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Mi Első Ferenci  József,
Isten  k e g y e l m é b ő l  a u s z t r i a i  c s á s z á r
Magyar- és Csehország, Lombardia és Velencze, Dalmát-, Horvát-, 
Tótország, Galiczia, Lodomeria, Illíria és Jeruzsálem, s a t. királya: 
Ausztria főherczege; Toscana és Krakkó nagyherezege; Lotharingia, 
Salzburg, Steyer, Karantén, Krajna és Bukovina herezege; Erdély 
nagyfejedelme; Morvaország őrgrófja; F el- és A l-Slézia, Modena. 
Parma, Piacenza és Guastalla, Osvieezin és Zator, Teschen, Friaul, 
Raguza és Zára herezege; Habsburg, Tirol, Kyburg, Görz és Gradiska 
herczegített gróija; Trient és Brixen fejedelme; F el- és Al-Lausitz, és 
Isztria őrgrófja; Hohenembs, Feldkireh, Bregenz, Sonnenberg s a 1. 
grófja; Trieszt, Cattaro és a szláv őrgrófság ura; a Szerb vajdaság 
nagyvajdája, s a t. s a t.

A Magyarországunkbani mindkét hitvallású evangélikusok által, Pesten és Budán 1791- 
dik évi september és október havában tartott zsinatjaikból, legfelsőbb elhatárzás végett 
dicső emlékű Elődünk II. Leopold Császár elé terjesztett egyházi törvényjavaslatok, — melyek 
az egyik vagy másik hitvallású parochiális községeknek, esperességeknek, egyes superinten- 
dentiáknak s valamennyi superintendentiák összeségének fokozatos tagozatábani egyházi 
képviseletet és igazgatást, az egyházi törvényhozás czéljából életbe léptetendő két zsinat 
szervezetét, az oktatásügy szerkezetét és vezetését, végre ug,- a házassági jognak, mint az 
illető egyházi házassági bíróságok által a házassági perekber^*0  ̂ etendő eljárásnak megálla
pítását tárgyazzák, —  azon idő óta ismételt tanácskozások ettek.

és igazgatása irMiután az egyházi ügyek képviselése és igaz«
elintézését tárgyazó és előkészítő törvényjavaslat vallás- és oVA-asügyi ministerünk által mind 
a két hitvallású kerületi conventekkel véleményadás végett közöltetett, ennek folytán ugv az

n*r említett zsinati indítványok
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összes superintendentiák illető véleményei, mint a magyarországi, szerbvajdasági és temesi 
bánsági mindkét hitvallású evangélikusoknak utóbbi illető nyilatkozatai és beadványai is elha- 
tárzásunk alá terjesztettek.

Mi minden e részben Élőnkbe terjesztett adatokat érett megfontolás alá vettünk, s ennek 
folytán oly czélból, hogy egyrészt Magyar-, Morvát- és Tótországban, a Szerbvajdaságban s 
a temesi bánságban és a katonai határőrvidékben, mind a két hitvallású evangélika egyház további 
halasztás nélkül egy átalánosan érvényes szerkezet élvezetébe léptessék s ezen szerkezet 
további képezése a rendesen összeülendő zsinatok utján lehetővé tétessék, továbbá hogy az 
evangélikusok iskolai és oktatási ügyeinek kezelésére nézve szilárd szabály tűzessék ki, végre 
hogy azon elvek, melyek szerint Mi fejedelmi főfelügyelési jogunkat gyakoroltatni kivánjuk, 
világosan és határozottan kifejeztessenek, —  ministereink s birodalmi tanácsunk meghallga
tása után, a fönemlitett zsinati munkálatok elintézése végett, s az 1791. évi XXVI. tör- 
vényczikk 4. §-nak foganatosítása tekintetéből, következendőket rendeljük:

Úgy az ágostai, mint a belvét hitvallású evangélika egyház képviselése és kormá nyzása 
a szokásban lévő módon, az alábbi három fokozatra oszlik, s magában foglalja:

a) a parochiális községeket (eklézsiákat),
b) az egyházvidéki községeket (seniorátusokat, esperességeket, tractusokat) és
c) a superintendentiális községeket (egyházkerületeket, snperintendentiákat).

II. §.
Az egyházi kormány orgánumai e következők:
1. A parochiális községre nézve:

a) a presbyterium,
b) a helybeli convent.

2. Az egyház vidéki községre nézve:
a) az esperességi eonsistorium,
b) az esperességi convent.

3. A superintendentiális községre nézve:
a) a superintendentiális eonsistorium,
b) a superintendentiális convent.

4. Az egyik vagy másik hitvallású superintendentiák összeségére nézve:
a) a generális conferentia,
b) a zsinat (synodus).

III. §.
Ezen egyházkormányi gyülekezetek és hatóságok tagjai minden szavazás alkalmával 

saját meggyőződésöket tartoznak követni s megbizók utasításaihoz nem kötvék.

Á  ív. §.
Fejedelmi föfelügyelt^^Jgunk, a saját elhatárzásunk alá föntartott eseteket kivéve 

hatóságaink által, törvényeá^ szabályozott hatáskörük szerint fog gyakoroltatni. Vallás- és 
oktatásügyi ministeriumunkná! mind a két vallásfelekezet hitsorsosaiból alakult osztály Iéte- 
zendik.
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V. f
Az egyházi törvényhatóság gyakoroltatik:
1. az esperességi consistorium,
2. a superintendentiális consistorium által,
3. törvényesen meghatározott különös esetekben, az egyik vagy másik hitvallású összes 

superintendentiák illető generális conferentiája által, végre
4. Utolsó folyamodásilag az evangélikus egyházi legfőbb törvényszék által, melynek 

szerkezete iránt, a superintendentiák meghallgatása után, a megkivántató határozatok kibocsá
tását fóntartjuk Magunknak.

VI. §.
Mihelyest ezen egyházi bírói hatóságok életbe lépendnek, Magyar-, Horvát- és Tótor

szágban, a Szerbvajdaság és temesi bánságban s a katonai határőrvidékben fejedelmi bírósá
gaink házassági törvényhatósága, az átmeneti határozatok közzététele után, melyeknek 
kibocsátását Magunknak föntartjuk, mind a két hitvallású evangélikusokra nézve meg fog 
szűnni, s ezen törvényhatóság annakutánna következő módon lesz gyakorlandó:

a) első folyamodásilag az esperességi consistorium által,
b) másod folyamodásilag a superintendentiális consistorium ált d,
c) harmad és utolsó folyamodásilag az evangélikus egyházi legfőbb törvényszék által.

VII. §.
Mindaddig, inig mind a két hitvallású evangélikusok házassági joga iránti törvények 

zsinat utján létre nem jőnek, az e tárgybani eddigi törvények hatályban maradnak, s a jelen 
nyiltparancs VI. §-ban elősorolt házassági biróságok Ítéleteik tekintetében, úgy magára a 
jogra (1852 november 29-kén kelt nyiltparancs, birod. törv. lap 246 sz.), mint a menyiben 
lehet az eljárásra vonatkozólag is, az eddigi törvényhozás határozataihoz kötvék.

Az utóbbi tekintetben, ezen biróságok minőségének figyelembe vétele mellett, a megki
vántató eltérések külön fognak szabályoztatni.

A házasság polgári hatásai fölött a határozat hozatala jövőben is a világi bíróságokat 
illetendi.

VIII. §.
Az egyházi biróságok működéseiért mely dijakat és mily határozatok szerint kell az 

egyházi pénzalapok számára fizetni, a Mi elhatárzásunknak marad föntartva.
IX. §.

Az egyházi személyek fegyelmi ügyekben az egyházi bírói hatóságok alatt állanak.
Az egyházi személyeknek tisztán világi jogügyei, mint szerződések, adósságok, örök

ségek fölött, a világi bíróság határoz.
X. §.

Ha az egyházi személyek bűntett, vétség vagy kihágás miatt a világi bíróság által 
vizsgálat alá vonatnak, ezen bíróságnak kötelességében áll, arról az illető superintendentiát 
haladék nélkül értesíteni.

Epén úgy a hozott Ítéletről s annak indokairól is a superintendentia késedelem nélkül 
tudósítandó. Valamely egyházi személy elfogadásánál és 'etartóztatásánál figyelembe veen
dők azon tekintetek, melyeket a hivatása iránti tisztelet igényel.

1*
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XI. §.
Az evangélikus iskolákra való fölvigyázás, mely a fejedelmi főfelügyelési jogon alapul, 

csak ágostai és helvét hitvallású férfiak által fog gyakoroltatni.
Mindenik iskola köteles magát ezen fölvigyázás alá vetni, és a kormány által kivánt 

fólvilágositásokat nyújtani.
Ha valamely iskola erkölcsi vagy politikai tekintetben ártalmas jellemet ölt magára, a 

politikai országos kormányszék által, a superintendentia egy küldöttjének meghívása mellett, 
vizsgálat tartandó, s az eredményhez képest az iskola bezárása rendelendő.

XII. §.
Mind a két hitvallású evangélikusok népiskolái jövendőre is egyházi közlönyeik 

fölügyelete és vezetése alatt állanak. Az erre vonatkozó viszonyok közelebbi szabályozása az 
egyházi törvényhozás számára marad föntartva.

XIII. §.
A világi tárgyakbani oktatás, épen úgy, mint az a katholikus népiskolákra nézve rendel

tetett, az iskolák hitvallási jellemének teljes megóvása mellett kormányunk által kibocsátott 
vagy kibocsátandó átalános szabályok szerint szervezendő.

Egy iskolában sem szabad oly tankönyvet használni, mely jóváhagyást nem nyert, 
a mely jóváhagyás a vallási tankönyvek tekintetében a generális conferentia által, a vallás- és 
oktatásügyi ministerium beleegyezésének kikérése után, egyéb tankönyvek tekintetében 
pedig a most említett ministerium által, a generális conferentia meghallgatása után, adatik.

XIV. §•
A gymuasiumok, reáliskolák s hasonló középtanodák, to\ábbá a praeparandiák tekinteté

ben következő határozatok érvényesek:
a) minden ilyes intézetnek egy főnökkel kell ellátva lennie, ki az intézet közvetlen veze

tését kezeli s a kormányhatóságok irányában az intézet állapotáért felelős;
b) a gymnasiumi, reáliskolai vagy praeparandiai főnöknek és tanitóknak erkölcsi és poli

tikai tekintetben feddhetleneknek s rendszerint ausztriai állampolgároknak kell lenniök, 
tudományos tekintetben pedig tanitóhivatali vizsgálat által azon képesiiltséget kell tanu- 
sitaniok, mely a hasonnevű államiskolák tanítóitól követeltetik. Iskolafőnökök és taní
tóknak a kormány engedelmével kivételesen külföldi egyének is hivathatnak meg;

c) a főnök és a tauitók alkalmazása az illető iskolai kegyuraság jogához tartozik;
d) az oktatás a tanítványok kezében létező nyomtatott könyvek alapján tartandó.

Egy iskolában sem szabad oly tankönyvet használni, mely előbb jóváhagyást nem nyert, 
a mely a vallási könyvek tekintetében a generális conferentia által, a vallás- és oktatásügyi 
ministerium beleegyezésének kikérése után. egyéb tankönyvek tekintetében pedig a most 
emlitett ministerium által adatik.

XV. §.
Mindenik iskolára nézve a nyilvános iskolák minden jogai igényeltethetnek, ha az az 

ezen jogok megnyerése végett kitűzött minden törvényes föltételeknek, különösen az illető 
nemű iskolákra nézve kiszabott tanterv tekintetében is, eleget tesz.

\
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XVI. §.
Ha az egyik vagy másik hitvallású evangélikus ifjúság számára iskolák államköltségen 

állíttatnak föl, azokban csak oly férfiak alkalmazhatók, kik ezen hitvallások valamelyikéhez 
tartoznak.

XVII. §.
Mindenik superintendentiának szabadságában áll, mindaddig, inig e tekintetben a zsi

nati törvényhozás utján átalánosan kötelező határozatok nem hozatnak, kibocsátani azon ren
deleteket, melyeket szükségeseknek vél a végett, hogy a gymnasiumokból kilépő oly tanulók 
képződésének folyama szabályoztassék és ellenőriztessék, kik magukat egyházi és iskolai szol
gálatra szentelni, s e végett külföldi egyetemeket látogatni, vagy belföldi hittudományi tanin
tézetekbe átlépni szándékoznak. E végett a superintendentiák a mivelődésnek a kormány által 
kivánt mértékénél többet is követelhetnek, és meghatározhatják azon tanszakokat, melyeknek 
sikerrel befejezett tanulása folytán az emlitett osztályú tanítványok valamely egyetem látoga
tására vagy a hittudományi tanulmányba lépésre fóljogositathatnak. A superintendentiák 
továbbá föntarthatják maguknak az ilyes tanítványok érettségi bizonyítványainak megerősítését, 
s mindazon jelöltektől, kik valamely egyetemen, vagy azon superintendentián kivűl, melyhez 
tartoznak, valamely hittudományi tanintézetben tanulnak, tanulmányaikról szigorú időszaki ki
mutatásokat követelhetnek.

Oly jelöltek, kik az ebbeli rendeleteknek eleget nem tesznek, ne alkalmaztathassanak.
XVIII. §.

Oly hittudományi tanintézetek, melyek a két hitvallás egyikének vagy másikának szá
mára az eddigi szerkezet szerint külön léteznek, elkülönített fönállásukban megmarad
nak.

Azonban a legközelebbi zsinatok föladata leend, azon hitvallás számára, melynek közlö
nyéül az illető zsinat tekintendő, a hittudományi taniigy szerkezetét és szabályozását tárgyazó 
törvényt kidolgozni s jóváhagyás végett Élőnkbe terjeszteni.

XIX. §.
Oly tanítók, kik a népiskolákban vagy felsőbb tanintézetekben az arra jogosított iskolai 

kegyuraságok által rendszerüleg alkalmaztattak, hivatalukból csak szabályszerű fegyelmi 
eljárás folytán tétethetnek ki, mely az egyházi törvények által kiszabott folyamodási rend 
szerint tartandó. Ha azonban az iskolai fegyelemre való tekintetek halasztást nem tűrnek, 
a tanítói hivatal gyakorlásátóli fölfüggesztés a kegyuraság által ideiglenesen elrendeltet
hetik.

XX. §.
Az egyházi községeknek (parochiális községeknek, esperességeknek, superintendentiák- 

nak) jogában áll, tulajdont bármely törvényes módon szerezniük.
XXI. §.

Az iskolai és egyházi alapítványok csak az illető hitvallás iskolájának és egyházának 
czéljaira fordittathatnak.

XXII. §.
Az egyházi, iskolai és alapítványi vagyon rendeltetése és hovaforditása fölötti perleke

dések az egyházi bírói hatóságok által (V. •§.) döntetnek el.
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XXIII. §.
Egyházi, iskolai és alapítványi vagyonuk igazgatása, az 1791. évi 26. törvényczikk 

10. §. értelmében, mind a két hitvallású evangélikusokat ezentúl is kizárólag illeti. Az 
államnak a kezelés tekintetébeni főfelügyeletét a vallás- és oktatásügyi ministerium gyako
rolja, azon joggal, miszerint szükség esetében az alapitványi okiratokat, számadásokat s egyéb 
igazgatási irományokat megtekintheti és a pénzalapok veszélyeztetése esetében azt rendelheti, 
a mi a biztositás vagy kártalanítás végett szükséges.

XXIV. §.
Oly alapitólevelekbe és egyéb okiratokba, melyek által egyházi vagy iskolai czélokra 

ingó vagy ingatlan vagyon szenteltetik, a fonálló törvényekkel ellenkező határozatokat föl
venni nem szabad.

Ha pedig az mindamellett is megtörténnék, úgy az illető határozatok hatálytalanok, az 
alapítványból vagy különbeni lekötésből az egyházra vagy iskolára háramló jogok és előnyök 
azonban föntartandók.

XXV. §.
Mindenik superintendentia (superintendentiális község) azon esperességekből és paro- 

chiális községekből áll, melyek az országfejedelmi törvények által hozzája utasittatnak.
A superintendensségek számára állandó székhelyek tűzetnek ki, melyekről a superin- 

tendentiák neveztetnek.
XXVI. §.

Jövőben következő superintendentiák létezendnek:
A . Az ágostai hitvallású evangélikusok számára:

1. A pesti. Magában foglalja az eddigi bányakerületi superintendentiából a budapesti 
esperességet, a Pest megyei esperességet s az eddigi dunántúli superintendentiából az eszter
gomi esperességet.

2. A pozsoni. Magában foglalja az eddigi dunáninneni superintendentiából az árvái, 
liptói, nyitrai esperességet, a Pozson városi esperességet, a Pozson megyei esperességet, a 
trencséni és turóczi esperességet; az eddigi bányakerületi superintendentiából a zólyomi, barsi, 
honti és nógrádi esperességet, s az eddigi dunántúli superintendentiából a Komárom 
városi esperességet.

3. A soproni. Magában foglalja az eddigi dunántúli superintendentiából a felső-soproni, 
alsó-soproni, felső-vasi, közép-vasi, kemenesaljai, veszprémi, győri, zalai, somogyi, tolna- 
baranya-somogyi esperességet s a Győr, Kőszeg, Ruszt és Sopron városi esperességeket, s 
az eddigi dunáninneni superintendentiából a mozsoni esperességet.

4. Az eperjesi. Magában foglalja a hat szabadvárosi, a tizenhárom városi, a hét bánya
városi, a kárpátaljai, gömöri, kis-honti és sáros-zempléni esperességet, mindezeket az ed
digi tiszamelléki superintendentiából.

6. A szarvasi. Magában foglalja a békési esperességet az eddigi bányakerületi super
intendentiából s a hegyaljai esperességet az eddigi tiszamelléki superintendentiából.

6. Az uj-verbászi superintendentia. Magában foglalja a bács-szerémségi és bánsági 
esperességet, mindkettőt az eddigi bányakerületi superintendentiából.
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B. A helvét hitvallású evangélikusok számára:
1. A pesti. Magában foglalja a kecskeméti, pesti, solti és a vértesaljai esperességet az 

eddigi dunamelléki superintendentiából, a tatai esperességet az eddigi dunántúli superinten- 
dentiából, végre a hevesi és nagykunsági esperességet az eddigi tiszántúli superintendentiából.

2. A komáromi. Magában foglalja a barsi, dregely-palánki és komáromi esperességet az 
eddigi dunántúli superintendentiából.

3. A pápai. Magában foglalja a mezőföldi, őrségi, pápai, belső-somogyi és veszprémi 
esperességet az eddigi dunántúli superintendentiából, a felső-baranyai, külső-somogyi és 
tolnai esperességet az eddigi dunamelléki superintendentiából.

4. A sáros pataki. Magában foglalja az abauji, alsó-borsodi, alsó-zempléni, felső-borso
di, felső-zempléni, gömöri, tornai és ungi esperességet az eddigi tiszáninneni superintenden
tiából, a beregi és mármaros-ugoesai esperességet az eddigi tiszántúli superintendentiából.

3. A debreezeni Magában foglalja a nagybányai, bihari, debreczeni, érmelléki, nagy
károlyi, alsó-szabolcsi, felső-szabolcsi, nagy-szalontai és szatmári esperességet az eddigi 
tiszántúli superintendentiából.

6. Az uj-sziváczi. Magában foglalja az alsó-baranya-bácsi esperességet az eddigi du
namelléki superintendentiából s a békés-bánsági esperességet az eddigi tiszántúli super
intendentiából.

XXVII. §.
A mennyiben ezen superintendenliák valamelyikének további alosztályozása vagy egész 

esperességeknek egyik superintendentiából a másikba való áttétele kívánatosnak látszanék, 
az ilyes kívánalmak a generális conferentiában tanácskozás alá veendők, s vallás- és oktatás
ügyi ministeriumunk utján elhatárzás végett Élőnkbe terjesztendők.

XXVIII. §.
Mindenik generális conferentia, az érdeklettek meghallgatása után, az eddigi superin- 

tendentiális kerületeket, mint kerületeket illető közös pénzalapok és alapítványoknak az el
választandó esperességek és községek által netalán kívánt fölosztása iránt, külön javaslatot 
készitsen s azt, ha egyezség nem jött létre, végleges eldöntés végett az evangélicus egyházi 
legfőbb törvényszék elé terjessze.

Az eldöntés megtörténtéig a kerületi vagyon igazgatása azon személyek kezében marad, 
kikre az akkoron bizva van.

XXIX. §.
. A superintendentiák uj felosztásának életbeléptetése után mindenik superintendentiának 

superintendentiális conventje vegye fontolóra, hogy az esperességek felosztásában, a lélek- 
számnak, a községek számának, a politikai közigazgatási járásokkali lehető öszhangzásnak s 
más czélszerüségi tekinteteknek figyelembe vétele mellett, mily változtatás mutatkozik kívá
natosnak. Az erre vonatkozó indítványok eldöntés végett a vallás- és oktatásügyi ministerium 
elé terjesztendők. Ha az forog kérdésben, hogy oly községek, melyek valamely esperesség- 
tol elválasztandók, más superintendentiába tartozó esperességhez csatoltassanak, az illető 
superintendentiák kötelesek az iránt egymással értekezni, mielőtt az ügy a ministerium elé 
terjesztetnék.
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Az esperességek átalakítása vagy uj esperességek képezése ezen legközelebb következő 
tárgyalásoknál, valamint jövendőbeli esetekben is, csak az illető superintendentiális convent 
indítványa folytán rendeltethetik el a ministerium által.

Ha egyes községek által egyik superintendentiából a másikba leendő áttétel kéretik, a 
superintendentiális convent által pedig a kérelem megtagadtatik, vagy ha két superintendentia 
egyes községeknek az egyik superintendentiához tartozó esperességből a másik superinten- 
dentiabeli esperességhez csatolása iránt meg nem egyezhet, úgy a Mi elhatárzásunk kérendő ki.

XXX. §.
A parochialis községek fönállására és elköritésére nézve, akár csak egy községet képez

zenek , akár pedig egy anyaközségből s egy vagy több fiókközségből álljanak is azok, a 
menynyiben az okiratilag nincs megállapítva, a gyakorlat szolgál sinórmértékül.

Annak megváltoztatására, valamint uj parochiális községek alakítására, a ministerium jó
váhagyása szükséges.

XXXI. §.
Mindenik parochiális községnek jogában áll, papját s a segédpapokat és az iskolatani- 

tókat kivétel nélkül szabadon választani.
XXXII. §.

A parochiális község egyházközségi ügyeiben presbyterium által képviseltetik.

XXXIII. §.
Törvényesen meghatározott fontosabb ügyek tárgyalása végett a helybeli convent ül 

össze. Azon parochiális községekben, melyek oly nagyok, hogy az ügyek minden községta
gok gyülekezeteiben többé rendesen nem kezeltethetnek, a helybeli convent választott 
községi képviselőkből álland a presbitériummal egyesülve.

XXXIV. §.
Mindenik parochiális községben egy világi községfelügyelő (gondnok —  Inspector, Cura- 

tor —) választathatik.
XXXV. §.

Az egyházvidéki község (esperesség) összeségében az esperességi convent által képvisel
tetik.

XXXVI. §.
Mindenik esperességben egy világi esperességi felügyelő (gondnok) választandó.

XXXVII. §.
A superintendentia összeségében a superintendentiális convent áltál képviseltetik.

XXXVIII. §.
Mindenik superintendentiában egy világi superintendentiális felügyelő (gondnok) 

választandó.
XXXIX. §.

Minden egyházi községnek (parochiális, esperességi, superintendentiális községnek)
jogában áll, különös ügyeit törvényes módon egybegyült képviselőinek határozatai által ren
dezni, a mennyiben ezen határozatok által az átalános szabályok vagy elöljáró egyházi ható
ságának törvényszerű intézkedései nem sértetnek.
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Épenugy mindenik egyházi községnek jogában áll, a hitvallásabeli evangelika egy
házra vonatkozó kívánalmait és indokolt indítványait, további rendszerű tárgyalás végett 
azon felsőbb községhez terjeszteni, a melynek tagja; ilyes ügyekben azonban más községek
hez vagy azoknak képviseletéhez fordulni nem szabad.

XL. §.

A conventeknek és consistoriumoknak jogában áll, az elejökbe tartozó egyes tárgyak 
kidolgozása vagy határozataik foganatositása végett, bizottmányokat (küldöttségeket) ki
rendelni.

Azonban az egyházkormány közlönyeinek törvényes köréhez tartozó azon hatóság, 
melynél fogva azok érvényes határozatokat hozhatnak, töllük állandó bizottmányokra 
(küldöttségekre) ruházás által el nem vétethetik és hatályon kívül nem tétethetik.

XLI. §.

Az, a kinek hivatása valamely egyházkormányzási gyülekezetben elnökölni, személyesen 
felelős azért, hagy a törvényes rend föntartassék, és oly határozat ne hozassák, mely vagy 
a gyülekezet törvényes jogain tulmenne, vagy pedig a fönálló törvényekkel ellenkeznék. Az 
elölülőnek jogában és kötelességében áll, a tárgyalást ily esetekben fölfüggeszteni; a föl— 
függesztés okait azonban tartozik a jegyzőkönyvben előadni.

A gyülekezet az ilyes fölfüggesztésnck föltétlenül tartozik engedelmeskedni; azonban 
szabadságában áll az elleni panaszát jegyzőkönyvbe iktattatni, s annak közelebbi kifejtésével 
tüstént a gyülekezet nehány tagjait megbízni.

A panasz a gyülekezet fölibe rendelt egyházi birói hatóságnál nyújtandó be s a ren
des folyamodási utón (V. § .) tárgyalandó.

Ha az elölülőtől az engedelmesség megtagadtatik , jogában és kötelességében áll, a 
gyűlést szétoszlatni, s a törvényes rend föntartása végett, szükség esetében hatalomkarért 
a világi hatóságokhoz fordulni.

XLII. §.

Hogy oly ügyekben, melyekre nézve az egyik vagy másik hitvallású összes superinten- 
dentiák érdekei tekintetbe vendők, közöttük az értekezés vagy közrehatás lehetővé tétessék, 
az egyik vagy másik hitvallású összes superintendentiák által generális conferentia tartandó, 
mindenik hitvallásra nézve külön külön.

A conferentia a superintendentiáknak törvényesen meghatározott képviselőiből csak idő
szakonként alakított orgánum. A generális conferentiáknak soha sem szabad, sem a zsinatok 
jogaiba, sem pedig a superintendentiák önhatóságába vágniok.

XLIII. §.

A két hitvallások közül mindegyiknek szabad külön külön minden hat évben zsinatot 
tartania. A zsinat által tervezendő egyházi törvényekre országfejedelmi jóváhagyásunk 
szükséges.

A generális zsinatok az 1791 évi 26 czikk 4. §. ellenkező határozatának megváltozta
tása mellett, országfejedelmi biztosok jelenléte nélkül tartatnak.
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XLIV. §.
A zsinatok a vallás-, és oktatásügyi ministerium által, az illető generális conferentia 

részéről tett indítványok alapján, a superintendentiák utján hivatnak egybe, miután öszeülésök 
helye és időpontja iránt, azon indítványok előterjesztése mellett, jóváhagyásunk kikéretett 
és megnyeretett.

XLV. §.
Oly czélból, hogy a II, V és VI §§-ban elősorolt egyházi orgánumok a hozzájuk utasi- 

tott ügyek fölött a szükséges elfogulatlansággal és nyugalommal tanácskozhassanak, azoknak 
ülései nem tartandók nyilvánosan.

Csak az esperességi és superintendentiális conventekbe szabad oly egyéneket, kik ezen 
gyülekezetek tagjainak sorába nem tartoznak, a megállapítandó közelebbi határozatokhoz 
képest, csendes hallgatókkép bebocsátani.

XLVI. §.
Az ezen nyiltparancs II §-ban elősorolt egyházi orgánumok jegyzőkönyvei oly teljes

ségben szerkesztendők, hogy belőJlük mind a tanácskozás tárgya, mind pedig a hozott hatá
rozatok indokai pontosan kivehetők legyenek. A generális conferentiáknak nem bírósági 
jegyzőkönyvei, valamint a superintendentiális conventek jegyzőkönyvei, az országfejedelmi 
főfelügyelési jog gyakorlása ezéljából, közzétételük s a községekhezi szétküldésük előtt, 
megtekintés végett, a politikai országos kormányszék utján vallás- és oktatásügyi ministeriu- 
munk elé terjesztendők, melynek jogában áll a hozott határozatokat törvényellenesség vagy 
az illetékesség áthágása esetében, fölfüggeszteni.

XLVII. §.
Az esperesek, az egyházvidékökbeli valamennyi községek által, átalános szótöbbséggel, 

az esperességbeli önálló papok számából szabadon választatnak.

XLVIII. §.
A superintendensek és helyettes superintendensek megürült helye, csak a superinten

dentiális kerület valamennyi parochiális községeinek szabad választása által töltethetik be. 
A választók szavazatuk nyilvánításánál sem a superintendentiára, sem pedig a koronaországra 
nem szoritvák.

XLIX. §.
A papok és tanítók választása, hivatalukba való bevezettetésök előtt, a politikai országos 

kormányszéknek följelentendő. Ha ezen kormányszék által harmincz nap alatt kifogás 
nem tétetik, úgy az elválasztott hivatalába s az azzal egybekapcsolt járandóságokba tüstént 
bevezetendő.

L. §•
A községek, esperességek és superintendentiák fölügyelőivé (gondnokaivá) csak oly 

férfiak választathatnak, kiknek rendes lakhelye az illető helyközségben, az esperességben 
vagy a superintendentiában létezik.

Ll. §.
A superintendensek és superintendentiális felügyelők (gondnokok) választására országfe

jedelmi megerősitésiink szükséges.
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Minden itt nevezettek, csak megerősítésük megtörténte után hirdettethetnek ki es 
vezettethetnek be hivatalukba,

LU. §•
Az egyház tanítóinak, szolgáinak és hivatalnokainak minden eskiimintáiba különbség 

nélkül azon kötelezettség iktatandó be, miszerint Irántunk s Házunk iránt megszeghetlenO
hűséggel kell viseltetniük, s a reájuk bizott hivatalban a törvények legpontosabb teljesí
tését és fóntartását szem előtt tartaniok.

Lili. §.
Mind a két hitvallású superintendentiák az államkincstárból évenként segedelmi áta

lánypénzt kapnak.
A segedelmi átalánypénzek következendőkre fordítandók:

a)  a superintendenseknek adandó évenkénti hivatali pótlékokra,
b) az espereseknek adandó évenkénti hivatali pótlékokra,
c) szegény eklézsiák és népiskolák fölsegélésére a vallásügyi ministerium rendelete folytán.

A kivitel közelebbi módozata külön rendelet által fog megállapittatni

LIV. §.
Az evangélikus községek és egyházi hatóságok által törvényszerüieg tett intézkedé

seknek és rendes eljárás folytán hozott határozatoknak foganatosítása,, nemkülönben az egyházi 
és iskolai szolgákat és hivatalnokokat illető jövedelmeknek s az evangélikus vallási, oktatási 
és jótékonysági intézetek föntartása czéljából az országos kormányszék jóváhagyásával 
kivetett adózásoknak behajtása végett, a világi hatóságok ótalma és segélye vétethetik igénybe.

A világi hatóságok ezen segély megtagadása esetében kötelesek okaikot a megkereső 
félnek kellő teljességben haladék nélkül Írásban kézbesíteni, mi ellen ezen félnek a felsőbb 
politikai hatóságnál az elöljáró egyházi hatóság (az esperességi consistorium vagy super- 
intendentiáüs consistorium) utján panaszt tenni jogában áll.

LV. §.
Mind a két hitvallású evangélikusok egyházi rendtartása, melyre az 1791 évi 26 tör- 

vényczikk vonatkozik, véglegesen az egyházi törvényhozás utján fog megalakittatni.
Ezen végleges szabályozás megtörténtéig, Magyar-, Horvát- és Tótországunkban, a 

Szerbvajdaság és temesi bánságban s a katonai határőrvidékben ideiglenes határozatok fognak 
életbe lépni, melyeknek kibocsátására vallás-és oktatásügyi ministerünket egyúttal fölhatal
mazzuk. Ezen határozatok életbeléptetésével egyszersmind az 1854 junius 21-kén kelt hatá- 
rozványunk folytán vallás-és oktatásügyi ministerünk által 1854 julius 3-kán kibocsátott 
rendelet (Magyarországi országos törvénylap 1854 évfolyam, II osztály. XIV darab, 20 sz.) 
hatályon kívül lép.

LVI. §•
Mi úgy az egyik mint a másik hitvallásnak legközelebb tartandó zsinatjai teendőjének nyil

vánítjuk azt, miszerint az előlegesen tett intézkedés iránt időközben szerzett tapasztalatok hasz
nálása s ezen nyiltparancsunk rendeletéinek figyelembe vétele mellett, az egyházi rendtartás 
megállapítása és további kifejlődése végett szükségeseknek vélt indítványokat Élőnkbe ter
jesszék.

O *



LVII. §.
Mind a két hitvallású evangélikusokat Magyarországunkban, nemkülönben a Szerbvaj-

daságban s a temesi bánságban illető államjogi helyzet alapjai, a mint azok az 1791 évi 
26. törvényczikk s az 1844 évi 3 törvénvczikk által kijeleltettek, ezen nyiltparancs által nem

26 törvény czikk 14 §-ban foglalt határozatot, mely által mind a két hitvallású evangéliku

megszüntetvén, jóváhagyjuk azt, hogy az evangélikusoknak ezen országokban, valamint kato-

rancsnokságávali egyetértésben, van megbízva.

elsején, uralkodásunk tizenegyedik évében.

Ferencz József s. k.

Vilm os föherczeg s. k. 
altábornagy.

G róf Rechberg s. k.
G r ó f Tinin s. k.
B áró Britek s. k.
G róf Vádasdy s. k.
Báró Hübner s. k.
G róf Gotucliowski s. k.

csak érintetlenül maradnak, sőt azokat ezennel újólag megerősítjük, s az idézett 1791 évi

sok Horvát-és Tótországunkból, az ott már akkor létezett községek kivételével, kirekesztettek.

nai határőrvidékünkbeui letelepedésére, nemkülönben polgári és egyházi jogaira vanatkozólag, 
a Magyarországunkban érvényes fönebbi törvények egész kiterjedésökben alkalmaztassanak.

LV III. § .

Kelt fő-és székvárosunkban Bécsben, ezer nyolczszáz ötvenkilenczediki september

Legfelsőbb rendeletre, 
B áró R ansonnet s. k.






