
JEGYZŐKÖNYVE
azon Küldöttségnek, melly Tek. Ns. Bihar Várme
gyének az 1832dik esztendő Szent-Mihály-hava’ 24. 
napján volt Közgyűlése’ 2402dik számja alatt költ 
v égzése által az eránt küldetett k i, hogy az 1790/1dik 
esztendei 26dik Törvényczikkelyen részszer ént a’ 
közönséges és országos, részszerént egyes esetekre 
érkezett parancsolatok által ejtett sérelmeket öszve- 
szedje: azon esetekre nézve pedig, mellyek a’ tör
vénytételkor el nem láttattak, de azólta csakugyan 
előfordultak, a’ jövendőbéli óvásnak tekintetéből 

szükséges törvényjavallatokat ajánljon.

A .  EMMIü Úr a Küldöttségnek czélját rövideden előadván, felolvastatott a* munkálódást: 
elhatározó végzése a’ folyó esztendő Szent-Mihály-hava’ 24dik ’s több napjain volt Közgyű
lt lek a’ 2420. ssám alatt.

A 3 Küldöttség pedig megértvén azt, hogy megbízására főokot szolgáltatott 
légyen az, hogy az országos rendszeres munkákban sehol sem volna említés téve 
az Evangelika hitet követőknek az 1790/idik  esztendő ólta több ízben tapasztalt, 
és részszerént ezen M egye, részszerént pedig már az Országgyűlésen is előterjesz
tett vallásbéli sérelmeiknek miképpen lehető, és leendő elintézéséről szem előtt 
tartván azt is , hogy az 1790/idik esztendei Országgyűlésen alkotott 2Ődik Tör
vény czikkeíy, a? Bécsi és Linczi békességkötésekkel eggyütt, talpköve lévén M a
gyarországon a vallás beli szabados gyakorolhatásnak, és ennélfogva azt sérthe- 
tetlenúl meg kellene tartani ; mindazáltal hosszas tapasztalás bizonyítván azt, 
hogy ennek tartalmából nem lehetvén minden egyes eseteket, aJ mellyek aJ hely
eztetések* külömbségénélfogva magokat előadják, elintézni, a* mint ezt a* legfel
sőbb helyről több ízben érkezett egymásba ütköző, és azt magyarázni kívánó pa
rancsolatok bizonyítják, *s ennélfogva ezen egyes esetekre nézve nem mindég nyújt
ja azon biztosítást, m elly minden egyes polgárnak megnyugtatására nézve nem 
csak kívánatos, de szükséges i s ; abban állapodott meg közakarattal:

iször. Tekintetbe nem vévén azon sérelmeket, a" mellyek az 1790/idik  esz
tendő előtt történték, csak az azólta magokat előadattak vevodjenek tekintetbe — 
még pedig:

a) Különválasztva azon sérelmek, a* mellyek országszerte meghirdetett k i
rá ly i parancsolatok által közönségesen ejtodtek az 1790/idik esztendei 2Ődik Czik- 
kelynek korlátolása, vagy magyarázása á lta l, és

b) Ismét azok, a* melíyeket szenvedni kéntelenítetett egyes esetekre nézve 
érkezett rendelkezések á lta l, ezek pedig o lly  formán

t



i?szór. H ogy a3 m ennyiben a* K üldöttség meg fog arról győződni, hogy ezek 
o llyanok v a g y  m in d , v a g y  ném elly részben, m ellyeket az em lített és fentálló Tör- 
vényczikkelynek foglalatjábó l elítéln i és elintézni nem lehetett v o ln a , javallatot 
fog a3 G yűlésre terjeszteni az e rá n t, hogy minémü rendelkezéseket gondolna czél- 
erányosoknak a3 végett, hogy az O rszággyűlésre küldött Követek á lta l az Ország
nak Rendei elébeterjesztve az elfogadtatás3 esetére Törvénybe fo g la lta tv á n , ezen a3 
fentebbi törvénytételkor el nem láttatott esetek, ha ak ár a3 m agok, ak ár külön, 
de hasonló alakokban elő fordu ln án ak, minden önkénynek kirekesztésével, orszá
gos Törvénynek a lap ítása á lta l változhatatlanú l el lévén rendelve, m indennek, a3 
k i e3 m iatt netalán lelkében nyugháta Hanságot érzett, megszereztessen a3 bizonyos 
jövendőkbe lehető belátás á lta l azon csendessége, m elly  minden po lgár v ilá g i bol
dogságának gyarap ítására  o lly an n y ira  kívánatos.

Ezeket elorebocsátva, m inekutánna az előterjesztő a3 Levéltárnak segedel
m ével az e3részbeli szükséges irom ányokat kikereste v o ln a , felolvasódtak K ir á ly  O 
Felségének a3 N.M. m. kir. H elytartó-Tanács3 útján érkezett rendelkező parancso
la tja it  az 1792. esztendő Szent-M ihály-hava3 aBkén a3 21098. . ugyanazon esztendő
ben K arácso n y-h ava3 24kén a3 28995. szám a la tt , az i/podik esztendeiben Bojtelö- 
h ava3 i2k én  a3 3o45dik szám a la t t , nemkülömben a3 k irá ly i Felségnek tulajdon 
a lá írásáva l az i7g3d ik  esztendőben Boldogasszony-hava3 8károl kö lt legfelsőbb pa
rancsolatja továbbá a3 N.M. m. kir. H elytartó-Tanácsnak az íŐoydik esztendő 
M indszent-hava3 i8kán  a3 3o/ 48 . szám a la tt , az i8 i6 d ik  esztendő BőjteíÖ-hava3 
sykén  5710 . szám a la tt , az i 8 i 8dik esztendő Szent-M ih ály-hava3 22dik napján a3 
26460. szám alatt , és az i824dik esztendőben Bőjtelö-hava3 íyk érö l a3 oaSgdik 
szám alatt költ intézetei.

Ezeknek elsőbb három  rendűje eránt a3 M egye3 Rendei valam int még akkor 
a3 m aga idejében kétrendű egész nyiltszívűséggel készült Felírásokban  O Felsége 
elébe terjesztették a3 m agok észrevételeiket, ú gy most is éppen a3 m aga helyén lá t-  
ia  a3 Küldöttség ezen parancsolatoknak foglalatját a3 M egye3 Rendei elé be terjesz
teni azon tekintetből is ,  bogy a3 ném elly részben egészen új rendelkezéseken k í
vü l a3 midőn egy felől bővebb m agyarázat álta l korláto ln i lá tszatn ak , az 17 9 0 / 1 .  
oßdik T ö rvén ycz ik k e ly t, m ásfelől Ugyanazt változást nem szenvedhető sinórm ér- 
téknek tartatni k íván ván , egym ással öszveütközésben len n i, és éppen azért hozzá
é rő  Iván az eddig is gyak o rlo tt, ám bár a M egye Rendei á lta l el nem fogadott 
szokás, a3 Törvénynek tellyes erejében való  végrehajtását hátrá ltatn i lá tszan ak , 
és fo g la latjo k  a3 következő pontokra osztódhatik f e l , ú. m.

iször. A 3 ve°yes házasságból szám ozott gyerm ekek nevelődni rendelődnek 
V„ „ v  az V/Q o/idik esztendei a6dik Törvény szerént, v a g y  pedig a3 szülőknek ma
nókról adott reverszálissa szerént, azért, mert az á l lft ta g k , hogy ezen reverszáli- 
sok3 ereje a3 T örvény á lta l megsemmisítve n incsen, sót O Felsége a reverszalisok 
d o K áb an  adandó rendelkezést m agának fenttartja azon időre a3 midőn e3 részben 
több V árm egyék n ek , és mind a3 K a th o lik a , mind az E van ge lik a  hitet kővető fe
leknek észrevételei a3 H elytartó-Tanács á lta l eleibe fognak terjesztődni; ú gy  mind
azon által , hogy a3 nem katbolikus vőlegény á lta l erőltetés nélkül adott reverszális 
a3 m aga erejében tellyesedes vegett elfogadtasson.

sszor H a az ekképp nevelendő gyerm ekek a3 hetedik esztendőt e lérték , a3 
K ath o lik a  vallásb an  neveltessenek, ha m indjárt a3 környüláilások azt kívánnak is , 
hogy szülőiktől tiszti hatalom  á lta l elvétessenek.

oszor. H ogy az evangélikus L e lk ip ásztoro k , v a g y  ak árk i m ás, a3 k i a3 ka- 
tho liku sn ak, v a g y  gyerm ekének az E van ge lik a  egyháziszolgalatban  való részesü
lést m egengedéndik, érzékenyül büntettessenek azokkal eggyu tt, la k  azt hír lelnék, 
ko gy  szabad elhagyni a3 K ath o lik a  v a llá s t , v a g y  könyvek3 o lyastatása á lta l k a t o 
lik u s embert rontani akarnának.

Ászéi. H ahogy va lak i a ' K ath o lik a  va llást e lh agyva  az E van ge lik a  v a l lá s »  
általm enni k ív á n n a , az eránt jelentés tevődvén a ' V ice isp án n ak , mind addig a



Katholik a szertartásokat kövesse , míg csak dolga a5 legfelsőbb helyen el nem
rendelődik.

5ször. Azon esetben, hahogy va lam elly ik  szülő a3 K ath o lik a  hitre m egy á l
ta l; ak k o r, ha az a tya  m egy á l t a l ,  annak a2 választás2 idején alól lévő minden 
gyermekei köteleztessenek a2 K ath o lik a  va llást kö vetn i; ha Épedig az anya m egy 
á lta l , akkor csak a2 leánygyerm ekek köteleztessenek a2 K ath o lik a  va llásn ak  kö
vetésére.

öszor. Pedig hogy a2 katholikus ifja k  m ellé csak O Felsége2 engedelme m el
lett lehessen Even gelika hitet követő tudományos tanítókat alkalm aztatni.

Ezen hatrendű rendelések azo k , m ellyek rnagokbanfoglalják az 1790/1 d ik  
esztendei 2Ödik T örvényczikkelynek országszerte történt sérelm ét, nemkülömben 
a2 mennyiben o lly  rendelkezéseket fo g la ln ak  m agokb an , a2 m ellyek ellen a2 2Ödik 
T örvényczikkelyn él fo g va , habár követelőzni lehetne u g y a n , de á lta la  tökélletes 
orvoslást nem n yerh etn i; rnagokbanfoglalják a2 sérelm eknek egyes eseteit is annyi
b a n , a2 m ennyiben minden egyes esetek, m ellyek a2 Megye2 Rendeire nézve sérel
mes elhatározást nyertek ezen fentebbem lített rendelésekre h ivatkozva ítélodtek el. 
Ezen  rendelések azo k , a2 m ellyek ha egym ással őszvehasonlítódnak, an n á lfo gva , 
m ivel rendszabásai egym ással nagyöbbr észént ellenkeznek, mind önm agok, an n yi
va l inkább a2 2Ődik T örvén yczikkellye l egybevetve, az E van g e lik a  hitet követők 
és követhetokre nézve tám adható és támasztott kérdéseknek elintézését o lly  kétes 
állapotra változtatták  , hogy e2 részben dicsőségesen uralkodó koronás Fejedel
münknek tapasztalt igazságszeretÖ kegyelm e nélkül a2 korlátokat nem esméro ön
k é n y , és szabad akarat lett ítélobírája azon eseteknek, m ellyeknek elhatározására, 
és a2 m egnemálllia lóknak a2 megái Iktatóktól való  elválasztására az emberi palléro
zott elmének legszigorúbb gondoskodása is csak a lig  meg a lig  tudja a2 választó 
mesgyét kipéczézni. U gyanis

1 szőr. A 2 midőn az iyc)2dik eszten d ő b en  S z e n t - M ih á ly - h a v a 2 s ő k á n  a2 2 10 9 8 . 
szám a la t t  ltö lc  p a r a n c s o la t b a n  a z  r e n d e lő d ik ,  hogy a" vegyes házasságokból szár
mazott gyermekek a2 netalán felölök adott reverszális szerént neveltessenek, ugyan
azon esztendőben Karácsony-hava2 2/\kén a2 28995. szám alatt költ parancsolat ezt 
ollyformán módosítja, hogy csak azon reverszálisok legyenek állandók, a2 mellyek 
az 1781 dik esztendőben Október2 íső napja előtt kőitek, és nem reclamáltattak 7 az 
i8o7dik esztendőben a2 zoy/fidik szám alatt lévő pedig ismét azt rendeli, hogy a2 
vőlegény által erőltetés nélkül adott reverszálisok a2 magok erejekben megmarad
janak. — De ellenkezik ezen rendszabás a2 2Ődik Törvényczikkellyel is im é rt  a2 
midőn a2 Törvény világosan elhatározza a2 vallásbeli állapotot, és a2 reverszáli- 
sokrol nem széli, de külömben is azt mondja hivatkozva a2 ma<m kezdetében 
hogy az elébbi vallásos rendelkezések eltöröltetteknek vevődjenek; tudnivaló, hoo-y 
a2 reverszálisok is erŐnkivűlvalókká lettek, mint a2 Törvényt megelőző idobe’liek^

2Szor. Azon érdeklett parancsolatok közzűl a z , m elly  az 1 yo2dik esztendő 
Szent-M ihály-hava2 25kén a2 21098. szám alatt k ö lt , ám bár azt rendeli, h o °y  a2 
K a th o lik a  hitben nevelendő szem élyeknek gyerm ekei, ha hetedik esztendeiekben a2 
K ath o lik a  hitben nem neveltetnének, a2 szülőktől tiszti hatalom m al is elvétesse
n ek ; az i793d ik  esztendő BÖjtelŐ-hava2 i2kén  a2 3o45dik szám alatt költ parancso
la t  azt k ív á n ja , hogy a2 gyerm ekek2 nevelésében támadó ak ad ályo k  eránt a2 K irá ly  Ö 

tudosittasson azoknak elhatarozasa tekintetéből, az i8 i6 d ik  esztendőben 
Bojtelö-hava ^ykeröl az 5yio. szám alatt költ parancsolat pedig azt rendeli, ho°*y 
a  gyerm ekekre nézve az 1 yg2dik esztendőben Szent-M ihály-hava2 25kén a ^ io o B . 
szám alatt költ parancsolat vevődjöa eszközlésbe, M elly  rendelések, azonkívül 
kbgy egym ásba ütköznek, az 179 0 /id ik i 2Ödik C zikkelyt bővíteni látszanak az á l
t a l ,  hogy a midőn a Törvény erőltetésről nem szó ll, azt rendelnek; sértik pedio- 
azért, mert az említett C zik kely , elöljáróbeszédében azt ren deli, hogy a2 va llás2 
dolga az looődik esztendei állapotjára tevődjön; m ár pedig ezen esztendei íso T ör
vényben a vallásoknak szabad gyako rlása  m egengedodvén, minden rendünknek 
azonkivüi , hogy az erőltetés egyátaljában  ki vo lt rekesztve, akárm elly  helyhezte- 
tesu személyedre nézve is , a2 vallásn ak  kölcsönös szabad gyakorlása rendelődött.



oszor. A z  1792’ciik esztendőben Szent-M ihaly-hava3 aSkén a3 21098. szám 
alatt az rendelődik, hogy ha az evangélikus Lelkipásztorok a3 katholilcust az evan- 
gelikum  templomba m enni, és ott a3 vallásos szolgálatokban részesülni en ged ik , 
vag y  ak árk i azt h ir le ln é , hogy szabad elhagyni a3 K ath o lik a  v a llá s t , keményen 
büntetodjön azzal eg g yü tt, k i könyvek3 olvastatása á lta l a3 katholikusokat rontani 
k ív á n n á ; az i8 i6 d ik  esztendőben BŐjtelŐ-hava3 2ykén az 5/ io d ik  szám alatt pedig 
a3 fellyebbi parancsolattal ellenkezőleg a3 büntetésekről említés sem tevődvén, e l- 
rendelodnek azon nyájas módok és eszközök, m ellyekkel erőltetés nélkül kellessen 
a3 katholikus híveket a3 m agok3 vallásáb an  gyerm ekeikkel eggyütt m egtartóztatni, 
és gyarapítan i. —  De ellenkeznek ezen rendszabások a3 Törvénnyel i s , mert e z , 
a3 iSd ik  §ban ám bár tilt ja  az E van g e lik a  va llá sra  való  kecsegtetést, de egyáta ljá- 
bán nem szóll a r ró l, hogy a3 katholikusok az evangélikusok3 tem plom ába ne me
hessenek; a3 mit az evangélikus papoktól k ívánni sem lehet, hogy minden kafho- 
likust személyesen esmérjenek , a3 midőn szinte a3 m agok híveit sem esm érhetik 
szem ély szerént; azom ban a3 fe llyebb  érintett rendszabások á lta l a  személyes sza
badság is ,  m ellyet Törvényeink fenttartani m indég igyekeztek, n yilván  sérelmet 
szenvedne. A 3 könyvek3 olvasását pedig a3 mi ille t i, ezek eránt az 5dik § n yilván  
azt ren d eli, hogy az evangélikusok sym bolikus könyveiket censura n élkü l bátran 
közönségessé tehetik , m ellj eket h a  a3 katholikusok o lvasn ak , ellenkezik az igaz- 
sá g g a l, hogy azért az evangélikus büntetodjön.

/fszer. A z  lygcd ik  esztendő Szent-M ihály-hava3 25kén a5 21098. szám alatt 
kö lt parancsolat ám bár azt m ondja: hogy csak azon evangélikus papok büntetod- 
jenek , a5 k ik  az Ö Felsége á lta l elrendelt hathéti katlio lika  oktatásnak elorebo- 
csáttatása nélkül fogadják be az E van ge lik a  hitre általm enni akarókat j és íg y  
m integy szabadságot ád a r r a , hogy k ik i aJ hatheti oktatásnak k iá llá sa  u tán , a  
K ath o lik a  hitről az E van g e lik ára  bátran álta lm ehet; ú gy  ezen rendszabással el
lenkezőleg, az i8 i6 d ik  esztendei BÖjtelÖ-hava" 22kén a z 5/ io d ik  szám alatt az ren
d előd ik , hogy a ’ k i aJ K ath o lik a  va llásró l az E van g e lik a  va llásra  általm enni k í
vánna mind ad d ig , m í g  ügyében legfelsőbb helyről elhatározó rendelés nem ér
kézénél a" K ath o lik a  h it szertartásainak követésére köteleztessen ; de azom ban 
hogy az e'részbeli véghatározások, húsz és több esztendők m úlva is r itk á n , néha 
pedi» éppen nem szoktak leérkezn i, a* tapasztalás bizonyítja. —  M el y  egym ással 
ellenkező parancso latok , h ogy a ' T örvén yt is sé rtik , megtetszik ab b ó l: mert a  
Türvénvnek iSd ik  Sa ám bár azt m ondja, hogy az E van g e lik a  h itre való  általm e- 
netel ellenkezik a* K ath o lik a  va llásn ak  p rin c íp iu m a iva l, az ^ a l i m m e y t  szóm 
ban csak hogy vaktában  ne történjen, O Felségének tartozó béjelentés m ellett 
m eoéiieedi, a l i iy iv a l  is in káb b , mert az i6o8dik esztendei Törvény a  valláso kn ak  
szabados gyakorlását e lren d eli; a rra  nézve p ed ig , hogy az E van ge lik a  hitre való 
álíalm enetm  vaktában ne történjen, elegendő óvás tetetett O Felsége á lta l a k k o r , 
midőn az általm enni kívánónak hat hétig való  oktatása elrendelodott.

5ször A z  ryqzdik esztendő Szent-M ih ály-hava ' nőkén a ' z io g M ik  szám 
alatt költ parancsolatban ,' ú gy az i 793dik ^ t o “ «?öben E m td o -h ava  ízkén  a 
W iőd ik  szám alatt költ rendelésekben, a ' va llásb éh  kérdések elintézésére nézve, 
ám bár az i 7qo/\dik esztendei *6dik C zikkelynek tartalm a tétetik sm órm értekul, 
‘a* m elly  a ' iSd ik  «bán a* vegyes házasságokból szárm azott gyerm ekeknek m icsoda 
vallásb an  leendő neveltetését világosan elrendeli mégis az i8o7d .k  esztendőben 
M indszent-hava' m kén a ' n o ^ S d ik  szám alatt a  gyerm ekek nevelése e rá n t, a  
házasulandóknak m agokról adandó reverszálisoknak hatóságát k íván ja  felállítan i.

6szor A ' midőn a ' csak most em lített parancsolatokban az i W i d i k i  Tör- 
vén yczikkely  tevődik a ' va llásb éli kérdések' elintézésére nézve lundam entom ul, 
azokkal öszveiitközni, és a  vallásb éli törvényes szabadsagot sértem la tsz ik , az 
X á d i l c  esztendőben BŐjtelö-hava' i 7kén a ' 3z89. szám alatt költ abbé i parancso
la t : hogy evangélikus tudományos tanítókat katholikus ifja k  m ellé alkalm aztatn i
szabad ne légyen.

N oha az i 7qodik esztendő ó lta , a* mint az eloadattakbol láthatn i a’  vallásos 
kérdések' eldöntése a ' legnagyobb b izonytalanságra jutott u g y a u n y ira , hogy azt



lehetett volna gondolni, hogy a3 parancsolatoknak egymásba való ütközése, ele
gendő okot fog szolgáltatni arra , hogy egyedül 1790/idiki 2Ödik Törvényczikkely 
szolgáljon sinórmértékíil; mindazonáltal ennek elmellözésével, ezen Megyének 
több lakosai választott vallásoknak szabad gyakorlásában, hol az egyik , hol a ' 
másik parancsolatra hivatkozva, akadályt és hátráltatást szenvedni kénytelenít- 
tettek; mellynek nagyobb bizonyságára a5 Küldöttség néhány eseteknek eloszámlá- 
iását szükségesnek látja, — nevezetesen:

a) Az 181 odik esztendőben BöjtelŐ-hava3 sokáról a3 2686dik szám alatt, és 
az i 8 i 5dik esztendőben Szent-András-hava3 2ikén a3 őoőgydik szám alatt a3 N.M. 
magyar, kir. Helytartó-Tanács, Vértesre való Varjas Andrásra nézve, ki kafholi- 
kus lévén, az Evangelika vallásra által akart menni, és a3 hathéti oktatást még 
az íőogdik esztendőben kiállotta, azt rendeli: hogy mivel a3 Katholik a hit3 ága- 
zatjait szenteknek és istenieknek esméri, az általmenetelre pedig kedvelteto kiné
zések által ösztönöztetett, a3 Katholika hit3 követésére büntető keresettel is köte- 
leztessen.

b) Hasonló eset adta magát elő az i8iodik esztendőben, a3 midőn Sz.György 
hava3 íokén a3 6zjo4., és az íS u d ik  esztendőben Kisasszony-hava3 i 3kán a3 20208. 
szám alatt az rendelődik: hogy Nemes Goda János a3 Katholika hitnek követésére 
tiszti kereset által is köteleztessen, ámbár a3 választás3 idejét meghaladt három 
gyermekeivel eggyütt a3 hathéti oktatás még az i8o8dik esztendőben kiállotta.

c) Szent-Jánosra való Bódó Péter3 felesége Zankó M ária, a3 nélkül, hogy 
eránta hiteles bizonyítványok lettek volna, magának az asszonynak három eszten
dős koráról nem is emlékezhető beszéde után a3 Katholika vallást követni paran
csoltaiéit kemény büntetés3 terhe a la tt, és mind 0, mind gyermekei, minekutánna 
ezen Megye3 részéröl tétetett közbeveto felírások3 ellenére, több ízben hathéti okta
tás3 kiállására szőritódtak; ügyeikre nézve az i8o8dik esztendőtől fogva, véghatá
r o z á s t  m in d  e d d ig  n e m  n y e rh e tte k .

d) Néhai Ökrösi Nótárius, Evangelika vallást követő Végh Mihálynak A l
bert és Antal fia i, az íö iyd ik  esztendő BŐjtelo-hava3 2Őkén az 8194. szám alatt 
költ parancsolat által a3 Megye3 részéröl tett felírásnak ellenére a3 Katholika val
lásban neveltetni rendelődtek azon színlett oknál fogva, mintha a3 meghalt atya 
házassági egybekelésekor gyermekeinek a3 Katholika hitben való neveltetését meg
ajánlotta volna.

e) Az i8aodik esztendőben Sz.Iván-hava3 i 3kán a3 i 5 n 5. szám alatt az ren
delődik: hogy Molnár Zsuzsánna Kabára való Karats Sándorné, ki egész életében 
az Evangelika vallásban neveltetvén, azt követte, némelly előadások3 következé
sében a3 Katholika hitnek elfogadására ktöeleztessen.

f )  Az i82odik esztendő Sz.Jakab-hava3 nkén  a3 17338. szám alatt hasonló 
környülállások közt ugyanazon rendelés tevődött, Ugrára való N agy M ihálynak 
megélemedett Erzsébeth leányáról.

g )  Szent-Jánosra való N agy András gyermekeivel eggyütt hasonló környül
állások közt szinte harmincz esztendeje, hogy háborgattatik, és vallására nézve 
is végválaszt mind eddig nem nyerhetett.

A) Nagy-Váradi lakos Dávid György azon indítóokbol, hogy o gyermekei
nek micsoda vallásban leendő neveltetéséről reverszálist adott, az i82gdik eszten
dőben Szent-András-hava3 3kán a3 aSöiödik szám alatt költ parancsolatnál fogva 
gyermekeit a Katholika vallásban nevelni kénteleníttetik. M elly esetet még ne
vezetessé tészen azon környüíállás is , hogy Dávid György a3 helybéli katholikus 
parochus által katholika feleségével dispensatio és kihirdetés nélkül esketodvén 
öszve, a3 midőn a3 Megye3 Rendei e3 részben panaszt tettek volna, kérvén a3 Tör
vények ellen vétett Parochus megbüntetését, azon választ vették, hogy a3 kérdés
ben volt házasság a 7 'ridentinum Concilium3 elveivel nem ellenkezvén, megállha
tó. Már pedig kiki tudja, hogy a3 Tridentínum Concilium3 végzései Országunk
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által solia el nem fogadódtak, ós mind ezért; mind azért, mert ezen eset a'’ Tör
vénnyel különösen ellenkezik, az i 83odik esztendőben egybegyült Rendei az Or
szágnak ezen esetet az országos sérelmek közzé felvették; valam int azon környul- 
állast is —

i) Hogy a* midőn valam elly szentélyre nézve a hathéti katliolika oktatásnak 
elfogadása0rendelődik, nem állván ellent a3 hat hétnek egyszeri eltöltése, több 
ízben alájavettetnek a ’ hathéti oktatásnak a3 nélkül, hogy ügyöknek végső elha
tározását tapasztalnák, a3 mint ez világos mind a5 már felhozott esetekből, mind 
abból, m elly az i 83odiki Országgyűlés által a3 sérelmek közzé feljegyzodölt, és 
Takács Juliannának az i 85odik esztendőben BŐjtmashava 23kán a 8601. szám 
alatt költ parancsolat által újabban hathéti oktatásnak elfogadására történt kote- 
ieztetését foglalja magában.

k) Különös sérelem még az is , mellyet az Országi Rendei az íöaydik esz
tendőben országosnak is elesmértek, hogy a ’ katholika egyházi bíróság azon eset
ben , a3 midőn két személy világi bíróság által az ősz vetéléstől tilta tik , a ' világi 
bíróság ítéletének megváltozásával az egybekelést megengedi, és az illyen  tiltott 
házasságból származott gyermekeket törvényeseknek íté li, mint ezt Nemes Mén- 
száros Lászlónak Ritter Jozefával történt házassága dolgában cselekedte is.

Az eloszámlált parancsolatoknak egym ással, és az 1790/id ik i södik Tör
vény czikkellyel történt egybevetését, és ezen eloszámlált eseteket elegendőknek 
tartja a3 Kikűldöttség annak megmutatására, hogy bárha az 1790f  iki aGdik Törvény- 
czikkely az Országnak akkor egybegyűlt Rendei által azon buzgó meggyőződéssel 
láttatott alkotva lenni, hogy annak foglalatja elegendő erővel fog birni bárm elly 
kétséges vallásbéli kérdéseknek elintézésére; az óhajtott czél, mellyet a3 jelen K ü l
döttség is igyekezetének tárgyává tett, mind eddig el nem érodott.

U gyanis, a3 mint a3 fellyebb eloadattakbol megtetszik, több ollyas kérdé
sek adták magokat eío, mellyéket csak okoskodva, de nem a3 Törvény3 világos 
szavaival lehetne e líté ln i; illyenek 1. a3 reverszálisok3 adása, 2. a teplomba való 
szabad járás, 3. a3 vegyes házasságokból származott gyermekek3 nevelése 4. a 
K atholika hitről az Evangelika hitre való átmenetei, és 5. a3 törvénytelen ágyból 
való gyermekek vallásbéli sorsának elhatározása, 6. Magyarországban törvénye
sen bevett vallásokat követő személyeknek vallásos tekintetben akármmémü ese
tekben leendő helyheztetése3 szabadsága és alkalm aztatása. — Ezeknek tekinteté
ből tehát az eddigi tapasztalásoktól vezéreltetve; a3 Küldöttség a Megye Rendei 
eleibe terjeszti a3 következő törvényjavallatokat, m ellyek egy részént az 1790/1 dik 
esztendei sGdik Törvénynek egyes Czikkélyeit újabb Törvények formájában val- 
tozhatatlanúl világosítanák, más felől pedig, mint egész uj Törvények azon kér
dések3 elitéIhetésére szolgálnának, m ellyek a polgári kozboldogságnak előmozdí
tása3, és minden eggyes személy megnyugtatásának tekintetéből, hogy valahain 
elenyésszenek, minden igaz hazafi méltán óhajtja; annyival is inkább, logy az 
álta l a3 kormányozó hivatalok a3 nemzetnek bizodalmaban gyarapodván az or- 
száo-ló Fejedelem pedig felmentődvén az eggyes esetekben könyörgoknek esedezései- 
töl^ könnyű szerrel gyakorolhatná a3 fentálló m agyarázhatatlan Törvényeknek 
fejedelmi jussában gyökeredzett yégrehajtását.

Fun d a mentőmül vévén tehát az Evangelika vallás3 szabad gyakoroltatásá
ra nézve az 1790/1 diki a6dik Törvényczikkelynek azon elöljárószavait: hogy a 
vallás3 dolga az i6o8d ik , és íöz^dik esztendei Törvények allapotjára tevődjön 
vissza, ezeket a3 Küldöttség Törvény által világosítani óhajtana oUy formán hogy 
a3 mennyiben az i6o8dik esztendei iso , és az i^ y d ik i  5dik Torvenyczikhelyek 
akárm eílyik vallásnak akárki által lehető gyakorol hatását nem csak megengedik 
sött azt elrendelik; ezen említett Czikkelyeknek értelme a törvényes vallásoknak 
akárki által lehető és leendő elfogadására és elvállalására értetődjön.

A 3 Törvénynek 4dik §ára nézve szükségesnek látná a3 Küldöttség annak 
m egállapítását, hogy az Evangelika hitet követőkrefnézve, és ak^m iüém u va llá 
sos dolgaik felett a3 Törvényben megnevezett k irá ly i fofelvigyázat meddig és mén-
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ayii-e terjed; továbbá meg lévén a3 Törvényben engedve, hogy az evangélikusok 
ékklé3siáiknak belső elrendelkezéséröl magok gondoskodhassanak , a3 közönséges 
Zsinatok3 tartására nézve megszorítást szenvedni ne kéntelenítessenek; hanem ta
gadni nem lehetvén, hogy az illyes közönséges ősz ve jöveteleknek mind helyéröl, 
niind foglalatosságairól az Országnak és Fejedelemnek tudománnyának lenni kel
letik ; czélerányos volna a3 Zsinatok tartásának helyét állandólag meghatározni 
o lly  form án, hogy azt az illető felek akárm ikor tarthassák, az odakűldendŐ kirá
ly i  Biztos felvigyázói körén túl ne menjen, Ö Felsége pedig a3 K ir á ly , az ekklé- 
3siai elöljárók által alapított ekklé3siai vallásos rendszabásokat megerősíteni mél- 
tóztasson.

j »

Az • 5dik §ra nézve a3 nyomtatandó könyvekben lehető sértegetések, 
és gúnyolódások eránt a3 kötelezés az evangélikusok és katholikusok közt kölcsö
nösnek tevődjön ezen szóval: et vicissim, még a3 közönséges kelyen tartandó pré- 
dikátziókra nézve is.

A 3 xődik §ra nézve azon esetben, a3 midőn valaki a3 K atholika vallást el
hagyva az Evangelikára akar általm enni, semmi bizonyos rendelés nem lévén, 
azon egy kifejezésen kivu.1: hogy vaktában ne történjen, szükséges volna elha
tározni azon módokat, mellyek mellett az általmenetel megeshessen, még pedig 
ü g y , hogy az Evangelika vallásra való általm enetel, a3 választás3 idején fe lyü l, 
hathéti oktatással egybeköttetve szabados légyen, egyéberánt az illy  esetekben a3 
hathéti oktatás3 végzetével (jelenlévén azon két v ilági személy is) annak foganat
járól a3 bizonyságlevél, ha az illető Plébánus kiadni nem akarná, a3 jelenvolt vi
lágiak által kiadattasson; és az i l ly  módon történt általmenetel szükséges tudo
mány végett Ö Felségének a3 K irályn ak  béjelentodjön, úgy m indazáltal, hogy az
ért az általmenetel akadályt ne lásson.

* t> -

A 3 i 5dik és íődik §t ezen Megye3 Rendei, a3 mint az íypsdik esz
tendőben az  1979- szám  alatt, az íygZdik esztendőben a3 4o6. szám a latt, az 180 8 . 
esztendőben a" 202. szám alatt költ felírásokból megtetszik, mindég úgy értették, 
hogy ha a3 külömbözÖ vallású házastársak közt az anya katholika, az atya pedig 
nem , akkor csak a3 fiúgyermekek követhetik az attyok3 va llását; a3 Törvény3 ho
zatala ólta azomban ezen értelembe ütköző felsőbb parancsolatokat vévén , szüksé
ges volna a3 vegyes házasságból származott gyermekek3 sorsát állandóan elhatá
rozni , még pedig a3 Küldöttség3 vélekedése szerént következőleg: A z eredeti ve
gyes házasságokban minden esetben a3 fiúk az atya3, a3 leányok az anya3 vallását 
kövessék; azon esetben, a3 midőn az eredeti evangelika házasság általmenetellel 
vegyessé vá lik , akkor a3 katholikává vált félnek nemén a3 választás3 ideje alatt 
lévő gyermekek a3 választás3 idejéig a3 K atholika va llást, azon felyül pedig csak 
azt tartozzanak követni, m ellyröl legigazabb a3 meggyőződések; a3 törvénytelen 
ágyból való gyerm ekek, míg attyok el nem esméri, akarm ellyik nemen, kövessék 
az annyok3 vallását, az elfogadás3 esetére pedig az attyokét.

A 3 17d lk §ra nézve az eddig történt kérdések3 elhárítása tekintetéből 
szükségesnek látná a3 Küldöttség, ha a3 vasárnapon kívül eső más katholikus ün
nepnapoknak megtartásától az evangélikusok felmentodnének.

Következnek azon javallatok , mellyeket a3 Küldöttség a3 polgári kölcsönös 
bizodalomnak öregbítésére, és a3 közjónak sikeres előmozdítására nézve czélerá- 
nyosoknak és szükségeseknek vélne Követ U rak által elŐmozdíttatni:

iször. A 3 vallásbéli dolgokban hozandó Törvényekbe, minthogy azoknak 
alapítása a3 többségnek akaratjától fü gg , a3 netalán magokat előadandó ellenmon
dások abba belé ne iktatódjanak.

aszor. Minthogy az evangélikusok a3 törvénytévő testnek egy részét tészik, 
de külömben is a3 törvényhozás nem eggyes személy3 kegyelmétől függő adom ány, 
és i lly  alkalm atossággal a3 polgárságnak egyik része a3 m ásikat, m elly vele egy , 
kegyelemre nem m éltóztaíhatja; ennélfogva ezen és hasonló kifejezés: propter bo
num pacis, a3 Törvényből egészen kimaradjon,
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5szor. Tapasztalván a ’ Küldöttség tagjainak része, hogy Országunkban 
több Városok és Fa lu k  van nak, mellyekben evangélikusnak megtelepedni az elöl
járóság álta l tila lm aztatik ; ezen visszaélés eltöröltessen.

4szef-r -A3 k irá ly i kormányozó hivataloknál a3 kölcsönös bizodalm atlansá°J 
eltávoztatasara, a  vallásos dolgokat előterjesztők evangélikusok és katholikusok is 
legyenek, k ik i a3 maga felekezetének ügyével foglalatoskodván, a3 vegyes tár
gyúnkat pedig kölcsönös szorgalommal intézvén.

5ször. A 3 valíásbéli kérdéseknek törvényszerént leendő elítélése a3 K irá ly  Ö 
Felsége3 személyes aláírásával költ parancsolatok, és nem dicasterialis intézetek 
á lta l eszközöltessen. —  Mind a3 két esetben pedig az evangélikusok acatholicé 
névvel ne neveztessenek.

6szor. Végezetre, az Országba Törvény á lta l bévett vallásokat, ú. m. a* 
R óm ai-K atholikát, Á gostai, és Helvétziai vallástételt, a3 G örög-Eggyesült, és 
Nemeggyesűlt hitet követőknek személyére nézve akárminémű esetekben különöz- 
tetés ne tétessen, hanem m indnyájan, még Horváthországban is , egyform a kedve
zésekkel és előmenetellel vígasztaltassanak, ennélfogva a3 katonai ezeredeknél a l- 
kalm aztatandó Lelkipásztorok á lta l, a3 katonáskodó evangélikusokról is , valam int 
a3 Görög-Nemeggyesült hitüekröl már megtétetett, a3 gondoskodás megtétessen, és 
azon szokás, m elly szerént a3 meghalt evangélikus katonatisztet is katholikus Pap 
tem eti, végképpen elenyésszen, kivévén azon esetet, a3 midőn valam ellyik  tiszt e3 
részben végrendelést tett volna.

Ezeken kívül szükségesnek látná a3 Kiküldöttség Követ Uraknak előmozdí
tás végett különösen aján lan i, hogy a3 midőn az urbariális és egyházi dolgokat il
lető munkálódásoknak felvételekor az egyháziszolgáknak adandó földbéli jutalom
ról szó lészen, akkor minden rendű Lelkipásztorok az ekklé3siának tehetségéhez 
képpest egyformán jutalm aztassanak; a3 szorgalmatos tanuló ifjak  a3 k irá ly i kincs
tár á lt a l  a la p íto t t  ju ta lm a k b a n  külömbség nélkül részesíttessenek , bővebb u ta s ítá s t
vévén mind ezek eránt nz illető országos m unkákra tett észrevételekből —  végre 
pedig , az 1790/id ik i Tör vény czikkely á lta l nyert szabadság3 következésé
ben az íygódik esztendőben tartatott közönséges Zsinatnak rendelkezéseit, mel- 
lyek  még akkor felterjesztodtek, K irá lyu n k O Felsége megerősíteni, és végrehajtás 
végett kiadni méltóztasson.



Kiíródott Czikkelye
az i 83 ü dik esztendő Karácsony-hava5 i3kán, ?s több azt követett na
pokon Várad-Olasziban folytatva tartatott Tekintetes Nemes Bihar Vár

megye Közgyűlése Jegyzőkönyvének.

3020.
.A-zon Küldöttség, meUy a’ folyó esztendő Szent-Mikály-hava’ 24kén a’ 2420dik szám alatt 
költ végzés mellett a’ vallásbéli törvényes szabadságon a’ kormányozó hivatalok által ejtett 
sérelmeknek egybeszedésére, és a’ vallásbéli szabadságnak megállapítása tekintetéből szük
ségesnek látszó törvényjavallatoknak készítésére megbízattatott, bémutatja a’ maga véleke
dő jentését.

M elly  is helybehagyatott a3 következő változásokkal:

A 3 Küldöttségnek az 1790/1 d ik  esztendei 2Ödik Tör vény czikkelynek iSd ik  
§ára tett észrevételében a3 K atholika vallásró l az Evan gelikára való általm enetel3 
esetében a3 hathéti oktatás em lítodvén, ezen javallatot a3 Megye3 Rendei úgy k í
vánják módosítani, hogy a3 választás3 idejéig k ik i azon va llást tartozzon követn i, 
m ellyre a3 Törvény születésénélfogva kötelezéndi, a3 választás3 idején túl ped ig , 
m inthogy ak ko r, a3 mostani pallérozódást tekintve, k ik i önnön meggyőződéséből 
Szárm azó fe lté te lé n e k  k ö vetéséb en  a k a d á ly t erőltetés nélkül nem szenvedhetne; 
szabados légyen az általmenetel előre való oktatás és a3 n é lk ü l, hogy az általm e- 
netelnek esetét a3 K irá ly  O Felségének béjelenteni kellene.

A 3 i 5dik és i6dik §ra tett észrevételek eránt azon szempontból indúlván k i 
a3 M egye3 R endei, hogy ez ideig volt vallásos viszálkodásoknak legfőbb indítóoka, 
és nevezetes kútfeje a3 vegyes házasságokból származott gyerm ekek vallásbéli sor
sának elhatározása v o lt , de azért i s , mert a3 gyermekek polgári tekintetben attyoknak 
sorsa szerént vétetodnek, a3 lehető egyenetlenségeknek gyökerestől való kiirtására leg
biztosabb eszköznek tartják azt, és a3 javallatot is a3 szeré'nt kívánják m ódosítani, hogy 
a3 vegyes házasságokból származó gyermekek a3 választásnak idejéig mindenkor a i- 
ty  oknak vallását tartan i, és abban neveltetni kötelez tessenek; a3 törvénytelen ágyból 
származott gyermekeknek micsoda vallásban leendő neveltetése eránt tett javallatot 
pedig, hogy tudniillik azok, míg attyok el nem esm éri, annyok3 vallásában ne
veltessenek, a3 M egye3 Rendei úgy kívánják érteni, hogy az illyes gyermekek 
csak akkor mondassanak elesm érteknek, a3 midőn következett törvényes házassá«- 
á lta l a3 nélkül is törvényes gyerm ekekké válnak.

T ováb bá, a sokszor említett íygo /id ik i 2Ödik Törvényczikkelynek i 5dik 
és íődik §a eránt hosszas tapasztalások azt b izonyítván, hogy a3 midőn Evange- 
lik a  hitet követő két fél a3 Törvényeknek azon bizonyos oltalm ok a la tt, hogy ha 
netalán egybekeléseknek szerencsétlen következései lennének, egym ástól törvénye
sen elválhatn ak, egymással egybekelvén, időközben az egyik a3 K atholika vallás
ra  megyen á lta l, sokszor megesik, hogy a3 katholika szent szék á lta l (a3 m elly 
a lá  eddig ügyöknek elítélése tartozott) a3 v ilág i törvényszékkel megnemeo-gyezo 
princípiumokból a3 legszerencsétlenebb házasságok bonthatatlanoknak ítéltetnek; 
ennélfogva a Megye3 rendei ezen (a3 nem eredetiképpen vegyes házasságokban tá
madó való perekre nézve kevés biztosságot nyújtó) Czikkely eránt a3 magok észre
vételeit a Jegyzőkönyvbe iktatván , Követ U raknak tellyesedésbe való vétel végeit 
ajánlják , hogy a3̂ midőn két evangelika személy közzül, kik  evangelika szer
tartással köttettek egybe, az egyik  időközben a3 K atholika hitre megy á lta l, ak-
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kor azon Térvényeknek oltalm a, mellyekhez való bíztában lépett házasságra, az 
Evangelika hitben megmaradott félre nézve el ne enyésszen, hanem szabad aka
ratjától függjön az illető világi bíróság előtt az örökös elválás, és vagyonbéü ke
resetére nézve folyamodni olly világos feltétel mellett, hogy ha az Evangelika hit
ben megniaradott fél az általmenetelben megeggyezne, ég ennélfogva a 5 házassági 
elválásról szólló világi Törvényekről lemondana, azon esetben a3 házassági elválás 
eránt származható kérdésekre nézve a3 Rómaikatholika szent szék3 bírósága alá 
tartozzon , külömben a3 megnemeggyezés3 esetében az egyik félnek a3 Katholika 
hitre történt által menetele ok lehessen arra, hogz az evangelika fél az illető világi 
bíróság előtt az örökös elválást szorgalmaztathassa. Azon esetre nézve pedig, a* 
midőn eredetiképpen katholiküs házasok közzűl vagy e g y ik , vagy mind a3 kettő 
az Evangelika hitre menne á lta l, a3 köztök támadható házasságot választó kérdé
sekre nézve a5 Rómaikatholika sz. szék3 bírósága alá tartozzanak; minthogy egy
bekeléseket ennek Törvényeiben bízva kötötték. A 5 mi pedig a3 személyes elválasz
táson kivül birtok vagy vagyon eránt támadható kérdéseket ille ti, ezekre nézve, 
a3 mint már az országos rendszeres munkákban , és reájok tett észrevételekben 
megmondódott, azok eránt a3 Rómaikatholika sz. szék csak ú g y  bíráskodhasson, 
ha abban mind a3 két fél megeggyezik. M elly elorebocsátattakbol nyilvánságosan 
következik, hogy a3 Rómaikatholika sz. szék a3 világi törvényszékek által megítélt 
elválasztásnak törvényességét úgyannyira megesmérni tartozzon; hogy az elválasz
tott felek , ha akár mind a3 ketten, akár csak az egyik a3 Katholika hitre által- 
menne, iijabb házasságra akárm elly szabad személlyel szabadoson léphessenek; 
még pedig a3 nélkül, hogy az elébbi váló per a3 Rómaikatholika sz. szék által 
újabb vizsgálat alá vétetodhessen, vagy pedig a3 katholika any ászéntégy ház3 prin- 
cipium ávaí megeggyezo újabb per által egymástól választassanak.

A 3 Küldöttségnek abbéli javallatját, hogy a3 kegyelmet mutató kifejezések 
a 3 hozandó Törvényekből kihagyattassanak, pótolni kívánják azzal, hogy abból 
még az ollyan szók is kihagyattassanak, mellyeket magyarázni lehet, mint p. o. 
a* sokszor említett SÖdik Törvénynek legelején, s o lu m  cid s t a t u m , melly nagyon, 
korlátoló, a3 Törvényczikkelynek /jdik §ában pedig, salva potestate circa sacra 
evans-elicae ecclesiae; melly oda is magyarázható, mintha Ó Felsége a3 hitnek 
áo-azatjaira nézve is hatalmat gyakorolhatna. Továbbá hogy a3 királyi kormányo
zó hivataloknál evangélikus előterjesztők is legyenek, azt a3 Megye3 Rendel azon 
óhajtásokkal kívánják pótolni, hogy a3 vallások dolgára különösen ügyelő, de vi
lágiakból állandó kormányozó biztosság az 1790/1 diki aődik Törvény szer ént is 
egy részben katholiküs, más részben evangélikus tagokból álljon.

Végre Követ Urakat figyehnetesekké kívánják tenni a3 következőkre , ú. m.

A? 1027-diki Országgyűlésen Menszáros László által kötött törvénytelen há
zasságnak a3 katholika sz. szék által történt törvényesítése eránt O Felsége3 elébe
terjesztett sérelemre a3 kiadandó választ sürgessék.

Igyekezzenek azon, hogy Magyarországnak Görög-Nemeggyesült hiten lévő 
lakossal is vallásokra nézve az evangélikusokkal egyenlő szabadságban részesül
vén , sérelmeik nyugtató orvoslást nyerhessenek.

Az 1793dik esztendei evangélikus Zsinat Czikkelyeinek megerősítését annyi
val is inkább szorgalmaztassák Követ Urak, mert az evangélikusok consistoriu- 
mainak az 1790/idiki Törvény3 ndik Czikkelyében gyökerezett törvényes elren
delése azoknak megerősítésétől függ.

Minthöpy ezen Küldöttségnek munkája, és eránta a3 Rendek által tett ész
revételek az országos rendszeres munkákra tett észrevételeknek, és a Követ Urak 
számára készített útasításnak folytatása, mellyekröl kinekkinek hogy környülál- 
lásos tudománya lehessen, a3 közjónak előmozdítása tekintetéből szükséges; en
nélfogva valamint azoknak kinyomtatása már elrendelodött, úgy ezen Küldöttség 
munkájának, 3s a3 reá tett észrevételeknek kinyomtatása, és az Ország megyes 
Törvényhatóságainak való megküldése eránt is elölülő Alispán Ur „ és az előterjesz
tő megbízattatnak. _____ _


