés 
bele zavartatik, midőn névszerint látnia kell, miszerint egy oly 
gyülekezet legfelsőbb hatóságok által a patentális egyházak 
közé soroztatik, mely sem pátens szerűen nem coordinálta ma
gát, a mennyiben csak egy tetemes kisebbség volt alakulóban; 
sem feltéve, hogy ezen coordinálás egészen szabályszerű lett 
volna is — e mellett meg nem maradt, hanem támaszkodva az 
1861. május 4 5-iki pátensre, nyilvános közgyűlésen visszatért 
az autonóm egyház kebelébe, s ezen visszatérését elhatározván 
az előirt módon be is jelenté; — midőn továbbá látnia kell, 
hogy ezen gyülekezet, melyet egy legkegyelmesebb udvari ren
delet a bányakerületi superintendentia ille tősége alá helyezett,

’) L ásd  a  V I szám a la tti oklevelet.
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s ez által tettleg szintén az autonóm egyházak közé tartozónak 
elismert — ugyanzon egyházat most ismét legmagasabb politi
kai hatóságaink vizsgálatok elrendelésével kihallgatások és 
idézésekkel, sőt hovátartozóságának kétségbe helyezésével, ki
fárasztják — sőt magának az egyháznak egy kis elszakadt tö
redéke is minden kigondolható eszközökkel zaklathatja: — 
midőn látnia kell, hogy ezen egyháznak oly ügyeiben, melyek
nek elintézésére törvényes egyházi elöljáróságaink hivatvák. 
ezen elöljáróság határozatai nem respectáltatnak, azok végre
hajtása lehetlenitetik — mind ezen környülmények keserű ér
zelmeket keltenek az esperességben, mely keserűséget mén fo
kozta annak szemlélése, miszerint daczára annak,hogy a kikül
dött kir. biztos által a szláv egyház tagjainak meghal learass 
utján kiderittetett az, mikép ezen egyháznak túl nyomó : Té r
sége minden zaklatás s minden fárasztás mellett is. az a r . r o 
miéhoz folyvást álhatatosan ragaszkodik: mén is ez ügynek 
vége nem szakittatik, hanem oly kormány intézkedések r z i n 
tetnek el, melyek a rakónczátlan és ezen eljárásban k rre:e:: 
támogatást rejteni hivő kisebbségnek újabban bátorságot -- 
erőt nyújtanak, hogy a gyülekezet majoritását ismét gálád : : - 
szakolások és fondorlatokkal üldözze.

Azonban mindezen keserűségek közepette is ke: rezy: 
talál az esperesség, melyekre megnyugvással és büszke ízér
zettel tekint, és melynek a további küzdelmekben új er:r s - 
szerencsés végmegoldáshoz biztos reményt nyújtanak: — ezez 
két tények egyike az egyházi elöljáróság névszerint superiníefr* 
dens urnák mint szintén esperes urnák is bölcs és e r e ! ? e l  .- 
rásuk egyházunk autonómiájának megvédése körül: — a - 
pedig a helybeli szláv gyülekezetnek megtörhetlez sm iris ig s  
és az atyáiktól öröklött vallásnak megtartásában uzusrzor 
álhatatos kitartás zaklatások é üldözések közepette kire rét: es 
ős keresztyén időkre emlékeztető lelkesült küzdelme, mely raéi 
tóságos, mint a meggyőződés nyugalma, és legyőzhettem :t 
a hitben vetett remény.

Midőn tehát az esperesség superintendeus úrnak ;e.ér
tését köszönettel tudomásul venné, és Láng Mihály • .: - _*
eljárását jóváhagyná és úgy superintendens urnák a nn  rz kzr 
Helytartó tanácshoz intézett levelében foglalt elveket es r; 
kozaiot, mint esperes úrnak Francisci János level i .- tm-



laszát is magáévá tenné s az ezekből netán eredhető minden 
kövétkezményekért a felelősséget magára vállalná: erről az 
illetőket hálájának kifejezése mellett jegyzőkönyvileg értesit- 
tetni határozta.

' Egy úttal hálát szavaz a pesti szláv gyülekezetnek eddigi 
példás kitartásáért s ezt a gyülekezettel szinte jegyzőkönyvi 
kivonat által közölni rendelte.

Az elnökség bemutatja az egyetemes egyházi törvényszék
nek a pesti szláv ajkú gyülekezet felperessége alattPodhraczky 
József lelkész ellen hivatalbóli elmozdítás végett indított peré
ben hozott és az első és másod bírósági egybehangzó Ítéleteket 

helybenhagyó ítéletét.*)
Felolvastatván, kihirdéttetett és az első bírósághoz végre

hajtás végett élküldetni határoztatott.
Az 1864-ik évi julius 29-én tartott gyűlésen a f. évi 

május 27. jegyzőkönyvnek a helybeli szláv egyház ügyét tár- 
gyazó 2-dik pontja folytán indítványba hozatik, hogy az ezen 
pontban részletesen leirt főkormányszéki eljárás, mint sérelem 
terjesztessék a kerület útján az egyetemes közgyűlés elibe és 
e sérelemnek orvosoltatása közgyűlés által szorgalmaztassék.

Elfogadtatik, s a kerületi közgyűlésre küldött követeknek 
az utasítás ez irányban kiadatik.

1865-ik évi martius 16-án tartott ülés alkalmával az 1864 
julius 24-i jegyzőkönyv 8-dik pontjával kapcsolatban felolvas- 
tatik Szontagh Kálmán úrnak a szláv egyház ügyét tárgyazó 
mai nap kelt jelentése, mely szerint a szláv egyházban ural
kodó viszályok ama zilált helyzet következményei, melyben az 
egyház a pátens életbe lépte óta létezik, hogy továbbá az egy
ház élén álló tisztviselők részéről nagyobb erély kifejtése szük
ségeltetnék. Indítványozzák tehát, hogy az esperességi gyűlés 
kebeléből az elnökség vezetése mellett tekintélyes küldöttség 
lenne az ügy elintézése végett menesztendő.

Az indítvány elfogadtatik s'az esperességi [elnökség fel
kéretett, miszerint az eddigi küldöttség élén, melyhez még 
Sztehlo András budai lelkész úr is megválasztatott, a helybeli 
szláv gyülekezet .kebelében megjelenni a neheztelt számadáso-

*) Lásd a XVII, XVUl számok alatti okmányokat.
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kát átvizsgálni, az egyház tagja közt fenforgó összeütközést ki
egyenlíteni s végre az egyháznak az esperességhez való viszo
nyát rendezni méltóztassék : az eredraényrőli jelentés elváratik.

Az 1865-ik évi augustus hó 11-én tartott esperességi 
gyűlés folyama alatt elnök Kubinyi Ferencz vonatkozással az 
előbbi jegyzőkönyv S-ik pontjára jelenti: miszerint a pesti szláv 
gyülekezet ügyében Sennyei Pál báró főtámokmester ő excel- 
lentiájánál személyesen megjelenvén, az iránt kérte fel 5 nagy- 
méltóságát, hogy a pesti autonóm szláv egyház és a patentális 
töredék között évek óta fenforgó viszályt a kinevezett királyi 
biztos működésének megszűntetése által, mely a szláv egyház 
önkormányzati kifejlődésére eddig oly bénitólacr hatot’, elin
tézni kegyeskedjék; felemlítvén egyszersmind, hogy ama zilált 
helyzet, melybe a szláv egyház a pátens behozatala által sodor
tatott, ennek kebelében oly összeütközések .-: és visszásságokat 
szült immár, melyek az egyház élet erejét támadván meg, a fel
bomlás és elpusztulás veszélyével fenyegetnek s ige azoknak 
orvosoltatása halasztást többé nem szenvedhet.

Köszönettel veszi a közgyűlés elnök urnaka szláv Gyüle
kezet ügyében tett lépéseit; ne hogy azonban a m. kormány 
széknek ez ügyben még messzebbre kihúzódható intézkedéséin 
a szláv egyházban fenforgó összeütközések és visszásságok ere
sebb gyökeret verjenek, újabban is felkéretik az elnökién, n - 
szerint a szláv gyülekezet kebelében, mielőbb megjelenvér 
annak számadásait, jövedelme forrásait megvizsgálni, a tapasz
talt visszásságokat elhárítani s az egyház ügyét rendes kerék
vágásba vezetni szíveskedjék, eljárásróli jelentése elvárarrán.

Utasítja egyébiránt az esperesség a kerületre küldendő 
követeit, hogy a pátens visszavételére nézve sürgős lépések 
tételét indítványozzák.

Ezen határozat folytán a bizottmány e tárgyban hiTatak* 
eljárásáról a következő pontokban terjeszti elő tudósítását, mely
1866-ik évi julius 12. tartott esperességi gyűlésen tanácsk •- 
alá került.

A mi ezen kimerítő tudósítás tartalmát illeti:
1. A számadásokra vonatkozólag. Két curatora lévén u  

egyháznak, először is az oskolai, azután az egyházi carator 
számadásait vizsgáltuk meg, mely ebbeli eljárásunk majd esj 
hónapot vett igénybe. A két curator u. m. Babilon János
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Ranosztay András 1862, 1863, 1864 és 1865. évre szóló szá
madásaikat terjesztvén élőnkbe azokat pontról pontra az egyház 
elöljárói és más liivei jelenlétében vizsgálván meg, azokat a be
vételekre és kiadásokra nézve rendbe találtuk; rósz lelküséget 
távolról sem, de rendetlenséget annyiban tapasztaltunk, hogy a 
curatorok rendes naplót nem vezettek, az egyházi gyülekezet 
Ilire nélkül olykor a híveknek nevezetes pénz összegeket ki 
kölcsönöztek, melyeknek azonban nagyobb része az illetőktől 
behajtatott, egy része pedig az illetőknek vagyonára betábláz- 
tatott. — Minden lehető visszaéléseknek jövőre való elhárítása 
tekintetéből, az illető curatorokat rendes naplók vezetésére 
utasítottuk, őket azonnal rendesen bekötött két naplóval el is 
láttuk, meghagyván, hogy ezentúl az egyházi gyülekezet hire 
és beleegyezése nélkül bárkinek is, az egyház pénztárából szoros 
felelet terhe alatt pénzt kölcsönözni ne merészeljenek.

2. A mi az egyház activ tökéit illeti, azokat ekképen 
találtak

A) Az autonóm egyház birtokába:
1. Ranosztay Andrásnál . .
2. Zatyko Pálnál . . . .
3. do. do.........................
4. do. do................... -
5. Gapkai Józsefnél . . .

1844 ft. 
420 „ 
400 „ 
300 „
300 „

Összesen . 3264 ft. o.é.

B) Az úgynevezett patentális töredéknél:
1. Birinszky J á n o s n á l ................................
2. Kovalszky József és Zsuzsannánál. . .
3. Fülöp Jánosnál . . . . . . . . .
4. Wesseli J á n o s n á l .....................................
5. Filipinyi J á n o s n á l .....................................
6. Grestvik Józsefnél.....................................
7. Bobesik Andrásnál.....................................
8. Vladár Zsuzsannánál . . . . . . .
9. Dr. Hrebenda J á n o s n á l ...........................

10. Babilon J á n o s n á l .....................................

1000 ft. 
800 „ 

2000 „ 
1000 „ 

700 „ 
600 „ 

1800 „ 
200 „ 

1000 „ 
300 „

Összesen . 9400 ft. o. é
Ezen tőkéktől azonban a kamatot kivéve a 3. 5. és 7-ik 

szám alattiakat az illetők, az autonóm egyház pénztárában fizetik.



A curatorok számadásain kivül hátra vágynak még vizs
gá la tin  számadások egy némelyek részéről, kik a templomra 
kéregettek és aláírási íveket kezeltek ; — ezen partialis száma
dásoknak megvizsgálását az autonóm szláv egyház elöljáróira 
híztuk.

A patentális töredék, midőn a pátens közbejöttével az egy
ház két pártra szakadt, a zavart, melybe az jutott felhasználván, 
a jótékony Gusztáv Adolf-féle egyesülettől a templom felépíté
sére küldött 1000 forintot magához ragadta, úgy szinte azon 
400 ftból álló összeget is, mely német országból szinte a tem
plom számára küldetett. — Ezen kétrendbeli összeg kezeléséről 
mindenesetre a patentális töredék számolni köteles leend.

3. Az egyház belállapotára vonatkozólag.
Az egyház a törvénytelen pátens közbejötté által két 

részre lévén oszolva, azon voltunk, hogy az évek óta fenforgó 
pártszellem megszüntessék; az úgynevezett patentális töredék 
egyik corifeusa Bohurát János maga is a királyi biztos további 
működését a mint állítá (mi azonban mint későbben kitűnt csak 
ürügy volt) elhárítani óhajtván a pártok közti kiegyenlítést 
sürgette, mitől az autonóm többség soha sem volt idegen: 
ugyanazért f. évi april 26-ik napjára a 2. sz. alatt idecsatolt 
hirdetmény által mind a két párton levő híveket egybe hívtuk, 
mely gyűlésre az autonóm híveknek nagyobb része, a patentális 
töredék részéről azonban csupán Bohurát János és Bobcsek 
András jelent meg. Ezek lévén a patentális töredék zászlóvivői, 
elejökbe terjesztettük az egyház zilált és szomorú állapotát lel- 
hiván őket, hogy tettel bizonyítsák be, mennyire szivükön fek
szik az egyház jövője és járuljanak az autonóm többséghez: -k 
erre feltételűi az egyház számadásainak megvizsgálását tűzték 
ki. Ámbár igyekeztünk őket az által megnyugtatni, hogy a 
számadások általunk az autonóm hívek jelenlétében vizsgáltat
ván meg, azokat rendben találtuk, mindazonáltal ők azoknak 
újrai és jelenlétükben! megvizszálását folyvást sürgették; mit 
a bizottság feleslegesnek tartván, de különben is arról tudo
mása lévén, hogy a két coriíeus a királyi biztos ujrai kikülde
tését sürgette, a kiegyenlítés további megpróbálásával f e l h a g y 

tunk. Ezek szerint a patentális töredék a nagytól '• ségben lev 
törvényes autonóm egyházhoz nem csatlakozván a fent érin
tett hirdetmény értelmében az autonóm tisztviselők n. m. tel-
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ügyelő, jegyző, curatorok és presbyterek választásához és a 
rendes lelkész candidatiójához, mely mindenesetre condepu- 
datus társunk, Láng Mihály főesperes úr befolyásával, ment 
volna véghez, kellett volna látnunk; — azonban közbejővén fő
tisztelendő Székács József superintendens urnák 3. szám alatt 
idemellékelt levele, melyben az esperességi elnökségnek tudtára 
adatik, hogy Mandics Tódor kir. biztos úr, a ki már négy hét 
óta az általa mind a két párt részéről kijelelt hivekkel az espe- 
resség és illető egyház beleegyezése nélkül egybe-ülvén,vizsgá
lódását folytatja — annak megtudására, hogy az autonóm, vagy 
a pateutális részén légyen e a többség? f. é. május 6-ra gyűlést 
tűzött ki. — Jóllehet ezen gyűlést szükségtelennek tartottuk és 
feleslegesnek, annyival inkább, hogy ő Felsége egy külön rendel
vény által a pesti autonóm szláv egyházat, mint olyat, a bányai 
superintendentiához tartozónak kegyelmesen nyilvánítani mél- 
tóztatott *) — de különben is, bízván az autonóm szláv egyház 
eddigi tántorithatlan szilárd jellemében, minden további össze
ütközésnek mellőzése tekintetéből, minden az autonóm szláv 
egyház bel rendezéséhez tartozó működéstől elállottunk.

Minekutána azonban a királyi biztos 5. sz. alatt idemellé
kelt szokatlan idézése2) következtében, két évi szünet után 
vizsgálódásának fonalát újra felfogva, annak folytatására 1866-ik 
évi martius 15-ik napját tűzvén ki, a jelen volt autonóm hívek 
több ízbeni tiltakozásának és Palovszky József és Ivanovics 
András presbyterek autonóm és evangéliumi szellemben Írásba 
foglalt és 4. sz. a. ide csatolt eategoricus nyilatkozata illetőleg til
takozásának 3) daczára, vizsgálódása alkalmával az egyház bel- 
dolgaiba avatkozott,következőleg túl ment kiküldetésének körén, 
az alúlirott esperességi felügyelő az egyház törvényes jogai fen- 
tartásá tekintetéből oda utasította az autonóm egyház híveit a
6. sz. alatt idemellékelt hirdetmény által, hogy félretéve minden 
privát ügyeiket, a kitűzött gyűlésre a mennyire lehet minden 
nagykorú hívek jelenjenek meg4), egyszersmind Heckel Lajos 
presbytert megbízta, hogy a 7. szám alatt idemellékelt tilta-

J) Lásd az I. szám alatti okmányt*
2) J? IX. i, 99 99

* )  V  > f  X .  , ,  , t  9 ,

4 )  H  »  X I .  9 9  9 r  #J
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kozást*) röviden szóval is elmondván, azt a kir. biztos úr 
által jegyzőkönyvileg felvétetni sürgesse. Királyi biztos úr az 
általa a papiak nagyobb termében kitűzött gyűlésre megjelen
vén, minekutána megjelenésének abbeli czélját, hogy ő az auto
nóm és patentális hívek többségét voxolás utján kívánja meg
tudni, nyilvánította Heckel Lajos presbyter szóval tiltakozását, 
röviden elmondván, még azt jóformán be sem is fejezte, a királyi 
biztos szavába vágott, azt mondván, különben is tudom, hogy 
mit akar mondani, én semmi féle tiltakozásokat el nem fogadok 
és a gyűlést azonnal feloszlatom; ily erőszakoskodás után, de 
különben is tudván azt, hogy az autonóm hívek, ha voxra kerül 
is a dolog, nyilvános többségben lesznek, a tiltakozás felolvasá
sával felhagyott, következőleg azt be sem is adhatta.

Ezen gyűlésnek eredménye az autonómokra nézve szeren
csésen fejeztetett be, mert az autonómia mellett 66, a pátens 
mellett pedig csak 16 nyilatkozott.

A szavazás befejezte után kir. biztos úr azzal biztatta az 
autonóm többséget, hogy rövid idő alatt legfelsőbb helyről végső 
intézkedést várhatnak; — azóta két hó múlt el, az Ígért reso- 
lutio pedig nem jött meg. Az autonóm hívek megunván az évek 
óta fenforgó viszályt; de különben is a tisztválasztás ideje n:ái 
rég elmúlván, hogy az egyházat a végveszélytől megszabadítsák, 
junius 17-én, minekutána az egész tiszti kar leköszönt, annak 
módja szerint számos autonóm hívek jelenléteben és bcfui; 
val tartott egyházi gyűlésen a tisztválasztáshoz láttak; mely 
alkalommal a 8. sz. alatt idemellékelt és annak módja szerint 
kiállított jegyzőkönyv szerint közakarattal az alulír: esperes- 
ségi felügyelőt helybeli felügyelőül, MicsinayPált j  edig : .
választották; — alulírott esperességi felügyelő ezen v.Aaíz: 
elfogadván,az egyház legsürgetősb teendői tárgyában :. _. 
napján egyházi gyűlést tartott, a curatorok es prés y:er -. 
választását pedig a f.é. 8-án szerencsésen befejezte, reményi _ 
hogy az autonóm egyház ezentúl, melynek részéről s. ^  
hiányzott a jó akarat és a valódi evangyeliumi buzgalom, 
godtan rendezheti bel dolgait és ment lesz minden t ■ .n: i ny-_ 
talanitástól, sőt idegen befolyástól és törvénytelen b e - a v a t k o ..

*) Lásd a XIII. szám alatti okmányt.
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Köszönettel veszi tudomásul a közgyűlés a pesti szláv 
gyülekezet ügyei rendezése tárgyában kiküldött bizottmánynak 
igazi protestáns buzgósággal és lelkiismérettel teljesített eljá
rását.

És miután a bizottmánynak felolvasott környűlményes 
jelentése folytán fájdalommal kényszerült e közgylés meggyő
ződni arról, hogy Mandics Tódor kir. biztos a szláv autonóm 
egyház belügyeibe történt ujabbi jogtalan beavatkozása által ez 
ügybeni sérelmeinket az elviselhetlenségig fokozza, utasitásul 
adja a kerületi közgyűlésre küldendő követeknek: miszerint 
ezen sérelmek gyökeres orvoslását, a kiküldött k. biztos beavat
kozásának megszüntetését s az 1859. évi sept. 11, kibocsátott 
pátensnek teljes visszavonását hathatósan szorgalmazza.

Addig is azonban, míg e részben az egyházi felsőbb kor
mányzat részéről a maga rendes utján intézkedés tétethetnék, 
tekintettel az előterjesztett és sürgős orvoslást igénylő sérel
mekre, Székács József superintendens úr az adatok átszolgálta- 
tása mellett felkéretni határoztatik: miszerint Mandics Tódor 
kir. biztos urnák ujabbi sérelmes és jogtalan beavatkozása ellen 
az illető kormányszéken, mielőbb elnöki úton előterjesztést 
tegyen s a kir. biztos úr további működésének felfüggesztését 
szorgalmazza; egyszersmind pedig az irányban is lépéseket 
tegyen, hogy a legfelsőbb rendelvényileg is már autonómnak 
ismert pesti szláv egyház a patentális töredék által elragadott 
egyházi pecsét és kötelezvények birtokába visszahelyheztessék 
— az egyház segélyezésére sz. kir. Pest város által utalványom 
zott, s visszatartott évi járulék folyóvá tétessék, végtére, hogv 
az épülőben lévő szláv templom javára országos segély gyűjté
sére a kormányszéki engedély megadassák.

Olvastatott a pesti szláv egyház folyamodása, melyben 
Kubinyi Ferencznek egyházi felügyelőjéül lett megválasztatását 
jelenti, egyszersmind pedig az egyház rendezését illető teen
dőkre nézve a közgyűlés támogatását kéri; a kilátásba helyzeti 
szebb jövőt s a rendezés körüli működésnek sikerét azonban 
csak úgy véli elérhetőnek, a folyamodó szláv egyház, ha fent 
előadottakra nézve sikeres lépések tétetnek, és ha végre a hiva
talától felfüggesztett Masztics János tanító az egyházból eltávo- 
líttatik.

Átalános örömmel veszi tudomásul a közgyűlés a szláv
i *
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egyház jelentését, mely szerint felügyelőjéül Kubinyi Eerenczet 
választotta.

Egyebekben folyamodó szláv egyháznak egyenként felso
rolt kérelmére vonatkozva az előző pontban már intézkedés 
tétetvén, e helyütt csupán a Masztics tanító elmozdítása eránti 
kérelem elintézéséül felkéri a közgyűlés az esperességi bíróság 
elnökségét, miszerint nevezett Masztics János tanító ellen folya
matban levő vizsgálatot mielőbb befejeztetni s ítéletet hozatni 
szíveskedjék.

Összefüggésben a megelőző ponttal olvastatik mélt..Fabinyi 
Teofil úr, mint az esperességi bíróság elnökének jelentése, mely
ben előterjeszti, hogy Masztics János tanító ellen folyamatba 
tett vizsgálat befejeztetett ugyan, Ítélet azonban azon oknál- 
fogva nem hozathatott mindeddig, minthogy Sztehlo András 
budai lelkész úr lábtörés, Fabry Pál úr pedig folytonos gyen
gélkedés miatt kiküldetésükben akadályozva lévén, ülés nem 
tartathatott, s ily akadályok mellett, egy hamar nem is tartat- 
hátik, minél fogva ezen bírósági tagok helyett újaknak kirende
lését kéri

Ennek következtében a fentnevezett bíróság tagjai helyett 
Szontagh Kálmán és Haberern Jonathan urak megválasztanak. 
Kiegészítetvén ekként az esperességi biróságj, jelentés: tevő 
elnök úr a további eljárás eszközölhetése végett jegyzőkönyvi 
kivonat által értesitetik.

Az itt hűn előadott és sok tekintetben majd nem sz 
szóra az illető esperességi hiteles jegyzőkönyvből kiir. ain: k- 
ból voltaképen kiviláglik az ágostai hitvallású pesti autón. : . 
szláv egyház története, mely tanúsága az egyház szenvedesínntk 
anyagi tekintetben zilált állapotának.

Az egyháznak egyik fő szerncsétlensége volt tu’.An.n 
lelkésze Podhraczky József, ki magát lehetetlenné tevén. : :: 
botrányos eljárási és kánoni hibái miatt az esperesig áltál : -
fogatott, az elmozditási Ítélet minden bíróság által kimond: tor. 
Ő azonban pártfogolva magas állásúak által, ez ítélet végre
hajtása előtt távozott — alkalmazást nyert, tábori pappá lóz 
kinevezve. Az Ítélet végrehajtására kitűzött határidő neki >o
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nak módja szerint bejelentetvén minekutána az egyházi anya- 
könyvekért vele született szemtelenségénél fogva 5000 ftot 
követelt, különben megtagadván azoknak kiadatását, az esperes - 
ség kénytelen volt a nm. m. k. helytartótanács utján nyert kar
hatalom mellett az Ítélet végrehajtásához látni — az egyházi 
anyakönyvek birtokába az esperesség, illetőleg a pesti autonóm 
szlávegyház csak is a karhatalom közbejötté következtében ju t
hatott.

Midőn Láng Mihály főesperes ur Krászonyi József polgár- 
mester úrral az ágostai hitvallású evang. pesti autonóm szláv
egyház pap- és oskola lakaiban megjelent,Podhraczky távollété
ben annak altér egoját, Bohurád Jánost szólitá fel engedelmes
ségre és az egyházi anyakönyvek kiadására, ki is a takarék 
konyha előtt leguggolván, mellőle egy négyszegletű követ véső 
segitségével emelt ki, mely alul a szláv egyház matrikáját ki- 
' vevén, azt az exequenseknek gúnymosolylyal adta által, a 
többi az egyházat illető irományoknak és kivált pecsét, és köte
lezvényeknek kiadatását megtagadván, ha az exequens urak 
akkor erélyesebben lépnek fel, mindezeket kézhez keríthették 
volna, mert hiszen az executio végrehajtásában senki által 
sem voltak megakadályozva.

Midőn az Ítélet végrehajtását az egyház pecsétje activ 
kötelezvényeire és az oskolát illető készletekre nézve folytatni 
kívánta, legfelsőbb helyről rendelet érkezett, mely által tudtára 
adatott a bányai superintendentia elnökségének, hogy királyi 
biztosul helytartói tanácsos Mandics Tódor küldetett ki, a ki 
is kiküldetése után csak hónapok múlva jelenvén meg hozzá 
fogott hosszas vizsgálódásához, mellőzve az esperességet, hely
beli szláv gyülekezeti testületet, a szláv híveket egyenként 
maga eleibe rendelvén, azoknak, mesteremeberek és iparosok 
lévén nagy hátramaradására, vallomásoztatta. — A főkérdést, 
melyre nézve küldetett ki, hogy az autonóm, vagy a patentális 
részen légyen a többség, ügyesen mellőzvén. A királyi biztos
nak eljárása korántsem csillapította le a kedélyeket, oda volt 
intézve, hogv az autonóm többséget kifárassza.

A királyi biztosnak majd nem két évig tartó tétlenségét, 
láthatatlan kéz által támogatva, Kuzmányi Károly minden mó
don felhasználni igyekezvén, a patentális töredék számára 
administratort küldött Hudecz Miksa nevű káplán , mint
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Kuzmányi által kinevezett administrator Pesten csak ugyan 
megjelent. Akkoron a patentalis töredék, mely hét tagból 
á ll , mindenféle csábítási fogásokhoz nyúlt, leginkább azzal 
igyekezett híveket nyerni: ha nevedet alá nem irod a pa- 
tentalisták lajstromára, Oalvinistának kell majd lenned — 
nem lesz szabad templomot építeni s a t., — mind e mel
lett is nem igen tehettek szert proselitákra , sőt még ki
ket elámítottak, azok is nem sokára visszatértek az autonóm 
egyház kebelébe. A patentális administrator megjelenésekor 
Polereczky József egy lelkes felszólítást intézett autó nőm hívei
hez, mely az autonóm egyház részéről 1865. évben közrebo
csátott programúiban foglaltatik, melyben figyelmezteti híveit, 
hogy ne higyjenek a Kuzmányiféle administrator csábitgatásai- 
nak és maradjanak állhatatosan az autonómia mellett.*) 18GS. 
évi január 24-én az autonóm egyház részéről számos hívek 
élén Polereczky József administrator ur az akkori helytartó 
gróf Pálffy Móricz ő Excellentiája előtt megjelenvén, előadta az 
egyház szomorú állapotát, melyet leginkább Mándits Tódor kir. 
biztos ur késedelmes vizsgálattétele idézett elő , esedezve : 
hogy az autonóm egyháznak magára az államra, leginkább pe
dig a szerencsétlen egyházra veszélyes kivételes állapota már 
valahára szüntettessék meg. — Egyébiránt Polereczky József 
administrator egyházi eljárásait mindenkor pontosan és lelkiis- 
méretesen végezte, együázi beszédei valódi autonóm szelleműek 
voltak, valamint hívei, úgy 5 is mindenkor tiszta evangéliumi 
buzgalommal védte az egyház törvényes autonómiáját. Fran
ciad a pátens, szorosan véve a pánszlávok egyik fő embere, 
különben helytartói tanácsos, egy szép reggel, min: a ; átens 
coordinált pesti szláv egyháznak felügyelője lép fel, m .kedését 
egy főtisztelendő Székács József superintendens - — Langh 
Mihály főespereshez intézett Presbyterialis végzi,- levele foly
tán megkezdi,**) melyben általa az autonóm egyház -zámára 
kinevezett Polereczky János a papiakból kiutasiiáiát, és min
den jegyzőkönyveknek, irományoknak az egyház^: es oskolát 
illető készleteknek azonnali általadást sürgette. 1 e szilárd jel-

*) Ezen felszólítást a rendőrség lefoglalta ugyai :e arután ■ 
*za adta.

**) Lásd a VIII. szám alatti okmányt.



lemü protestánsra találván Langh esperes urban, mindenekre 
megtagadó választ kapott. Francisci eljárása, újra, még pedig 
a legnagyobb mértékben ingerelte fel az autonóm hiveket. 
Francisci ur még tovább ment. — Ilogy fogalma legyen az 
olvasónak, hogy mennyire volt a pesti autonóm szláv egyház, a 
patentalis töredék, melynek élére Francisci ur lépett, koholmá
nyokon és elferdítéseken alapult méltatlan rágalmazásainak és 
megtámadásainak kitéve, elég legyen a Pestbudinszki Vedo- 
mosti czimü hírlap 1863. évi nov. 25. 94-ik szám alatt kelt 
czikkeknek rövid kivonatára hivatkoznom. Ebbe a többek közt 
az áll: a pesti lutheránus tótoknak nincsen sem templomjuk, 
sem papjuk — Podhradczky kitűzetése után a papiak és iskolai 
fakamarában isteni imákra gyülekeznek, melyeket valamely 
polgártárs felolvas — azonban a liberális tótok (ezek alatt a 
pesti autonóm szláv egyház tagjait kell érteni) ezt megtudván, 
a kérdéses fakamarára oly reteszt és lakatot akasztottak, mily- 
lyenek csak az árvái vár kapuján láthatók — most gyülekez
nek, mint első keresztyének a pogány időkben, magán szállásai 
kon. — Hallatlan elferdítés és égre kiáltó hazugság!!! — Nem 
csuda, hogy Franciscinek fenidézett lapját, melyet akkoron 
szerkesztett, a cseh nemzet miveltebb osztálya sem szívelte, mert ’ 
sértegetésekkel telt lapja a tényeket elferditve adta elő *). A 
Kuzmányi által kinevezett administrator uj hívekre igyekezett 
szert tenni, de czélt nem érhetett, sőt annyira felbőszítette ma
ga ellen az autonóm hiveket, hogy jobbnak látta három hó
napi sikertelen működése után a kapu-fél-fától búcsút venni, 
és szerencsésen el is távozott.

A patentalis töredékhez tartozók még a hadi törvényszék
hez is járultak; többen közülök ki lőnek hallgatva — a vád
lók e szerint tanulóiak is alkalmaztattak. — Hamis rágalmazó 
vádakkal léptek fel, kivált e sorok Írója és Palló Sándor hely
tartói tanácsos ellen; ezen tiszta jellemű hazafit is minden igaz 
ok nélkül gyanúsították. — Annyira mentek túl buzgalmukban, 
hogy még feladásukra kiküldött királyi biztos Mandics Tódor 
ellen is folymadtak, sőt Kuzmányi a királyi biztoshoz intézett le
velében, eljárása ellen óvást tevén, több pontokat tűzött eleibe,

*) Erre nézve felvilágosításul szolgáljon Podhraczky József ur
nák Krászonyi József Pest városa akkori polgármesteréhez intézett, és 
— lapon XV. szám alatt olvasható tudósítása.
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melyek után csudálkozását nyilván i tá , hogy kivánatát nem 
teljesítette. Ismételve sürgette, hogy az általa kinevezett Hu- 
decz Miksa administratort vezesse be a pesti patentális egyház 
kebelébe, mely igazán mondva, szorosan véve, a pátens szerint 
rendezve soha sem volt, következőleg nem is létezett, az előbb 
a buda-pesti esperes Eángh Mihály által a pesti autonóm egy
ház részére k inevezett administratort Polereczky Jánost pedig 
hivatalától fossza meg. — I)e királyi biztos ur nem követte 
tanácsát, és azt igen helyesen te tte ; mert az autonóm adminis- 
tratornak a papiakból való kivezetése nem lett volna tanácsos, 
compromissio nélkül nem ment volna végbe. Hogy a tisztelt ol
vasónak fogalma legyen a patentális töredékhez tartozó folya
modók, igazabban mondva, delatorok folyamodási, illetőleg vá- 
doskodási modoráról, szükségesnek láttam az általok 1862. évi 
julius 7-én ő Felségéhez benyújtott előforduló okiratok közé 
XYII-ik szám alatt sorozni. Ezen folyamodványnak czime is 
már oly hamis és méltatlan, hogy akarva nem akarva, megve
tésnél egyebet nem érdemel.

Schmerling aranykorszaka lejárván, azt hittük, hogy a 
kormány is meg fog változni, de csalatkoztunk, a régi absolutis- 
musra irányzott elvek fentartása mellett csak a személyek vál
toztak ; — a magyar kormányra azonban constitutionális férfiak 
lépvén — a politikai téren a kiegyezkedés jelszava hangzott 
mindenfelé — a kedvezőknek látszó környülményeket én is. 
mint a budapesti ágostai hitvallású esperesség felügyelője, fel
használni kötelességemnek tartván, felmentem az új tárnokhoz, 
sürgettem a pesti autonóm szláv egyház ügyében kiküldött kir. 
biztos további működésének, mint törvénytelennek és szükség
telennek megszüntetését, előhozván, hogy az autonóm s z lá v  egy
ház nem lehet rendes lelkész nélkül, ennek választásában, mint 
egyedül az egyház körébe tartozóba, a királyi biztos, r. gymond a 
Tárnok, nem folyhat be, annyit vettem ki beszédéből, mintha ő 
Excellentiája a tárnok is szükségtelennek tartaná a királyi biz
tosnak további működését, annyival inkább mondám, minek
utána ő Felsége a pesti autonóm szláv egyházat mint olya: elis
merve, a bányai superintendentia alá tartozónak nyiivirizar: 
méltóztatott.*)

*) Lásd a I. szám alatti okmányt.
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Felmentem Bécsbe is a főcancellárhoz, a ki szívesen látott 
és megnyugtatóig válaszolt — Majláth György ő nagyméltósá- 
gának sok tekintetben igazságos és méltányos eljárásával, meg
lehetünk mi protestánsok, elégedve. Egyedül neki köszönhetjük, 
hogy még az országgyűlés egybehivása előtt a híres pánszláv, 
Franciscijfelfüggesztetettfőispányi hivatalától és helyébe a köz- 
tiszteletben és szeretetben álló Szentivány Márton lön liptó- 
megyei főispánná kinevezve.

Nemsokára a szentmiklósi Herostrat, a híres Hodzsa napja 
is alkonyodni kezdett, az ellene mind a három bíróság által 
kimondott hivataltóli elmozditási ítélet, mely két évig végre 
nem hajtatott, végrehajtása valahára megengedtetett. De még 
ezen ügyre nézve nem vagyunk tisztában, mert bár azon. gyűlés, 
melyben Hodzsa hívei a pátenshez való ragaszkodásukat nyil
vánítani akarták, mind a főispán és kerületi felügyelő, mind a 
kiküldött helytartói tanácsos Ambrosz által eltiltatott, mégis 
300 ember összejött és gyűlés alakult, mely Hodzsát papnak 
megválasztotta. A tárnok ezen választást megsemmisítette és 
Ambroszt azonnali nyomozásra utasította, ki is jelentését fel
terjesztette, a válasz azonban ez ideig nem érkezett meg.

A tiszta és tántoritathatlan jellemű protestáns Radvánszky 
Antal, Zólyommegye örömére újra lön főispánynak kinevezve, 
első functiója volt a micsinei pánszláv lelkész Ruthkay Sámuel 
ellen, mind a három bíróság által liivatalátóli elmozditási ítélet 
végrehajtása eránt, mielőtt előbb, mint a zólyomi esperesség 
felügyelője hivatalától, intézkedni, -  az Ítélet annak módja 
szerint végrehajtatott és a lelkész elmozdittatott.

Ily igazságos és méltányos az egyházra üdvös előzmények 
után erősen hittük, most már az annyit szenvedett pesti auto
nóm szláv egyház is mindem akadály nélkül rendezheti magát, 
annyival inkább, mert a rég várt országgyűlés már hónapok óta 
összeült, fel se tehettük, hogy az egyházra nézve törvénytelen
ségre törvénytelenség hahnoztassék.

Az esperesség egy bizottság által, a pesti autonóm szláv 
egyház zilált pénz állapotát az illető curatorok számadásainak 
megvizsgálásával igyekezett rendbehozni. Majd nem egy egész 
hónapot vett igénybe a több évi számadásoknak megvizsgálása. 
Ezt már ezelőtt megelőzte Vrhovszky Sándor eltűnte, s idővel 
bebizonyult a Dunába lett ugrása által bizonyos halála. Ezen bal
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eset nagy szerencsétlenséget hozott a pesti autonóm szláv egy
házra ; — az ellene kimondott crida besodorta a szegény egy
házat is, ő kezelte a szláv templomra ajánlott pénzeket és a 
pesti autonóm szláv egyháznak Hrizdák Zsófia által végrendele- 
tileg hagyományozott 28 ezer ft tevő tömeget; az egyház irányá
ban elkövetett hűtlensége világosságra lön hozva — a követe
lési [pénzmennyiség mintegy 9000 ftot tesz oszt. értékben. Ezen 
veszteség et a közbejött királyi biztos kinevezésének és késedel
mes működésének köszönhetni, — míg a felek közti villongás 
tartott, ép midőn az autonómok kérdőre akarták vonni Vrhov- 
szkyt, a kir. biztos kineveztetett. Nem is igen van kilátás ahoz, 
hogy az egyház igazságos követeléséhez juthasson, minekutána 
a fenn maradt vagyon elégtelen a betáblázott hitelezők kielégí
tésére, az egyház követelése pedig nincsen be táblázva, mely 
előbb kölcsönös számítások után lett volna megalapítandó. — 
Igaz más részről', hogy Vrhovszky tömeg-gondnok volt és 
szorosan véve az egyház követelésének elsősége volna — ez 
azonban a bírótól függ — vajha az illető bíróságot ezen köve
tel ésre nézve a méltányosság és igazság szeretete szállná meg.

Ily a szláv autonóm egyházra nyomasztóan ható környül- 
mények közepette, midőn erősen hittük, hogy az egyháznak 
financiális állapotát tisztába hozhatjuk, ime újra a fel hők össze 
tornyosultak, s "a menyk 5 újra lecsapott közinkbe s két évi 
szünet után Mandics Tódor kir. biztos megjelen és inquisitori 
mineműségben szokatlan idézésekkel megkezdé nagyszerű mű
ködését.

Az autonómok részéről 4. szinte annyit idézett a töredék 
vagyis az úgynevezett patentális egyház részéről. E szerint az 
áltaía kitűzött közgyűlés tagjainak számát tetsz- -. -zerint 
határozta meg, főtisztelendő superintendens úrhoz in" tett 'eve
iében világosan kijelenté, hogy a presbyteriumot kinevezvén, az 
egyházat már rendezte. — Az esperességi bizottmány jelenlété
ben a templomban és későbben folytatott ülésben, úgy szinte
főesperes úr e lő t t : ....................autonómok által aláirt, és az
autono u szláv egyház nem csak presbyteriuma. hanem az est e- 
rességi bizottmány minden tagja által hitelesített autonóm hivek 
lajstromát privát irománynak nyilvánítván, annak hiteles .tat 
kétségbehozta. Ekképen ezen ünnepélyesen készített laist: :
félre téve, az autonóm hivek számának leszállításával - i n



más lajstromot igyekezett létrehozni, szavazatot csak azoknak 
akarván engedni, kik a papot rendesen fizetik. Ezen elv felállí
tása után többeket a szavazattól megfosztani igyekezett; de 
Palovcsik József és Joannovics András Írásba foglalt tiltakozást, 
egyszersmind kérelmet intézett hozzá *), mely szerint előre bo- 
csájtván, hogy az ágostai hitvallású evang. egyház elvei szerint 
a keresztelés alkalmazása, a szent vacsorával való első élés, az 
egyházi jogokat közli a hívekkel: ugyanazért az egyházból való 
törvénytelen kizárás ellen szót emelnek, reménylvén, hogy kir. 
biztos úr feladatát részre hajlatlanúl teljesíteni, és hitsorosaik 
között a bel békét eszközölni fogja. — Ezen törvénytelen eljá
rásból kiviláglik, hogy kir. biztos úr nem működött függetlenül, 
nem állott a pártok felett, hanem a 7 tagból álló úgynevezett 
patentális töredék felé hajlott, — noha a legfelsőbb helyről oda 
volt utasítva, hogy magát Kuzmányival érintésbe tegye ; — de 
ebből koránt sem lehetett azt következtetni, hogy ő akár az 
egyik, akár a másik párt részére presbyteriumot rendezzen, már 
pedig ő világosan értesítette superintendens urat, hogy minek
utána már a presbyteriumot rendezte és a voxolók lajstromát 
hitelesítette, május 6-ra azon kérdés eldöntése végett, hogy az 
autonóm, vagy a patentális részen legyen-e a többség, gyűlést 
tűzött ki, aziránt kérvén fel superintendens urat, hogy azt 
hirdetné ki. — Mindezekből kiviláglik, hogy kir. biztos úr túl 
ment kiküldetése és megbízatása körén. Mindezen intézkedése
ket a superintendens esperesség és helybeli autonóm egyház 
híre és beleegyezése nélkül tette, következőleg az egyház bel- 
dolgaiba avatkozott, — megsértette ekképen önkormányzási 
jogunkat, mely békekötések és 1790. 26-ik törv. czikk által 
biztosítva van, következőleg sérelemre sérelmet tetézett és azo
kat elviselhetetlenségig fokozta. —

A királyi biztos megjelenését a birocratia szerkezetének 
tulajdonítsuk-e? meg lehet, hogy az úgynevezett scontro sorai
ban előfordult Mandics úr kiküldetése, de a végső tudósítás 
még hátra volt, nehogy neve többször is előfordúljon, jónak látta 
a királyi biztos úr, hogy újra lépjen fel és újra alkalmat szolgál
tasson a kedélyek felizgatására — és csakugyan a nélkül, hogy

’) Lásd a X. szám alatti okmányt
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újabb kiküldetését igazolta volna, mely iránt több Ízben az auto
nóm hívek által felkéretett, hozzá látott működéséhez, melyet 
már azelőtt is bírójában egész kénjelemmel befejezhetett volna, 
a nélkül, hogy újra egy egész hónapot áldozott volna a birocra- 
tiának.

Tanulságul szolgálnak mindezek, hogy csak magunkba 
találhatunk támaszt. Alaptörvényeink és békekötéseink által 
biztosított autonómiánk elválaszthatatlan hazánk szabadságától, 
a magyarországi protestantísmus szelleme azonos az alkotmá
nyosság szellemével, ezt eő Eminentiája a herczeg prímás is a 
szomorú napokban, midőn a pátens ellen tömegesen felléptünk, 
elismerte és vallotta, sőt többeket biztatott, hogy ne engedjünk.

Tanulságul szolgáljon, hogy nincs veszedelmesebb lépés a 
kormányra nézve, mint a lelkiösmeret szabadságának megtáma
dása, mit szült ezen legfőbb szabadságot megtámadó pátens ? 
Absolutismus közepette — elszántságot — bizonyossá teszem 
az ultramontán urakat, hogy azon időben, midőn Polipusként 
körül voltunk karolva az önkény minden kigondolható bilincsei
vel, a mint lelkiismeretünk szabadsága megtámadtatott, mely 
autonómiánk alapja és ezt polgári alkotmányunkkal s régi muni- 
cipalis rendszerünkkel szoros összefüggésben áll, egy erős er
kölcsi testté alakultunk, mely előtt eltörpültek az absolutismus 
és ultramontanismus minden fegyverei, elsők voltunk, kik auto
nómiánk mellett, következőleg polgári alkotmányunk mellett is 
vívtunk — elveszhet minden, de mi az erkölcsi harczot folyta- 
tandjuk — a legroszabb esetben utolsók leszünk a harczban, 
kik a setétség túl ereje alatt elveszünk.

Végtére tanulságul szolgáljon, hogy a méltatlan s igazság
talan fondorlatokkal összekötött eljárás, a kormánynak .zen 
alapon oly gyakran tapasztalt beavatkozása korántsem szül 
levertséget, elrettenést, sőt inkább felvillanyozza a kedélyeket és 
öszpontosítja a lelki erőt. — Bizonyságul szolgál erre nézve a 
csekély számú hívekből álló pesti autonóm szláv egyház. — 
Annyi kellemetlenség, viszály, üldözés után — annyi megpró
báltatás után, oly erősen áll lélekben, mint a Sión hegye. Ezen 
kis egyház lélekben erős, kifogott eddigelé, minden ellenségein, 
a keblében mások rósz akaratából előidézett viszályokon felül 
emelkedve, nemesen kiállotta a tüzpróbát. Vele született állha
tatosságánál fogva f. évi május 6-án, midőn reményiem utol-
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jára jelent meg a kir. biztos előtt, nyilvános többséggel az 
autonómia mellett nyilatkozott, melyet még a kir. biztos sem 
mert kétségbe hozni. Történjék bármi, az egyház e tényt végső
nek s ügyét befejezettnek tekintvén — a kir. biztos biztatására 
két hónapig türelemmel várakozott, az általa Ígért végső s ked
vező resolutióra — bízva ön lelki erejében, látva tisztviselői 
egy részének tevéketlenségét, annyival inkább, minekutána azok 
leköszöntek, de különben is a választási törvényes idő u. m. 
3 év, rég elmúlván, a tisztválasztást előrebocsájtott kihirdetés 
után megkezdette és ezen sorok íróját felügyelőjéül közakarat
tal megválasztotta — eleinte haboztam elvállalni sok kellemet< 
lenséggel és munkával járó terhes hivatalt, annyival inkább, 
mert nem igen vagyok jártas a szláv nyelvben; de minekutána 
egy küldöttség által tetszésemre bízták gondolataim s néze
teimnek magyar nyelveni kijelentését, nem vonakodtam többé 
a reám ruházott hivatalt, mint az egyház közakaratának kifolyá- 

♦ sát, elfogadni, annyival inkább, minekutána bennem egyik védő
jüket minden alkalommal feltalálták; mit tettel bebizonyítani 
nem csak az egyházi kerületi egyetemes gyűléseken, de a leg
magasabb körökben is, kötelességemnek tartottam

Bekövetkezett julius 1-ső napja, mely új hivatalombai 
beiktatásául vala kitűzve. Elnöki székemet a következő magyar 
bészéddel foglaltam el: „Tisztelt egyházi gyülekezet!

„Minekutána a tisztelt egyház részéről a k. múlt hó 17-ik 
napján tartott egyházi gyűlés alkalmával ezen egyház felügye
lőjévé lett megválasztatáson! a kezemnél lévő hiteles jegyző
könyv .szerint annak módja szerint ment véghez, valamint az 
egyház kiküldöttjei előtt nyilvánítani szerencsém volt ugyan a 
jelen nagy tekintetű egyházi gyülekezet előtt is kijelenteni, hogy 
a reám ruházott felügyelői hivatalt nem csak teljes készséggel 
elfogadom, de egyszersmind azt elfogadni kötelességemnek ös- 
merem. — A nehéz napokban, midőn önök az autonóm egyház 
kebelébe önmeggyőződésöket követve, maguk jó szántából visz- 
szatértek és az illető esperesség kerület által örömmel befogad
tattak, sőt későbben urunk királyunk ő Felsége is, mint auto
nóm egyházat a bányai superintendentiához tartozónak nyilvá
nítani méltóztatott, Mind eunek daczára egy királyi biztosnak 
kiküldetésével, kiváltjlegközelebbi időben, minden tekintetben 
nagy hátramaradást szenvedtek, sőt anyagi tekintetben az egy
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ház beldolgait nem rendezhették. — Midőn a tisztelt egyház mel
lett, a mint mondám, a nehéz napokban annyiszor, a mennyiszer 

jónak lát tani védelmökre egész készséggel felléptem; most, midőn 
annyi kísérletek s megprób altatások után állhatatosan az auto
nómia melett megmaradva, nyugodt lélekkel és a legtisztább aka
rattal az egyház és oskola rendezéséhez hozzá fogni és azt annak 
módja szerint rendezni eltökélctt akaratjuk, következetlenséget 
sőt bűnt követnék el, ha bizalmukkal visszaélnék. Fogadják 
tehát irántam nyilv ánitott bizalmukért szives és hála köszönete- 
met. — Teljes meggyőződésem, hogy önök, kik állhatatosan 
harczoltak az autonómia mellett és azt teljes épségben mégis 
tartották, most mid ön rendezésről van szó, e téren is egész ki
tartással és készséggel működni és azt annak módja szerint 
befejezni, szent kötelességüknek ösmerendik, én pedig ajánlom, 
hogy közreműködni szinte szent kötelességemnek tartandom.

Befejezésül egy kérésem van Uraim önökhöz, hogy kivált 
a tanácskozásokban egymás véleményét tiszteljék, valamint 
állhatatosan vívtak az egyház autonómiája mellett,szinte egyet- 
értőleg munkálódjanak rendezésén is. Vezérelje önöket testvéri 
és felebaráti szeretet — így tarthatnak számot az utókor elis- 
merésére, a mindenható nagy Isten áldására és kegyelmére. 
Távol legyen önöktől ezentúl minden meghasonlás, és azoknak, 
a kik nemcsak kellemetlenséget okoztak, sőt autonóm állásun
kat és az egyház jó voltát sok tekintetben hátráltatták, mint 
igaz ágostai evangelicus keresztyénekhez illik, bocsássanak meg. 
és a történtekre fátyolt vessenek, reménylvén, hogy a tévúton 
járt hívek kiengesztelve, visszatérendnek az autonóm egyház 
kebelébe.

Ezután egy pár szót szláv nyelven intéztem az egyház 
híveihez: bizalommal jöttem mondám közikbe, kik eddigelé 
gémét szivességökre és bizalmukra méltattak, hogy meggy 
jenek, hogy szivemben mindezek uralkodnak. Xegyvenhárvtn 
évig harczoltam szabadságunkért — harczoltam egyháziau: 
nomiánkért. — Teljesen meg vagyok győződve állhatat óságok
ról. Hogy ki legyek, tudják önök, tudja az egész haza l k 
legőszintébb — testvérük és rokonuk, és most magamat öltök
nek ajánlom. — Tisztelet a hűségeseknek és álhatatosoknak 
mind halálig.

Ezen beszédem után a curátorok és presbyterek válás •
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tását a jövő gyűlésre, az egyházi gyűlés átalános kívánságára 
halasztván. — Kezetfogva az egyház híveivel, az egyház beldol- 
gainak mikénti rendezése eránt előintézkedések történtek.

Juliushó 8-ik napján a két curator vagyis pénztárnok 
valamint a preshyterek választása, a legszebb renddel és egyet
értéssel ment véghez.

Hogy az egyház activ s passiv pénz állapota, valamint a 
templom építését illető pénztár, úgy szinte az oskola ügye ment
től előbb tisztába és rendbe jöhessen, julius 22-ik napjára egy
házi gyűlést tűztem ki.

Bekövetkezvén a gyűlés napja, mindenekelőtt az egyházat 
részemről 'egy anyagi tekintetben ugyan esek ély, de a mennyi
ben ilyet az egyház nélkülözött, egy ezüstből készült megara
nyozott kehelylyel és ostja csészével ajándékoztam meg a kö
vetkező beszéd mellett bocsájtván azt az egyház birtokába: 
Tisztelt egyházi gyülekezet!

Századok óta fennálló egyházi autonómiánk megtartásá
ban önök uraim ritka kitartást és valódi evangéliumi állhata
tosságot tanúsítván, nem csak az ágostai hitvallású evangelicus 
testület, de az egész magyarországi protestantismus figyelmét 
magokra vonták. — Teljes meggyőződésem, hogy annyi erkölcsi 
harcz és lelki szenvedés után, azon kincset, t.i. az egyház auto
nómiáját, mely mellett évek óta vívtak, meg is fogják tartani, 
és a törvénytelen pátens, királyi biztos s egy némelyek részint 
rósz akarata, részint tévedése miatt, az egyházat mind erkölcsi, 
mind anyagi tekintetben sújtó akadályokat elhárítva, az egy
házra nézve okvetetlenűl szükséges bel elrendezés nagy mun
káját, melyhez már hozzá is fogtak, nemsokára szerencsésen 
befejezendik. — Hogy önök állhatatossága a késő ivadék előtt 
is méltányolva és elösmerve legyen, és hogy folyvást emlékeze
tükbe maradjon, állhatatosságuk vívmányának az egyházra 
üdvet hozó eredménye, annak támogatásául ime fogadják e ke- 
helyt, mely*1 ha nem is nagy értékű anyagi tekintetben, de min
denesetre pótolandja némüleg az egyház e részbeni hiányát, és 
képviselendi részemről is a legtisztább indulatot, melylyel azt 
a tisztelt egyháznak nyújtom; egyszersmind hirdetendi az elis
merést, melyre számot tarthatnak, melyre büszkék lehetnek. — 
— Két felírással van ezen kehely ellátva magyar és szláv. E 
két nyelv reformátiónk történetében szerepelt — e két nyelv
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reíormátiónk nyelve. A magyar és szláv a reformatio kezdetétől 
egy erőteljes testet képezett; nincs eset, hogy a reformatio kiví
vásában egymást elhagyta, melyet se a setétség, se a kaján 
irigység egymástól elválasztani képes nem volt. — A legköze
lebbi időben szakadást igyekeztek némelyek előidézni, de vala
mint ez eddig nem sikerült, úgy ezentúl még kevésbé fog sike
rülni. — Midőn a mint mondám, a nagy munka egyházunk 
belelrendezése befejezésének küszöbén állunk, a tisztelt egyház 
birtokába bocsájtom e kelyhet; és valamint az iidvezitő az 
egész emberiségért szenvedett, önök is, ha sokkal csekélyebb 
mértékben, de mindenesetre az egyház autonómiája körüli küz
delmekben szenvedtek; úgy midőn az iidvezitő emlékezetére 
az úr vacsorájához járulnak, emlékezzenek vissza mindenkor 
arra, hogy az egyházra nézve evangyéliumi kötelességüket 
lelkiösmeretesen teljesítették, és hogy egyházunk iránt hűsé
güket, buzgalmukat folyvást tettleg tanúsíthassák, ahoz szi
vem mélyéből önöknek testi lelki erőt kívánok; — magamat 
pedig önök további barátságába és jó indulataiba ajánlom.

A kelyhen levő magyar felírást Geduly superintendens 
szíveskedett készíteni; a szláv felírást mint a Sz. írás egyik 
tételét szinte ő ajánlván —

A magyar:
Krisztus kélyhe üdít, az élet harczai 

sujtnak;
Nektek is oh küzdők, e kehely 

adjon erőt!
Az ágostai hitv. evang. pesti autonóm szláv 

egyháznak.
Kubinyi Ferencz.
1866. május 6-án.

Ezen nap u. m. május 6*ka azért vésetetc a kehelyre, 
hogy folyvást emlékezzenek vissza ezen nevezetes napra, melyre 
a kir. biztos a híveket noha már évek óta a legmagasabb hely
ről érkezett rendelet által is autonómoknak ösmertettek ti. 
újra megtudhassa, melyik részén legyen a többség és minek
utána ezen napon is az autonómia mellett állhatatosan megma - 
radtak és kétségbe nem hozható győzedelmet vívtak, megérni' - 
kezhessenek, hogy mint igaz protestánsok ev; ngyeliumi köt 
lességökuek eleget tettek.



A szláv felirás e következő (Luk. 12. 82):
Neboj se, ó malické stádce! neboj se zalibilo otec, wasemu 

dátiwám kralowstwi.
Az egyház financiális állapota valóban nem irigylendő; 

ha azonban a patentális töredék, mely magához ragadta az 
autonóm egyház activ kötelezvényeinek nagyobb részét, magá
ba szállva a kezénél levő kötelezvényeket jó szántából azonnal 
kiadná; — a nm. m. kir. helytartó tanács az ország szerte ké
relmezett, de általa megtagadott kéregetést, kivált a templomra, 
mely már fedél és bótozat alatt van, a szép tornya is elkészült a 
rajta levő gazdagon aranyozott keresztet főtisztelendő Székács 
József superintendens úr nagy üunepélylyel felszentelte, megen
gedné, az adakozásokból annyi gyűlne össze, hogy a templom 
építése tökéletesen befejeztethetnék, sőt az egyház adoságaitól 
is megszabadittathatnék, melyek a pátens, a patentális töredék 
rósz akarata és végtére a kir. biztos közbejötté miatt az egy
házra nehezedtek.

A szláv egyház legutolsó gyűlése intézkedett az iránt, 
hogy ha barátságos úton hozzá nem juthat vagyonához, törvé
nyes úton azt megkaphassa.

Bekövetkezvén az egyházi kerületi gyűlés, u. m. augustus 
15-ik napja, az azt megelőző tanácskozásban részint a buda
pesti esperesség határozata, részint a pesti autonóm szláv egy
ház kérése folytán, előadtam az annyira üldözött pesti autonóm 
szláv egyház siralmas állapotát, kiemelvén a királyi biztosnak 
legujabbi törvénytelen eljárását. A tanácskozmány magáévá 
tette a királyi biztos törvénytelen eljárásából előidézett és a
........lapokon leirt újabb sérelmet, egyszersmind felkért, hogy
azt kerületi ülés folyama alatt terjesszem elő; mi is a kerületi 
gyűlés utolsó napján, u. m. augustus 17-én, megtörténvén, a 
következő határozat keletkezett.

Az egyházkerület eme többször már sérelemkép felterjesz
tett ügyet újólag magáévá tevén, a nagyméltóságú m. kir. hely
tartó tanácsot megkéretni határozta, hogy a panaszolt királyi 
biztosi eljárás megszüntetése, a szláv egyházat illető s a pa
tentális töredék által bitorolt, s különben sem biztosított 
értékpapírok kiszolgáltatása, a városi pénztárból járó, s három 
évre hátralékban levő évi illetménynek folyóvá tétele, valamint 
a templom építés számára kért segélygyűjtés megengedése iránt
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mielőbb intézkedni méltóztassék. Egyúttal pedig a fenforgó 
bajokat részből annak is tulajdonítván, hogy a szláv gyülekezet 
évek óta rendes pap nélkül van, az egyházat mielőbb papválasz
tásra, a budapesti esperességet pedig az e czélbóli haladéktalan 
intézkedésre utasította. Végűi az ügyet nyomatékosabb orvos
lási közbenjárás tekintetéből az egyetemes gyűlésre is felter- 
jesztendi.

Tudomásomra esvén, hogy rövid idő alatt az egyháznak 
évek óta fenforgó ügyében végső még pedig kedvező legfelsőbb 
rendelet fog érkezni, újra alkalmat szolgáltattam a patentális 
töredéknek, hogy annak leérkezte előtt igyekezzék az egyház 
vagyonára nézve az autonóm egyházat megnyugtatni, czélt ' 
azonban nem érhetvén, kénytelen voltam Bohurád Jánost a kezé
nél levő és az egyházat illető kötelezvényeknek kiadására bírói- 
lag megintetni. Ennek következtében mégis j elent előttem. — 
Kitűzetett a kötelezvények átvételére a határidő megjelent 
ugyan többed magával, de szokása szerint, szavát be nem vál
totta; sőt társaival együtt bárdolatlan viseletének újra jeleit 
adta.

A várva várt legfelsőbb rendelet megérkezvén, annak fel
vételére septemberhó 7-ik napjára esperességi gyűlést tűztem 
ki. — Nagy számmal seregiének össze a budapesti esperesség 
hívei. — Összejövetelünket Pulszky Ferenczné és leánya teme
tése előzte meg; fél ötre a két halotti kocsi a templom előtt 
állapodván meg beszentelés után a kerepesi temetőfelé folytatta 
útját, nagy sokaságtól körülvéve; én, esperes úrral 3/» ötre fel
mentünk a kis terembe, a hol már számosán lévén összegyűlve, 
mindenkinek arczán a legnagyobb részvét és fájdalom tapasztal
ható volt, oly annyira, hogy a pesti autonóm szláv egyház ügyé
ben érkezett és tanácskozás alá került kedvezőnek nevezhető 
legfelsőbb rendeletnek örvendeni képesek nem voltunk. A mel
lékletben . . . .  szám alatt olvasható legfelsőbb rendelet a pesti 
autonóm szláv egyházat autonóm egyháznak nyilvánitván, a 
Dicasteriumok által is olyannak ösmertetik el. *) Rövid tanács
kozás után Szontagh Kálmán és Rákóczy János indítványa lön 
elfogadva, kik az ügyet befejezettnek és a pesti autonóm szláv

f) Lásd a XX. szám alatti okmányt.



egyházat hosszas szenvedései és folyvást tanúsított állhatatos
sága után autonóm jogaiba visszahelyezettnek nyilvánították — 
belügyeinek rendezése egyedül az egyházat illetvén. Az ez alka
lommal keletkezett határozat ekkép szól:

A pesti szláv ajkú ágostai hitvallású evang. egyház a fel
olvasott intézmény tartalmával biztosíttatván, miszerint ezentúl 
törvényekben gyökerező autonóm egyházi jogaiban idegen ható
ságok beavatkozásával háborgattatni nem fog — ezen az espe- 
resség által tudomásul vett intézmény kiadatása mellett auto
nóm jogainak teljes mérvbeni gyakorlatára s minden az egyház 
kebelében szükségesnek mutatkozó intézkedéseknek megtéte
lére, utasittatik.

Ezután két inditványnyal léptem fél, hogy t. i. kerületi 
gyűlés határozata folytán esperes úr a papválasztásra nézve a 
szláv egyház híveivel egyetértőleg a candidátiót tegye meg — 
s ekkép alkalmat nyújtson a papválasztásra — főtisztelendő 
superintendens úr pedig felkérendő, hogy az általam már annyi
szor sürgetett egyházi látogatást mentül elébb hajtsa végre, — 
mind a két indítványom közhelyeslést nyert.

A gyűlésre a patentális töredék tagjai közűi Bohurád is 
megjelenvén abbeli előadásomra, hogy megérkezvén a legfelsőbb 
intézmény, ezentúl nyugodtabban rendezheti az autonóm szláv 
egyház beldolgait, a minthogy a curatori számadások az espe- 
rességi bizottmány által megvizsgáltatván, rendben találtattak, 
a partialis számadások megvizsgálása eránt pedig az egyház 
intézkedett Bohurád német nyelven azt állította, hogy a száma
dások nincsenek rendben, hogy azoknak megvizsgálása is nem 
ment annak módja szerint végbe — ezen gyanúsítására, minek
utána kijelentettem, hogy a kérdéses curatori számadások álta
lam és esperességi bizottmány tagjai Rákóczy János és Szontagh 
Kálmán által a pesti autonóm szláv egyház számos hívei jelen
létében nyilvánosan vizsgáltattak meg és hogy azon alkalomra 
a patentális töredék tagjai is megvoltak hiva, de elmaradtak, 
Szontagh Kálmán, Bohúrádnak természetévé vált gyanusitási 
modorára hivatkozva őt odautasitotta, hogy szorosan véve most 
rajta és társain volna a sor, a kik az egyháznak annyi bajt és 
kellemetlenséget okoztak, neki és társainak kellene jó példával 
előmenni, kötelességökben állana, annak módja szerint számolni
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és az egyházat megnyugtatni, — különben az egyház kénytelen 
lesz őket perbe fogatni, mely eljárás sok költséggel fog járni.

Ezután felolvastatott a nm. m. kir. helytartó tanácsnak 
levele, mely mellett Felséges királynénk által a pesti autonóm 
szláv egyház templomának felépítésére kegyelmesen ajánlott 
200 forint küldetik által, *) a kérdéses összeget bemutatván, 
nyilvánítottam, hogy ezen adományért ő cs. királyi Felséges 
királynénknak hála köszönetét fogok a pesti autonóm szláv 
egyház részéről nyilvánítani. Ekkép fejeztetvén be a tanácskozás 
Ivrekács nevű patentalista egyszerre felkerekedék helyéből a 
tanácskozási termen végig sétálva, német nyelven indulattól 
elragadtatva szakadozott hangon le nézve a gyűlést felkiáltott, 
hogy ő az idegen nyelven folytatott tanácskozásból mit sem 
értvén, távozik a gyűlésből, és ezentúl mindaddig, míg ilyetén- 
képen folynak a tanácskozások és mutatván a pesti autonóm 
szláv egyház administrátorára — ezen ember az egyház szolgá
latában lesz, ő a gyűlésekbe nem veeud részt. Én mint elnök, 
szerencsés utat kívántam a nagy tekintélyű patentalistának. — 
Ezen eseményt azért hoztam fel, hogy a tisztelt olvasónak valódi 
fogalma legyen, hogy a patentális töredék milyen gentlemennek- 
ből állott, kik rendetlenséggel, pénz elsikasztással vádolták az 
autonóm híveket, azonban ők a bárdolatlanság és durvaviseletek 
tükrei voltak. —

Hogy e szerencsétlen egyház pénz állapotát mentül előbb 
rendbe szedhessem, septemberhó 9-re a fentérintett legfelsőbb 
intézmény felvétele végett gyűlést hirdettem. Az alatt az egyház 
elöljáróival kezet fogva számos folyamodványt küldöttem széjjel, 
ilyen volt a Felséges Császárnéhoz egy bizottmány által a királyi 
udvari várba felvett folyamodvány, melyre a mint feljebb érin
tettem, kedvező válasz érkezett. Eudolf ő Fenségét, a korona
örököst születése napján forró kívánalmainkkal üdvözöltük. — 
Szentistván ünnepére a Prímás herczeg ő eminentiája számos 
főpapokkal jelenvén meg ez alkalmat felhasználva, ő eminentiá- 
jáuak a szegény protestáns egyházak irányában oly gyakran 
tanúsított bőkezűségét igénybe vettük. — Folyamodtunk István 
és József ő cs. k. Fenségökhöz — több intézetekhez folyamod

*) Lásd a XXI. szám alatti okmányt,
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ványokat intéztünk; mindenütt a legnagyobb részvéttel lőnek 
fogadva küldöttjeink. — E részben kitűnő tevékenységet fejtet
tek ki megbízottjaink, kivált Gillán és Nigrinyi, szegény egy
házunk eránti buzgalmoknak új bizonyságát tanusiták.

September 9-ikén a pesti autonóm szláv egyház részére 
kitűzött gyűlésre számosán jelentek meg mind a két párt részéről, 
a patentális töredékhez tartozók oly készülettel, hogy minden 
döbbeni határozatokat felforgatva, a legutóbbi tisztválasztást 
is megsernmisitendik. A gyűlést szláv nyelven szólitám meg, 
előadván, hogy a mai nap egyházunk történetére nézve felette 
nevezetes, mert igazságos ügyünk annyi szenvedés és üldözés 
után győzött , a legfelsőbb intézmény megérkezvén, elő fog 
adatni; — nevezetes másodszor azért, mert folyamodásunkra 
Felséges királynénk a pesti autonóm szláv egyház templomának 
felépítésére 200 forintot ajándékozni kegyeskedett; mielőtt 
azonban a nm. m. kir. helytartótanácsnak e két tárgyban érke
zett intézményei kihirdettetnének, az előbbeni gyűlés jegyző
könyvét olvastattam fel. Ezen jegyzőkönyvbe végig lévén 
iktatva azon beszédem, melyet akkor intéztem a hívekhez, mi
dőn az autonóm egyház számára egy gazdagon aranyozott ezüst 
kelyhet és ostya tartó csészét ajándékoztam Bohurád és Bobcsek 
azt sürgették, hogy ezen beszédemnek azon kitétele, mely sze
rint a pátenst törvénytelennek neveztem törűltessék k i ; Krizsán 
pedig, a ki különben az autonómhoz számítandó a jegyzőkönyv 
azon határozatát, mely arról szól, hogy ha majd a pap válasz
tásra candidatiorul lesz szó Polereczky János mostani admini- 
strator első helyen lesz kijelendő, mert ő az egyház autonó
miája mellett állhatatosan és következetesen működött, meg
semmisítendőnek indítványozta. Ekkoron több felül durva han
gokat lehetett hallani, számosán voltak, kik új tisztválasztást 
sürgettek. Mindenekelőtt rendre utasítottam az illetőket, és 
nyilvánítottam, hogy szorosan véve a patentalis töredékhez 
tartozók nem lévén autonómok, ezúttal csak vendégeknek tekin
tendők — beszédem, mely különben is határozatra nem vonat
kozik, úgy maradand, a mint az a jegyzőkönyvben az akkoron 
keletkezett határozat következtében beiktattatott; — a paten- 
tálisok közül legbárdolatlanabb volt Krekács, a ki már az espe- 
rességi gyűlésen is goromba viselete által feltűnt. — Minek
utána az illetőket illetéktelen rendbontóknak nyilvánítottam és
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hallgatásra kényszeritettem — előadtam a legfelsőbb helyről 
érkezett intézményt, valamint annak szláv nyelveni fordítását 
is. A jegyző a magyar nyelven szerkezeti intézmény felolvasá
sához fogván, Krekács újra felpattant, hogy magyar nyelven 
lévén írva, fel se olvasandó. A magyar nyelv diplomatiai tekin- 
télylyel bírván a törvények szerint, de különben is ő Felsége 
nevében lévén kibocsájtva, már csak azon tiszteletnél fogva, 
melylyel ő Felsége és a hazai törvények iránt viseltetünk és 
Krekács uram is engedelmeskedni köteles, ezeknél fogva az 
intézmények kihirdetésétől el nem állok — a rend helyre áll- 
ván, az intézmény végig lön felolvasva; ezután administrator úr 
által készített szláv fordítást olvastattam fel. — Ezután még a 
nm. m. kir. helylartó tanácsnak Felséges királynénk a templom 
építésére kegyesen ajánlott adományára vonatkozó intézmény 
felolvastatván, a hálaköszönet kijelentése, és a nyugtának az 
egyház nevében való kiállítása az elnökségre bízatott; az intéz
ményhez csatolt 200 forintot a gyűlés színe előtt Ranosztay 
András kurátornak adtam által. — Ekkép fejeztetvén be az in
tézmények kihirdetése, hálaköszönetet mondottam a mindenható 
nagy Istennek, hogy a mai napot annyi üldözés és szenvedés 
után reánk virrasztani kegyeskedett, felkérvén elnök társamat, 
Polereczky János administrator urat, hogy Felséges királyunk, 
királynénkért, családjáért, mindazokért, kik törvényes autonó
miánk kivívásában részt vettek, és lelkiismeretünk szabadságát 
megnyugtatták, imát mondjon mindnyájunk nevében a minden- 
hatójioz, ki is szláv nyelven szivrehatólag szólott, kiemelvén 
jeles szónoklatában, Felséges királynénkat, a ki az egyház irá
nyában is legközelebb a valódi keresztyéni szeretetnek, küldött 
adománya által új tanúságát adni kegyeskedett, Felséges ki
rályunkat családjával a legfőbb egészségben számos évekig 
éltesse; jelesül ő Felségének adjon lelkierőt, hogy valamint 
mindenkinek atyáskodó szive sugallatából lelkiösmeret szabad
ságát biztosította, úgy egyházunk autonómiájával szoros kap
csolatban levő polgári alkotmányunkat helyreállítva, a haza 
minden hű polgára a valódi szabadságot élvezhesse; — ezen 
beszéd jótékonyan hatott a jelenlevők többségére, de nem a 
rendet felforgatni és a gyűlést lehetlenné tenni akarókra, kik 
még folyvást a gyűlés rendes folyamát akadályoztatták annyira, 
hogy újra kénytelen valék erélyesen fellépni — a tanácskozási
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rendet felforgatni akarókat leginkább csak az által hallgattatam 
el, minekutána kijelentettem, hogy teljesen ki lévén víva a pesti 
szláv egyház autonómiája, és az egyház a dicasteriumok által is 
olyannak elösmerve az esperesség által pedig minden törvényes 
jogaiba visszahelyeztetve ezentúl rendelkezése jogával, a cano* 
nők és törvények értelmében egész kiterjedésében élni fog, és 
mindenekelőtt az egyház vagyonát rendezni fogja; minekutána 
pedig Bohurád és társai az egyház vagyonát erőszakosan ma
gokhoz ragadták, minekutána annyiszor adott szavukat be nem 
váltották, felszólitám őket még egyszer és utoljára, kiadják-e a 
kötelezvényeket és az egyháznak kezüknél levő vagyonát jó 
szerivel vagy sem?— ha igen, béke lesz köztünk és kezet fogva 
rendezendjük az egyház beldolgait és kivált pénzállapotát, ha 
nem, az illetőket perbe fogatom — több előkelő törvénytudók
kal és ügyvédekkel e tárgy felett értekezvén, egyrésze úgy véle
kedett, hogy minekutána erőszakosan ragadták az illetők 
magokhoz a kötelezvényeket, bűnvádi perbe fogattassanak, 
személyük és vagyonuk pedig’’ letartóztassák; — más része 
szelidebb módot javaslóit, azt t. i. hogy számoltatási perbe 
idéztetvén, az illetők a kötelezvényeknek kiadására biróilag 
köteleztessenek. — Ezen categoricus kijelentésemre a patentális 
töredéknek egyik tagja Fábry, nyájas modorban szólva, nyil
vánító, hogy ő a kezénél levő három kötelezvényt kész kiadni, 
melyek Gillány a presbyterium részéről nehány tag kiküldeté
sét sürgetvén Fábrynak ebbeli készségéért köszönetét mondott, 
ezt én is az elnöki székből magamévá tevén, a presbyterek közűi 
a két kurátorral egy bizottmány neveztetett ki, mely a kötelez
vényeket a gyűlés után azonnal által is vette.

Ezután kérdést intéztem a gyűléshez, hogy Bohurád és 
makacskodó társai irányában a kezüknél levő kötelezvények 
kiadására hány napot kívánnak kitűzni ? — A gyűlés e végre 3 
napot tűzött ki, az elnökséget pedig odautasitotta, hogy ha ez 
alatt eleget nem tennének az illetőket perbe fogassam. — Ezzel 
be lön fejezve a mai nap gyűlése, melyen annyi évek után a 
patentális töredék majd minden tagja megjelenvén, nehányat 
kivéve, új bizonyságát adák annak, hogy ők a valódi izgatók és 

rendbontók.
Teljes meggyőződésem lévén, hogy ha az ágostai hitvallású 

magyarországi hivek köztudomásúra jő, hogy financiális mos-
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tolia állapota nem ön, de mások rósz akarata és törvénytelen 
beavatkozások miatt idéztetett elő, filléreikkel az egyházat fel- 
segítendik, és ép ez indította a jelen sorok Íróját arra, hogy az 
annyira üldözött, és annyi viszontagságokon szerencsésen ke- 
keresztűl vergődzött egyház szenvedéseinek történetét maga 
valóságában a kezeinél levő adatok szerint hűn összeállítsa és 
talán, a jövő boldogabb ivadéknak által adja.

Szolgáljon ezen rövid emlékirat a magyarországi protes- 
tantismus szenvedéseinek egyik adatáúl; de egyszersmind 
annak emlékéül is, hogy a XIX. században létezett Magyar- 
ország szivében és székhelyén Budapesten egy csekély számú 
hivekből álló autonóm szláv egyház, mely a törvénytelen pátens 
reá lett kényszerítése után nem sokára maga jószántából meg
győződését követve, ön lelki erejébe bízva, annak bilincseit 
széjjel szaggatva, a törvény és százados szokás szabta autonó
miához visszatérve, mellette utolsó pillanatig állhatatosan meg
maradt.

Végtére azon reményben bocsájtom közre ezen emlékira
tot, hogy az azért bejövendő pénz az annyira üldözött, de össze 
nem roskadt egyház templomának tökéletes felépítési költségé
nek némű fedezéseid szolgáljon.— Ha nem dicsekedhetik e sze
gény egyház nagylelkű adakozókkal, ki lesz e hiány pótolva, ha 
kivált az ágostai hitvallású hívek felesleges filléreikkel egész 
készséggel a sokat szenvedett szerencsétlen egyházat felsegíten- 
dik — úgy a czél utó lesz érve és a tót ajkú de valódi constitu- 
tionalis érzelmű és Magyarország szabadságáért az emberiség 
érdekében hozott 1848-ik törvényekért és a protestantismus 
fen maradásáért egyformán buzgólkodó hívek a tökéletesen fel
épült és mindennel ellátott templomban, mindennapi imáikkal a 
törvényes királyért, a Haza, és annak szabadsága fenmaradá- 
sáért járulandnak imáikkal az egy élő Istenhez, és áldást mon- 
dandnak azokra, a kik a templom felépítéséhez filléreikkel hoz
zájárultak.



Az ágostai hitvallású pesti autonóm szláv 
egyház szenvedéseinek története a XIX 

században czimű emlékirathoz tartozó 
oklevelek.

I.

32686. sz. Főtisztelendő superintendens úr. — A folyó év 
május 22-én 8351. sz. alatt kelt cs. k. udvari rendelet részint a 
bánya kerületi ágost. hitv. evang. Superintendensnek illetékes
sége azon egyházkerület területén létező pesti ágost. liitv. ev. 
szláv gyülekezet és ennek lelkészére mind a törvény, mind a 
törvényes gyakorlat nyomán kétségbe nem vonható.

Miről főtiszteletü uraságod f. é. májushó 9-én 433. szám 
alatt kelt felterjesztése mellékletének visszázárása mellett 
további intézkedés végett azon felhívással értesittetik; — mi
szerint Podhraczky József, pesti ágost. hitv. evang. szláv lelkész 
panaszos beadványa iránt a szabályos kellő eljárást sürgősen 
eszközölni szíveskedjék. — Budán a magyar kir. helytartó 
tanácstól 1862 ik évi májushó 27-én.

II.

587. Nagytiszteletü és Tekintetes Esperesség! Értesülni 
fog a tisztelt esperesség az esperes úr által azon jelentékeny 
körülményről, mely szerint Podhraczky József, pesti tót lelkész 
úr az esperességi határozat iránt, melyet én teljes szivemből 
osztok, az anyakönyv kiadását illetőleg, az engedelmességet 
megtagadta.

Van szerencsém •/. alatt azon levelem másolatát közölni, 
melyet én az esperes urnák ebbeli jelentése folytán a nagymél- 
tóságu magyar királyi helytartó tanácshoz intéztem, a végett
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közölni, hogy addig, mig e levelemre kedvező válasz nem érkezik 
a pesti szláv egyház és annak lelkésze közötti viszás ügybe való 
minden beavatkozást felfüggeszteni méltóztassanak. Ha ellen
ben, mint biztosan reményiem, a helytartó tanács hozzá intézett 
kérelmemet foganatositja, akkor méltóztassék f. é. január 5-én 
567. sz. alatt kelt levelem s illetőleg saját határozatuk értelmé
ben az intézkedés fonalát újólag kezökbe venni.

Addig is, mig ezen időpont bekövetkeznék, méltóztassék 
gondoskodni, hogy a panaszt emelő gyülekezet vádpontjai elké
szüljenek s ezekhez ezen levelem erejénél fogva, Podhraczky 
József irányában az egyházi elöljárósága iránti engedetlenségé
nek vádja is, mely általam ezennel bejelentetik sorolandó leszen. 
Ki egyébiránt az atyafiságos tisztelet őszinte érzelmeivel marad
tam Pesten 1862. junius 10-én az urban szerető rokonuk 
Székács József s. k. bányakerületi superintendens.

I I I .

Nagyméltóságu magyar királyi helytartó tanács ! Mintán 
a pesti szláv egyház s annak lelkészére nézve illetékességemet 
tüzetesen elismerni méltóztattak *), hódolatos alázattal kérem, 
hogy engemet ezen kegyesen és őszintén elismert, illetékességem 
törvényszerű gyakorlatában, magas hatalmuk egész súlyával 
sürgetőleg támogatni kegyeskedjenek.

Mert mihelyt illetékességem elismerését vettem, azonnal 
személyesen mentem el Podhraczky József pesti szláv lelkészhez, 
sőt — értesítvén őt a dolgok újabb fordulata felől — arra kér
tem atyafiságos tanácsadólag, hogy a béke kedvéért s maga jó 
kire s neve megmentése s további jólléte érdekében, mondjon 
le önkényt botrányai által tarthatlanná vált hivataláról, ígérvén 
neki, hogy addig is, mig más hivatalról gondoskodhatnék, egy
szer s mindenkorra méltányos pénzbeli segedelmet ki fogok, ha 
aláírás utján is, számára eszközölni. — Figyelmeztettem, hogy 
ellenkező esetben, ha ügye a consistoriumok elé kerül s ezeknek 
netán sújtó ítélete által hivatal-vesztésre vagy épen lelkészi 
hivatal képtelenségre Ítéltetnék, nekem abban nem lehetne

J Lásd az I. szám alatti okmányt.



örömem, hogy egy — bár bűnös — társam, gyermekeivel 
együtt kenyér nélkül maradjon.

Meggondolási időt akartam engedni neki, de ő azzal vála
széit, hogy erre nincs szükség, mert ő egyenesen kinyilatkoztatja, 
hogy hivataláról önként le nem mond, később hozzátevé, ha 
csak tábori lelkésznek ki nem nevezik.

Mit volt tennem ? világos volt előttem, hogy most már nem 
marad egyéb hátra, mint a további eljárásra nézve a budapesti 
esperességet utasítanom.

Az •/• alatt ide csatolt az említett csperességhez intézett 
levelem másolata tanúskodjék felettem, vájjon utasításom ellen
kezik-e akár a keresztény emberszeretet, akár kánonszerű el
járásunk szellemével?

De ezen eljárásomat meg kellett előznie egy másiknak, 
annak ugyanis, hogy az anyakönyvek, az espéresség határozata, 
s az én teljes meggyőződésem szerint is,Podhraczky lelkésztől— 
épségben maradván minden egyéb jogai mindaddig, mig az 
esperesség intézkedik — azonnal elvétessenek. Podhraczky lel
kész t. i. Láng Mihály espereshez f. é. május 7-én intézett *//. 
alatt ide csatolt levelében azt mondja, hogy: „Bei dér ersten 
Wunde, die mir noch versetzt wird, verde ich an das Seniorat, 
die Gemeinde und Statthalterei die Forderung stellen, falls mán 
mir binnen gewisser Zeitfrist 5000 fl. nicht erlegt, die Matrikel 
werde vernichtet, um auch den Regierungsorganen in ihrer 
Lauheit und fást möcht’ ich sagen Pflichtvergessenheit, die Augen 
zu öífnen.“ Félő volt tehát, nehogy az esperesség által, netán 
consistorium elébe idéztetése hírére, — melyet ő majd „Wunde“- 
nak veend, az anyakönyvet megsemmisítse. Ezen bűn és veszély 
meggátlása tekintetéből f. é. junius 4-én, tehát az esperességhez 
intézett levelemet egy nappal megelőzőleg — mind Láng Mihály 
esperest, mind Pest városa polgármesterét megkerestem, a 
végett, hogy nevemben és az esperesség nevében, Podhraczky 
lelkész szállásán megjelenve, őt az anyakönyv kiadására szólít
sák fel. Az esperes urnák •///. alatt ide csatolt jelentése és a 
működő vegyes bizottmánynak •////• alatt, tisztelettel idehajlitott 
jegyzőkönyve, ki fogják mutatni, hogy eljárásuk — mely nem 
Láng Mihály esperes ur hanyagsága miatt történt c s a k  7-dikén 
— teljesen sükertelen volt.

Podhraczky lelkész tehát, az eddig egyházunkban csak

75



7 6

nem hallatlan, egy darab idő óta ellenben nagyon is elharapód
zott — minek okát móg most fejtegetni nem akarom — azon 
cánon ellenes bűnt követte el, hogy törvényes egyházi elöljáró
ságának, az engedelmességet felmondotta.

Nekem ilyetén engedetlenség ellen nem lévén fegyverem, 
s nem is akarván, hogy az evangyeliomon kivűl, mely az embe
ren nem fog, egyéb fegyverem legyen, szorultságomban azon 
„hatalmassághoz1'fordulok, melyről Rom. 13. 4.irva vau, „hogy 
nem ok nélkül viseli a fegyvert" s ragaszkodó bizalommal kérem, 
hogy a nagyméltóságu magyar kjrályi helytartó tanács, az én 
igen kegyes uraim, Podhraczky József pesti szláv lelkésztől az 
anyakönyvet elvetetni, s azt Láng Mihály budapesti esperes 
kezébe letetetni méltóztassanak. És azt pedig annyival inkább, 
mivel a küldöttség jegyzőkönyvéből kitűnik, hogy az anyakönyv 
a nmélt. helytartó tanács többször hirdetett intézményei ellenére 
(lásd 1818 apr. 7. 3449. szám intimatumot) már is a pap lakon 
kivűl, Isten tudja hol van a mint az esperes a lelkész szavai 
után állítja, — de mit jelentéséből kihagyott — már hetóta ck 
a functiók bevezetve nincsenek. Sem engemet, sem az én ke
gyes uraimat a lelkész azon újabb állítása, hogy ő az anyaköny
vet meg nem semmisíti: megnyugtatni nem fog, mert oly jellem
ről, mely hogy pénzt csikarhasson ki, az egyház legféltettebb 
vagyona megsemmisítésével képes fenyegetődzni, bizonyosan 
mindnyájan feltehetjük, hogyha pénzt nem kap fenyegetődzését 
szenvedélyességében, — mely a szóban forgó urnái nagyon 
magas fokra szokott hágni, végre is fogja hajtani, — már csak 
azért is, hogy a k o r m á n y  o r g á n u m a i n a k  k ö t e l e s s é g  
f e l e d é s e  f e l e t t ,  s z e m e i t ,  m i n t  levelében mondja — 
k i n n y i s s a .  Ha én beszélnék ily megbocsáthatlanul vakme
rőén igy félretéve a köteles tiszteletet méltóságtok és kegyelmes 
ségtek irányában, fognák-e, szabad volna-e azt egy pillanatig 
türniök? s mit mondjon ehez az én loyalis érzelmem, melyet 
ápolni és hirdetni evangyeliomszerű kötelességem, hogy anm. 
helytartó tanács ezen levélre, annak ily példás megrovásra 
méltó tiszteletlen kifejezésére, jóllehet az már egyszer általam 
felterjesztve volt, egy szót nem válaszolt, hanem mintha semmi 
nem történt volna, tárgyalás végett p u s z t á n  utasítá hoz zám ?

Legkevesebbé sem kétlem s megjegyzem, hogy az e rész
beni kételkedést bűnnek tartom részemről, — tehát nem kétlem,
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hogy a nra. m. kir. helytartó tanács legalázatosabb kérelmemet 
minden halasztás nélkül teljesíteni fogja, és mivel hogy e felett 
nem kételkedem, ragaszkodó bizodalmám tiltja, jellemezni azo 1 

benyomást, melyet a nemsokára egybegylilendő kerületi és 
egyetemes gyűlésekre gyakorolni fogna, azon nem remélt tény, 
hogy e részbeni rendíthetlen bizodalmám alapja ingadozónak 
bizonyult be.

Annyit azonban, a hódolatos tisztelet határain belül egész 
nyíltsággal már most is és újra be kell vallanom, s erre, Isten, 
kinek szolgája, — s egyházam java, joga és érdeke egyaránt 
köteleznek, — hogy addig, mig a nm. m. kir. helytartó tanács, 
az én kegyelmes uraim, legalázatosabb kérelmemet teljesíteni 
nem fogják, a fent előadott okoknál fogva, sem magam, sem az 
esperesség a pesti szláv egyház ügyében tovább intézkedni nem 
fogunk, s hogyha itt veszély jön e közbe, azért a felelősséget 
elvállalni nem fogjuk.

Végül tisztelettel van szerencsém jelenteni, hogy nekem 
holnap a Bánságba kellvén egy egész hónapra elutaznom, felter
jesztem utazásom programmját, hogyha sürgős közleni valója 
volna méltóságtok és kegyelmességteknek, hollétem tudva le
gyen ; különben pedig hódolattal jelentvén azt is, hogy a p e s t i 
s z l á v  e g y h á z  ü g y e i r e  n é z v e  a teendőkkel Láng 
Mihály esperes urat bízván meg, visszatértemig, melyről tudó
sításomat megtenni el nem mulasztandom, kegyeskedjenek 
kegyes intézményeiket ezen ügyben ő hozzá intézni.

Ki is a hódoló tisztelet őszinte érzelmeivel maradtam, a 
nm. m. kir. helytartó tanácsnak, Pesten 1862. junius 10-kén 
alázatos szolgája Székács József m. k. bányakerületi super- 
intendens.

I V .

20952. szám. Főtisztelendő Superintendens ur! — Á pesti 
tótajku evang. egyház gyülekezet lelkésze és némely tagjainak 
iolyamodása, melyben a pesti esperesség által e hó 6-ára kihir
detett convent tartatását megtiltatni kérik, főtiszteletű urasá- 
godhoz ide mellékelve további tárgyalás végett oly megjegyzéssel 
küldetik át, hogy azon biztos reményben, miszerint a kihirdetett 
egyházgyiilés a törvény szabta rendben, minden jogosultak 
meghívása mellett s a vélemény különbségek szabad kifejlődé-
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sének elnyomása nélkül ugyan, de egyúttal a béke és keresz
tényi szeretet szellemében czéloztatik megtartatni, — miszerint 
továbbá ezen gyűlés főfeladatául a főtiszteletü uraságodhoz m. 
é, september 11-ről 53HO. sz. alatt menesztett helytartó tanács 
intézmény zárpontjában kifejezett kívánat megoldása fog kitü- 
zetni, — a folyamodási kérelem érdemében intézkedni egyelőre 
feleslegesnek tartatik. — Felkéretik egyébiránt főtiszteletü 
uraságod, hogy a gyűlés eredményéről s átalában az ügy kifej
téséről ide annak idején tudósítást tenni szíveskedjék. Kelt 
Budán a m. királyi helytartó tanácstól 1862. évi aprilhó 4-éu. 
Priviczer István s. k.

K ü l c  zi m. A magyar királyi helytartó tanácstól 20952 sz. 
Főtiszteletü Székács József, bányakerületi ágost. hitvallás Su- 
perintendens urnák — hivatalosan — Pesten.

V.

Euer Excellenz! In Folge dér bekannten, durch den 
Herrn pester stadt. Seniorats-Inspector Franz v. Kubinyi seit 
einem Jahre in dér evangelischen coordinirten slaw. Gemeinde 
zu Pest getriebenen Intriguen, ist diese Gemeinde bereits so 
demoralisirt, die Gemüther derart gereizt, dass, nachdem die 
Kubinyi’sche Partéi auf einen gewaltthátigen Einbruch gefasst 
sei, allé werthvollen Documente und Obligationen aus dem 
kirchlichen Archive geraumt und ausser dem Pfarrhause auf- 
bewahrt werden mussten. Es werden Winkeltaufen verrichtet, 
die in gar keine Matrikel eingetragen werden und dgl. — 
Genannter Iierr v. Kubinyi hat zuerst in dieser Gemeinde eine 
Secte gebildet und selbe organisirt. Und nachdem selber auf 
diese Art die ganze Gemeinde moralisch ruinirte, jetzt vorstellt 
sich selber die geschlagene Wunde heilen zu wollen, und 
erdreistet sich auf den 6. April einen slawisch-evangelischen Con- 
vent mittelst gedruckter Zettel */• unbefugterweise einzuberufen. 
— Da aber die slaw. coordinirte Gemeinde weder dem Herra 
Kubinyi, noch dem stadt. Seniorate untergeordnet sei, folglich 
das belobte Seniorat sammt den Herrn Franz v. Kubinyi gar 
kein Recht habén sich in die Angelegenheiten dieser evang. 
slaw. Gemeinde zu miseken; ehrfurchtsvoll gefertigte slawische 
Gemeinde kittet Euer Excellenz um eine schleunige Abhilfe,



mögen Eure Excellenz geruhen, jede Abhaltung ungesetzlicher 
Convente dieser Kubinyi’schen Secte überhaupt, und den An- 
stifter dieser Unruhen, dem Hrn. Franz v. Kubinyi insbesondere, 
gnadigst zu verbieten. — Falls auch dieser unterthanigsten 
Bitté kein gnadiges Gehör geschenkt werde, und eine scbleunige 
Abhilfe ausbleibt, ehrfurchtsvoll gezeichnete evang. coord. slaw. 
Gemeinde zeiget hiemit allerunterthánigst an, solle sie gezwun- 
gen unverzüglicb aufeinem andernWege umSchutz und Abhilfe 
zu bitten. Euerer Excellenz etc. Pest den 2. April 1862. Josepb 
Podhraczky m. p., Pfarrer bei dér ev. A. C. coordinirten Kir- 
chengemeinde in Pest. Treu ergebene Evang. A. C. slaw. coord. 
Gemeinde in Pest. Johann Bohurad m. p., Obercurator. Mathias 
Fabry, Schulcurator. Johann Bella, Notar.

K ü 1 c z i m. An Seine Excellenz Hochgeborenen Herrn 
Gráfén Moritz von Pálffy, kön. Stattbalter von Ungarn unter- 
thanigstes Bittgesuch. Coordinirte evang. slawische Kirchen- 
gemeinde in Pest bittet um schleunigen Schutz gégén Übergriffe 
des Hrn. Fr. v. Kubinyi.

VI.

Nagyméltóságu magyar kir. Helytartó tanács! — A mióta 
Mandics Tivadar helytartótanácsos ur, mint királyi biztos, a 
pesti ágost. hitv. tót egyház ügyeit felső meghagyásból kezébe 
vette, a felsőbb utasításhoz képest mind magam mind az alattam 
álló budapesti esperességi hatóság az említett egyház ügybe 
soha nem avatkoznánk, hanem nagy türele mel vártuk el a 
kir. biztos ur kiküldetésének teljes és végleges befejezését. Mi 
a királyi biztos ur működésének folyamatáról s eredményéről 
egyebet nem tudunk, mint a mit velünk f. é. april 2-án 28071. 
számú kegyes intézményében közölni méltóztatott. Én ezen 
kegyes intézményt úgy fogtam fel, hogy a kir. biztos urnák mű
ködése a pesti tót egyházban még be nem fejeztetett, hanem 
miután azon kérdésnek elhatározásában, váljon ezen egyháznak 
egyeteme patensszerű vagy autonómnak nyilvánitassék-e, az 
egyénenként meghallgatott egyházi községi tagok nyilatkozata 
érvényesnek el nem ismertetett, királyi biztos Mandics Tivadar 
ur odautasittatik: hogy királyi biztos működését folytatólag az 
összes gyülekezetét, tehát annak minden önálló tagjait, legye-
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nek azok a pátens vagy az autonómiához tartozók, vasárnapi 
napon délelőtt a szószékről kihirdetendő s egyénenként is ház- 
ról-házra bemondandó közgyűlésbe egyesítvén, — ezen közgyű
léshez intézze azon kérdést, váljon pátensszerű vagy autonóm 
egyház akar-e lenni ? Mert hogy ezen kérdésben az osztó igaz
ság, sőt 1862. dec. 21-én 80772. sz. kegyes intézmény ellenére 
is csak a patensszerü töredék p r e s b y t e r i n m a  és ne az 
összes „Közgyűlés'1 határozhasson az autonóm fél kizárásával s 
igy a főkérdés egyenes és határozott feláilitása mellőztetni, az 
ilyetén kikérdezésre adandó válasz a gyülekezet egyetemétől 
elvonatni s már két ízben, és pedig a kir. biztos ur utján is 
kiderült roppant autonóm többségre, a jelentéktelen patentális 
véleménye erőszakoltatni szándékoltassék: ezt, megvallom, egy 
pillanatig sem mertem hinni sem azt másról feltenni.

Az */• alatt idemellékelt okmányból alkalma lesz meggyő
ződni a nm. kir. helytartó tanácsnak, hogy a pesti tót egyháznak 
azon töredéke, mely ott Francisci János helytartósági tanácsos 
mint felügyelő vezérlete alatt működik, a fönebb tisztelettel 
említett intézményt mégis ily részrehajló s névszerint azon érte
lemben fogja fel, hogy kir. biztos Mandics Tivadar ur nem köte
les többé az egvház egyetemét kihallgatni, hanem hogy annak 
küldetése már befejezve, sőt azon kérdés is, váljon ezen egyház 
patensszerü vagy eutonom e mint befejezett tény a patensszerű- 
ség részére eldöntve van. És ez kétségbe vonhatlanúl onnan 
tűnik ki, hogy az autonóm egyház által meghívóit Polereczky 
János helyébe patensszerü administratort ültetni, Polereezky 
Jánost a papiakból eltávolítani, tőle az anyakönyveket, a szent 
edényeket s a hivatalához tartozó minden egyéb okmányokat 
elvenni — határozatképen kimondották, sőt hivatalomat ezen 
határozataik foganatosítására szólítják fel.

Nagyméltóságu m. kir. helytartó tanács! Ha ez volna f. é. 
april 2-kán 28071. sz. a. kelt kegves intézményének értelme, — 
mit magammal szemben Istennel, szemben ezen magas hatóság 
méltóságával elhitetni képtelen vagyok, — ha ez volna a királyi 
biztos úr működésének egyházunk számára érlelt keserű gyü
mölcse ; sem magam sem országos egyházunk sem ezen értelme
zést el nem fogadhatjuk, sem e gyümölcsért hálát nem adhatunk, 
ügy annyira nem, hogy én mind magam és kerületem, mind 
a budapesti esperesség, mind a pesti tőt egyház autonóm tagjai



nevében az említett eljárás és határozat ellen tiltakozni, — 
magam az említettek nevében azon töredéknek, melynek élén 
Francisci János felügyelő áll, visszautasítani, — ahhoz nem 
járulni — s minden azon határozat netán elfogúlt erőszakolásá
ból származható zavarok és botrányokra nézve a felelősséget 
magunkról elhárítani, — s ezt a nm. helytartó tanács előtt úgy 
mint a mindentudó Isten előtt kinyilatkoztatni s ilyetén nyilat
kozatomat a budapesti esperességgel kellő tudomás végett azon
nal, a kerületi gyűlésnek pedig, az évi összeillése alkalmával 
tudatni lelkiismeretemnek s egyházam jogainak vallásos tisztelete 
által paranesolt kötelességemnek ismerem :

Nagymélt. m. kir. helytartó tanács! Jóllehet a kir. biztos 
kérelmünk nélkül küldetett ki a pesti tót egyházba, folyvást 
arra intettem az egyház elöljáróit, hogy a kir. biztos ur irányá
ban kellő köteles engedelmességgel viseltessenek. Miután a fent 
többször idézett kegyes intézmény hozzám megérkezett,magam
hoz kértem Zimányi János autonóm felügvelőt (mert én fel
ügyelőnek csak ezt ismerem) s közölvén vele a f. é. april 2-iki 
kegyes intézményt, odautasitottam várn ák el türelemmel — mert 
türelmük már-már kimerült, mig a kir. biztos Mandics Tivadar 
ur őket egy közgyűlésbe összehívja s ott azon felteendő 
kérdésre: autonómok vagy pátensszerüek akarnak-e lenni? 
nyilatkozzanak aztán határozottan és tiszteletteljesen. Ebben 
az autonóm egyház tagjai megnyugodtak, ezen reményöknek 
teljesedését az idecsatolt melléklet világos tanúbizonysága sze
rint az april 30-ki gyűlésen ki is nyilatkoztatták és szorgalmaz
ták s az egyház autonóm vagy p átensszerű jellemének végleges 
eldöntését a Mandics Tivadar királyi biztos ur elnöklete alatt 
tartandó olynemű közgyűléstől várják, melyet e levelem kezde
tén jellemeztem, melynek megtartásával őket biztattam, s melyet 
én, mind a keresztyén méltányosság, mind a szoros igazság 
szempontjából egyes egyedül tartok czélhoz vezetőnek.

Ezen és ilyen közgyűlés az, melynek megtárását Isten lei
kétől indítatva a nm. helytartótanácstól alázattal és s ü r g e t ő -  
1 e g kérve kérem. Mely kérelemnek meg nem hallgatása esetére 
fentebbi nyilatkozatom ismétlése mellett mind magamról, mind 
az alattam álló egyházi hatóságokról minden néven nevezendő 
felelősséget határozattan és tiszteletteljesen eháritok s az itéle-
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tét azon Istenre bízom, kiről azt vallják szent könyveink, hogy 
az ítélet az övé s hogy ő megfizet.

Hódolatos tisztelettel Pesten 1864. május 8-án Székács 
József m. k. bánya kér. Superintendens.

V II.

28371. Főtisztelendő Superintendens u r ! Folyó é. mar- 
tius 10-kéről 3320. sz. alatt kelt kegyes kir. udvari rendelet 
folytán értesittetik főtisztelendő uraságod, miszerint ő csász. és 
ap. királyi felsége a pesti ágost. hitv. ev. tót gyülekezet ügyé
ben f. é. február 20-káról kelt legfelsőbb elhatározásával leg
kegyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy miután a kérdéses 
egyházi község az 1859-ik évi sept. 1-én kelt legfelsőbb nyílt 
parancs szabályai szerint magát szervezte s e ddigelé attól hely
beli szabályszerű gyülekezeten hozott határozat utján el nem 
állo tt; — az egyenként meghallgatott egyházközségi tagoknak 
nyilatkozata pedig az ily szabályszerű helybeli gyülekezeti ha
tározatot ne..i pótolhatná, — a nevezett egyházközségbe kikül
dött kir. biztos helytartótanácsi tanácsos Mandics Tivadar oda- 
utasitassék, miszerint azon kérdés eldöntése végett, váljon a 
pesti ágost. hitv. tót gyülekezet magát valósággal az autonóm 
egyház kormánya alá kivánja-e vetni, vagy pedig továbbá is az 
idézett legfelsőbb nyiltparancs szabályai mellett maradni? hely
beli és pedig az imént említett nyiltparancs szabályai szerint 
összehívandó gyülekezetét saját jelentétében megtartatván, az 
abban e tek intetben hozandó határozatot további saját javasla
taival együtt terjeszsze föl, és ezen helybeli gyűlés tartásának 
módja iránt, magát Kuzmányi Károly pozsonyi superintendens- 
sel eleve egyetértésbe tegye. Kelt Budán a m. kir. helytartó 
tanács 1864. april 2-kán. Priviczer István s. k. az eredetivel 
megegyező kelt Pesten 1864. május 6-án bányakerületi Super- 
iatendens.
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Seiner Hochwürden dem Ilerrn Josef v. Székács, Super- 
intendenten dér evang. augsb. Bekennt. Berg Superintendenz 
in Pest.

Euer Hochwürden! Indem wir uns in dér Ausübung des 
Rechtes zum Gebrauche unserer Kirchen- und Muttersprache 
für diesmal enthalten, geschieht dies nur in dér Absicht, um 
uns ganz verstándlich zu machen, und dér Einwendung nicht, 
oder nicht recht verstanden worden zu sein, vorzubeugen, zu- 
malen es sich um eine für die Existenz unserer slavischen ev. 
Kircheugemeinde hochwichtige Angelegenheit, und zugleich 
aucb um den Vollzug des a. h. Willens Sr. k. k. apóst. Majestát 
handelt.

Mit Pastoralsckreiben vöm 10. April 1. J. Z. 117, hat uns 
namlich dér Herr Superintendent dér pressburger coordinirten 
Superintendenz, Hochwürdiger Herr Dr. Kari Kuzmány, eröff- 
net, wonach Seine k. k. ap. Majestat mit a. h. Entschliessung 
vöm 20. Feber l.J. auf Grund dér durch den in unsere Kirchen- 
gemeinde in dér Eigenschaft eínes königlichen Commissárs 
entsendeten Herrn Statthalterei-Rath Theodor von Mandics 
durchgeführten Untersuchung allergnadigst anzuordnen geruht 
habén, dass, nachdem diese Kirchengemeinde sich im Sinne des 
allerh. Patentes vöm 1. September 1859 ordnungsmassig coor- 
dinirt, und die Coordinirung nicht verlassen habé, — die proto- 
kollarischen Aussagen dér einzelnen, durch den obbenannten 
Herrn königlichen Commissar einvernommenen Gemeinde-Mit- 
glieder aber für eine legale Willensausserung dér Kirchen
gemeinde nicht betrachtet werden können, dér Herr königliche 
Commissar einen nach den Yorschriften des a. h. Patentes vöm
1. September 1859 zu constituirenden Localconvent in seiner 
Gégénwart abhalten lasse, in welchem Convente die Kirchen
gemeinde zu erklaren habén wird, ob sie bei dér patentmassigen 
Verwaltung auch weiterhin verbleiben, oder aber sich dér 
autonómén Kirchenverwaltung unterwerfen wolle; dass ferner 
über die Modalitaten dér Abhaltung dieses Conventes dér Herr 
königl. Commissar mit dem Herrn Superiutendenten Dr. Kari
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Kuzmány das Einvernehmen zu pflegen, und über das Ergebniss 
desselben Conventes seinen Bericbt in Begleitung seines Gut- 
achtens a. h. Orts vorzulegen habé.

Es ist wohl nebst gutem Willen ausser dér gewöhnlichen 
Hauslogik keine weitere Gabe dazu erforderliek, um aus diesem 
uns eröffneten Contexte dér a. h. Entschliessung den ganz be- 
stimmteu Sinn heraus zu lesen, dass unsere Kirchengemeinde 
a. h. Orts für eine gesetzmassig coordinirte, und unter die 
Competenz dér coordinirten Obrigkeit gehörige anerkannt wurde, 
dass daher auch ihr gesetzlich constituirter Kirchenvorstand 
dér einzige legale Kirchenvorstand ist, nebst welchen in einer 
und derselben Kirchengemeinde wohl kein zweiter existiren, um 
so weniger aber fungiren kann.

Um so unerwarteter überrasckte es uns, als wir in unserer 
am 30. April 1. J. über Aufforderung unseres legalen Vorge- 
setzten Hrn. Superintendenten Dr. Kari Kuzmány abgehaltenen 
Presbyterial-Sitzung um die a. h. Entschliessung kund zu 
machen, und zugleich die zűr Ermöglichung dér Abhaltung 
eines Localconventes in obangeführtem Sinne nöthigen Vor- 
arbeiten zu berathen, versammelt waren, aus einer in dér Form 
eines vöm 29. v. Mts. gefassten Presbyterial-Beschlusses durch 
unsere, für die autonómé Kirchenverwaltung eingenommene 
Brüder uns überreichten Mittheilung ersahen, dass sich in Han- 
den Euer Hoehwürden ein Schreiben befinde, welches einen 
andern Sinn dér a. h. Entschliessung vöm 20. Feber 1. J. ent- 
halte, und dass nach Inkáit dieses Schreibens dér Herr Statt- 
haltereirath Theodor von Mandics in unserer Gemeinde zu 
erscheinen und derselbe auf einem Convente zu befragen habé, 
ob sie zűr Autonomie gekören will, oder das kais. kön. Patent 
behalten. Diesem nach erklárten unsere obbezeichneten Brüder, 
dass keiner von ihnen anderswo erscheinen werde, als „wohin 
sie dér gewesene königl. Commissár beruft, und nur in seiner 
G-egenwart die Resolution Sr. k. k. apóst. Majestat vernehmen 
wollen.“

Wenn unsere Brüder einen Theil dér a, h. Entschliessung 
auf einem anderen Wege, als durch uns erfahren konnten, so 
ist es uns unerklarlich, warum Ihnen auch dér weitere Inhalt 
nicht mitgetheilt wurde,. und wenn es gescheken, ist es uns noch
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unerklarlicher, wie sie diesen weiteren Inhalt inquiriren, oder 
ganz irrthümlich deuten können.

Es sei dem jedoch wie es will, so viel stekt nach unserer 
Auffassung fest, dass dér Herr k. Commissár Statthaltereirath 
von Mandics im Sinne dér a. h. Entschliessung vor dem Con- 
vent nur mit uns, als dem legalen Kirchenvorstand, und nicht 
mit einzelnen Gemeinde-Mitgliedern verkehren, und den Con- 
vent erst nach Beendi gung dér dazu erforderlichen Yorarbeiten 
abhalten lassen könne.

Damit nun diese Vorarbeiten, wel|che von Euer Hochwür- 
den, als etwas woblbekanntes aufzuzahlen wir für überfliissig 
erachten, durcb uns rechtzeitig und ungestört bewerkstelliget 
werden könnteu, beehren wir uns Euer Hochwürden höflichst 
zu ersuchen, Euer Hochwürden belieben den durch den Einfluss 
Euer Hochwürden hier bestellten, daher Euer Hochwürden un- 
terstehenden Administrator Herrn Polereczky und durcb ihn 
den ihn unterstehenden illegalen Kirchenvorstand über den 
wahren Inhalt und Sinn dér a. h. Entschliessung vöm 20. Feber 
belehren und gefalligst anweisen, dass sie als Kirchenvorstand 
in welcher Beziehung innner ihre Function einz stellen, und 
diesem Presbyterium als dem alleinigen legalen Kirchenvor- 
stande in allén Kirchenangelegenheiten gehorsam zu sein habén. 
In Gemassheit dessen wolle dér Herr Administrator angewiesen 
werden, dass er sich von nun a A und bis aufs Weitere nur au 
die Pastoral-Agenten zu beschranken habé.

Indem ferner dér Herr Superintendent Dr. Kari Kuzmány 
laut seiner Pastoral-Eröffnung übereinstimmend mit unserer 
Bitté es ebeufalls für npthwendig befunden hat, für die slav. 
evang. Kirchengemeinde allkier einen Administrator demnachst 
und vor den bevorstehenden Pfingstfeiertagen her zu senden; so 
beehren wir uns Euer Hochwürden nicht nur in gefallige Kennt- 
niss zu setzen, sondern zugleich um die gefallige möglichst 
schleunige Verfügung köflicbst zu bitten, dass bei Ankunft 
dieses Administrators dér Herr Administrator Polereczky über 
unsere Aufforderung und in unserer Gegenwart das Pfarrhaus, 
so wie es bei dér Abreise des gewesenenPfarrers Herrn Joseph 
Podhraczky in Benützung des Pfarrers stand, — gleichermassen 
sammtliche Functionen, Matriken, Kirchengerathschaften und 
sonstige in seiner Aufbewahrung hefindlichen Behelfe an den
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neuen Administrator ordnungsmássig und unweigerlich iiber- 
gebe.

Schliesslich erbitten wir uns nur noch um die gnfiillige 
schriftliche Mittheilung des tiber unsere vorstehenden Bitten 
verfügten.

In Folge Beschlusses Nro 5. unserer am 30. April 1864 
abgehaltenen Presbyterial-Sitzung. Pest am 1. Mai 1864.

Für die Richtigkeit dér Abschrift: M. Ferencsik m. p., 
Notar des Presbyterium dér evang. slavischen Kirchengemeinde 
in Pest.

IX .

A pesti patensszerűleg szervezett ágostai hitvallású egy- 
ház községnek ügyében kiküldött királyi biztostól.

A pesti patensszerűleg szervezett ág. hitv. község ügyében 
leérkezett legfelsőbb elhatározásnak meghirdetése czéljából 
1866-ik évi martius lS-én reggeli 10 órakor tartandó községi 
gyülésbeni megjelenésre ezennel idéztetnek következő nevezett 
községnek volt presbyterei:

Zimányi János,
Joannovics András,
Palovcsik József,
Teslák József.

Ezen idézés Zimányi János ur által a többi nevezetekkel 
közlendő, a megtörtént közlés általuk nevük aláírásával bizo
nyítandó, és alulirtnak a gyűlés kezdetével Zimányi János ut
áltai kézbesiténdő lészen. A gyűlés az evang. szláv iskolai épü
letben fog tartatni. — Kelt Budán 1866-ik évi martius 12-én. 
Mandics Tódor, helyt. tan. kir. biztos.

A levél czime: Mandics Tódor m. k. helyt, tanácsos és 
kir. biztostól.

T. ez. Zimányi János urnák az ev. ág. szláv egyház köz
séghelyi felügyelőjének. Ex offo. Pesten.

X .

Nagyságos királyi biztos ur ! Teljes bizodalommal az alul- 
irottak bátorkodnak a befejezett és befejezendő vizsgálat mel
lett, amaz elvek iránt, melyeket nagyságod követni méltóztatott,



részünkről következő észrevételeket illő tisztelettel előterjesz
teni.

Tekintve azon elvre, mely szerént nagyságod amaz 
evangyélmi hasonlatosság a terméketlen gyümölcsfáról értel
mében — azon tagok, kik az egyház szükségeihez nem járulnak, 
az egyházból kiküszübölve, szavazattól megfosztatnak — s a 
kötelesség ezen mulasztásának okai nem vizsgáltatnak meg, s 
az időnek mostohasága, mely egyházunkat bonyolította, tekin
tetbe nem vétetik.

Méltóztassék nagyságod megbocsátani, ha mi mint prote
stánsok azon elveket valljuk, melyekért apáink annyit szenved
tek, melyek szerint keresztyénségnek és a protestáns szelleme 
senkit nem jogosit testvérének lelkiösmeretén uralkodni, s egyi
ket vagy másikat törvényes autonóm felsőség vizsgálása nélkül 
az egyház közösségéből kizárni, sőt az országos alaptörvények 
minden kényszert a vallás dolgában kárhoztatnak, minket oly 
jogokkal felruháznak, melyek önhatóságot biztositnak nekünk. 
Ezen jogoknak megfelelnek a kötelességek is, a melyeket szen
tül tartani kell.

Elveink szer ént, a keresztelésnek megujitása, a szent- 
vacsorával való első élés az egyházi jogokat s kötelességeket 
közli a hivekkel. S a fent idézett okokból az egyházból való tör
vénytelen kizárás ellen szót emelünk.

A mi pedig elleneinket illeti, kik rendezett evangyelmiak- 
nak neveztetni akarnak, s azon segítséget, mellyel állításunk 
szerént az elővizsgálat után az egyház szükségeihez járultak, 
arról az autonomisták nem tudnak semmit, de azt biztosan állít
hatjuk, hogy az általánosan ismert Gusztáv Adolf egyletből 
templomunk építésére beküldött pénzbeli segítség eddig kezek
ben hever, autonóm egyház pedig minden szükségletekről gon
doskodik, bár az egyházi vagyonnak nagyobb része az úgyneve
zett patentalisták kezébe találkozik.

Azon reményben, hogy nagyságod feladatát részrehaj lat
innál teljesíteni s hitsorsosaink között a belső békét eszközölni 
fogja, magunkat pártfogásába ajánljuk s maradunk, Pesten april 
4-én 1866-ik évben nagyságodnak alázatos szolgái Palorcsik 

József, Joannovics András a tót a. v. egyház presbyterei.
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XI.
Hirdetmény.

A pesti ágostai evang. szláv egyház a törvénytelen pátens 
közbejöttével két pártra szakadván, mind szellemi, mind anyagi 
tekintetben oly szomorú sorsra jutott, hogy nem csak a leg
nagyobb veszélynek, sőt kivált anyagi állapotára nézve vé- 
eglenyésztének néz eleibe. Az esperesség valamint eddig, úgy 
ezentúl is kötelességének tartja a szláv egyházat a veszélytől 
megmenteni, hozzájárulván mind a két pártnak kiegyezkedési 
szándoka is. Ezektől indíttatva az e tárgyban működő egyességi 
bizottmány nevében mint aunak elnöke a folyó hó 26-ik napján 
délután 5 órára ezennel felhívom a szláv egyház mind a két pár
ton levő nagykorú és mind az egyház kormányzásában, mind 
tisztviselői] lelkésze választásában és annak fizetésében részt
vevő tagjait, hogy az általam ezennel kitűzött napon és órában 
az ágostai evang. papiak nagy teremében megjelenni szívesked
jenek ;— ezen összejövetelünk teendői a következők leendenek:

1. Mindakét párt kívánságára a két párt közti kibékülés
nek megpróbálása.

2. Mely ha síkerülend, meg lesz szüntetve minden megha- 
sonlás és egymás elleni torzsalkodás; a béke, mely az egyház
nak egyik főkelléke, helyre állván, az egyház uj felvirágzásnak 
nézhet eleibe.

3. Azon nem várt esetben, ha t. i. a pátenshez ragaszkodó 
küS nben is csekély töredék az eddig is szembetűnő többségben 
levő törvényes autonóm egyházhoz nem csatlakoznék, az auto
nóm egyház az esperességi bizottmány jelenlétében a tisztvise
lők, u. m. felügyelő, jegyző, curatorok és presbyterek választá
sához látand; ennek szerencsés befejezte után végtére:

4. Nem lévén a szláv autonóm egyháznak rendes lelkésze, 
ezen hivatalba többeket candidálni fog.

Ezen két nyelven szerkesztett felszólítás házról házra, 
pártkülönbség nélkül, kiosztandó, és a jövő vasárnap az isteni 
tisztelet után kihirdetendő. Kelt Pesten 1866. évi april 20-án. 
Kubinyi Ferencz esperessépi felügyelő, mint az autonóm szláv 
egyház ügyeiben működő bizottmány elnöke.



89

XII.
Hirdetmény,

Noha a folyó hó 6-án nagyságos királyi biztos Mandics 
Tódor ur által kitűzött gyűlést, minekutána egyházunk, mint 
autonóm egyház, annak módja szerént rendezve volt és most is 
rendezett, sőt felsőbb helyről is olyannak és az ágostai evang. 
bányai kerület superintendentiájához tartozónak ösmertetett el, 
feleslegesnek tartjuk : azon tiszteletnél fogva azonban, melylyel 
ő Felsége urunk királyunk iránt viseltetünk, ő Felségének az 
1790. 26. törvényczikk értelmében felügyelési jogát teljes tisz
teletbe tartva, múlhatatlanul szükséges, hogy a tisztelt királyi 
biztos ur által kitűzött gyűlésen megjelenjünk, részint, hogy 
alkalmunk legyen bebizonyítani, hogy mi valamint eddig, úgy 
ezúttal is autonómok voltunk és vagyunk; — és midőn a több
ször tisztelt királyi biztos ur által azon kérdés fog élénkbe ter
jesztetni : ha vájjon autonómok kívánunk továbbá is maradni, 
tettleg bebizonyítsuk, hogy lelkiösmeretünktől és meggyőződé
sünktől indíttatva, ezentúl is örökre autonómok akarunk ma
radni. Melynél fogva a pesti autonóm szláv egyház elöljárói 
teljes tisztelettel felhívják a pesti autonóm szláv egyház minden 
nagykorú az egyház kormányzatában, a pap fizetésében részt
vevő és az egyházhoz tartozó híveket, hogy a folyó május hó 
6-án királyi biztos ur által tartandó gyűlésen, — félretévén 
minden házi dolgaikat, — mint autonóm egyházunk autonómiá
jához, kánonainkhoz, valamint hazai törvényeinkhez hűn ragasz
kodók, megjelenni a gyűlés folyama alatt a protesans egyház
törvény által is biztosított jogaira felügyelni és az egyház auto
nómiája mellett állhatatosan hűn megmaradva, nyilatkozni szent 
kötelességünknek ösmerjük. Kelt Pesten 1866. évi május 1-ső 
napján. Zimányi János, Inspector. Babilon János, Curator. Po- 
lereczky János, Administrator. Eanostai And., Cur.

XIII.
Ezen pesti szláv egyháznak nyilvános többsége önmeggyö- 

ződését követve, az 1861-ki május 15-ki legfelsőbb kéziratra is 
támaszkodva, nyilvános közgyűlésen, mely a templomban az e
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régre kiküldött esperességi választmány előtt ünnepélyesen tar
tatott meg mind a két fél meghívása következtében, visszatért 
a törvényes autonóm egyház kebelébe; — s ezen visszatérését 
az esperességnek hivatalosan be is jelentette, sőt magát annak 
módja szerént rendezvén, mint autonóm egyház egy felsőbb 
rendelvény szerént is a bányai superintendentia alá tartozónak 
nyilránittatott, — következőleg ez által tettleg az autonóm egy
házak közé tartozónak ösmertetett el. — Mindemellett is, a 
patentális töredék kérésére nagyságod királyi biztosul küldetett 
ki. — Nagyságod az illető superintendentia és esperesség mel
lőzésével, mind a két párt tagjai közűi többeket hallgatott ki, a 
nélkül, hogy a 242 szavazattal biró autonóm egyházat in com- 
plexo, mint törvényes testületet kihallgatásra méltatta volna.

Nagyságodnak ezen eljárása — mint egyházunknak tör
vényes állásába ütköző ellen az illető esperességi, kerületi és 
egyetemes egyházi gyűlés tiltakozva, ebbeli eljárásából szár
mazó sérelem megszüntetését ő Felsége eleibe terjesztett aláza
tos felírásában sürgette. Ezután két évi szünidő következett be, 
mely alatt egyházunk sérelme felsőbb helyről nem orvosoltatott, 
sőt akadályozva lévén majd minden eljárásainkban, az egyház 
kárára Vrhovszky bukása következett.

Nagyságod két év eltelte után újra megjelent; és az 
illető egyházi felsőség tudta és befolyása nélkül, az egyház bel- 
rendezésébe bocsátkozott; — a presbyteriumot — miként fő
tisztelendő superintendens úrhoz intézett levelében mondja — 
az 1859-dik évi september 11-ikén kelt pátens szerént rendezte, 
és minekutána az által már rendezett autonóm egyházunk bel- 
ügyeibe avatkozott, királyi biztosi jogkörén túllépett. — Fel
téve, de meg nem engedve, hogy e részben jogosan cselekedett 
volna, az általa, a pátens szerént rendezett presbyterium, 
csak a pantentalis csekély töredéket kötelező intézkedéseket 
hozhat az autonóm többségre határozatai s intézkedései ki nem 
terjedhetnek, érvénynyel nem bírnak. — Midőn ez így consta- 
táltatik, a patentalis, úgy nevezett presbyterium intézkedései 
folytán egybehívott gyűlés ellen ezennel óvásunkat kinyilat
koztatjuk.

Nagyságodnak azon kérdésére azonban, mely kiküldetésé
nek egyedüli köréhez tartozik, ha vájjon autonómok kivánunk-e 
maradni ? azon tiszteletnél fogva, mellyel ő Felsége Urunk Ki
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rályunk iránt viseltetünk a törvény értelmében felügyelési jogát 
kétségbe nem hozva, — készek vagyunk nyilatkozni, hogy: — 
valamint eddig autonómok voltunk, úgy ezentúl is autonómi
ánkhoz állhatatosan ragaszkodunk.

XIV.

80733. Főtisztelendő Superintendens ur! — A pesti 
evangelicus agost. hitv. szláv egyház községbeliek az ugyan
ottani egyházzal, egy egyház kerülettel levő viszálkodásaik 
megvizsgálása és elhárítása czéljából, királyi biztos kiküldetésé
ért esedezvén, Ő cs. és apóst. kir. Felségének f. évi nov. 9-én 
kelt legfelsőbb elhatározása alapján— ugyan azon hó I6-án 
18616 sz. alatt kelt kegyelmes kir. udvari rendelvénnyel ezen 
igazgató kir. főkormányszéknek meghagyatott, hogy az e rész
ben őt illető felügyeleti jogot gyakorolva, ezen ügy megvizsgá
lására kebeléből Mandics Tivadar tanácsos urat kirendelje, s a 
vizsgálat eredményét véleményes jelentése kíséretében, legfel
sőbb helyre felterjessze.

Miről midőn Főtisztelendő Uradságod ezennel értesittet- 
nék, egyszersmind felhivatik: miszerint a pesti ágost. hitv. egy
házat, valamint általában a panaszos ügyre befolyt minden egy
házi közegeket, a nevezett királyi biztosnak működése irányában 
törvényszerű köteles engedelmességre utasítani, s ugyan annak 
az ezen feladata teljesítéséhez szükséglendő segédkezet maga 
részéről is teljes készséggel nyújtani szíveskedjék. Kelt Budán 
a n. m. m. kir. helytartó tanácstól 1862-ik évi nov. 26-án. 
Privitzer Ferencz m, k., Scnieber Zsigmond, Gróf Pálffy An
tal m. k.

XV.

Alulírottnak van szerencséje N. Krászonyi József pest 
városi polgármester ur hivatalos megbízása folytán a Pestbu- 
dinski Vedomosti 1863. évi nov. 25-én kelt 94. sz. alatt közzé 
tett a pesti ágost. hitvallású evang. autonóm szláv egyház ellen 
irányzott és felsőbb vizsgálatra alkalmat nyújtott czikkére vo
natkozólag a pesti autonóm szláv egyház részéről a tiszta igaz
ság kiderítésére következő adattal szolgálni:

Tagadom mintha Pesten a lutheránus szláv híveknek
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templomjuk nem volna, egyet, magyar és német hitrokonainkkal 
szerződésileg megállapított ideig közösen látogatnak, másikat a 
kerepesi utón most építenek; de lelkészük is van tulajdon sze
mélyemben t. i. az autonóm híveknek; én a buda pesti esperes- 
ség határozata következtében, Láng Mihály főesperes ur által 
administratorul neveztetvén ki, e minőségben már több hónap 
óta minden az autonóm egyház kebelében előforduló functiókat 
végzem. — Találkoznak azonban a pesti szláv egyház hívei kö
zött, kik az autonóm szláv egyháztól elszakadván, a rendet fel
forgatják és az autonóm egyház hatóságát ignorálják. Sőt mind 
e mellett is, Podhraczky lelkész eltávozta óta, többeket közülők 
szentházassági áldással összekötöttem — gyermekeiket keresz
teltem és az elhaltakat örök nyugalomra kisértem. Könnyes 
szemekkel nézi az autonóm egyház, hogy a patentalis töredék
hez tartozók a templomba nem járnak, hogy az autonóm egyház 
felsőségét el nem ismerik — de meg nem engedheti, hogy az 
egyház neve bármely ürügy alatt bitoroltassék, az egyház va
gyona számadás és felelősség nélkül kezeltessék és nyilvános 
épületei gyanús és káros irányú összejövetelek színhelyévé fa
juljanak, — Podhraczky eltávozta után a pantentális töredék 
meghunyászkodva egy ideig hallgatott és tétlen volt; budinszki 
Vedomosti czimű lap a patentális töredéket pátens-szerűleg 
szervezett egyháznak nyilvánította, újra felemelték fejeiket a 
patentalisták és az jiskolai épület teremében tartott conventi- 
culumaikkal újra kezdették háborgatni az autonóm egyház 
nyugalmát; mely törvénytelen vissza-élést az autonóm egyház 
nem tűrhetvén, minden további botrány megakadályoztatása 
tekintetéből a termet bezáratta, ezt jogosan tette, mert saját 
nyilvános épületeivel szabadon rendelkezhetik. Azonban egy va
sárnap, ép midőn az autonóm hívek a templomban Isteni tiszte
leten jelen voltak, az ajtó zárjait nagy zajjal levervén, a terembe 
berontottak és istentelenül zavarák meg a hivek ünnepélyes 
buzgóságát.

A mi végtére azon vádat illeti, hogy a pesti lutheránus 
tótok, isteni imákhoz, első keresztyének módjára a pogány idők
ben, magán hajlékokban kénytelenek gyülekezni, ez helytelen 
panasz — egyedül tőlök függ azon templomban az Isteni tisz
teletben részt venni, hol apáink már annyi évek óta tisztelik a 
mindenható nagy Istent — nem zárták azt el előttük, magyar,
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német rokonaink, nyitva állnak annak ajtai nem csak minden 
tiszta keblű lutheránus, de minden keresztyén előtt is, de az 
ő politikájok azt parancsolja, bár hol inkább gyülekezni, csak 
nem a templomban. De különben is, ha a 7 tagból álló paten- 
tális töredék tagjai ezt nem teszik, a pest-budinszki Yedomoszti 
czimü lapnak nem lett volna alkalma ezen hallatlan esetet felhozni 
és azt az autonóm érzelmű szláv egyház híveinek hibául,sőt bűnül 
tulajdonítani. — Ezen lap akkori szerkesztője Francisci, jól is
meri embereit és még is alaptalan vádjaiknak helyt ad, és az igaz
ság rovására érdekükben állítja azt, a mi nem igaz, s tagadja azt, a 
mi igaz;mert szerkesztő ur azon lutheránus tótokhoz tartozik,kik
nek szerinte, Pesten sem templomuk, sem papjuk sincsen. — Még 
Podhraczky itt léte alatt ennek 7 lélekre megfogyott híveit 
szaporítandó, közéjük avatta fel magát és később ugyan ezen 7 
lélekből álló töredéknek valóságos feje és Inspectora lön. — Ő 
is egyike azon dilettáns orthodoxoknak, kikkel egyházunkat leg
újabb időben megverte az Isten, — lapját, melyet szerkesztett 
a cseh testvérnemzet miveltjei sem sziveitek, mert sértegeté
sekkel telt lapja a tényeket ferdén adta elő, olyan volt az, mint 
a pandora szelenczéje, melyet zárva kellett volna tartani, ne
hogy a meghasonlás kárhozatos szelleme az országra s egyházra 
ki törhessen belőle. Kelt Pesten 1862-ik évi november havában. 
Polereczky József az ágostai hitvallású evang. pesti autonóm 
egyház administratora.

XVI.

A budapesti ágostai hitvallású evangelmi Esperességnek 
1862. évi aug. hó 2-án tartott közgyűléséből kiküldött egyház- 
megyei Törvényszék, a pesti szláv ajkú gyülekezetnek, lelkésze 
Podhradczky József ellen, hivatalvesztésre indított keresete 
fölött, 1862. évi sept. hó 6-án következőleg:

Itélt.
Podhradczky József, a pesti szláv ajkú ágostai 'év. gyüle. 

kezet lelkésze, papi hivatalától elmozditattik, s a lelkészi hi
vatal viselésére mindaddig, mig alább elsorolandó eddigi hibáit 
végleg és tökéletesen levetkezve, javulásának biztos jeleit nem 
adandj a, képtelennek és alkalmatlannak ítéltetik, egyszersmind



a pesti szláv egyház község az irányábani további kötelezettségek 
alól felmentetik.

Indokok:
1) A kereset levél mellett B. és C. alatt felmutatott s al

peres Podhradczky Józseftől származó nyomtatványok, s ugyan- 
annakEsperes úrhoz, f. é. april 28-áról és junius 17-rőlintézett 
és ide hivatalból át tett levelei több mint elégséges bizonyítékai 
annak, hogy alperes Podhradczky József huzamos idő óta saját 
gyülekezetével viszályban él, s e viszályt nem hogy csillapítni 
ügyekezeít volna, de sőt maga támasztotta és élesztette az által, 
hogy mind egyes híveit, mind gyülekezetének aránytalan több
ségét, dísztelen és sértő czimekkel és rágalmakkal illette, s nem 
tartózkodott őket a kormány elleni izgatással, sőt még a Felség 
személyének megsértésével is alaptalanéi vádolni, tevén pedig 
mind ezt, nem csak egyháza körében, hanem nyilvánosan röpira- 
tok és nyomtatványok utján is, még pedig meg-megujitva s 
ez által hivei irányában ellenséges állást foglalván, azoknak 
szeretetét, becsülését és bizalmát örökre eljátszotta. Alperes 
ezek szerint lelkészi hivatásának önmagától is értett feltételeit, 
de az 1791. évi pesti zsinat II. Ií. 40-ik Cánonának világos 
rendeletét is megsértette, s hivatalának áldással folytatását 
leketlenné tette.

2. Ezt nem elégelvén Podhradczky József, felhívott iratai
ban és nyomtatványaiban az egész magyarhoni autonóm pro
testáns egyházat a legdurvább és illetlenebb módon sértegette, 
autonómiai pokolnok, latrok barlangjának, a gazság, önkény és 
durvaság raktárának, a templom rablás menkelyének sat. 
sat. czímezgette, úgy ezen egész egyház szolgáit, egyes hí
veit sőt legkitűnőbb és országosan tisztelt férfiait piszkolni és 
aljas rágalmakkal elhalmozni nem tartózkodott, sőt munkássá
gának folytonos és kedvencz feladatává tette, s ez által a 
magyar honi evangyelmi törvényes egyház kebeléből maga 
magát kirekesztette.

3. Alperes Podhradczky József, saját törvényes egyházi 
felsőbbsége iránt évek óta a legmakacsabb engedetlenséget ta
núsítja, sőt felhívott irataiban, ugyanazon felsőbbséget indulattal 
és cselszövénykedéssel vádolván, annak az engedelmességet

94
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nyíltan felmondotta; — fenidézett f. é. junius 17-ről kelt leve
lében esperes urat idegen szerű czímekkel illetvén, a törvényes 
egyházi felsőbbség eljárását a legocsmányabb hasonlattal élve, 
szemtelen feltolakodásnak bélyegzi, az esperességnek az anya
könyvek kiadására vonatkozó határozatait megvetve, mind maga 
esperes ur előtt, mind a kiküldött esperességi bizottmányok 
előtt, ismételve oda nyilathozott, hogy a budapesti esperessé- 
get illetékes hatóságáéi el nem ismeri, s az anyakönyvek kia
dását egész végig, még felfüggesztése után is, állhatatosan és 
konokul megtagadta. Tévé pedig alperes mind ezt és ismételte 
még a nmgu m. k. Helytartó Tanácsnak f. é. május 27-ről 
32,686. sz. a. kelt intézménye után is, melynél fogva a bánya
kerületi egyházi hatóságoknak a pesti szláv egyház is lelkésze 
irányábani illetékessége legfelsőbb elhatározás folytán tudtál 
adatott, melynek kihirdetése után tehát az illetékesség iránt 
többé kétségben nem lehetett, ez által pedig alperes Pod- 
hradczky József az 179-iki 46-ik Cánonnak minden szava ellen 
vétkezett.

4. Alperes Podhradczky József, mint az esperességi vizs
gáló bizottmány jelentésében, de maga az esperesség f. é. aug. 
2-ai jegyzőkönyvében kiemelt Krizsánféle esetből^alaposan kö
vetkeztetni kell, az anyakönyveket rendetlenül vezette. Ugyan
azokat f. é. april 28-ról kelt s már felhívott levelében olvasható 
saját nyílt bevallása szerént a papiakon kivűl rejtette el, sőt 
ugyanazon levelében azoknak megsemmisítésével is fenyegetőd- 
zött, azon esetre, ha neki bizonyos határidő alatt 5000 ft ki 
nem fizettetik; s igy bár ugyanott elismeri, hogy ez szerencsét
lenség volna sok ártatlanra nézve, még sem irtózott képzelt 
követelésének záloga gyanánt önkényesen és bűnösen letartóz
tatni azon egyházi könyveket, melyekben az államnak és a 
híveknek életbe vágó anyagi, sőt erkölcsi érdekei is lefektetvék, 
s hogy a papiakon kivűl ilykép rejtekben tartott anyakönyvekbe 
az egyházi functiók sem vezettettek be, az előzményekből ön
ként következik, de esperes ur hivatalos jelentése szerint az e 
részben fenálló felsőbb rendeletekbe ütköző ezen' mulasztást al
peres az esperességi bizottmány előtt, maga is önként beismerte. 
Végre alperes még Pestről is elköltözött anélkül, hogy egyháza 
anyakönyveit akár egyháza elöljáróságának, akár az esperesség
nek kiadta, vagy hollétöket felfedezte volna. Eme minden jó
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renddel, sőt még a polgári törvényekkel is ellenkező cselekvése 
és mulasztása által alperes az 1791. évi Zsinat II. R. 33. 34. 
és 36-ik Cánonait egyaránt és minden pontban megszegve, a 
lelkészi hivatal viselésére magát alkalmatlannak bizonyította,

Mindezen terhelő tény körülmények még sulyósabbakká 
• válnak az által, hogy az alperes irányában ismételve használt 
szelidebb fegyverek u. m. főpásztori intések és figyelmeztetések 
foganat nélkül maradtak, sőt daczosan visszautasitattak; to
vábbá az által, hogy jóllehet az esperességi kiküldöttek f. évi 
aug. 9^ről kelt jelentése szerint ezen törvényszék elibe a perbe- 
íogási határozat, a kereset-levél és a rendes idézőlevél kézbesí
tése mellett, a mai napra törvényesen megidéztetett, mindazáltal 
sem maga, sem megbízottja által meg nem jelent, sem pedig 
írásban védelmét be nem nyújtotta, s ezáltal is csak addig foly
tatott makacs ellenszegülését tanúsította.

Mellőzve ezekután a kereset levélben elsorolt s különben 
szintén figyelemre méltó és több kevesebb bizonyítékkal támo
gatott egyéb vádpontokat : Alperes Podhraczky Józsefet a 
fenebbi teljesen bizonyított tények alapján s ezeknél fogva az 
idézett egyházi törvények és a szent irás amaz intése ellen, hogy 
az egyházban mindenek jó rendben és ékesen történjenek, de 
ugyanazon szent Írásnak több helyei ellen is (mint Péter apóst.
I. lev. 5. r. 2 —3 „legeltessétek az Istennek seregét, mely a ti 
gondviseléstek alatt vagyon, gondot viselvén arról nem kénysze
rítésből, hanem örömest, nem kívánván éktelenül a n y e r e s é 
g e t  — hanem kész indulattal, sem pedig úgy, mint u r a l k o d 
v á n  az urnák örökségén, hanem úgy mint, kik az Isten sere
gének t ű k ö r e i  l e g y e t e k / '  — Pál apostol Titushoz 2. r. 
7—8.: „Mindenestül fogva te magadat p é l d á u l  adjad a jó  
c s e l e k e d e t e k b e n ,  a tudományban épséget és m é l t ó s á 
g o t  mutass, tiszta igét, feddhetetlent, hogy a ki annak ellene veti 
magát, megszégyenüljön, s e m m i  g o n o s z t  n e m  t u d v á n  
t i  f e l ő l e t e k  s z ó i n i “ ; - - továbbá Korinth. II. lev. 6. r.
3 —4. „ s e n k i t  me g  n e m b o t r á n k o z t a t u n k ,  hogy ne 
szidalmaztassék a mi szolgálatunk stb) — megvetve a jó szán
dékú szelíd intéseket húzamos időn keresztül és ismételve és 
halmozva elkövetett vétségek alapján, áldással úgy sem folytat
ható papi hivatalának elvesztésében marasztalni, és arra a meg
rótt hibák mellett képtelennek nyilvánitani, egyúttal a pesti



szláv egyházat az irányábani további kötelezettségek alúl fel
menteni kellett. Kelt mint feljebb, Láng Mihály s. k. budapesti 
ev. ág. hitv. esperes, mint az esperességi törvényszék alelnöke; 
Bauhofer György s. k., mint esperességi törvényszéki tagja. 
Nisnyánszky Dániel s. k. törvényszéki tag. Fabiny Teofil s. k. 
mint az esperességi törvényszék elnöke. Fabry Pál s. k. tör
vényszéki tag. Tornyos Pál s. k. törvényszéki tag. Tatay Pál s. 

k. törvényszéki tag és jegyző.

xvn.
Az 1863-ki nov. 18-án Pesten tartott ágost. hitv. evang. 

bán yai egyház kerületi törvényszéknek, a pesti szláv egyház volt 
lelkésze Podhraczky József ellen hozott

ítélete.
Az 1862. évi september 6-án hozott első bírósági Ítélet, 

mely szerint Podhraczky József, a pestvárosi szláv ajkú ágost. 
evang. gyülekezet lelkésze papi hivatalától elmozdittatik, s a 
lelkészi hivatal viselésére is mindaddig, mig az első bírósági 
indokolásban elősorolt eddigi hibáit végleg és tökéletesen levet
kezve javulásának biztos jeleit nem adandja, képtelennek és 
alkalmatlannak ítéltetik, egyszersmind a pesti szláv egyház köz
ség az irányábani további kötelezettségek alól fel mentetik az 
első bírósági indokoknál fogva helyben hagyatik.

Mely ítélet a feleknek leendő kézbesítés végett — az ösz- 
szes felterjesztett periratokkal együtt a főtisztelendő superin- 
tendens utján az eljárt első bírósághoz lekiildetik. Kelt Pesten
1863- ik évi nov. 18. napján. Hunfalvy Pál, mint elnök. György 
István, mint közbiró. Kolosváry Mihály, mint közbiró. Juhász 
Ferencz Pestmegyei esper. törvényszéki biró. Szikány János, 
mint törvényszéki biró.

xvm
A bányai ágostai hitvallású egyház kerület részéről Pesten

1864- ik évi aug. 3-án tartott kerületi gyűlés alkalmával az 
egyetemes egyházi törvényszéknek Podhraczky József, volt pesti 
szláv ajkú lelkész ügyében f. é. martius 30-áról barmadbirósági- 
lag hozott ítélete bemutattatván:

7
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ítéltetett.
Az első bíróságnak 1862. September 6-án kelt s másod- 

biróságilag a bányai egyházkerület törvényszéke által 1863. 
nov. 18-án helybenhagyott Ítélete, mely szerint Podhraczky 
József a pestvárosi szláv ajkú ág. ev. gyülekezet lelkésze papi 
hivatalától elmozdittatik s a lelkész! hivatal viselésére mind
addig, mig az első bírósági indokolásban elősorolt eddigi hibáit 
végleg és tökéletesen levetke zve jávulásának biztos jeleit nem 
adandja, képtelennek és alkalmatlannak ítéltetik, — egyszers
mind a pesti szláv egyházközség az irányábani további kötele
zettségek alól fölmentetik: az első bírósági indoknál fogva hely
ben hagyatik.

Mely ítélet a feleknek leendő kézbesítés végett az összes 
periratokkal együtt a maga utján az első bírósághoz leküldendő. 
Kelt Pozsonyban 1864. mart. 30-án. Geduly Lajos, dunáninneni 
superintendens, mint egyet, főtörvényszéki egyházi elnök. 
Simkó Vilmos közbiró. Hollerung Károly posonymegyei esperes 
és közbiró. Lesko Mihály közbiró. Liechner Pál tanár közbiró. 
Osztroluczky Miklós, mint egyet, főtörvényszéki világi elnök. 
Draskóczy Gyula közbiró. Jeszenszky József világi közbiró. 
Samarjay Károly v. közbiró és jegyző.

X IX .

An die geheiligte Person Seiner Majestät, unseren gelieb
ten Monarchen Franz Joseph I. und an die allerhöchste Dyna
stie — wegen der eidlich angelobten Treue zur Allerhüchst- 
dieselben, durch Sittenlosigkeit der evangelischen kirchlichen 
Regierungsorgane moralisch ermordeten evang. a. C. slavischen 
Kirchengemeinde zu Pest

Verzweiflungsvoller Weheruf! und Bitte um plötzliche 
Abhilfe.

Euere Kaiserliche Königliche Apostolische Majestät, Unser 
Allergnädigster Landesvater und H err!

In tiefster Ehrfurcht gefertigte, durch beispiellose Sitten
losigkeit und Illoyalität der evang. kirchlichen und politischen 
magyarischen Regierungs-Organen, gegen den Willen Euerer
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Majestät, mit Ruinabsicht moralisch ermordete evang. slavische 
Gemeinde in Pest, bittet verzweiflungsvoll im  N a m e n  d e r  
h e i l i g e n  R e g e n t e n p f l i c h t  E u e r e r  M a j e s t ä t ,  mit 
Hinweisung auf einen im Monate Juni 1. J. eingereichten Recurs, 
entweder um eine plötzliche, gänzliche Vernichtung, oder um 
plötzliche Abhilfe!! — W e h e  u n s  a r m e n  u n g a r i s c h e n  
S l a w e n ,  w e n n  es  m i t  u n s  so f o r t  g e h e n  w i r d !  
Wehe unserer evang. Kirche, wenn der ausdrückliche Befehl 
Euerer Majestät ddo 15. Mai 1860, dem jus majestaticum ent
springend, von sämmtlichen magyarischen Regierungsorganen 
gar und aber gar Nichts und für Nichts geachtet wird.

Man raubt uns den väterlichen Glauben, — wegen An
hänglichkeit an demselben wird uns in tollem magyarischen 
Eifer m it  G a l g e n  gedroht; — in dem Baue eines evang. 
slawischen Gotteshauses in Pest werden wir gehindert, — die 
Veruntreuer der frommen kirchlichen Fundationen werden von 
kirchlichen Organen in Schutz genommen, — glaubensverräthe- 
rische Superintendenten werden durch Intimate unserem Gewis
sen aufgedrungen etc. etc.

Fussfällig und verzweiflungsvoll bitten wir im Namen der 
heiligen Regentenpflicht um Abhilfe, namentlich: bis zu  einer 
evang. Synode um B uhe und Frieden.

Euerer Apostolischen Majestät — Pest den 7. Juli 1862 — 
Allerunterthänigst treue evang. a. C. slawische Gemeinde in 
Pest. Joseph Podhraczky m. p., Pfarrer. Johann Bohurád m. p., 
Obercurator. Giri Kovács, Cirkevni Curator. (L. S.)

XX.
64152. szám. Magyar kir. helytartó tanács. Főtisztelendő 

supcrintendens ur I Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó 
évi augustus 1-én kelt legfelsőbb elhatározással a pesti tót ajkú 
ágostai hitvallású evangyelikus egyház község által folyó évi 
május 6-án tartott egyházi gyűlés eredményét legmagasabb tu
domásul venni, s ehhez képest legkegyelmesebben megengedni 
méltóztatott, hogy a bánya kerületi ágostai hitvallású evangéli
kus superintendentia illetékességének a nevezett egyházközségre 
leendő kiterjesztése a hatóságok részéről is elismertessek.

• 7 *
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Miről főtiszteletű uraságod folyó hó 8 ről 11851. sz. alatt 
kelt kegyelmes udvari rendelet következtében miheztartás és 
megfelelő további eljárás végett a tárgyalási iratok leküldése 
mellett ezennel értesitetik. Kelt Budán a magy. kir. helytartó 
tanácstól 1866. évi augustushó 24-én. Bartal György s. k. 
Fridrich György s. k. Gärtner Antal s. k.

XXI.
585Í.

eln sz. Magyarország kir. tárnok mesterétől. — Főtisz
telendő superintendens u r ! Császárné ő Felsége a pesti ágostai 
evangélikus autonom szláv egyház templom építése alapja javára 
kétszáz (200) forintot adományozni méltóztatván: sietek ezen 
összeget főtiszteletű uraságodnak rendeltetése helyére leendő 
eljuttatás végett oly felhívással átküldeni, miszerint az átvételi 
nyugtát hozzám felterjeszteni szíveskedjék. Budán September 
3-án 1866. Királyi tárnok mester ur ő nagyméltósága nevében 
Bartal György s. k. — Főtiszteletű Székács József urnák, az 
ágostai vallásu egyház bányakerűlet superintendensének. Pesten.

XXII.

Az 1866. évi julius 20-án Pesten tartott budapesti ágost. 
hitv. evang. esperesség törvényszékének a pesti autonom szláv 
egyház volt tanítója Masztics János ellen hozott

ítélete.
Alperes Masztics János a pesti szláv ajkú ágostai gyüle

kezet tanítója tanítói hivatalától biróilag elmozdittatik 30 ft o é. 
törvénykeszi költségek megfizetésében elmarasztaltatik s egy
szersmind a pesti szláv egyházközség irányában kötelezettségek 
alól mai naptól kezdve felmentetik.

Mely ítélet a pesti szláv egyházzal közöltetni és Masztics 
János elmozdított tanítónak kézbesittetni s végrehajtás előtt a 
főtiszt, tek. kerületi törvényszékhez felülvizsgálás végett hiva
talból felterjesztetni határoztatik.
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Indokok.

1. A keresetlevél mellett •/. alatt csatolt s hittel is meg
erősített tanú vallomások által bizonyítva van, miszerint alperes 
Masztics János tanítói hivatalát elhanyagolta, a rendes tanórá
kat magán kedvtöltésből elmulasztotta, tanítványait rendetlen
ségben magokra hagyta, sőt az iskolai czélokkal össze nem férő 
foglalkozásokra alkalmazta, végre a vizsgálat tartásáról az elöl
járóságot s az által a gyülekezetét értesitni szándékosan elmu
lasztotta.

2. Bizonyítva van, hogy alperes saját egyházi elöljárósága 
iránt az engedelmességet és függést megtagadta, s tudva, hogy 
a felperes gyülekezet a pátens ellenében autonómnak nyilatko
zott, sőt fizetései is e gyülekezettől húzva, mégis az egyház 
autonómiája ellen izgatott, s csak a patentális töredék rendel
kezéseit ismerte magára nézve érvényesekül, sőt a gyülekezetnek 
nála megjelent öttagú küldöttsége előtt épen oda nyilatkozott, 
hogy ő nem ismer el semmiféle egyházi felsőséget.

3. Bizonyítva van alperesnek, miveit emberhez átalában 
nem illő, különösen pedig a tanítói tisztes hivatallal épen össze 
nem férő botrányos magaviseleté ; mert többek előtt legközelebbi 
elöljáróját, a gyülekezet lelkész administratorát ismételve le 
alázó czimmel illette — az isteni tisztelet folyama alatt a közön
ség énekétől eltérő orgonálásával czélzatosan botrányt okozott, 
— egy temetés alkalmával sokkal a kitűzött óra előtt megjelen
vén s a lelkészt, gyalázó kifejezések közt bevárni nem akarva, az 
általa szándéklott egy oldalú szertartásban a gyász kiséret által 
tettleg gátoltatott, a megjelent lelkészt pedig halotti beszédében 
botrányosan megháboritotta, mig nem a felizgatott közönség ál
tal nyilvános szidalmak közt elkergettetett. Minek közvetlen 
következése volt, hogy számos szülők gyermekeiket az iskolából 
is kivették. Ide sorolaudó még, hogy Milán András szabólegényt 
egy megrótt jellemű egyén Mehlfeber Márton csempeszkedésével 
egyetértve, egy ismeretlen csavargóval együtt eltemette. Végre 
a gyülekezet egyes tagjait lealacsonyító sértő czimekkel illet
vén, híveit ez által is elidegenítette magától.

4. Ezekhez járulván még, hogy alperes már az aszódi gyü
lekezetei is, hol szintén tanítói hivatalt viselt vala, hasonló
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magaviseleté 'folytán legszégyenletesebb módon volt kénytelen 
elhagyni, s igy előélete is kevés reményt hagyván fel arra, hogy 
jövőre még sikerrel és áldásosán működhessék, őt a fen elő
sorolt, az egyházi canonokba ütköző, s az elmozdításra törvényes 
és elégséges okokat képző tények alapján tanitói hivatalától el
mozdítani, s a fenálló rendszabályok alapján ja törvénykezési 
eljárás költségeiben elmarasztatni kellett. Kelt mint feljebb. 
Fabiny Teofi] esp. bir. elnök. Tatay Pál törvényszéki biró és 
jegyző.






