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A magyarországi ágostai hitv. evang. keresztyén egyház 
1917. évi november hó 8—10. napjain és folytatólag 1918 j anuá r hó 

10—11. napjain Budapesten megtartott 

1917. évi rendes egyetemes közgyűlésének 

JEGYZÖKÖNYVE. 
Az 1917. évi novemberi gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai 

felügyelőnek és dr. Baltik Frigyes, mint a hivatalára nézve legidősb püspöknek, elnöksége 
alatt tartatott meg. 

Az 1917 nov. 8--10. napjain tartott ülésén jelen vol tak: 
• i 

A) Mint küldöttségek és vendégek: 

a m. kir. kormány részéről: Tóth János és Neményi Károly m. kir. v. és. 
államtitkárok; 

a magyarhoni református egyetemes egyház részéről: Petri Elek püspök, Szil 
György Endre és B. Pap István; 

az osztrák cs. és kir. Oberkirchenamt részéről: dr. Haase Wolfgang; 
Budapest székes főváros részéről: dr. Bárczy István polgármester; 

Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye részéről: Patay Tibor főispán (Fazekas Ágoston alispán átiratilag 
küldte üdvözletét). 

B) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: 

br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és' dr. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve 
iskolai felügyelő ; legidősb püspök ; 

Gyürky Pál, tb. főjegyző (úgy is, mint az 
egyet, nyugdíjintézet ügyvivője) ; 

Révész János, egyházi egyet, aljegyző. 

dr."Wagner Géza, a tanügyi bizottság-
elnöke ; 

dr. Mágócsy-Dietz Sándor a tanügyi bizott-
ság alelnöke; 

dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző; 
dr. Lehotzky Antal, „ „ aljegyző; 
dr. Mikler Károly, világi egyetemes aljegyző, 

úgy is, mint jogakadémiai dékán ; 
Sztehló Kornél, egyetemes ügyész ; 
Bendl Henrik, „ pénztáros; 

Az e g y e t e m e s t ö r v é n y s z é k b í r á i : 
dr. Láng Lajos báró (úgy is, mint gyám- Terray Gyula, Horváth Sándor (paksi), 

intézeti elnök), dr. Meskó László, Bancsó Sárkány Béla, Wagner G. Adolf, Kovács 
Antal (úgy is, mint egyházi egyet, al- Sándor (úgy is, mint theologiai akadémiai 
jegyző), Csipkay Károly, Góbi Imre (úgy igazgató), 
is, mint egyet, levéltárnok)^ Fischer Mik-
lós, dr. Kéler Zoltán, dr. Fischer Gyula, 

C) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : 
Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője; | Scholtz Gusztáv, a bányai kerület püspöke; 
dr. Zsigmondy Jenő a bányai ker. „ j Geduly Henrik, a tiszai kerület püspöke ; 
dr. Berzsenyi Jenő a dunántúli ker. „ Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke. 
Beniczky Árpád, a dunáninneni ker. „ 



D) Egyházkerületi kiküldöttek: * 

I. A b á n y a i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

a) Megbízó-levéllel : 

br. Radvánszky Antal, br. Solymossy Lajos ; 
br. Radvánszky Albert, 

Csepregi György, Bakay Péter, Hodzsa János, 
Kaczián János, Keviczky László, Sztehló 
Gerő ; 

dr. Reil Lajos békéscsabai és Mocskonyi József szarvasi főgimnáziumi igazgatók. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Zsigmondy Géza, dr. Sailer Vilmos, ifj. Ro-
senauer Lajos, Szmik Lajos, dr. Liedemann 
Frigyes, dr. Engel Sándor, dr. Kralovánszky 
László, Jezsovics Pál, Sárkány István, Seiler 
Gyula, dr. Ott Ferencz, dr. Détsy Aladár, 
Holitscher Pál, Révaló Pál, Dávid Béla, 
Osztroluczky Miklós, dr. Vanovics János, 
Szmik Gyula, Gre l l e r Vilmos, dr. Bikády 
Antal, Sárkány Ernő, Nikelszk}^ Zoltán, 
Sauer Frigyes, Miltényi Ernő, dr. Oravecz 
Ödön, Röder Károly, Purgly László,Sárkány 
László, Mózer Róbert, Sass János, dr. Hayde 
Gyula; 

Kruttschnitt Antal, Raffay Sándor, Blatniczky 
- Pál, Geduty Lajos, Noszkó István; 

Vitális Gyula, Lombos Alfréd, Morhács 
Márton, Majba Vilmos, Sommer Gyula, 
Jahn Jakab, dr. Szeberényi Lajos Zsigmond, 
Kovácsi Kálmán, Kovács Andor, Korén 
Márton, Saguly János, Langhoffer Károly, 
Futó Zoltán, Chugyik Pál, Broschkó G. 
Adolf. 

II. A d u n á n i n n e n i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

a) Megbízó-levéllel : 

dr. Dobrovics Mátyás, Okolicsányi Gyula, 
Osztroluczky Géza; 

Jánossy Lajos, Krizsán Zsigmond, Szekerka 
Pál, dr. Schmidt Károly Jenő,Wenk Károly, 
Fuchs János, Schönwiessner Kálmán, Kiss 
István, Bándy Endre, Biszkup Béla; 

Hirschmann Nándor és Király Ernő főgimnáziumi igazgatók. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Kirchner Gyula, Kéler Bertalan, dr. Polner 
Ödön, Kosztolányi István, Sziklai Ottó, 
dr. Szelényi Ödön, Kiss János, Zsolnay 
Pál, dr. Halmi Béla, dr. Lavotta József; 

Biszkup Béla, Pröhle Henrik, Kiss István, 
Bándy Endre, Krupecz István, Szimonidesz 
Lajos, Okályi Adolf, Csővári Géza, lic.Fizély 
Ödön, Podhradczky János, Laustyák Gyula, 
Piry Károly, Henriczy Béla, Kirchner Rezső, 

N Mihály Samu. 

III. A d u n á n t ú l i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

a) Megbízó-levéllel : 

dr. Ajkay Béla, dr. Grosch József, Krug 
Lajos, Berzsenyi Dezső ; 

Bognár Endre, Madár Mátyás, Varga Gyula, 
Scholtz Ödön, Beyer Teofil, Magyary 
Miklós, Horváth Sándor (paksi), Pálmai 
Lajos, Németh Pál, Farkas Mihály; 

Hollós János, Németh Sámuel főgimnáziumi és Papp József tanítóképző-intézeti igazgatók. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

Károlyi Endre, Németh Sámuel, Tompa 
Mihály, Zsiray Lajos, Vágner Ádám, 
Farkas Elemér, Mesterházy Sándor, Fischer 
Elemér, Ajkay Elemér, Freyek Lajos, 
dr. Zergényi Jenő, Csemez Elek, Nendtvich 
Andor ; 

dr. Mohácsy Lajos, Izsó Vincze, Takácl 
Elek, Nagy Jenő, Németh Károly, Vér 
tessy Zoltán, Szalay Mihály, Schöll Lajos 
Németh Gyula. 
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IV. A t i s z a i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

a) Megbízó-levéllel : 

úr. Brósz László, Medveczky Sándor, Ku-
binyi Géza, Szentiványi József (gömöri), 
dr. Zelenka Lajos, Munnich Kálmán, Bánó 
Árpád : 

dr. Vietorisz József és Bruckner 

Nóvák Pál, Kübecher Albert, Materny Lajos, 
Sinkovics János, Bartholomeidesz László, 
Kemény Lajos, Kai lath Károly, Liptai 
Lajos; 

Károly főgimnáziumi igazgatók. 

b) ""Jegyzőkönyvi kivonattal : 

dr. Molnár Viktor, dr. Szánthó Gyula, Dobó ; Paulik János, Hronyecz József, Duszik Lajos, 
Adolf, Gál István, Bányai Béla, Pongrácz Sztepovszky Károly, Czékus László, Ho-
Lajos, Csillaghy István, Zsadányi Róbert, mola István, Kármán István ; 
dr. Maletér István, Gömöry János, Bruckner 

* Károly, Adorján Ferencz, Jiarcs- Béla^-
Loysch Ödön és Hallay Zoltán tanárok. 

0 

A folytatólagos 1918 januári gyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelőnek és Scholtz Gusztáv, mint a jelenlevők közt hivatalára nézve a legidősb püspöknek, 
elnöksége alatt tartatott meg. 

Je len vol tak: 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: 

br. Prónay Dezső, egyetemes egyházi és Gyürky Pál, tb. főjegyző (úgy is, mint az 
iskolai felügyelő; ' egyetemes nyugdíjintézet ügyvivője); 

dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző ; Révész János, egyházi egyetemes aljegyző, 
dr. Lehotzky Antal, világi egyet, aljegyző; 
dr. Mikler Károly, világi egyet, aljegyző. 

úgy is, mint jogakadémiai dékán ; ^ . 
Sztehló Kornél, egyetemes ügyész ; 
Bendl Henrik, egyetemes pénztáros; 

A z e g y e t e m e s t ö r v é n y s z é k b í r á i : 

dr. Meskó László, Csipkay Károly, Góbi Terray Gyula, Horváth Sándor (paksi), 
Imre (úgy is, mint egyet, levéltárnok), Sárkány Béla, Wagner G. Adolf, dr. Kovács 
Fischer Miklós, dr. Kéler Zoltán, dr. Fischer Sándor (úgy is, mint theologiai akadémiai 
Gyula, igazgató), Vargha Gyula. 

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : 

Szentiványi Árpád, a tiszai kerület felügyelője; Scholtz Gusztáv, a bányai kerület püspöke: 
dr. Zsigmondy Jenő, a bányai ker. felügyelője; Geduly Henrik, a tiszai kerület püspöke; 
Beniczky Árpád, a dunáninneni ker. „ Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke; 

dr. Szlávik Mátyás, mint az eperjesi theologia igazgatójának helyettese. 

C) Egyházkerületi kiküldöttek: 

I. A b á n y a i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

a) Megbízó-levéllel: 

Földváry Elemér, br. Radvánszky Albert; Doleschall Lajos, Bakay Péter, Kaczián 
János, Keviczky László, Sztehló Gerő; 

dr. Reil Lajos főgimnáziumi igazgató. 
í* 
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b) Jegyzőkönyvi 

Osztroluczky Miklós, dr. Sailer Vilmos, 
dr. Liedemann Frigyes, dr. Kralovánszky 
László, Jezsovics Pál, Sárkány István, 
Revaló Pál, Skultéty Ferencz, br. Feilitsch 
Berthold, dr. Bikády Antal, Sárkány 
Ernő, dr. Jahn Róbert, Sárkány László, 
Mózer Róbert, Sass János, dr. Hayde 
Gyula ; 

kivonattal : 

Raffay Sándor, Blatniczky Pál, Noszkó 
István, Lombos Alfréd, Morhács Márton, 
Majba Vilmos, Sommer Gyula, Kovácsi 
Kálmán, Czinkotszky János, Kovács 
Andor, Korén Márton, Chugyik Pál, 
Broschkó G. Adolf. 

II. A d u n á n i n n e n i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

a) Megbízó-levéllel: 

Okolicsányi Gyula, Stúr Károly; Jánossy Lajos, Krizsán Zsigmond, Biszkup 
Béla. Schmidt Károly Jenő, Wenk Károly, 
Kiss István, Bándy Endre ; 

Hirschmann Nándor és Király Ernő főgimnáziumi igazgatók. 

Kirchner Gyula, dr. Kéler Bertalan, dr. Pol-
ner Ödön, dr. Lavotta József, dr. Szelényi 
Ödön, Zsolnay Pál ; 

b) Jegyzőkönyyi kivonattal: 

Pröhle Henrik, Krupecz István, Szimonidesz 
Lajos. Podhradszky János, Rátz Vilmos, 
Mihalovics Samu, dr. Halmi Béla, Piri 
Károly, Nagy Lajos. 

III. A d u n á n t ú l i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

a) Megbízó-levállel : 

Berzsenyi Dezső, dr. Grosch József; Pálmai Lajos, Varga Gyula, Scholtz Ödön. 
I Magyary Miklós, Takács Elek, Németh Pál ; 

Gyalog István főgimnáziumi igazgató. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Izsó Vincze, Wagner Ádám, Zongor Béla. 

IV. A t i s z a i e g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

Medveczky Sándor, Kubinyi Géza, Szent-
iványi József, dr. Zelenka Lajos ; 

a) Megbízó-levéllel: 

Nóvák Pál, Kühbecher Albert, Maternv 
Lajos, Sinkovics^ János, Möhr Béla, 
Liptai Lajos; 

Loysch Ödön főgimnáziumi igazgató. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Molnár Viktor, dr. Szánthó Gyula, dr. Obetkó Duszik Lajos, Homola István. 
Dezső; 
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1. (Sz.) A gyűlést bevezető istentiszteleten Gyürky Pál esperes oltári imája után 1. 
Geduly Henrik tiszakerületi püspök a következő nagyszabású ünnepi beszédet mondta: 

,4 kinek füle vagyon, hallja, a mit a Lélek mond a gyülekezetnek. 
Vagyon valami jóság benned és megtartottad az én beszédemet, 

meg sem tagadtad az én nevemet. 
Tartsd meg azt, a mi nálad vagyon, hogy senki el ne vegye 

a te koronádat. 
(Jel. 3, 6. 8. 11.) 

Elmúlt a nagy heteket, a nagy hónapokat megkoronázó legnagyobb nap, a négyszáz-
éves jubiláris évforduló napja. És mi most egymás közt, testvéries körben, azoknak meghitt, 
bizalmas körében, a kik a lelkekért számadással tartoznak az Úrnak, a kik az ő országában 
egymás mellett munkálkodó szolgák, a kiknek tanácsa felé segélyért kiáltanak országos 
egyháziink nyilt sebei, támaszért a gyöngék, buzdításért az eszmékben gazdagok: fáklyát 
kívánunk gyújtani az emlékezetnek. És habár e fáklya fénye e pillanatban nagy szakadékok 
és meredélyek fölött tánczol is, mégis azt mondom, jól teszszük, hogy ünnepelünk, 
emlékezünk. 

A mikor az egész világ mesterségesen élesztett lángban ég és a meggyötört népmilliók 
a kiontott vér tengerének a partján remegve lesik, emelkedni fog-e még ez irtóztat'ó tenger 
szintje, vagy végre alászáll; a mikor vesztes és nem vesztes családok és népcsaládok 
lelkét, mint friss érre epedő szarvast a szomjúság, úgy égeti a kínzó vág}'' az enyhet adó 
béke után ; a mikor romok között hever az emberi szellem megannyi nemes terméke, 
szívet-lelket gyönyörködtető alkotása és szinte kétségbeesve kérdezzük, ha ez a világháború 
még soká tart és most már majdnem mindent áldozatul kíván, a mi csak kedves, drága, 
nyugtató és boldogító volt, mi marad számunkra, a mi még örömet okoz az életben, 
a mi még megtartja, megélénkíti ragaszkodásunkat e földhöz és feleletet e feldúlt föld 
felől, bizony mondom, hiába- várunk: a tépett, zaklatott, szakgatott lelki, és érzelmi világ 
e gyötrelmes napjai között, mint a viharos tengeren hányatott bárka tikkadt evezősének, 
úgy int mifelénk is egy csendes kis sziget, ahol legalább pillanatra enyhet, üdülést találunk 
és boldogítóbb benyomásokkal gazdagodhatunk. És ez a kis sziget: az emlékezésé ; és ez 
a csendes öböl: a lelkünk szerint való ünneplésé a reformáczió négyszázéves fordulóján. 

Tomboló vészben és viharban, ágyúk mindent túlharsogó zengése közben, minden 
apokalyptikus zűrön-zavaron, világvészen és víjjongáson túl ott ragyog a történelmi meg-
dicsőülés fényében az a fölemelő igazság, hogy immár négyszáz éve annak, hogy a refor-
máczió áldott munkája kezdetét vette és diadalmas továbbfolyást nyert a földön. 

1517 október 31 — 1917 október 31 . . . Négy egész évszázad! Tizenkét 
egész emberöltő ! Európa térképe hányszor változott e hosszú idő alatt ! Hajdan hatalmas, 
dicsőséges nemzetek tűntek el nyomtalanul és újabb népek, újabb nemzetek merültek föl 
az ismeretlenség homályából és váltak nagyokká, hatalmasokká, óriásokká. A maguk korában 
nagy, kiváló költők, államférfiak, hősök és tudósok emléke mosódott el teljesen az emberi 
emlékezet tábláján vagy eltörpült a történelem e távlatában a közelmúlt idők nagy alakjai 
mellett; szellemi irányok, egykor diadalmas filozófiai áramlatok, divatos politikai felfogások, 
vallásos alakulások merültek el a feledés tengerében vagy képeznek ma már csupán 
irodalom- és világtörténelmi adalékot. Mind elsöpörte, mind eltemette őket az elmúlás száraz < 
avarába az újkor, az ú j idők szárnyaló fejlődésének száguldó vihara vagy az ó-világ értékeit 
elemeire bontó hatása. • 

Csak egy szellemi irányt, egy alakulást nem tudott elsöpörni és ez éppen : 
a reformáczió ; a többi nagyok, a Kálvinok, Zwinglik és Melanchtonok sorozatának élén 
egy névnek, egy szellemi hérosznak biztosított az egész művelt világon soha többé el 
nem mosódó emléket és ez :-doktor Luther Márton, a ki az 1517 okt. 31-edikén meg-
kezdett reformátori művével önmagának az emberiség szellemi hősei, prófétái és nagyjai 
között hervadhatatlan nevet és — a mi ennél több — a Krisztus egyházának, a tisztultabb 
evangéliomi alapokon szervezkedett keresztyénségnek és ezen az úton az egész emberi-
ségnek szavakban alig kifejezhető szellemi áldásokat biztosított, mert vele volt az Úr, 
a ki az ő művét megáldotta. 

E szellemi áldások tudata hálás szívünk egyik boldogító kincseként ott van a 
mi ünnepi lelkünkben mindannyiunkban. Azért én ezzel most nem is foglalkozom. 

De igenis, szükségét látom annak, hogy Isten iránt érzett ünnepi hálánk foko-
zására, evangéliomi öntudatunk élénkítésére és hűségünk szilárdítására ez ünnepélyes 
pillanatban, a midőn ünneplő hangulatban magam előtt látom a világ protestantizmusából 
egy jelentéken}' alkotórész képviselőit, magával a reformáczió művével foglalkozzam. 

íme, azt mondja a Lélek a fiiadéi fiai gyülekezet angyalának : A kinek füle vagyon, 
hallja, a mit a Lélek mond a gyülekezetnek: Vagyon valami jóság benned és megtartottad 
az én beszédemet, meg sem tagadtad az én nevemet. Tartsd meg azt, a mi nálad vagyon,. 
hogy senki el ne vegye a te koronádat. . 



1. Istennek ez az örökké tevékeny, örökké áldó és megszentelő Lelke beszél a 
történelemben és beszél ma is a gyülekezetekhez, szól ehhez az ünneplő gyülekezethez is. 
Hallgassuk meg szavát, mert ez az igazság beszéde 

A lélek beszéde a reformáczió művéről meggyőz affelől, hogy: 
1. A reformáczió forrása az emberi meggyőződésnek az isteni igazsággal való 

találkozása. 
2. A reformáczió munkája az isteni igazság megtisztítása a reárakott emberi tehertől. 
3. A reformáczió továbbfejlődése és végczélja az isteni igazság örök megdicsőülése. 

1. 

Tehát a Lélek beszéde a reformáczió művéről meggyőz affelől, hogy a reformáczió 
forrása az emberi meggyőződésnek az isteni igazsággal való találkozása. 

Oh. be gyönyörű találkozó ! A mikor az igazság ősereje, maga az örök isteni, 
kijelentésszerűen ébred újra egy-egy nagy elme, nagy lélek öntudatában és ennek lángoló 
megnyilvánulása révén szinte második teremtés, újjászületés erejével borít ú j meggyőződés, 
új lelkesedés lángjába millió szívet, millió lelkiismeretet; a mikor a művészi varázserő, a 
költői láng, a prófétai ihlettség szinte csodatevő hatalom gyanánt a szellemi alkotás oly 
magas fokára vezérli egy-egy földi nagyság lelké't, ahol a szívéből kisugárzó földi tűz 
már-már ölelkezni kezd az égi kegyelem napjából kisugárzó mennyei tűzzel. Az örök 
isteninek és az örök emberinek ebből a csodás találkozásából erednek a lángelmék, a 
világfordító nagy korszakok, az emberi történelem igaz nagyságai. 

Innen ered a reformáczió is. Százezrekben, művelt és gondolkodó elmékben élt 
már a vágy a keresztyén hitre, tanra, egyházi szervezetre, valláserkölcsi életre nézve 
hirdetett isteni igazságoknak valami tökéletesebb, megnyugtatóbb, # a maguk lényegének 
megfelelőbb és így boldogítóbb formában való megvalósítására. Mint a puszta éjjeli 
vándorának a pásztortüzek világa, úgy mutatta e százezreknek az igazság felé vezető utat 
egy-egy Savanarola, Husz János, Wikleff és Vald Péter bátor szózata. De a százezrek 
szívében, a múló évtizedek és évszázadok méhében, a kor szellemében fel-feltünedező e 
vágyak szikrafénye, imbolygó pásztortüze csak akkor vált egyszerre az elmúlt évszázadok 
tévedéseire és a jövendő évszázadok föladataira egyaránt vakító fénynyel reávilágító nappali 
világossággá, a mikor a nagy Luther lelkében eleddig szokatlan erővel, az öntudat legma-
gasabb fokú tisztaságában, az erkölcsi bátorság ellenállhatatlan varázserejében és a prófétai 
szellem lángoló lelkületében nyert valóságot az isteni igazságnak az emberi meggyőződéssel 
való találkozása. 

Tartsd meg azt, a mi a tied, mondja a Lélek a gyülekezetnek. Nos, mi az, a mi 
az enyém, meg a tied, meg az egész gyülekezeté és édes mindnyájunké ? Mi az, a mi 
elválaszthatatlan mindnyájunk szellemi, szívbeli hitbeli, erkölcsi kincseinek birtokától, a mi 
nélkül mindezek merőben élettelen,-holt kincsekké válnak? Ugyebár semmi más, mint a 
tulajdon benső meggyőződésünk, vagyis az örök eszményinek, az örök szépnek és jónak, 
az örök igaznak lelkünkben meggyökerezett ereje és tudata. A mikor Luther meggyőződött 
róla, hogy a mit az ő korában a Krisztus evangélioma köréből valónak tanítanak, a mit 
krisztusinak, keresztyéninek hirdetnek, a mit az üdvösség útjának, föltételének mondanak, 
a mit a néptől vezeklésként, áldozatként, szertartásként, hitbeli parancs követéseként meg-

» kívánnak, az jelentékeny részében vagy Krisztus evangéliomának téves fölfogásában vagy 
annak erőszakolt magyarázatában találja okát és innen ered millió és millió keresztyén 
szív és lélek szellemi rabszolgasága, a Krisztus nyájának valóságos szellemi sötétségben 
tévelygése és az ebből fakadó számos szellemi és erkölcsi baj, betegség, ínség, nyomor a 
lelki élet, sőt továbbmenve, a népélet és az államélet terén ; és meggyőződött erről magának 
az isteni igazságnak, a Krisztus evangéliomának tiszta forrásából : abban a pillanatban 
kialakult lelkében a keresztyén egyháztörténelem legnagyobb reformátorának minden jellemző 
vonása, mert a prófétai ihlet, a nagyszabású föladat átérzése az ő lelkében e pillanattól 
kezdve meggyökeresedett "a teljes és tökéletes erkölcsi elszántságban. Hiába Worms, hiába 
Lipcse, hiába Marburg! Az a hatalmas pörölycsapás, a melylyel 1517 október 31-edikén 
hadat üzen kora minden elfogultságának: bedöntötte az elmúlt évszázadok szellemi és 
hitbeli eltévelyedéseinek kapuját és soha többé be nem tömhető rést vágott a tökéletesebb, 
a tisztább keresztyén, krisztusi, evangéliomi hit- és életfelfogás számára. 

Tehát nem a reneszánsz és nem a humanizmus természetszerű továbbfejlődése ; 
nem az ú. n. előreformátorok munkájának természetszerű továbbalakulása ; nem — mint 
ellenfeleink szeretik mondani — a szerzetesi élet feszélyező korlátai közül való szabadulás 
vágya (a mi egyébként teljesen jogos, természetes és isteni alapon erkölcsös vágy) és nem 
egy fékezhetetlen természet mindenáron való újításvágya szülte a reformációt, a keresztyén 
egyház megtisztítását az oda nem való elemektől: hanem szülte azt az az elhatározó 
pillanat, a mikor Isten kegyelméből támadt egy igazi nagy, prófétai szív és lélek, a mely 
a meggyőződése mélyén magáévá tett isteni igazsággal szemben nem ismert meghátrálást, 
sőt- inkább lázasan, boldogan, apostolt hévvel és lelkesedéssel látott hozzá annak valóra 

/ 
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váltásához. Isten akarta úgy," hogy legyen egy prófétai lélek, a mely Önmagán és egész 1 
életén milliók számára példaadó világossággal mutassa meg: mit tesz az, hogy megtartsuk 
azt, a mi az Isten országában a mi boldogító kincsünk, a mienk. 

* ~ ' 

2. 

De a Lélek, Istennek Lelke, nemcsak azt mondja a filadeltíai gyülekezetnek, 
hogy tartsd meg azt, mi nálad vagyon; de hozzáteszi azt is: Vagyon valami jóság benned 
és megtartottad az én beszédemet és meg sem tagadtad az én nevemet. 

És ha Isten Lelkének e fölemelő dicsérő szavait a reformációra alkalmazzuk, 
akkor boldog büszkeséggel állapíthatjuk meg, hogy a reformáció munkája az isteni igazság-
megtisztítása a reárakott emberi tehertől. 

Előttünk áll Lutherünk elszánt alakja, a mint egy egész világ császári, pápai 
hatalmával szembeszáll, hogy áz egyházban, a mely letért az evangéliomban lefektetett 
isteni igazságok alapjáról, diadalt szerezzen a Krisztus igazainak. Előttünk áll ő, a mint 
az igazság ellenállhatatlan varázserejével millió és millió lelket meggyőz affelől, hogy igaz 
keresztyénnek, Krisztus igaz követőjének csak az tekinthető, a kinek hitét nem emberi 
találmányok, nem papi vagy pápai eredetű határozatok, de a Krisztus tiszta igéje, a szent-
írás szabályozza; előttünk áll ő, a mint zárdai magányában, keserves lelki harczok árán 
jut reá arra a'boldogító, mert teljes üdvbizonyosságot szolgáltató igazságra, hogy nem a 
törvény betűi, nem az ú. n. jócselekedetek és neiïï- pápai vagy papi bűnbocsánat árán 
jutunk Isten megtartó és üdvözítő kegyelméhez, de megadja azt az igazán hívőknek Isten, 
ingyen való jóakaratából, a Jézus Krisztus szent és ártatlan testének és vérének engesztelő 
áldozatul adásáért. És előttünk áll a nagy reformátor, a mint ezeknek az általa a szent-
írásból merített, a pápai lelki hatalom várát egyszeriben megdönteni képes erősségű igaz-
ságoknak győzelméért küzd, fárad, beszél, ír, áldoz, utazik, vitázik, ellenfeleivel, magára 
zudíttatja a pápai anathémát és a birodalmi átkot, életét számtalanszor koczkára veti és 
végül is, fáradhatatlan apostoli buzgósága révén, a nagy Melanchtonnak és többi reformátor-
társainak segítségével millió és millió evangéliomi keresztyén-' lélek igaz boldogságára, 
soha, semmiféle erőszakkal és cselvetéssel többé el nem fojtható győzelmet szerez az egész 
művelt világon, nem a maga, nem is a Teformáczió, de a miért ő és az egész reformáczió 
küzdött és fáradt : a Krisztus evangélioma igazainak, hogy az egyházban nyerjen valóságot 
a Lélek dicsérő szava a filadelfiai gyülekezet angyala előtt: Vagyon valami jóság benned 
és megtartottad az én beszédemet és meg sem tagadtad az én nevemet . . . Ês. a régi 
igazság alapjain újonnan szervezkedő eg}'ház valóban így él, így tanít. A lelkek fölsza-
badulnak a papi és pápai törvény betűinek nyomása alól; mindenki megtalálja a maga 
üdvössége útját az Úr Jézus Krisztusban vetett hitében; mindenki boldogan merül el az 
evangéliom olvasásába, hallgatásába, magyarázatába, mert fölébred a lelkekben a vágy 
Isten igaz ismeretére (Eféz 4, 13) az evangéliom által, a melyet eddig gondosan elzártak 
a nép elől; támadnak kiváló iskolák, jeles tanítókkal, szószékek, a melyeken bátor és-
tiszta lelkiismeretű papok hirdetik a meggyőződés szabadságával és csupán Krisztusban 
való megkötöttségével a Krisztus evangéliomát ; terjed a művelődés, a szabad szárnyukra 
bocsátott tudományok rohamos fejlődésnek indulnak, az emberi társadalom, az egyházak 
és országok népe szabad, megértő, testvéri szellemben indul a szervezkedés útjára és 
megindul és diadalmas erővel kibontja szárnyait az emberiség történetének ú j korszaka, 
az új-kor, a melynek uralkodó és egyúttal boldogító jelszava: az embernek, a hívőnek 
egyenlő méltósága, joga és szabadsága Isten és ember előtt. 

íme, Isten kegyelmének nagyszerű szellemi áldásai a reformáczió által ! Isten 
kegyelmének csudálatos útja, a mely világosan mutatja a reformáczió munkájában, hogy 
a lelkeknek a Krisztusban és az ő evangéliomában való megkötöttsége egyúttal a legna-
gyobb szabadság forrása, mert ha lelkiismeretünket tisztán és egyedül az Isten igéje, az 
evangéliom által köttetjük meg: úgy minden emberi tekintély és hatalom fölött úrrá tettük 
azt és a mi üdvösségünk útjában sem akadályoz minket semmiféle emberi erő, semmiféle 
emberi parancs vagy előírás, mert a mi lelkünk szabadon és közvetlenül él, társalog s 
olvad föl boldogan a hitnek erejével a megtartó Isten örök kegyelmében. 

És mert tudjuk, hogy ez mindannyiunknak közös kincse, méltósága és kiváltsága 
az Úrtól, azért érzünk mi evangélikusok embertársaink iránt egy fokkal több testvéries 
érzéssel, egy fokkal melegebb testvéri szeretettel és bensőséggel — a mely sokszor nagy 
áldozatra, türelemre és lemondásra is kész — mint bármely más szellemi közösség vagy 
felekezetnek tagjai. Mi evangélikusok szeretjük egymást, szeretjük embertársainkat válogatás 
nélkül. Mi elfogadjuk a keresztyénség, az evangéliom legfőbb parancsának és irányelvének 
a szeretetben munkás hitet (Gal. 5, 6) és azért boldogan és büszkén valljuk, hogy a mi 
életünk, buzgólkodásunk, ragaszkodásunk, szeretetünk és áldozataink javára válnak nem-
csak a minket közvetlenül környező emberi társadalomnak, de drága hazánknak is, a melynek 
javáért és igazaiért, a hazánk alkotmányáért és szabadságjogaiért folytatott nagy küzdelmek-
tanúságaként nemcsak a mi sorainkból kikerült nagy hősök, tudósok, költők, művészek 
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1. és államférfiak, de minden hű evangélikus lélek mindenkor élni, halni kész volt és kész 
les* a világ végezetéig! 

Ezeknek tudatában ez ünnepélyes órában magyarhoni, küzdelmes, de dicsőséges 
múltú evang. egyetemes egyházunk a legmélyebb gyermeki hálával borul le Istenünk 
trónja előtt* hogy e gazdag, boldogító szellemi és lelki áldások útját megnyitotta előttünk 
a reformáczió által, a mely megtisztította az isteni igazságot a reárakott emberi tehertől, 
visszaadta az emberiségnek az eredeti, igazi, krisztusi keresztvénséget. Szálljon hát mind-
nyájunk szívéből szent és igaz lelki áldozatul boldog hálafohász. Annak trónja felé, a ki 
erős várunk volt és lesz mindörökké. 

3. 

De az élet folyik tovább és a küzdelmes és dicsőséges múltról, a hálaadó, ünnepi 
érzésű jelenről tekintetünk kérdőn, érdeklődőn és aggódóan fordul a jövendő felé . . . 
Mi lesz velünk, mi lesz evangéliomi egyházunkkal, mi lesz a reformáczió művével ? Meg-
állunk, vagy haladunk; néma ajakkal, csüggeteg szóval, reménytelenül nézzük a Krisztus 
igazainak vergődését a világkataklizmában ; avagy fejlesztjük tovább a reformáczió mun-
káját, ráteszszük a kezünket az eke szarvára és szántunk és vetünk és dolgozunk vidám 
lélekkel Isten országa mezőin és virányain, mindig csak előbbre, mindig csak az örökké-
való czélokra tekintve? S általában, lehet-e megállás a reformáczióban, a mely a fejlődés 
elvét vitte bele a keresztyén hit- és életfölfogásba ; és ha megállás nincs, akkor mi az elv, 
mi a törvény a továbbfejlődésben ? 

Mindezekre a kérdésekre megadja a választ Isten Lelke a filadelfiai gyülekezetnek 
és ezzel nekünk is: Tartsd meg azt, a mi nálad vagyon, hogy senki el ne vegye a te 
koronádat. Vagyis a mi létünk forrása, igazolása és egyúttal büszkeségünk, annál maradjunk 
meg szigorúan és következetesen a fölismert isteni igazságok alapján ; akár az egyházi 
életben, akár hitünk tartalmának kifejtésében, akár a szeretet munkájának gyakorlásában 
végezünk reformácziót, vagyis kívánunk a továbbfejlesztés szolgálatába állani, legyen 
mindig és mindenben az alap, az elv, a törvény, a czél és a korlát: Istennek örök igazsága. 
Mert a ki a Krisztus egyházában az isteni tekintély elvét elveti, a ki a Krisztus evan-
géliomának a maga hitében és életében nem adja meg a föltétlen, a döntő tekintély súlyát, 
az ne nevezze magát a Krisztus követőjének, az evangélikus egyház tagjának. A reformáczió 
a Krisztus e'vangéliomában megkötött szellemi élet folytonos továbbépülése, folytonos 
gazdagodása, folytonos igyekvése Isten mennél tökéletesebb ismeretére és ezen az alapon 
hitvilágunk kincseinek folytonos gazdagítására. S azért irányelve volt és marad mindörökké : 
az egyházban, az iskolában, az állami, a társadalmi életben, a hirdetett tanban, a kegyelem 
és a vigasztalás igéiben mindenkor az isteni igazságnak szerezni megdicsőülést a gyarló 
és változó emberi fölfogások fölött. A reformáczió megadja a tudománynak, legyen az 
akár természettudomány, akár szocziális, vagy bármely más, újabb elnevezésű tudomány, 
a neki kijáró tiszteletet, mert az evangéliom alapján a charismák különféleségének elvét 
vallja s éppen azért fölfogásában tért enged a legnemesebb szabadelvűségnek, türelemnek, 
józan, igazságos méltánylásnak ; a reformáczió nem fél sem a tudományok fejlődésétől, 
sem a társadalmak alakulásától, mert mindezeket az örök isteni igazságnak az evangéliom-
ban foglalt világosságánál vizsgálat, elfogulatlan, józan, igazságos vizsgálat alá veszi és 
a mi bennök igaz, nemes, szép, az emberiségre nézve boldogító és így az örök isteni 
igazságnak megfelelő, a maga részéről nemcsak készséggel elfogadja, de valósággal áldja, 
megszenteli. Nincs tehát magasztosabb rendszer a miénknél, a mely a földi lét korlátai és 
tökéletlenségei között mindig és mindenben az örök isteni igazságnak igyekszik dicsőséget 
szerezni. És mi büszke öntudattal mutathatunk a múltra, a mely e részben mindenben 
minket igazol, akár a tudományok fejlődését, akár a nemzeti művelődés gyarapítását, akár 
a reformáczió híveinek otthont nyújtó államok és nemzetek igaz javának szolgálatát, akár 
csak azt az egyetlen, de e részben nagyon is figyelemreméltó tünetet tekintsük, hogy a 
reformáczió letagadhatatlan, átalakító hatással volt az ő ellenfeleire is; a mai katholiczizmus 
rendszerében, szertartásaiban talán még ugyanaz, de társadalmi és oktató tevékenységében 
sokkal fejlettebb, mint a reformáczió korabeli. Büszke öntudattal mutathatunk a jelenre, 
a midőn a reformáczió elvei körül majdnem ugyanannyi népmilliót látunk csoportosulni, 
mint a másik oldalon ; a midőn világszerte elismert tény, hogy a reformáczió elveit követő 
népek és nemzetek nagyobb mértékben részesülnek a közművelődés és közboldogság 
áldásaiban, mint mások s a midőn azt a heroikus világküzdelmet a lehető legnagyobb 
hősiességgel, önfeláldozó odaadással, sikerekben a leggazdagabban a mi csoportunk élén 
éppen az a nemzet vívja meg, a mely egy Luther Mártonnal s az ő lánglelkű tevékenysége 
révén a reformáczió áldásaival ajándékozta meg az emberiséget. 

Azért tehát, reformáczió egyházai s ezek sorában te, magyarhoni evang. egyetemes 
egyházunk, haladjatok csak bátran és boldogan tovább, magasztos rendeltetésiek útján, 
zászlótokon az isteni igazságok megdicsőítésére hívó jeligével. Nincs küldetés dicsőbb, 
magasztosabb, istenibb a földi intézmények sorában a tieteknél. De — e magasztos pilla-
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natban mondom — egyházak s azok vezérei, egyet soha se feledjetek el. Akár megértés, 1. 
akár félreértés, akár küzdelem, akár jutalom legyen osztályrészetek, Bethlen Gáborok, 
Rákócziak, Lányi Illések, Haubner Máték, Zsedényiek, Pákhok, Mádayak szellemi örökösei, 
lelkészek, felügyelők, tanárok, tanítók, egyháztagok, ne feledjétek, hogy a reformáczió 
nem a merengés, az ábrándozás, az elmélet világa, de az Isten igazságaiért való hadakozásé, 
tehát az előítéletekkel, elfogultsággal és sötétséggel szemben való férfias, határozott 
cselekvésé. A reformáczió nem szelíd véleménynyilvánítás, de bátor hitvallás; nem a 
viszonyokkal való elvtelen megalkuvás, de az evangéliomi hit és evangéliomi szeretet 
egyenes útjain való haladás. A ki eszméinek, érzelmeinek és cselekvéseinek terén ezen a 
körön kívül áll, az sem nem evangéliomi, sem nem reformátori. Ne szégyeneljétek hát a 
Krisztus evangéliomát, mert ez az egyetlen hatalom minden hívőnek üdvösségére. Valljátok 
bátran evangéliomi hiteteket, vallástokat, meggyőződésteket; cselekedjetek elhatározó kész-
séggel, őszinte lelkesedéssel, meg nem lankadó buzgósággal az evang. egyházi és vallás-
erkölcsi élet terén, mert ezzel váltok igazán javára egyháznak, hazának, társadalomnak.' 

És végigtekintve a reformáczió nagy szellemi áldásainak négyszázéves történetén, 
szívetekben adjatok újból és újból hálát a gondviselés Urának, Istenének, hogy a Krisztus 
tiszta evangéliomának lelki közösségébe hívott el titeket. A reformácziónak e jubiláris 
fordulója — a melyet felekezeti különbség nélkül az egész emberiségnek joga és oka van 
a legderűsebb napok egyike gyanánt felfogni, a mai kor mozgató eszméiben a lutheri 
eszmék diadalát köszönteni és így ünnepelni — reánk, evangélikusokra, hasson úgy, mint 
egy újabb konfirmáczió ünnepe kicsinyek és nagyok számára egyaránt, a melyen a fiak 
büszkén és boldogan újítják meg az atyák hitvallását és tesznek fogadalmat arra, hogy 
megtartják azt, a mi az övék; hívek lesznek mindhalálig, hogy senki el ne vehesse az ő 
hitöknek koronáját. Úgy legyen ! 

Ámen. 
Az istentisztelet befejeztével a Himnusz eléneklése után az egyetemes közgyűlés 

tagjai a megjelent vendégekkel együtt a budapesti testvéregyházak épületének dísztermében 
gyülekezvén, az egyetemes felügyelő az ülést megnyitja és megállapítja, hogy a jegyzői kai-
jelentése szerint az egyházkerületek kiküldöttei kellő számú megbízólevelet mutattak be és 
hogy a határozatképes számban megjelentek jegyzéke összeállíttatott, minek alapján a köz-
gyűlést megalakultnak jelenti ki és üdvözölvén a megjelent küldöttségeket, a következő ünnepi 
beszédet mondotta: 

„Zavartalanul, régi szokásainkhoz képest jöttünk össze egyházunknak eme köz-
gyűlésén, hogy megünnepeljük a reformáczió négyszázéves évfordulóját. Örömünnep lehetne 
ez számunkra, ámde a jelen zordon időkben inkább csak emlékünnep lehet az. Zordon időket 
élünk, a melyek nehéz kötelességeket rónak reánk és inkább az aggodalom és kétség érzését 
költik fel bennünk. Olyan háború dúl körülöttünk, a mely terjedelménél fogva fölülmúlja 
mindazokat a háborúkat, a melyeknek nem csak emlékét, hanem eseményeinek részletes 
leírását, úgyszólván képét megőrizte számunkra a világ történelme. Mindha olyan korszaknak 
kezdetét élnénk meg, mint a milyen a népvándorlás kora volt, a mikor nemcsak országok 
határai változtak meg, nemcsak birodalmak omlottak össze, de összeomlott egy magas 
míveltségű világrend, csekély maradványoktól eltekintve, megsemmisült egy ezredéves magas 
kultúra és századoknak kellett lefolyniok, a míg Európa népei ismét a míveltség nagyobb 
fokára tudtak fölemelkedni. Nemcsak hadseregek, nemcsak nemzetek állnak ma egymással 
szemben. Az államokon belül is érezhetők a megrázkódtatások. Mintha inogni kezdenének 
olyan intézmények, a melyek eddig a magasabb míveltség fokán álló társadalomnak nélkülöz-
hetetlen föltételei voltak, mely intézményeknek a megsemmisülése alapjaiban rendítené meg 
mindazt, a min nemcsak az állami lét, de az emberiség legelső, de egyúttal legbecsesebb 
intézménye, a család alapul. Abból a nagy összeomlásból, a melyet a népvándorlás idézett 
elő, az újabb mívelődésnek a lehetőségét, a csiráját a kereszténységnek a szilaj és műveletlen 
népek között vató elterjedése adta meg. Ámde a mint a kereszténység külsőleg terjedt, nem 
volt képes hasonló mértékben valósággal áthatni azokat a népeket, a melyekre azt némelykor 
inkább csak külsőleg reá kényszerítették. Hogy e tekintetben csak egy kétségtelen példát 
idézzek, megemlítem a leigázott szászoknak Nagy Károly által erőszakkal történt megtérítését 
a keresztény vallásra. A kereszténységnek ilyetén terjesztése mellett nem csoda, ha sok 
lényegével össze nem férő elem vegyült belé. Századoknak kellett ismét eltelniök, a míg 
kiviláglott ismét, hogy mi a keresztény vallás fény ege. 

A tizennegyedik század második fele és a tizenötödik század eleje az a korszak, 
midőn a tudomány mint az emberi elme által fölfogható igazság keresésének az útja önállóvá 
lett. De a mint a tudománynak ez az önállósága kifejlődni kezdett, föltűnt az ellentét az 
ismeret, a tudomány és a hit között. A tudomány és a hit között, a mely a léleknek érzelmi 
jelenségeivel áll kapcsolatban, az összhangzás helyreállítását kellett keresni. Az összhangzásra 
meg van az alap. A tudás és hivés, a tudomány és a hit, egygyé olvad össze az ember leikében, 
az öntudat egységénél fogva. Ámde ez az összhangzás csak akkor teljes, ha a lélek benne 
megnyugvást talál. Megnyugvást pedig akkor talál, ha ez az összhangzás saját üdvösségének 
útjára vezeti. Luther saját lelki üdvösségét kereste. Ez vitte őt a zárdába. Ez és a tudomány 
után való vágyódása, az igazság keresése vezette őt a szentírás tanulmányozására. Az igazság 
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. keresése serkentette őt Wra, hogy föltárja és közkincscsé tegye Jézus tanításait ősi eredeti 
evangéliumi tisztaságukban, egyszerűségükben. Ez a törekvés állította őt szembe saját korának 
legnagyobb hatalmasságaival. Luthertől származik e mondás a vallásra vonatkoztatva, hogy: 
,Sem Luther, sem Zwingli, sem Kálvin, hanem Jézus Krisztus'. 

A reformáczió sem hitújítás, sem hitjavítás, de helyesen értelmezve ezt a szót, hit-
helyreállítás. A reformátorok a hitre fektették a fősúlyt. A hitet szembeállítják a cselekedetekkel. 
Pedig e kettő között is meg van a kapcsolat, sőt meg kell lennie az összhangzásnak is. A hit a 
lélek legbensőbb sajátsága, a cselekvés az élet jelensége, ámde az élet egységénél fogva a 
hivés és cselekvés, a hit és cselekedet egy felsőbb egységben olvad össze és mint Jézus nem 
alkotott rendszert hittani tételekből, hanem tanításokban, példázatokban és cselekedetekben, 
a tökéletes vallásos életet állítván elénkbe, a szívekben alkotott vallásos országot és idézett 
elő olyan szellemet, a mely a különféle rendszereken keresztül az örök igazságot keltette 
öntudatra. Ismerjük Pilátus kétkedő szavát: mi az igazság? De ismerjük Jézus szavait is: ,én 
vagyok az út, az igazság és az élet', vagyis út az igazsághoz, út az igaz élethez. A keresztény-
ség lényege nem hitbeli- tan tételek összeségéből és ezekre alapított külső szervezetből áll. 
A kereszténység az igaz élet elve. A reformáczió visszatérés az evangéliumhoz, a keresztény-
ség ősi forrásához, a reformáczió sem hitbeli tantételek összesége, a reformáczió lényege sem 
egyéb mint út az igazsághoz, mint út az igaz élethez. Ezt tartsuk szem előtt. Ezekkel az 
igazságokkal töltsük meg lelkünket, akkor üljük meg méltóan a reformáczió emlékünnepét. 
Engesztelékenységből, az irgalmasság cselekedeteiből álljon ünneplésünk." 

A nagy lelkesedéssel fogadott beszéd után a református egyház zsinatának kül-
döttsége nevében Petri Elek ref. püspök tolmácsolja a református egyház üdvözlését, melyben 
utal a két testvéregyház hagyományos rokonérzésére és összetartására, a jövőre nézve is a 
„viribus unitis" jelszavát tűzve ki irányelvül. 

Miután egyetemes felügyelő az üdvözlést meleg szavakban megköszönte, dr. Haase 
Wolfgang mint az osztrák cs. és kir. Oberkirchenrat elnöke a következő beszéddel üdvözölte 
német nyelven a közgyűlést, beszédének' végső szavait magyarul mondván el : 

Mélyen tisztelt ünneplő közgyűlés ! Nagy örömmel és őszinte hálával fogadta az 
osztrák evangélikus főtanács a magyarországi ág. hitv. evangélikus egyház egyetemes köz-
gyűlésének meghívását, a mely által a főtanács itt megjelent tagjainak lehetővé tétetett, a 
reformáczió keletkezésének négyszázados évfordulója alkalmából rendezett mai emlékünne-
pélyén személyesen résztvehetni és ezen ug}r az Önök mint a mi országos egyházunkra 
egyaránt fontos alkalomból Önöknek, mélyen tisztelt uraim, az osztrák evangélikus egyház 
testvéri üdvözleteit és jó kivánatait tolmácsolhatni. 

A mennyire nekünk és a többi egyházi hatóságnak és egyházközségeinknek is szívén 
fekszik a két országos egyház között fennálló barátságos és bizalmas érintkezésnek fenn-
tartása, erősítése és mélyítése, úgy a mai ünnepélyükre szóló kegyes meghívásuk és az 
üdvözlés azon meleg szavai, melyekkel a mélyen tisztelt elnök úr az Önök helyeslése 
mellett, bennünket fogadott, bizonyságát adják annak, hogy Önök kicsiny országos egyhá-
zunk iránt ugyanazon testvéries érzést és meleg érdeklődést tanúsítják, a melyben azt a 
régibb és nagyobb magyar testvéregyház a lefolyt évszázadokban annyiszor részesítette. 
Teljes szívből köszönjük azt és csak azt sajnálom, hogy nem vagyok képes köszönetünket 
magyar nyelven is kifejezésre juttatni. 

Az ellenreformáczió borús idejében ezer és ezer osztrák evangélikus, kik hitökért 
kénytelenek voltak hazájukat elhagyni, az Önök .szép hazájában menedéket és új otthont 
találtak. Az előbb milliókra tehető evangélikusok csekély maradványai hazánkban, kik ezen 
idők után ott még fennmaradtak és minden üldözés és veszélyek közepette titokban atyáik-
drága hitét megőrizték, csak nyáj voltak pásztor nélkül. De ismételten bátor hirdetői az 
evangéliumnak nagy fáradalmak és veszélyek között Magyarországból titokban átkeltek a 
morva és sziléziai határhegveken a mi hazánkba, hogy az ott élő testvéreknek Isten igéjét 
hirdessék és szentségeit kiszolgáltassák, és beléjük vigaszt és bátorságot csöppögtessenek a 
további kitartáshoz; és ismételten vándoroltak éjnek idején titokban osztrák evangélikusok-
Magyarországba, hogy az ottani hitsorsosokkal egyetemben evangélikus módon imádhassák 
I stent és é l inek az ő szent vacsorájával. 

A mi hazánkban is hosszas szenvedések után jobb napok virradtak az evangélikus 
egyházra. 1709-ben a császár kegyéből először Sziléziában jutott némi korlátolt vallás-
szabadság osztályrészül az evangélikusoknak és 72 évvel később II. József császár türelmi 
pátensében jelentkezett az első hajnalhasadás egész -Ausztriára nézve, melynek nappala 
természetesen csak jóval később boldogult emlékű I. Ferencz József császár és király 
kegyéből és igazságérzetéből kifolyólag derült reájuk. Midőn azonban azon régi időkben az 
evangéliumi élet újraébredésekor Ausztriában csodaképen, minden várakozáson felül számos 
evangélikus egyház keletkezett, akkor bizony nagyon sok templom és imaház, melyet 
építeniök szabad volt, néma maradt volna és ezen egyházak nagy részének minden lelki 
gondozást 'nélkülöznie kellett volna és gyermekeik részére iskolákat nem építhettek és 
tarthattak volna fenn, ha számos lelkész és tanító Magyarországból és Erdélyből nem lett 
volna kész hozzájuk jönni és nekik, nagyobbára szegényes jövedelem és egyébként is nagyon 
nehéz viszonyok között hűségesen szolgálni, és ha számos evangélikus ifjú Ausztriából nem 



nyerhetett volna kiképeztetést mint' lelkész vagy tanító Magyarország magasabb iskoláin, főleg 1 
Pozsonyban, Késmárkon és Felsőlövőn. 

Ilyenformán országos egyházunk és sok egyházközségünk sok jót élvezett Magyar-
országból, a mit soha el nem fogunk felejteni és a miért a magyarországi evangélikus 
egyháznak mindig hálásak leszünk. 

De nagy örömünkre szolgált és ma is az, hogy a két országos egyház össze-
köttetésében nem' mindig mi voltunk azok, a kik kaptunk, hanem néha adhattunk is. Az 
utolsó évszázadokban nem kevés magyarországi evangélikus fiú és ifjú, a kik közül még 
többen ma is itt áldásosán működnek, látogatta Teschenben az ev. Jézus-iskolát és később 
az ev. gimnáziumot, vagy készült az ev. theol. intézetben később az ev. theol. fakultáson 
Bécsben a lelkészi pályára. . 

Az állami viszonynak a monarchián belül az 1860-as években való átalakulása 
magával hozta, hogy a lelki erők kicserélése a két országos egyház között mind kevesebb 
lett, de teljesen a. mai napig sem szűnt meg. Az utolsó évtizedekben is többször jöttek 
evang. lelkészek Magyarországból egyházunkba azok hívására, számos ev. leány Magyar-
országból nyer nevelést az ev. leányinternátusban Teschenben és a most már három éve 
tartó minden idők legnagyobb háborújában, a melyben ott künn a határokon és a monarchia 
határain kívül is osztrákok és magyarok áldozatkész hősiességgel testvériesen együtt állottak 
és együtt állanak hódolatteljesen tisztelt közös uralkodónk és szeretett hazánkért, ezerszerte 
szolgáltak szeretettel az osztrák evangélikus katonáknak Magyarországon a magyar lelkészek 
és Ausztriában magyar evang. katonáknak az osztrák lelkészek és nyújtottak nekik vigaszt 
és új 'erőt. ; ~ - ^ * 

így ezen nagy háború közös feladatok és gondok által a hit közös kötelékéhez még a két 
testvéregyháznak vezető szerveit is a két országot elkülönítő határokon keresztül közelebb 
hozta egymáshoz. 

Annál nagyobb örömmel jöttünk tehát, hogy a magyar evang. egyháznak a mai 
emlékünnep alkalmából a kis osztrák testvéregyháznak testvéri érzésből fakadó szívélyes 
üdvözleteit és áldáskívánatait tolmácsoljuk. 

-Vajha a Luther és a többi reformátorok által megújított evang. keresztyén egyház 
fennállásának ötödik százada, a- melybe Önök itt is mint Ausztriában örömtől megindult 
szívvel, a Mindenható iránti hálával eltelve és bizalommal a jövőben beléptünk, Isten 
segedelmével úgy az Önök, mint a mi egyházunkra nézve boldog és áldásos legyen! Vajha 
abban a régi, segítségre kész, testvéri szeretettől áthatott érintkezés a két országbeli evang. 
egyház között továbbra is megmaradna és mindkettő javára, mindegyik önállóságának épségben 
maradása mellett, mind bizalmasabbá és bensőbbé válna. Áldja meg az Isten a magyarországi 
evangélikus egyházat! 

Egyetemes felügyelő az üdvözlésért köszönetet mondván, felolvastattak még a 
magyarországi unitárius egyház és a szász ev. egyház következő üdvözlő átiratai: • 

Méltóságos Báró Felügyelő Úr! A Méltóságod fővezérlete alatt álló magyar ágostai 
evangélikus egyház ünnepelni készül. Ünnepli a reformáczió négyszázadik születése évét. Az 
emberiség szellemi haladását biztosító események között a wittembergi tételek nyilvánosságra 
hozását a Jordán vizében végzett keresztelés mellett látjuk, Újraszületést teremtett az is. Új 
lélek tüze szállott az emberekre és forrongásba hozta az alvó lelkeket. Milyen gazdag virágzás 
és milyen értékes termés következett utána! 

A nagy kezdők emlékére, s közöttük a legnagyobbéra, Luther Mártonéra, szünetlenül 
ismétlődve küldjük hálás elismerésünk koszorúját. 

A Magyar Ágostai Evangélikus Egyház ünnepét a magunkénak is ismerjük. Egyházunk 
Főtanácsa, eltelve attól a hatalmas eszmétől, melyet a vallás reformácziója magába foglal, 
ismerve és élvezve a vallás és erkölcs megújhodása, a szellemi fölvilágosodás és lelkiismereti 
szabadság áldásait, meleg szeretettel, rokonszenvvel üdvözli a Magyarországi Ágostai Hitvallású 
Evangélikus egyházat a reformáczió négyszázadik évfordulója ünnepén és kívánja, hogy 
ünneplésök legyen újabb szellemi föllendülés szegletköve magyar hazánk dicsőségére és 
az emberiség boldogulására. 

Kérjük Méltóságodat, kegyeskedjék tolmácsolni üdvözletünket az ünneplő gyűlésnek. 
Magyarországi Unitárius Egyház Főtanácsának Kolozsvár, 1917 augusztus hó 27-én 

tartott üléséből. 

PetricUevich Horváth Kálmán Ferencz József Dr. Boros György 
•egyházi főgondnok. unitárius püspök. egyházi főjegyző. 

Mélyen tisztelt Méltóságos egyetemes Felügyelő Úr! A reformáczió négyszázados 
évfordulója alkalmából tartandó ünnepélyhez folyó évi október hó 29-ikéről kelt 109. kgy. 
számú átiratban történt meghívásért a midőn legjobb köszönetünknek kifejezést adunk, mi is 
kívánjuk, hogy egyházaink testvéri viszonya az evangélium mélyebb értelmezése útján éppen 
ezen ünnepélyből'kifolyólag mégerősíttessék és kölcsönös nagyrabecsülés, valamint egymásnak 
fokozódó megértése mellett olyan együttműködés lehetővé tétessék, mely az evangéliumot még 
ma is veszélyeztető veszedelmek elhárításának segítségére lehet. 

2* 
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1 * Isten kegyelmes oltalma jövőre nézve is kísérje hazánk protestáns egyházait, a 
melyeket eddig is oly csodálatosan megoltalmazott és gazdag eredményekkel áldja meg a 
tartandó ünnepélyt is. 

Kitűnő tisztelettel : 
Nagyszeben, 1917. évi november hó 5-én. 
Magyarország erdélyi részeiben levő ág. hitv. evang. országos egyház országos 

konzisztóriuma. 
Dr. Teutsch Fritsch Károly 

püspök. titkár. 

Az egyetemes közgyűlés nagy figyelemmel és tetszéssel kísérvén a beszédeket, 
elhatározza, hogy azok egész terjedelemben a jegyzőkönyvbe felvétessenek. 

2. (Sz.) Ezután áttérve a tárgysorozat 2. pontjára, egyetemes főjegyző felolvassa a 
reformáczió négyszázéves évfordulójának megünnepelése kérdésében kiküldött bizottság jelen-
tését, mely szerint a mult évi közgyűléstől nyert utasítás értelmében járt el, csupán az 
ágostai hitvallás kinyomatását nem tudta eszközöltetni a nyomda- és papirdrágaság miatt; e 
helyett a Luther és Zpevnik irodalmi társaságoknál készletben levő Luther életrajzát, Melanchton 
életrajzát és ágostai hitvallást szerezte meg és osztatta ki az egyházak között. A szeretetház-
alapra szóló gyűjtés tovább folyt és eddigelé 157,432 K 85 f gyűlt össze az egy. pénztárban. 
Jelenti továbbá a bizottság, hogy a mai díszülésen kívül az évforduló napján a református 
egyházzal egyetemben egy emlékünnepélyt is rendezett és pedig reggel 9 órakor úgy a 
Deák-téri mint a Kalvin-téri templomokban istentisztelet tartatott, a melyeken a két egyház 
kölcsönösen küldöttségileg képviseltette magát, úgyszintén a kormány és az országgyűlés 
mindkét háza; a Deák-téri templomban Raffay Sándor tartotta a jubiláris beszédet, Máté 
17 : 1 - -8 . versei alapján fejtegetve a reformáczió egyházainak azon alaptörvényét: „Egyedül 
csak Jézust! Ez a reformáczióban újraéledt evangéliumi keresztyénség jelszava és követel-
ménye, ha a vallásos lélek Istent, az igazságot és az üdvösséget keresi". A díszünnepélyen 
egy. felügyelőnk Balthazár reform, püspökkel elnökölt és Kapi Béla püspök mondta nagy 
hatással az egyik ünnepi beszédet azon thema felett: „Mit adott a világnak és különösen 
Magyarországnak a reformáczió". 

A közgyűlés a bizottság jelentését helyeslőleg tudomásul veszi, a szeretet-
házalapra való gyűjtés további folytatását elhatározza, abbeli reményének adva 
kifejezést, hogy a nagy évforduló emlékének hatása alatt a protestáns áldozat-
készség mindenszerte meg fog nyilvánulni, hogy az egyetemes egyházhoz méltó 
emléket lehessen állítani : a maga részéről 50,000 K adományt szavaz meg a 
szeretetházalap javára olykép, hogy a jövő évtől kezdve évente 10,000 koronát 
állít be ezen czélra a költségvetésbe. 

Végül meghallgatja az egyet, közgyűlés a Raffay Sándor lelkész által 
felolvasott következő ünnepi nyilatkozatot: 

4 

A magyarhoni ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyház híveinek összessége 
Isten iránt érzett mélységes hálával áll meg a reformáczió 400 éves életének határkövénél s 
a századok találkozásának történelmi pillanatában Isten gondviselő jóságának és vezérlő 
bölcsességének magasztalásával pihenteti meg lelkét amaz erőt adó tapasztaláson, hogy 
egészen idáig segítségül volt nekünk az Úr! 

Az elmúlt századok megszentelt emlékeire meghatott lélekkel tekintve, egyházunk a 
neki legdrágább kincsekért, a Krisztus tiszta evangéliumáért, a lelkiismeret szabadságáért, a 
tudomány és közművelődés szabad haladásáért küzdő hőseinek nemes emlékezetét tisztelő 
hódolattal újítja meg. Küzdő hőseink életében, reformátoraink nemes törekvéseiben, Lutherünk 
szilárd megállásában, apáink hithűségében, egyházunk nagyjainak alkotásokban megdicsőülő 
egyházszeretetében is azonban az isteni szeretet bölcs vezetésének és az isteni jóság megsegítő 
kegyelmének bizonyságait ismeri fel és áldja gyermeki alázatossággal. 

Istennek hívein megdicsőülő ez atyai kegyelmébe bízó lélekkel, a nagy elődök nemes 
példaadásán megtermékenyülő szívvel tekint egyházunk az újabb századokat ígérő jövendőbe. 
Az evangélium alapján álló reformáczió reánk virradt ötödik századát egyházunk azzal a szent 
elhatározással kezdi meg, hogy a múltból a jövendőbe az Isten igéjéhez és a meg nem másított 
ágostai hitvalláshoz való törhetetlen ragaszkodást, a jézusi szellemből sarjadt lutheri lélek alkut 
nem ismerő szilárdságát, egyházépítő és egyházfenntartó őseinek áldozatokban erősödő, alko-
tásokban gyümölcsöző hűséges egyházszeretetének szent kötelezését viszi át és így építi tovább 
a késő utódok számára a reformáczióban. u j életre támadt evangélium által az evangélium 
egyházát. Ez építő munkáját pedig egyházunk közönsége hagyományos hazaszeretettel, ember-
baráti türelemmel és a testvérszeretet melegével kívánja folytatni emberek javára, édes magyar 
hazánk előmenetelére, Isten szent nevének dicsőségére. 

Miként multunkon volt, úgy legyen a jövendőnkön is Istennek áldása! Ámen. 

melyet magáévá tévén, a jegyzőkönyvbe iktatni elhatározza. 
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3. (Sz.) Ezzel a közgyűlés ünnepi része befejezést nyervén, egy. felügyelő az ülést 3 
rövid időre felfüggeszti. - A szünet után a napirend tárgyalására-menvén át, elsősorban az 
ügyrend értelmében a jegyzőkönyv hitelesítésére levén a bizottság kiküldendő, 

ezen jegyzőkönyv hitelesítésére a közgyűlés elnökségének elnöklete alatt 
kiküldettek: Szent:ványi Árpád, dr. Zsigmondy Jenő, dr. Berzsenyi Jenő, Beniczky 
Árpád, Scholtz Gusztáv, Csipkay Károly, Sztehló Kornél, Kaczián János, Raffay 
Sándor. 

4. (Sz.) Ezután egy. felügyelő, elnöki bejelentés alakjában bejelenti, hogy .a mai 
ünnepélyes alkalomból a szeretetház javára 10,000 koronás alapítványt tesz, a melyről szóló 
alapítólevelet legközelebb ki fogja szabályszerűen állítani és pedig oly értelemben, hogy annak 
jövedelmeiből oly szegények segélyeztessenek, a kik olyan súlyos betegségben szenvednek, 
hogy kórházba be nem fogadtatnák. A míg az egy. egyház ily irányú szeretetházát felállítja, 
a jövedelem a pesti szeretetháznak adandó ki, mert az már hasonló czélt követ, a feles 
kamatok pedig tőkésítendők. A kijelölés jogát fenntartja magának életfogytig, neje részére 
özvegysége idejére és egyetlen leánya részére életfogytiglan; továbbá megállapítja, hogy az 
esetre, ha netán leánya leszármazói, vagy esetleg a tótprónai és blatniczai báró Prónay-
nemzetség ivadékai rossz sorsba jutnának, a kamatok 7e része ezek részére juttatandó. ^ 

Az egyetemes közgyűlés ezen nagylelkű alapítványt, köszönetének kifeje-
zése mellett, elfogadja, az alapítólevél elkészítésére az egyet, ügyészt utasítja és 
felkéri dr. Baltik Frigyes püspököt mint egyházi elnököt és Szentiványi Árpád 
legidősebb ker. felügyelőt, hogy az egyetemes egyház nevében az alapítólevelet 
írják alá. 

5. (Sz.) Az egyetemes felügyelő előterjeszti a következő évi jelentését: 
I. Ferencz József Ő Felségének Magyarország királyának elhunytával országos 

gyász borult reánk. Egyházunknak az országos gyászban való részvétele iránt Püspökeink 
annak idején intézkedtek. 

IV. Károly hazánk koronás királya O Felsége előtt egyházunk hódolatát küldöttség 
útján nyilvánította. 

A reformáczió négyszázados évfordulójának emlékünnepét, a református egyház 
konventjének kezdeményezésére folyó évi október 31-én együttesen is megünnepeltük a 
református egyház zsinati tagjainak és saját egyházunk számos tagjának, valamint a magyar 
kormánynak az országgyűlés mindkét háza elnökségének és a helyi hatóságoknak megtisztelő 
részvételével. 

Mult évi egyetemes gyűlésünk jegyzőkönyve a kormányhoz fölterjesztetett és 
Horvát-Szlavonországok bánjának megküldetett. 

Mult évi egyetemes gyűlésünk által elrendelt fölterjesztések megtörténtek. 
Mult évi egyetemes gyűlésünk határozatánál fogva az evangélikus katonai lelkészek-

ügyében tett fölterjesztésünkre a cs. és kir. hadügyminisztériumtól válasz érkezett, a mely 
a fölterjesztésünkben foglalt kívánságokat részint teljesíti, részint kilátásba helyezi azoknak 
teljesítését. 

A katonai lelkészek száma lényegesen szaporíttatott, ennek következtében azonban 
több gyülekezetünk hosszabb idő óta nélkülözi lelkészének szolgálatát, ugy hogy a lelkészek 
hiánya nagyon érezhető. 

A gyermekmenhelyben elhelyezett gyermekek temetési költségeinek megtérítése 
tárgyában intézett föliratunkra is érkezett válasz. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium értesített, hogy az evangélikus theologiai 
fakultás ügyében való tárgyalással dr. Tóth Lajos miniszteri tanácsos bízatott meg. A leiratot 
áttettem dr. Zsigmondy Jenő egyházkerületi felügyelő úrhoz, mint az ez ügyben kiküldött 
bizottság elnökéhez. A tárgyalás folyamatban van. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium által az 1848. évi XX. t.-cz. alapján 
utalványozott 1.377,200 korona állami segélyt, valamint a többi szokásos állami segélyeket 
is fölvettem az egyetemes egyház pénztárnokával együtt. 

A román betörés következtében károsult lelkészek segelyezésére az országos 
hadsegélyező bizottság 35,000 koronát küldött. Ez az összeg* a károsult lelkészek között 
a szenvedett károk arányában osztatott föl. 

A pénzügyi bizottság hozzájárulásával és az egyetemes gyűlés utólagos jóvá-
hagyásának reményében intézkedtem, hogy a román betörés következtében károsult lelké-
szeknek a mult évben megállapított 2400 koronás segély még ez évre is megadassék, mivel 
gyülekezeteik is olyan tetemes kárt szenvedtek, hogy a lelkészek nem kaphatják meg rendes 
járandóságukat. Erre nézve kérem az egyetemes gyűlés jóváhagyását. 

Az egyetemes pénztár s z á m a d á s a i n a k megvizsgálásáról az arra hivatott bizottság 
tesz jelentést. 

A mult évi egyetemes gyűlésünk óta kibocsátott "állami hadikölcsönből történt 
jegyzésekről a pénzügyi bizottság jegyzőkönyvei tartalmazzák a részletes* adatokat. 

Az ösztöndíjak szabályszerűen, kiosztattak. 
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-11, A dunántúli-egyházkerületnek a mult évben*-megválasztott és 1917. évi deczember 
havában beiktatott püspökét, Kapi Béla urat, ezen egyetemes gyűlésünkön is tisztelettel 
üdvözlöm. 

Az upsalai ág. hitv. ev. érsektől, a seelandi és a krisztiániai püspöktől fölhívás 
érkezett a bányai egyházkerület püspökéhez, Scholtz Gusztáv úrhoz a folyó évi deczember 
hava 14-én Upsalában a béke érdekében tartandó egyházi keresztyén nemzetközi értekezleten 
való részvételre. Scholtz püspök a fölhívást mint egyetemes egyházunkat érdeklő ügyet áttette 
hozzám. A fölhívást ezennel egyetemes egyházunk közgyűlése e l | terjesztem. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő nagyméltósága az 1848. évi XX. 
t.-cz. 3. §-ában foglalt rendelkezés fokozatos megvalósítása tárgyában az egyházkerületi fel-
ügyelő urakkal együtt előleges bizalmas tanácskozásra hívott meg, a melyen némi tájékoztatás 
után kijelentette, hogy további szűkebb körű tanácskozásokat kíván folytatni egyházunknak 
erre hivatott és illetékes megbízott egy vagy két tagjával.. Az 1848. évi XX. t.-cz. 3. §-ában 
elrendelt meghallgatása az egyháznak ezzel mintegy megindulni látszik; ennélfogva szükséges 
egyházunk egyetemes közgyűlésének erre vonatkozó intézkedése. 

Az egyetemes közgyűlés az elnöki jelentést és annak külön határo-
zatot nem igénylő pontjait elismerés meliett tudomásul veszi, a külön határo-
zatot igénylő pontokat pedig külön, illetve a tárgysorozat vonatkozó pontjainál 
fogja elintézni. 

fi. (Sz.) Az elnöki jelentés kapcsán 
az egyetemes közgyűlés I. Ferencz József király elhunyta feletti gyászának 

újabb kifejezése mellett, emlékét jegyzőkönyvében megörökíti. 

7. (Sz.) Az elnöki jelentés kapcsán 
az egyetemes közgyűlés IV. Károly király trónralépésének és 1916 

decz. 30-án történt megkoronázásának emlékére hódolatát jegyzőkönyvében is 
megörökíti. 

8. (L.) Az elnöki jelentés kapcsán felolvastatott az upsalai ág. hitv. evang. érsek-
től, a seelandi és a'krisztiániai püspöktől érkezeti felhívás a f. évi deczember 14 ére Upsa-
lában a béke érdekében tervezett egyházi keresztyén nemzetközi értekezleten való részvételre. 

Az egyetemes közgyűlés köszönettel fogadja a szíves meghívást és 
a kérdéses értekezleten örömmel vesz részt; a maga képviseletével Geduly Henrik 
püspököt, dr. Maiéter István eperjesi jogakadémiai tanárt és hegyeshalmi dr. 
Fischer Gyula egyházmegyei felügyelőt bízza meg, a kik részére szóló megbízó-
levél kiállítására az elnökséget kéri fel. Ezen határozatról az upsalai érsek érte-
sítendő. 

t). (Sz.) Az elnöki jelentés kapcsán 
az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi az 1915/16. költségvetési évre 

szóló közalapi segélyre vonatkozó elszámolásnak jóváhagyását közlő 135326/916. 
II. skámú v. és k. miniszteri leiratot. 

10. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 90. pontja kapcsán olvastatik a segédlelkészi 
kongrua felemelése iránt beadott felterjesztésre a v. és k. minisztertől 162036/916. II. sz. a. 
érkezett válasz, mely szerint az 1909. évi 13. t.-cz. határozmányaival szemben a meg-
állapított fizetési minimumot törvényhozási intézkedés nélkül nem áll módjában felemelni, 
az átalány felemelése iránt, a mennyiben a szükséglet fennforog, hajlandó az egyházunkkal 
tárgyalásokba bocsátkozni. r ; -

Az egy. közgyűlés a választ tudomásul veszi és felkéri a püspök 
urakat, hogy a kerületek átalányának felemelése tárgyában javaslatot tegyenek, 
hogy annak alapján a miniszter úrral á tárgyalások megindíthatok legyenek. 

11. (Sz.) Az 1848:20. t.-cz. végrehajtása kérdésében olvastatnak a kerületek 
felterjesztései, melyek a végrehajtást újból sürgetik és főleg a kath. autonomia létesítésére 
irányuló kormánynyilatkozatokra való tekintettel hangsúlyozzák, hogy az legalább is junc-
tim, de igazság szerint előzőleg hajtandó végre egyházunk törvényes képviseletének előzetes 
meghallgatása mellett, a mely esetre egyházunk közjava érdekében esetleg rendkívüli köz-
gyűlés összehívását is javasolják, hogy az evang. egyházunk minden igényének, a mely 
őt a törvény rendelkezései, a vallásegyenlőség és viszonosság elvei és a felekezeti viszonyok 
alapján megilleti, hathatós érvényt szerezzen és arra a kellő lépéseket idejében tegye meg; 
szükségesnek tartják a vallás- és közokt. minisztérium kebelében egy protestáns vezetés 
alatt álló külön protestáns ügyosztály létesítését és az eddig a költségvetési törvény által 
folyósított államsegélyeknek külön törvénynyel való állandó biztosítását.-

A jogügyi bizottság javaslata és a Raffay Sándor .által a lelkészek nevében előter-
jesztett határozati javaslat nyomán 
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áz egyetemes közgyűlés az egy. felügyelői jelentésből örömmel értesül, 11 
hogy az 1848 : 20. t.-cz. végrehajtása kérdésében a v. és k. miniszter úr már egyízben 
meghallgatta az egyház vezetőit, de bár ezt nem tartja elegendőnek a törvényben 
kifejezésre juttatott meghallgatás tekintetében, mégis az előzetes megbeszélésekre 
dr. Zsigmondy Jenő ker. felügyelő és Geduly Henrik püspök urakat kiküldi, utób-
binak netán szükségessé váló helyettesítésére Kapi Béla püspök urat kéri fel. 

Az 1848:20. t.-cz. teljes végrehajtása tárgyában tett kormánynyilat-
kozatot az egy. közgyűlés bizalommal — s közel 70 év óta fájdalmasan érzett 
csalódása daczára —, reménykedéssel veszi tudomásul és elhatározza, hogy fel-
terjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszterhez, hogy az 
1848:20. t.-cz. teljes végrehajtását czélzó előmunkálatokat sürgősen rendelje el 
s azoknál— a törvényben biztosított előzetes meghallgatatási jogunknak érintetlenül 
hagyása mellett — ev. egyetemes egyházunk részéről bármikor készséggel javas-
latba hozható szakférfiút is igénybe vegyen. 

iMinthogy pedig az 1848:20. t.-cz. teljes végrehajtása — akár egyidőbe 
esnék az a róm. kath. autonomia életbeléptetésével, akár pedig megelőzi azt — 
a törvényben is jelzett előzetes tárgyalástól eltekintve, egyházi részről is sokoldalú 
s minden részletre kiterjedő előmunkálatoknak sürgős foganatosítását teszi szük-
ségessé, — ezen előmunkálatoknak, — így különösen ev. egyet, egyházunknak 
a róm. kath. egyházéhoz viszonyított eddigi állami anyagi segélyezését feltüntető 
adatok tüzetes összeállítása, — egyházi és iskolai szükségleteinknek az 1903-ik 
évben egyházunk részéről kiadott emlékiratban kifejtett kívánságokra való figye-
lemmel is részletes kimutatása, az 1848:20. t.-cz. 2. §-ára alapítható viszo-
nossági követelmények kimerítő összefoglalása czéljából az egy. közgyűlés bizott-
ságot küld ki; megbízza végül az elnökséget, hogy mihelyt a bizottsági mun-
kálatok elkészülnek, avagy előbb is, ha az 1848:20. t.-cz. végrehajtását czélzó 
konkrét kormányintézkedés hivatalosan tudomására ju t : nemkülönben az esetben 
is, ha az 1848:20. t.-cz végrehajtásával szorosan összefüggő róm. kath. autonomia 
létesítését czélzó törvényjavaslat az országgyűlés elé terjesztetik, avagy idevonat -
kozólag egyéb fontos kormányzati intézkedés nyilvánosságra jut: haladéktalanul 
rendkívüli egyetemes közgyűlést hívjon össze. 

Jelen határozat — tudomásvétel czéljából — a református egyház 
egyetemes konventi elnökségével közöltetik. 

12, (Sz.) A lelkészi fizetések rendezése kérdésében felérkezett kerületi nyilatko-
zatok szerint a kerületek a jelen pillanatot nem tartjak alkalmasnak a rendezés keresztül-
vitelére, mert egyr^z t az 1848:20. t.-cz. kapcsán ezen kérdés is megoldást kell hogy 
nyerjen, másrészt a háború utáni közgazdasági viszonyok ma beláthatatlanok; mégis ha 
a rendezés napirendre kerül, kívánják, hogy az ev. lelkészek fizetése az állami köztiszt-
viselők fizetésének nívójára emeltessék, hogy az állami háborús segélyek és pótlékok is 
minden lelkésznek biztosíttassanak, ha javadalmuk a 3000 koronát meghaladja is és épp így 
a családi pótlék is. Miután pedig a jelen viszonyok tarthatatlanok, a dunáninneni kerület 
addig is, míg a rendezés keresztülvihető, javasolja, hogy az egyetemes egyház minden 
lelkész javadalmát személyi pótlékkal 2400 koronára egészítse ki, ruházati segélyt és 
családi pótlékot juttasson azon lelkészeknek is, kik az államtól nem kaptak segélyt és az 
e czélra szükséges fedezetet egy a közalapadó mintájára az összes egyházközségre kive-
tendő egyházi adó útján teremtse elő. 

A jogügyi bizottság javaslata és a Gyürky Pál által a lelkészek nevében beter-
jesztett határozati javaslat nyomán 

az egyetemes közgyűlés a maga részéről is a lelkészi fizetések rende-
zésének kérdését kapcsolatosnak minősíti az 1848:20. t.-cz. igazságos végrehaj-
tásával és így azt ma keresztülvihetőnek nem tartja. A lelkészek helyzetének-
javítását ugyan égetően szükségesnek ítéli, de az egyház önerejéből való segélyezés 
lehetőségét a javaslatba hozott alapon ezidőszerint keresztülvihetőnek nem tartja ; 
elhatározza, hogy felterjesztést intéz a m. kir. kormányhoz, hogy bocsásson az 
egyházegyetem rendelkezésére olyan rendkívüli segélyösszeget, hogy abból minden 
lelkész kivétel nélkül ugyanoly mérvű háborús segélyben legyen részesíthető, 
mint a milyet a köztisztviselők élveznek. Végül azon lelkészek sanyarú és tart-
hatatlan helyzetén leendő segítség czéljából, kinek fizetése tisztán készpénzből 
áll 

és a kongrua beszámításával együtt a 2400 koronát el nem éri, az egy. 
közgyűlés tartalékalapja terhére 12000 koronát bocsát rendelkezésre olykép, hogy 
ebből az igényjogosultak bizonyos arányban és mértékig legyenek segélyezve. 
Az összeg felosztását a közgyűlés az elnökség'hatáskörébe utalja. 
13. (Sz.) Ezután a lelkészek terménybeli járandósága megváltásának kérdése 

vétetett tárgyalás alá, de az idő előrehaladása folytán 
egy. felügyelő a tárgyalást megszakítja és annak folytatását másnapra, 

a választások megejtése utánra tűzi ki. 
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A gyűlés második napja. 

14 — 15. 14. (Sz.) A bizottságok, tisztviselők és törvényszék választása vétetvén fel, egy. 
főjegyző felolvassa dr. Wágner Géza, az egyetemes tanügyi bizottság elnökének levelét, 
melyben magas korára való tekintettel az egyház iránti szeretet és a tanügy fontosságának 
átérzéséből fakadólag ezen tisztéről lemond. 

Az egy. gyűlés sajnálattal veszi tudomásul dr. Wágner Géza lemondását 
és hálás köszönetének kifejezése mellett, az egyház körül általában, de főleg a 
tanügy körül szerzett érdemeit jegyzőkönyvileg is megörökíti. 

15. (Sz.) A választások, miután szavazást senki sem kért, közfelkiáltással követ-
kezőleg ejtettek meg : 

I. tisztviselőkké 6 évi időtartamra megválasztattak : egy. világi főjegy-
zővé : dr. Szelényi Aladár, egy. egyházi főjegyzővé : Händel Vilmos, egy. világi 
aljegyzőkké : dr. Lehotzky Antal és dr. Mikler Károly, egy. egyházi aljegyzőkké : 
Bancsó Antal és Révész János, egy. ügyészszé : Sztehló Kornél, egy. főellenőrré : 
dr. Zsigmondy Jenő, egy. pénztárossá: Bendl Henrik, egy. levéltárossá Gobi Imre. 

II. Az egy. törvényszék lelépő, lemondott és elhalt tagjai helyébe : 
dr. Láng Lajos báró, Csipkay Károly, dr. Meskó László, dr. Fischer Gyula, 
dr. Zergénvi Jenő, Händel Vilmos, Sárkány Béla, Terray Gyula, Kovács Sándor 
(5—6 évre, a lemondott Osztroluczky Miklós helyébe báró Solymosy Lajos, az 
elhalt Korbély Géza helyébe Bohus Pál 3—3 évre, végre egy. törvényszéki jegy-
zővé: dr. Mészáros Gyula 6 évre. 

III. Az egyes bizottságokba: 
1. az egyházunkat és a magyar református egyházat közösen érdeklő 

ügyekre kiküldött bizottságba: a) rendes tagokul: b. Prónay Dezső, Szentiványi 
Árpád, dr. Zsigmondy Jenő, dr. Berzsenyi Jenő, Beniczky Árpád, dr. Baltik Frigyes, 
Scholtz Gusztáv, Geduly Henrik, Kapi Béla, Csipkay Károly, Hevessy Bertalan, 
Sztehló Kornél, Haviár Dániel, Osztroluczky Géza, Ostffy Lajos, dr. Meskó László, 
b. Radvánszky Antal, Raffay Sándor, Kaczián János; b) póttagokul: Münnich 
Zoltán, dr. Kéler Zoltán, Ivánka István, dr. Szelényi Aladár, Berzsenyi Dezső, 
Terray Gyula, Händel Vilmos, Sárkány Béla, Bakay Péter, Pálmai Lajos; 

2. a tanügyi bizottságba: elnökül dr. Mágócsy Dietz Sándor és helyébe 
alelnökül Polner Ödön az 1920. évig terjedő hátralevő időre; tagokul pedig az 
egyházkerületi felügyelők és püspökökön kívül: Blatniczky Pál, Raab Károly, 
Händel Vilmos, Berzsenyi Dezső, Sass István, Kaczián János, Vitális Gyula, 
Münnich Kálmán, dr. Meskó László, Mocskonyi József, Mikolik Kálmán, Fischer 
Miklós, Raffay Sándor, Király Ernő, Mikler Károly, dr. Hittrich Ödön, Rátz László, 
Kruttschnitt Ántal, dr. Dobrovits Mátyás, Gömöry János; végül kiküldi a bizottságba 
jegyzőnek: Révész János egyetemes aljegyzőt; 

3. a pozsonyi theol. akad. nagybizottságba: dr. Masznyik Endre helyébe 
dr. Kovács Sándor; 

4. az egyetemes theol. akad. bizottságba: dr. Masznyik Endre helyébe 
dr. Kovács Sándor és Bognár Endre helyéhe Ziermann Lajos; 

5. a lelkészvizsgáló bizottságba: a) a bányai egyházkerületi osztályba: 
Osztroluczky Miklós, Földváry Elemér, Raffay Sándor, Kaczián János, Bereczky 
Sándor, Gobi Imre; póttagokul: Blatniczky Pál, Geduly Lajos, Majba Vilmos, 
dr. Hittrich Ödön; b) a dunáninneni egyházkerületi osztályba: Lenhardt Károly, 
dr. Dobrovits Mátyás, Schmidt Károly Jenő, Pröhle Henrik, Kovács Sándor, 
dr. Daxer György; póttagokul: Rácz Vilmos, Okályi Adolf, b. Podmaniczky Pál, 
dr. Szelényi Ödön; c) a dunántúli egyházkerületi osztályba: dr. Berzsenyi Dezső, 
Farkas Mihály, Bancsó Antal, Stráner Vilmos, Scholz Ödön, dr. László Kálmán; 
póttagokul: Farkas Elemér, dr. Ajkay Béla, Ziermann Lajos, Károlyi Endre; d) a 
tiszai egyházkerületi osztályba: dr. Schmidt Gyula, dr. Brósz László, Francz 
Vilmos, Czékus László, dr. Szlávik Mátyás, Dómján Elek; póttagokul: Sziabey 
Mátyás, Szopkó Róbert, Draskóczy Lajos és Duszik Lajos; 

6. az alkotmány- és jogügyi bizottságba: a kerületi elnökségeken kívül: 
Medveczky Sándor, dr. Meskó László, Okolicsányi Gyula, dr. Kéler Zoltán, 
dr. Wagner Géza, Haviár Dániel, Berzsenyi Dezső, Trstyánszky Ferencz, Kosztolányi 
István, dr. Fischer Gyula, Terray Gyula, Händel Vilmos, Bakay Péter, Doleschal 
Lajos, Horváth-Sándor (paksi), Takács Elek, Materny Lajos; 

7. a pénzügyi bizottságba: a kerületi elnökségeken kívül: br. dr. Láng 
Lajos, Földváry Elemér, Osztroluczky Miklós, Radvány István, Münnich Kálmán, 
dr. Meskó László, Pranger József, br. Radvánszky Albert, dr. Liedemann Frigyes, 
Izsó Vincze, Sztehló Gerő, Gyürky Pál, Kovácsi Kálmán, Jánossy Lajos, Pröhle 
Henrik; 
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8. az egyetemes számvevőszékbe: Schönwiesner Kálmán, Barcza Géza és 15 
Radvány István helyeibe: Mihalovics Samu, Szentiványi József és Ajkay Béla; 

9. az egyetemes számvizsgáló bizottságba: Kovács Andor, Földváry 
Elemér, Gyürky Pál, Zsigmondy Géza; 

10. a Hrabovszky-alapítványi bizottságba 3 évi tartamra: elnökül: Bánó 
József és Scholtz] Gusztáv; tagokul: dr. Purgly Sándor, Majba Vilmos, Gobi 
Imre és Vetsey Aladár; 

11. a Hunfalvy-alapítványi bizottságba: dr. Zsigmondy Jenő és Scholtz 
Gusztáv elnöklete mellett: dr. Kéler Zoltán, Szántó Gyula, Gobi Imre, Wagner 
Géza, dr. Szelényi Aladár és Geduly Lajos; 

12. az egyetemes egyházi nyugdíj intézni bizottságba: br. Prónay Dezső 
és dr. Baltik Frigyes elnöklete alatt: a bányai egyházkerület részéről: Sztehló 
Koméi, Kaczián János; a dunáninneni egyházkerület részéről: Beniczky Árpád és 
Raab Károly; a dunántúli egyházkerület részéről: Ostffy Lajos és Izsó Vincze; a 
tiszai egyházkerület részéről: Szentiványi Árpád és Geduly Henrik; 

13. az egyetemes levéltári bizottságba: Sztehló Kornél és Scholtz Gusztáv 
elnöklete alatt: Kaczián János, Sárkány Béla és dr. Szigethy Lajos; 

14. az egyetemes adóalapi bizottságba: a) a bányai egyházkerületből: 
dr. Wagner Géza, Csipkay Károly, Wagner Gusztáv Adolf, Szeberényi Lajos (fóti) ; 
b) a dunáninnen ; egyházkerületből: dr. Kéler Zoltán, Ivánka István, Händel Vilmos, 
Bándy Endre; c) a dunántúli egyházkerületből: Varga Gyula, Szabó Kálmán, Radó 
Lajos, Berzsenyi Dezső; d) a tiszai egyházkerületből: Hevessy Bertalan, Kübecher 
Albert, Münnich Kálmán, Materny Lajos; 

15. a Luther-Otthont kezelő bizottságba: Scholtz Gusztáv püspök és 
Sztehló Kornél elnöklete alatt: Rácz László, Bendl Henrik, Zsigmondy Géza, 
dr. Zelenka Lajos, Francsek Imre, Raffay Sándor, dr. Kéler Zoltán, Peez Samu, 
Földváry Elemér, b. Radvánszky Antal, Szalay Sándor, Kaczián János, dr. Mágócsy 
Dietz Sándor, Gobi Imre, dr. Szelényi Aladár, dr. Scholtz Oszkár; 

16. az egyetemes énekügyi bizottságba: elnökül: Gyurátz Ferencz; 
alelnökül : Kapi Béla ; tagokul : Kapi Gyula, Payr Sándor, Kirchner Elek, Sántha 
Károly, Kovács Sándor, Frühwirth Sámuel, Schmidt K. Jenő, Csengey Gusztáv, 
ifj. Kapi Gyula, Kemény Lajos, Jeszenszky Károly, -Sztehló Gerő, Szauer Frigyes, 
Paulik János, Vietorisz József, Wolf József, Holéczy Zsigmond, Keviczky László; 

17. a selmeczbányai liczeumi főgimnázium kormányzó testületébe Frenyó 
Gyula helyébe Kiss István 1921. évig terjedő időtartamra; 

18. a lelkészsegélyezési alap-bizottságba: dr. Zsigmondy Jenő és Scholtz 
Gusztáv elnöklete alatt: Raffay Sándor, Gyürky Pál; 

19. az Űllői-úti házépítő bizottságba: dr. Zsigmondy Jenő és Scholtz 
Gusztáv elnöklete alatt: Sztehló Kornél, dr. Wagner Géza, dr. Kéler Zoltán, Kaczián 
János, Raffay Sándor, dr. Szelényi Aladár, dr. Scholtz Oszkár; 

20. a theol. fakultás ügyében kiküldött bizottságba: dr. Zsigmondy Jenő és 
Geduly Henrik elnöklete mellett: Scholtz Gusztáv, Kapi Béla, Beniczky Árpád, 
báró dr. Láng Lajos, Osztroluczky Miklós, dr. Polner Ödön, dr. Szelényi Aladár, 
Raffay Sándor, dr. Mikler Károly, Schmidt K. Jenő, Pröhle Henrik, dr. Dobrovits 
Mátyás és a három theologia igazgatói: Bancsó Antal, Mayer Endre, Kovács Sándor; 

21. az 1848: XX. t.-cz. végrehajtása kérdésében kiküldött bizottságba: 
elnökül: Szentiványi Árpád és Kapi Béla; tagokul: Kovácsi Kálmán, Raffay 
Sándor, dr. Kéler Zoltán, dr. Polner Ödön, Scholz Ödön, dr. Zergényi Jenő, 
dr. Meskó László, Fischer Miklós, Zsilinszky Mihály, Gyürky Pál, dr. Mikler 
Károly, dr. Szelényi Aladár, Kovács Andor, Homola István, Sztehló Kornél, 
Krug Lajos. 

16. (Sz.) Felvétetett folytatólag a lelkészek terménybeli járandósága megváltásának 
kérdése és olvastatnak a' kerületek nyilatkozatai, a melyek nyomán a jogügyi bizottság javas-
lata értelmében és figyelemmel a Scholtz Ödön lelkész által benyújtott határozati javaslatra — 

a közgyűlés a múltban történt terménybeli és egyéb szolgálmányi 
megváltások hatályának megszüntetését hatásköréhez tartozónak nem tartván, 
felhívja az egyházmegyei elnökségeket, hogy oly esetekben, a hol bármelyik fél 
a változott viszonyok folytán nagyobb mérvű károsodást szenved, igyekezzék a 
megállapodásnak az E. Á. 261. §-ára való tekintettel békés úton való revizióját 
keresztülvinni és esetleg ott, a hol a díjlevél értékét csökkentő megállapodások 
jöttek létre a híványok revizióját is eszközölni. A jövőre nézve a közgyűlés 
az E. A.-ban biztosított megválthatási jogot érintetlenül fenntartva, kimondja, 
hogy a végleges, állandó jellegű megváltást nem tartja czélirányosnak, hanem 
szükségesnek tartja, hogy a megváltás mindenkor csak az illető tisztviselőre 
bírjon kötelező erővel és legfeljebb öt - öt évre szóljon ; békés megegyezés 
hiányában a megváltási értéket az utolsó öt évi átlagos piaczi ár alapján az 



a 
22. egyházmegyék számvevőszékei állapítják meg. Egy-egy öt évi cziklus lejártával 

joga van bármely félnek vagyis az egyháznak éppúgy mint a lelkésznek a termé-
szetbeni szolgáltatásokra visszatérni. Ezek figyelembevételével a híványok az 
eredeti alakjukban tartandók fenn. 

Ugyanezen elvek irányadók a tanítók és kántorok terménybeii járandó-
ságainak esetleges megváltására is. 

1?. (Sz.) Olvastatik báró Solymossy Lajos egyházmegyei felügyelő alapítólevele, 
mely szerint egy felsőbb fokú evangélikus leánynevelő intézet létesítésére az egy. egyháznak 
50,000 koronát ajánl fel. 

Az egyetemes "gyűlés az alapítványt köszönettel elfogadja és felkéri a 
nemeslelkű alapítót, hogy az egyetemes szabályrendeletnek megtelelő alapítólevelet 
az egyetemes ügyész közbenjöttével kiállítani szíveskedjék. 

18. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerület felterjesztése, mely a m. kir. pénz-
ügyminiszternek 128903/914. sz. alatt a budapestvidéki m. kir. pénzügyigazgatósághoz 
intézett leiratában elfoglalt azon álláspontjában, hogy a rákospalotai egyház közgyűlési 
határozatával iskolai alapítványnak minősített és e czélra lekötött vagyon jövedelme után 
tőkekamatadó fizetését követeli, sérelmet lát fennforogni egyházunk alapítványi joga szem-
pontjából, annál is inkább mert az 1875:22. t.-cz. 2. §-ának 6. pontja szerint minden a 
nyilvános közoktatás czéljaira szolgáló tőkék kamatadómentességben- részesülnek és sehol 
sincs előírva, hogy ilyen tőkékről alapító levélnek kell kiállítva lenni. 

Az egyetemes közgyűlés, a panaszt magáévá teszi és a sérelem orvoslása 
végett felterjesztést intéz a m. kir. pénzügyminiszterhez, hogy elődje téves állás-
pontját revideálja. 

19. (Sz.) Olvastatik a dunántúli kerület felterjesztése a külső vathi egyház újabb 
sérelme tárgyában, mely szerint a községi iskola fenntartásához való hozzájárulás miatt meg-
adóztattak. 

Az egyetemes közgyűlés — mielőtt ez ügyben érdemileg intézkedne 
— felkéri a dunántúli püspök urat, hogy minden az ügyre vonatkozó, a tényállást 
felvilágosító iratot szerezze be és küldje fel az egy. ügyészhez. 

20. (Sz.) Olvastatik a dunántúli egyházkerületnek Antunovác egyház kérelmét 
pártoló felterjesztése, hogy az egyház által a hívek községi iskolai pótadója tárgyában 
1917 május 1-én a horvát bánhoz beadott kérelmének kedvező elintézését az egy. egyház 
sürgesse meg. 

Az egy. gyűlés az antunováci egyházat ért sérelem orvoslása tárgyában 
sürgető felterjesztést intéz a horvát bánhoz. 

21. (Sz.) A katonai lelkészi intézmény kérdésében olvastatik a m. évi közgyűlés 
22. pontjában elhatározott felterjesztésre a cs. és kir. hadügyminisztertől érkezett leirat, 
mely a kerületekkel már közöltetett és a bányai egyházkerület ezirányú felterjesztése. 

Az egyetemes. közgyűlés a maga részéről is megnyugvással veszi 
tudomásul, hogy a cs. és kir. hadügyminiszter a vallásegyenlőség elvének tisz-
teletben tartásával és a háborús évek tapasztalatai alapján a katonai lelkészet 
ügyét az illetékes egyházi hatóságok bevonásával rendezni kívánja és ezen esetre 
már most egy bizottságot küld ki, egyúttal újabb felterjesztést intéz a cs. és kir. 
hadügyminiszterhez, hogy az állandó katonai lelkészet felügyeletével megbízott 
katonai lelkészt egyúttal a frontszolgálatban levő lelkészek állandó -felügyeletével 
is bízza meg, hogy ezen vezetés és irányítás egyöntetű legyen, továbbá hogy 
egy központi szervet létesítsen, mely az összes katonai lelkészeket útbaigazítással 
és irányítással elláthassa, végül újból megsürgeti, hogy az összes hadtestparancs-
nokságoknál evangélikus tábori lelkészi állások létesíttessenek. 

A bizottságba Geduly Henrik püspök elnöklete mellett, Jánossy Lajos, 
dr. Mikler Károly, dr. Schmidt K. Jenő és Wagner G. Adolfot választja meg. 

22. (Sz.) A délutáni folytatólagos ülésen egy. felügyelő elnöki előterjesztésképen 
bejelenti az egy. felügyelői állásról való lemondását, miután érzi, hogy a korral járó fogyat-
kozás és egészségi állapota képtelenné teszik arra, hogy ezen állását úgy töltse be, mint 
azt ő kötelességének tartja és kívánja, — de készségét jelenti ki, hogy az új felügyelő 
beigtatásáig hivatalát tovább viseli és továbbra is tőle telhetően ellátja. 

Miután a Szentiványi Árpád, dr. Berzsenyi Jenő, dr. Baltik Frigyes, dr. Zsigmondy 
Zenő, Beniczky Árpád, Kapi Béla, Scholtz Gusztáv, Raffay Sándor és dr. Szelényi Aladár 
által kifejezett általános bizalom és őszinte marasztalás daczára egyetemes felügyelő 
elhatározása mellett viszavonhatatlanul megmaradt, 

az egy. gyűlés az ezen váratlan kérdés feletti határozathozatalt a más-
napi ülés első tárgyául tűzi ki. 
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23. (Sz.) Olvastatik a rfauít évi jegyzőkönyv 28. pontja kapcsán a gyermek- 23—25. 
menhelybeli gyermekek temetési fuvarköltségei megtérítése tárgyában intézett felterjesztésre 
a belügyminiszter úrtól 183766/916. XII. fő. szám alatt érkezett leirat, a melyben kéri a 
lelkészeket és tanítókat, hogy ily temetéseknél fuvarköltséget ne számítsanak, mégis kivé^ 
teles nagy távolságok resetében hajlandó a fuvarköltséget esetről esetre hozzá beadott 
kérelemre az illető menhely-pénztárból folyósítani. 

Az egyetemes közgyálés a leiratot megnyugvással veszi tudomásul. 

24. (Sz.) A theol. fakultás ügyében kiküldött bizottság jelenti, hogy a mult évi 
közgyűlésnek 31. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozatának eleget téve a régebbi fel-
terjesztésre adandó választ a v. és k. miniszternél megsürgette, ki f. évi május 16-án 
162032/916. IV. sz. alatt kelt leiratával végre állást foglalt és késznek nyilatkozott oly 
irányú tárgyalásba bocsátkozni, mely a fakultás megvalósítására és annak megállapítására 
vonatkozik, hogy a fakultás mikép kapcsolódjék be valamely meglevő egyetembe és mily 
viszonyban legyen egyházunkkal ; a székhely kérdésében való nyilatkozást csak ezek meg-
állapítása utánra tartotta fenn. Az időközben beállott kormány változás az ügyet annyiban 
előbbre vitte, hogy az ú j v. és k. miniszter a szükséges előzetes tárgyalásokba bocsátkozott 
és ezek vezetésével 92908/917. sz. leiratával dr. Tóth Lajos v. és k. miniszteri tanácsost 
bízta meg oly irányban, hogy egy esetleg az állam által felállítandó és valamely állami 
egyetembe szervesen bekapcsolt ág. hitv. ev. theologiai fakultásnak szervezésére vonat-
kozó tárgyalásokban részt vegyen. A bizottság kebeléből kiküldött szűkebb bizottság ezen 
tárgyalást meg is tartotta és ez alkalommal következő irányelveket és kívánalmakat állított fel : 

a) az ev. theol. fakultás vagy a pozsonyi vagy a budapesti egyetembe kapcsol-
tassák be ; 

b) az ev. egy. egyház a fakultás fenntartásához hasonló hozzájárulást ajánl fel, 
mint a református egyház a debreczeni egyetemen, vagyis rendes tanszékenként 10,000 kor., 
rendkívüli tanszékenként 7000 kor. évi hozzájárulást; 

c) a fakultás paritásos legyen a többi fakultással ; 
d) a fakultáson 8 tanszék állíttassék fel, a melyből esetleg kettő rendkívüli lehet ; 
e) a tanerők kinevezése épp Oly alapon történjék, mint a debreczeni református 

fakultáson ; 
/ ) az első alakításnál a feloszlatandó pozsonyi és soproni theol. akadémiák erre 

alkalmas tanerői elsősorban vétessenek figyelembe. 
Egyúttal azon kérelmet terjesztette elő a bizottság, hogy, tekintettel a folyó évnek 

jubiláris voltára kedvező elhatározását a miniszter úr a közgyűlés előtt hozza még egy-
házunk tudomására, mely kérelem azonban nem teljesült, mert a miniszter úr már okt. 
9-én 156726/917. sz. a kelt leiratával értesített, hogy az egyház kívánságának jogosságát 
elismeri ugyan, de miután a fakultás létesítése más nagyfontosságú és nagyérdekű 
ügyekkel kapcsolatos, nincs abban a helyzetben, hogy a keresztülvitel módozatára nézve 
a kért terminusig végérvényes állást foglalhasson. 

A közgyűlés a bizottság ténykedését helyeslőleg veszi tádomásul és 
úgy a felállított irányelveket, mint a kötelezett hozzájárulást a maga részéről 
jóváhagyja és habár sajnálja, hogy a fakultás felállítását nem kapcsolhatja bele 
a jubiláris alkotások közzé, reméli, hogy a kérdés mielőbb dűlőre fog jutni és 
felhatalmazván a bizottságot a tárgyalások további vitelére, utasítja, hogy a tárgya-
lások fonalát mielőbb vegye fel. Tudomásul veszi a közgyűlés a dunáninneni kerület 
és a pozsonyi egyház ^nyilatkozatait, hogy a fakultásnak a pozsonyi egyetembe 
való bekapcsolása esetére anyagi hozzájárulást is helyeztek kilátásba. 

25 . (Sz.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerület felterjesztése, melylyel bemutatja 
a dunamelléki református egyházkerület által a nagygerezsdi e g y e z s é g felbontása folytán 
tett intézkedéseket, melyek a testvéries együttérzésből erednek. Miután a szerződésen kívüli 
állapot a mi részünkről is s zükséges sé teszi , h o g y egy újabb m e g e g y e z é s létesítéséig az 
egyházak irányítást nyerjenek, 

a közgyű lé s a következő irányelveket állítja fel : 
1. Ugyanazon városban vagy községben fennálló evangélikus és refor-

mátus egyházak lelkészei egymás helyett kölcsönös megegyezéssel úgy mint 
eddig, ezentúl is eljárhatnak, de a kölcsönös helyettesítés kötelessége reájuk 
nézve nem áll fenn. 

2. Az egyesült leány- és anyaegyházak jogviszonyát különösen ott, 
hol az egyesülést mindkét egyház főhatóságai által jóváhagyott szerződés szabá-
lyozza, a nagygerezsdi egyezség felbontása nem érinti. 

E külön szerződések azonban szintén felbonthatók, de az egyesültség 
megszüntetése csak a külön szerződésben körülírt módon, ily rendelkezés hiányá-
ban pedig a nagygerezsdi egyezség II. részében megállapított módon történhetik. 

3 Az eddig csatlakozási v i szonyban volt hívek lelkigondozása tekinte-
t ében kijelenti a közgyűlés , h o g y a csatlakozási v i szony, ha a hívek és elöljáróság 

3» 
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29. egymással békességben vannak, továbbra is fenntartassék. Az eddig mivelünk 
csatlakozási viszonyban volt s ebben megmaradni kívánó reformátusok gondo-
zása lelkészeinknek továbbra is kötelessége marad. A testvéregyházhoz csatlakozott 
evangélikus híveknek e viszonyban való megmaradása továbbra is megengedtetik. 

Hol híveinknek e módon való gondozása nem lehetséges, vagy nem 
megfelelő, ott, ha azt a lélekszám és egyéb körölmények megengedik és kívá-
natossá teszik, evangélikus fiókegyházközség alakítandó s ez ' a legközelebbi 
anyaegyházunk lelkészének gondozása alá helyezendő. Ha a fiókegyházzá tömö-
rítésének nincsenek meg az előfeltételei, a hívek mint szórványbeli hívek helye-
zendők az illetékes evangélikus lelkész gondozása alá. 

4. A szórványokban lakó evangélikusok lelki gondozásának nagy fontos-
ságát kiemelve, és ezt a munkát az anyaegyházak lelkészeinek figyelmébe ajánlva, 
a közgyűlés e tekintetben a nagygerezsdi egyezség felbontásával kapcsolatban 
különleges intézkedés szükségét nem látja. 

5. A kölcsönös hitoktatás, továbbá a köztartásokban való ellátási díjak, 
végül az ösztöndíjjogosultság tekintetében mindaddig, míg a testvéregyház részéről 
növendékeink hasonló elbánásban részesíttetnek, a viszonosságnak megfelelő 
jelenlegi állapot tartandó fenn. 

Minden olyan helyen azonban, hol a református lelkész részéről gyer-
mekeinknek eddig végzett vallásoktatása megtagadtatnék, vagy az nem volna 
kielégítő, a megfelelő vallásoktatásról való gondoskodás az illetékes evangélikus 
anyaegyház kötelessége. A vallásoktatásnak külön szerződésekkel való rendezését 
is szívesen látja a közgyűlés, ilyen szerződések azonban jóváhagyás alá terjesztendők. 

2(>. (B.) A pozsonyi theol. akadémiának nagybizottsága beterjeszti jelentését, mely 
szerint a vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Masznyik Endre igazgatót, az újszövetségi 
exegetikai s szisztematikai theologia tanárát 35 évi szolgálat után 1917 szept. 1-vel kezdődő 
hatálylyal nyugalomba helyezte. A nagybizottság a megüresedett tanszéket a theol. fakultás 
szervezésére vonatkozó tárgyalásokra való tad^intettel egyelőre nem töltötte be s a munkát 
helyettesítés útján látja el a tanári kar. Igazgatóvá a nagybizottság az 1917/20 hároméves 
cziklusra Kovács Sándor nyilv. r. tanárt választotta meg, a ki hivatalát átvette s az 1917/18. 
tanévet megnyitotta. A nagybizottság az igazgatóváltozás alkalmából elrendelte, hogy az 
akadémia felszereléséről, a könyvtárról új leltár készíttessék s az akadémia értékei az Első 
Magyar Általános Biztosító-Társaságnál biztosíttassanak. A határozat végrehajtásával a kis-
bizottságot bízza meg. 

Az egyetemes közgyűlés a nagybizottság intézkedéseit tudomásul veszi és 
jóváhagyja. ' v 

27. (B.) A nagybizottság jelenti, hogy a theol. akadémiai tanárok után kirótt állami 
nyugdíj illetékeket 1917. évi április hó 1-én a pozsonyi kir. adóhivatalba az akad. pénztár 
befizette. A befizetett illetékek összege 78,438 kor. 48 fill., a miből az egyetemes pénztárt 
terheli 34,252 kor. 75 fill., az egyetemes nyugdíjintézetet visszatérítésképen 29,196 kor. 79 fill., 
a theol. akad. pénztárt 1992 kor. 70 fill., a theol. akad. tanári segélyintézetet 9827 kor. 34 fill., 
az egyes tanárokat 3168 kor. 90 fill. A befizetés eszközlésére az egyetemes felügyelő úr az 
egyetemes pénztárból 71,515 kor. 72 fillért utalványozott, a miből 8066 korona 18 fillér 
visszautaltatott az egyetemes pénztárba. A nagybizottság a tanárok nyugdíjügyének ellen-
őrzésével s a határozatok végrehajtásával a kisbizottságot bízza meg, a melynek elnökét 
felhatalmazta a nyugdíjügyi beadványoknak a fenntartó nevében való aláírására. Az elszá-
molást a kisbizottság az egyetemes pénzügyi bizottság elé terjesztette. 

* Az egyetemes közgyűlés a jelentést a végleges elszámolás fenntartásával 
tudomásul veszi s az egyetemes felügyelő, valamint a nagybizottság intézkedéseit 
jóváhagyja. 

28. (B.) Ugyanazon jelentés szerint a pozsonyi theologiai akadémián az 1917/18. 
évre 49 nyilvános rendes hallgató iratkozott be, a kik közül harcztéri katonai szolgálatot 
teljesít 12, betegápoló 5. A tanév ünnepélyes megnyitása szeptember 17-én a pozsonyi 
egyetem képviseletének jelenlétében ment végbe, az istentisztelet pedig közös volt. A nagy-
bizottság megbízta a tanári kart, hogy a katonai alkalmazásban levő theologusok tanul-
mányainak kiegészítése végett egy szünidei póttanfolyamnak tervét készítse el és a kis-
bizottság útján terjeszsze fel. 

Az egyetemes közgyűlés helyeslő tudomásul veszi. 

29. (B.) Ugyanazon jelentés szerint a nagybizottság beterjeszti az akadémia 1916. évi 
számadását, mely szerint a pénztári maradvány 1208 korona 56 fillér. A bizottság a számadást 
rendben találta s ez alapon a pénztárkezelő tisztviselők részére a felmentés megadását 
javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés az akadémia 1916. évi számadásáról szóló 
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jelentést tudomásul veszi s annak alapján a pénztárkezelő tisztviselőknek a fel- 21)—35. 
mentést á szokásos fenntartással megadja. 

30. (B.) A theol. akad. tanári, nyugdíjalap 1916. évi számadása szerint az 1915. évi 
áthozatallal együtt a bevétel 46,967 korona 12 fillér, a kiadás 280 korona, à vagyonállomány 
1916 végén 46,687 korona 12 fillér. A számadás rendben van s a nagybizottság a felmentés 
megadását javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a nyugdíjalap 
pénztárosának a felmentést a szokásos fenntartással megadja. 

31. (B.) A Theologusok Otthonának 1916. évi számadása 14,694 korona 51 fill, 
bevételt, 14,627 korona 44 fillér kiadást tüntet fel, a maradvány tehát 67 korona 07 fillér. 
A vagyon állása az 1916. év végén 67,431 korona 83 fillér; az évi gyarapodás 1192 korona 
85 fillér, mely az alaptőkére szánt adományokból ered. Az ingyenes helyek száma 26. 
Az Otthon számadását és vagyonkimutatását a kiküldött számvizsgáló bizottság rendben 
találta és a felügyelő részére a felmentés megadását javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az Otthon 
felügyelőjének a felmentvényt a szokásos fenntartással megadja. 

32. (B.) Ugyanazon jelentésben az akad. nagybizottság az akadémiának 1918. évre 
szóló költségvetését a következő tételekben ajánlja elfogadásra: 

A) F e d e z e t : Egyet, theol. alapból 3754 kor. Busbak Adám-alapból 160 kor. 
Kerületi járulékok 2700 kor. Pozsonyi egyház járuléka 6200 kor. Zelenay-alapból 1000 kor. 
Zsefrènyí-alapboFoOü kor. Tálffy-alapítványból 1600 kor. Reischel-alapítványból 3000 kor. 
Reischel-tartalékalapból 500 kor. Tandíj 2200 kor. A pozsonyi 28,000 kor. nyugdíjalap 
jövedelme (4°/,,) 1120 kor. Pénztári maradvány 1916. évről 600 kor. Egyetemes egyház 
fizetéskiegészítési alapjából 15,400 kor. Egyetemes egyház pénztárából 17,862 kor. 66 fill. 
Helyettesítési díjakra a betöltetlen tanszék és az ó-szövetségi tanszék javadalmából 1600 kor. 
Összesen: 57,896 kor. 66 fill. 

B) S z ü k s é g l e t : Rendes tanárok fizetése 24,800 kor. Betöltetlen tanszék 5600 kor. 
Rendes tanárok korpótléka 5333 kor. 33 fill. Betöltetlen tanszék korpótléka 1200 kor. Lakás-
bérek 9000 kor. Gyakorlati tanszék 1000 kor. Igazgató tiszteletdíja 600 kor. Nagybiz. 
jegyző 60 kor. Tanári kari jegyző 100 kor. Könyvtáros 200 kor. Levéltáros 50 kor. Énektanítás 
300 kor. Német nyelv tanítása 400 kor. Tót nyelv tanítása 400 kor. Helyettesítési díjak 1600 
kor. Nyugdíjintézeti fenntartói járulék (7%) 2520 kor. Szolga bére 880 kor. Könyvtárra 1000 
kor. Szertárra 200 kor. Fűtés, világítás 1200 kor. Felszerelés kiegészítése 300 kor, Vegyes 
és előre nem látott kiadások 1099 kor. 33 fill. Összesen: 57896 kor. 66 fill. 

Az egyet, közgyűlés ezt a költségvetést elfogadja és jóváhagyja. 

33. (B.) A nagybizottság a theol. akad. kisbizottságnak azon kérését terjeszti az 
egyetemes közgyűlés elé, hogy, tekintve a theol. tanároknak a háború okozta drágasággal 
való súlyos küzködését, engedje meg, hogy a betöltetlen tanszék javadalma, a szükséges 
helyettesítési díjak levonásával, a működő tanároknak az üresedés tartama alatt hadi drágasági 
segélyképen kiutaltassék. A nagybizottság azon pótlással ajánlja a kérelem teljesítését, hogy 
a gyakorlati theol. tanszék számára 800 kor., az akad. énektanító számára 300 kor. ugyanezen 
összegből levonassék, a fennmaradó Összeg pedig a működő tanárok között az alapfizetés 
arányában osztassék fel s havi részletekben folyósíttassék. 

Az egyetemes közgyűlés a kérelmet teljesíti s a határozat végrehajtását, az 
összeg pontos elosztását a kisbizottságra bízza. 

34. (B.) U. a. jelentésben az akad. nagybizottság â theol. Otthon 1918. évi 
költségvetését a következő tételekben ajánlja elfogadásra : 

.4) F e d e z e t . Alaptőke kamatja 1600 kor. Alapítványok jövedelme 1554 kor. 
Saálláspénzből 1200 kor. Évi járulékok 7540 kor. Adományok 700 kor. Segélyek 200 kor. 
Felvételi díjak 200 kor. Vegyes bevételek 706 kor. Összesen 13,700 kor. 

B) S z ü k s é g l e t : Felügyelő tanárnak 1000 kor. Orvosnak 150 kor. Szolga 
bére 880 kor. Házbér 3160 kor. Fűtés 1200 kor. Világítás 350 kor. Felszerelés, javítás, 
pótlás 300 kor. Könyvtár 300 kor. Nyomtatványok 500 kor. Jutalmak 100 kor. Vacsora-
pénz 3900 kor. Tandíjsegély 660 kor. Nyugdíjalapi járulék 160 kor. Vegyes és előre nem 
látott kiadások 1040 kor. Összesen: 13,700 kor. 

Az egyet, közgyűlés ezt a költségvetést elfogadja és jóváhagyja. 

35. (B.) Az akad. nagybizottság jelenti, hogy néhai Lőrincsék János csalli lelkész 
gyermekei nagyatyjuk s atyjuk értékes könyvtárát az akadémiának ajándékozták ; Törteli 
Lajos, csász. és kir. katonai lelkész, az akadémia egykori növendéke a doberdói prot. 
templom szép oltárképét ajándékozta az akadémiának, s 100 kor. reformácziói jubileumi 
pályadíjat tűzött ki az ifjúság számára. 
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38. Az egyetemes közgyűlés az adományozóknak az értékes adományért 
köszönetét nyilvánítja. 

36. (B) A nagybizottság jelenti, hogy özv. Toperczer Károlyné Andrae Emilia, 
az akadémia áldott jótevője elhunyt s javasolja, hogy emléke az egyet, gyűlés jegyző-
könyvében megörökíttessék. 

Az egyetemes közgyűlés a javaslatot elfogadja s özv. ToperCzer Károlyné 
emlékét jegyzőkönyvében megörökíti. 

37. (B.) A nagybizottság jelenti, hogy özv. Schultz Jenőné Kovács Berta, 
gyomai lakos végrendeletében 1000 koronát hagyományozott az akadémiának. A hagyatéki 
eljárás folyamatban van. Ezzel kapcsolatban a nagybizottság a kisbizottság javaslatára 
Sziklai Ottó bizottsági tagot az akadémia helyi jogtanácsosául választotta meg. 

Az egyetemes közgyűlés úgy a hagyományra, mint a Sziklay Ottó jog-
tanácsossá választására vonatkozó jelentést tudomásul veszi. 

38. (Sz.) Olvastatott a számvizsgálóbizottság jelentése, mely szerint az egyetemes 
egyház 1916. évi pénztári számadása, valamint az ezekből a számvevőszék által összeállított 
kimutatásokösszehasonlíttatván,utóbbiak teljesen megegyezőnek találtattak; továbbá jelenti a 
bizottság, hogy az egyetemes pénztár által a fenti évekről vezetett zárszámadásokat tételről 
tételre megvizsgálta, az értékpapirállományt a magyar földhitelintézet kimutatásával össze-
hasonlította, azokat rendben találta és az eredményt az alábbi kimutatásokban állapította meg : 

Az egyetemes evang. egyház 1916. évi zárszámadása. 

Közigazgatási számla. 

Bevétel : 

Mult évi maradvány 
Államsegély . . . 
Lelkészi korpótlékokra államsegély . . 
Kerületek járulékai a theol. akadémiákra 
A kerületek rendkívüli államsegélyéből . 
Eladott nyomtatványokért 
Alapítványok kezelési járuléka . . . . 
Hrabovszky Zsigmond-alapítványtól . 
Üllői-úti 24. sz. ház kezelési szlától . . 
Kamatokból > . 
Theol. ak. tanárok háb. segélyére államtól 
Lelkészek háborús segélyezésére . 
Perköltség megtérítése 
Illeték egyenérték megtérítése . . . . 
Tankönyvbírálati díjak 

Összesen . 

Kiadás : 
Egyetemes tisztviselők díjazására . . . 
Lelkészek korpótlékára . . . . . . 
Rendes évi segélyekre • 
Rendkívüli segélyekre . . . . . . 
dr. Baltik Frigyes püspök úti átalánya . 
Útiköltségek és napidíjakra 
Zsinati költség 
Légszeszfogy. üllői-úti hiv. helyiségben 
Villamvilágítás „ „ 
Nyomtatványok 
Kifizetett illeték-egyenérték 
Vegyes kiadások és tankönyvbírálat . . 
Pozsonyi theol. akad. folyószámla . . 
Lelkészsegélyezési alapnak 
Egyet, egyházi tartalékalapnak . . . . 
Maradvány új számlára 

Összesen . 

1917 jan. 1. Mult évi maradvány . . 

202,200 kor. — fill. 
202,200 » . 

171,821 » 49 
24,290 » — 

37,616 » — 

41 93 
1,117 » 85 

972 » 10 
3,290 H 11 

17,418 » 44 
7,524 — 

125,000 n — 

96 » — 

10,307 » 74 
80 V — 

803,975 kor. 66 fill. 

13,833 kor. 60 fill. 
185,284 » 96 » 
132,733 » 65 » 
161,924 n — V 

1,000 » — • » 

6,133 n 95 » 
7,401 » 56 n 

725 » 12 n 
335 » 34 » 

278 W 50 » 
11,377 » 20 • » 
2,130 n 10 n 

431 » 67 » 
70,000 — » 

8,186 » 01 » 
202,200 » — jt 
803,975 kor. 66 fill. 

202,200 kor. — Uli, 



1. Az egyetemes egyház szabad rendelkezési tökéi. 

Egyetemes egyház, tőkéje 84,463 kor. 58 fill> 
Bauhofer György-alapítvány . . . . 302 „ 62 „ 
br. Prónay Gábor régibb alapítv. . . . 840 „ — „ 
b. Prónay Dezső b. P. G. emlékére tett alapítv. 4,000 „ — „ 

Összesen 89,606 kor. 20 fill. 

E l v a n h e l y e z v e : 

47,% m. orsz. közp. tkp. záloglev. . . 1,000 kor. — fill-
67o-os hadikölcsön 5 , 0 0 0 „ — „ 
Takarékpénztárban 460 „ 67 „ 
Üllői-úti 24. sz. bérház értékének 7io rész 83,145 „ 53 „ 

Összesen 89,606 kor. 20 fill. 

2. Egyetemes egyház tartalékalapja. 

Mult évi maradvány 111,957 kor. 93 fill. 
Közigazg. számlától 1916. é. felesleg . 8,186 „ 01 „ 

Összesen 120,143 kor. 94 fill. 

E l h e l y e z v e : 

57 27o-os (hadikölcsön 111,600 kor. — fill. 
Takarékpénztárban 4,135 „ 04 „ 
Egyetemes koráikönyvre 4,408 „ 90 „ 

Összesen 120.143~köí\ 94 fill. 

3. Gr. Teleky-Róth Johanna-alapítvány folyószámla. 

Bevétel : 

báró Prónay Dezső adománya . . . . 130 kor. — fill. 
Kamatjövedelem 3,984 „ 41 „ 

Összesen . 4,114 kor. 41 fill. 

Kiadás : 
Ösztöndíjakra 65 koronával . . . . 4,030 kor. — fill. 
Maradvány új számlára 84 „ 41 „ 

Összesen . 4,114 kor. 41 fill. 

Gróf Teleky-Róth Johanna-alapítvány tartalékalapja. 

67o-os hadikölcsön 2 4 , 2 0 0 kor. — fill. 
47*% -os kisbirt. orsz. földhitelint. zálogl. 6,000 „ — „ 
47v7o egyes, bpesti fővárosi takp. „ . 12,200 „ — „ 
4 7 o magy. földhitelint. korona „ . 4 4 , 0 0 0 „ — „ 
4 7 a 7 o „ „ „ „ . 2 , 0 0 0 „ — „ 

47o „ „ talajjav. „ . 2,600 „ — „ 
Takarékpénztárban 146 „ 30 „ 

Összesen . 9 1 , 1 4 6 kor. 3 0 fill. 

4. A pozsonyi egyetemes theol. akadémia folyószámlája. 

Bevétel : 
Kamatjövedelem 1,537 kor. 27 fill. 
Üllői-úti 24. sz. ház jöv. Vio rész . . 1,645 „ 06 „ 
Közigazgatási számlától 431 „ 67 „ 

Összesen . 3,614 kor. — fill. 

23 

as . 

89,606 kor. 20 fill. 

120,143 kor. 94 fill. 

91,146 kor. 30 fill. 

Kiadás : 
A theol. akadémia pénztárának 3,614 kor. — fill. 
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38. pozsonyi egyetemes theol. akadémia tökéje. 

E l h e l y e z v e : 
6%-os hadikölcsön 
4V//0-OS kisbirt. çrsz. földhitelint. zálogl 
472%-OS jelzáloghitelbank „ 
473% központi takarékp. „ 
4VÍ0 /O-OS egy. bp. főv. takp. 
4%-os földhitelint. kor. „ 
4%-os „ talaj jav. 
Üllői-úti 24. sz. ház 710 része . . . 
Takarékpénztárban 

Összesen 

Egyetemes közalap folyószámlája. 

Bevétel 
Mult évi maradvány . . . . 

1,500 kor. 
6,000 „ 
4,000 „ 
2,000 „ 
2,200 „ 

18,200 „ 
2,000 „ 

41,572 „ 
7 „ 

fill. 

76 
63 

77,480 kor. 39 fill. 77,480 kor. 39 fill. 

Államsegélyből 
Az 1916. évi közalapadóból 
Kamatjövedelem 
Üllői-úti ház számlájától 7,0 rész 

Összesen 

Kiadás 
A bányai egyházkerületnek 31,400 kor. — 
A dunáninneni „ . . . . 26,400 •> 

A dunántúli 1 „ . . . . 27,700 » 
A tiszai „ . . . . 26,400 r> 

Kegydíjalapnak 12,000 » 

A Luthertársaságnak 3,000 11 

Pozsonyi diakonissza-intézetnek . . . 3,000 » 
Egyetemes közalap tőkeszámlának 20%-a 33,381 „ 67 
Postaköltség 36 „ 70 
Maradvány új számlára 127,149 „ 54 

Összesen 

1917 jan. 1. Mult évi maradvány 

Egyetemes közalap tőkeszámlája. 

Bevétel : 
Mult évi tőkemaradvány 
Egyet, közalap folyószámlától . . . 

Összesén 
E l h e l y e z v e : 

6%-os hadikölcsön 
572°/0-OS hadikölcsön 
47s7o egyes. bp. főv. takp. zálogl. . 
4% magy. földhitelint. korona zálogl. 
4% orsz. közp. takp. „ 
472% magy. földhit. kor. „ 
4% magy. földhitelint. talajjav. „ 
Üllői-úti 24. sz. ház 7,0 „ 
Takarékpénztárban 

123,572 kor. 12 fill. 
100,000 „ — „ 
44,883 „ 75 „ 
17,076^ ,, 87 „ 
4,395 „ 17 „ 

290,467 kor. 91 fill. 

fill. 

290,467 kor. 91 fill. 

127,149 kor. 54 fill. 

403,321 kor. 73 fill. 
33,381 „ 67 „ 

436,703 kor. 49 fill. 436,703 kor. 40 fill. 

96,000 kor. 
33,300 „ 
12,000 „ 

136,200 „ 
21,000 „ 

4,000 „ 
6,000 „ 

124,718 „ 
3,485 „ 

fill. 

28 
12 

Összesen 

6. Egyetemes nyugdíjintézet folyószámlája. 

Bevétel : 
Kerületek járulékai 
Államsegélyből 
Kamatjövedelem 
Üllői-úti 24. sz. ház kezelési számlától 

Összesen 

436,703 kor. 40 fill. 

126,199 kor. 94 fill. 
415,000 „ — 
189,424 „ 60 „ 

14,570 „ 60 „ 
745,195 kor. 14 fill. 
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Kiadás 

Gyürky Pál ügyvivőnek . . 
Bendl Henrik pénztárosnak 
Liedemann Rezső ellenőrnek « 
Útiköltségek . . 
Postadíjak 
Pénztári könyv 
Az eperjesi theol. jár. tanári nyugdíjalapra 
Közigazg. számlának illetékegyenértékért 
Kifizetett nyugdíjak . . 
Tőkeszámlának mint tőkegyarapodás 

Összesen . 

38. 
3,480 kor. —i 

800 
400 — 

929 „ 80 
640 „ 96 

10 „ 40 
40,942 » -
10,041 „ 52 

409,995 „ 13 
277,955 „ 31 

fill. 

745,195 kor. 14 fill. 

Egyetemes nyugdíjintézet tőkeszámla. 

Bevétel : 

Mult évi maradvány . . . 
A nyugdíjint. folyószámlától 

4.017,115 kor. 51 fill. 
277,955 „ 31 „ 

Összesen . 4.295,070 kor. 82 fill. 4.295,070 kor. 82 fill. 

El h e l y e z v e : 
6%-os hadikölcsön 800,000 kor. — 

57//o-os hadikölcsön 90,000 „ — 

4V/o magyar jelzálog hitelbank zálogl.. 4,400 „ — 

5% kisbirt. orsz. földhitelint. „ 133,000 „ — 

472% „ „ „ „ 412,000 „ 
4V2% egyes. bp. főv. takarékpénzt. „ 704,800 „ — 

4 /0"OS „ „ 5, ,, „ 2,000 „ — 

4% magy. földhitelint. korona \ „ 1.298,000 „ — 

472°/o-OS magy. földhitelint. korona „ 114,400 „ — 

4% m. földhitelint. talajjav. „ 88,800 „ — 

472% m. orsz. közp. takarékpénzt. „ 50,000 „ — 

472% m. ált. takarékp. „ 50,000 „ — 

5% kisbirt. orsz. földhit. alap. okirat 150,000 „ — 

Üllői-úti 24. sz. bérház értéke ®/io része 124,718 „ 28 
Szentkirályi-u. 51. sz. ház épít. költs. 240,885 „ 88 
Takarékpénztárban 32,066 „ 66 

Összesen . 4.295,070 kor. 82 fill. 

7. Kegy díj alap. 
Bevétel : 

Mult évi maradvány 9,618 kor. 70 fill. 
Egyetemes közalap folyószámlától . . 12,000 „ — „ 
Kamatjövedelem - 346 „ 28 „ 

Összesen 21,965 kor. 07 fill. 

Kiadás : 
Kiűzetett kegydíjak 12,430 kor. — fill. 
Maradvány ú j számlára . . . . . . 9,535 „ 07 „ 

Összesen 21,965 kor. 07 fill! 9,535 kor. 07 fill. 

8. Zelenay Gedeon-alapítvány. 

Bevétel : 
Mult évi tőkemaradvány 24,486 kor. 11 fill. 
Kamatjövedelem 1,005 „ 30 „ 

Összesen 25,491 kor. 41 fill". 

Kiadás : 
A pozsonyi theol. akadémiának . . . 1,000 kor. — fill. 
Tőkemaradvány 24,491 „ 41 

Összesen . 25,491 kor. 41 fill. 
4 



1917 jan. 1. Mult évi tőkemaradvány . 

E l h e l y e z v e : 
4Va% egy. bp. főv. tkptr. zálogl 
472°/O magy. orsz. közp. takp. zálogl. 
4 7 2 7 O kisbirt. orsz. földhit. 
47o magy. földhitelint. korona „ 
4 7 2 7 O magy. földhitelint. „ 
Takarékpénztárban 

Összesen 

9. Szinovitz Lajos-alapítvány. 

Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány 
Kamatjövedelem 
Üllői-úti 24. sz. ház kezelési szlától 

Összesen . 

600 kor. fill. 
2,400 » — n 
2,000 » — « 

18,800 n — 71 
400 » — 

291 41 „ 
24,491 kor. 41 fill. 

191,300 kor. 65 fill. 
7,420 „ 61 „ 
1,645 „ 06 „ 

200,366 kor. 32 fill. 

Kiadás : 

Közigazgatási számlának 543 kor. 86 fill. 
Tőkemaradvány 199,822 „ 46 „ 

Összesen . 200,366 kor. 32 fill. 

E l h e l y e z v e : 

Jurenák József vételár-hátraléka . . . 32,000 kor. — fill. 
67o-os hadikölcsön 21,000 „ — „ 
5727o-os hadikölcsön 7,000 „ — „ 
472°/O magy. orsz. közp. takp. záloglevél 27,000 — „ 
57o kisbirt. Orsz* földhitelint. „ 2,000 „ — „ 
470 magy. földhitelint. talajjav. „ 2,000 „ — „ 
47o magy. földhitelint. korona „ 17,400 „ — „ 
472°/o » „ » j, 4,200 „ „ 
47a'% egyes, bpesti főv. takp. „ 7,000 „ — „ 
4b/0 egyes, bpesti főv. takp. „ 30,000 „ — „ 
Üllői-úti 24. sz. ház értékének 7io r. . 41,572 „ 76 „ 
Takarékpénztárban 8,649 „ 70 „ 

Összesen . 199,822 kor. 46 fill. 

10. Eöry Sándor-alapítvány. 

Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány 101,054 kor. 05 fill. 
Kamatjövedelem 4,247 „ 16 „ 

Összesen . 105,301 kor. 21 fill. 

Kiadás : 

Luther-Otthonnak 4,247 kor. 16 fill. 
Tőkemaradvány 101,054 „• 05 „ 

Összesen . 105,301 kor. 21 fill. 

E l h e l y e z v e : 

4 7 2 ° / o egyes. bp. főv. tp. zálogl. . . . 
47o egyes. bp. főv. takp. zálogl. . . 
47. magy. földhitelint. korona zálogl. 
4 7 a 7 o kisbirt. orsz. földhitelint. zálogl. 
47a7o magy. orsz. közp. takp. zálogl. 
Takarékpénztárban 

Összesen 

6,000 kor. -
30,000 „ — 
30,000 „ — 
34,000 „ — 

1,000 „ — 
54 „ 05 

fill. 

101,054 kor. 05 fill. 

24,491 kor. 41 fill. 

199,822 kor. 32 fill. 

101,054 kor. 05 fill. 
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1 1. Lissovényt László-alapítvány. 

Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány 4,402 kor. 85 fill. 
Kamatjövedelem 213 „ 44 „ 

Összesen 4,616 kor. 29 fill. 

Kiadás : 

Közigazg. számlának kezelésért . . . 12 kor. 88 fill. 
Tőkemaradvány 4,603 M ^ 1 » 

Összesen 4,616 kor. 29 fill. 4,603 kor. 41. fill. 

E l h e l y e z v e : 

6%-os hadikölcsön . 600 kor. — fill. 
57-2%-os hadikölcsön . . . . . . . 200 „ — „ 
472% egyesült bp. főv. takarékp. zálogl. 1,400 » » 
4°/o magy. földhitelint. korona „ 2,200 » » 
Takarékpénztárban . . . . . . . 203 „ 41 „ 

Összesen 4,603 kor. 41 fill. 

12. gr. Blankenstein György-alapítvány. 

Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány 17,283 kor. 22 fill. 
Kamatjövedelem . . . . . . . . 744 „ 50 „ 

Összesen 18,027 kor. 72 fill. 

Kiadás : 

Kifizetett ösztöndíj 320 kor. — fill. 
Közigazg. számlának kezelésért . . . 44 „ 67 „ 
Tőkemaradvány 17,663 „ 05 „ 

Összesen 18,027 kor. 72 fill. 17,663 kor. 05 fill. 

E l h e l y e z v e : 

6%-os hadikölcsön 700 kor. — fill. 
572 7O-OS hadikölcsönkötvény . . . . 700 „ — „ 
472Vos egyes, bpesti főv. takp. zálogl. 5,800 „ — „ 
47o-os magy. földhitelint. korona „ 10,000 
Takarékpénztárban . . . . . . . . 463 „ 05 

Összesen 17,663 kor. 05 fill. 

13. Segédlelkészi kongrua tartalékszámla. 

Bevétel : 

Mult évi maradvány 8,215 kor. 07 fill. 
Kamatjövedelem . . . . . . . . 325 „ 34 „ 

Összesen 8,540 kor. 41 fill.  

Kiadás : 
Illetékegyenértékért közigazg. szia . . 266 kor. 22 fill. 
Maradvány új számlára 8,274 „ 19 „ 

Összesen 8,540 kor. 41 fill. 8,274 kor. 19 fill. 

E l h e l y e z v e : 

570 kisbirt. orsz. földhit. zálogl. . . . . 400 kor. — fill. 
4°/o magy. földhitelint. korona zálogl. . 2,000 „ . — „ 
47o magy. földhitelint. talaj jav. zálogl. *. 4,000 „ — „ 
Takarékpénztárban 1,874 „ 19 „ 

Összesen . 8,274 kor. 19 fill. 
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14. Államsegély 1S48 : XX. 

Bevétel 

M. kir. közp. állampénztártól . 1.377,200 kor. — fill. 

Kiadás : 
Egyetemes egyházi adóalapnak . . 
Egyet. egyh. közigazg. számlának 
Egyet, nyugdíjintézet folyószámlának 
Kerületeknek 

Összesen 

460,000 kor 
202,200 „ 
415,000 „ 
300,000 „ 

fill. 

1.377,200 kor. fill. 

3. Egyetemes egyházi adóalap. 

Bevétel : 
• 

Mult évi maradvány . 920,000 kor. — fill. 
Államsegélyből . 460,000 „ » 

Összesen 1.380,000 kor. — fill. 

Kiadás : % 

Bányai egyházkerületnek . . . . 50,501 kor. — fill. 
Dunáninneni egyházkerületnek . . . 135,349 „ » 
Dunántúli „ . . . 113,844 „ ti 
Tiszai „ . . . 128,938 „ » 
Egyetemes adóalap tartaléknak 31,368 „ » 
Maradvány ú j számlára 920,000 „ » 

Összesen 1.380,000 kor. — fill. 

E l h e l y e z v e : 
Luther-Otthonnak előlegezett összeg . 58,407 kor. 16 fill. 
Takarékpénztárban . 861,592 „ 84 „ 

920,000 kor. — fill. 

Egyetemes adóalaptartalékszámlája. 

Bevétel : 
Mult évi maradvány 36,029 kor. — fill. 
Kamatjövedelem 32,968 „ 33 „ 
Luther-Otthontól 4%-os kamat . . . 2,025 „ 16 „ 
Egyetemes adóalaptól 31,368 „ — „ 

Összesen 102,390 kor. 49 fill" 

Kiadás : 

Rendkívüli segélyekre, à 7000 kor. . . 28,000 kor. — fill. 
Maradvány ú j számlára 74,390 „ 49 „ 

Összesen 102,390 kor. 49 fillT 

16. Haubner Máté szuperintendens alapítványa. 

, — Bevétel : 
Mult évi tőkemaradvány 40,100 kor. 60 fill. 
Kamatjövedelem 1,603 „ 62 „ 

Összesen . 41,704 kor. 22 fill. 

Kiadás : 
Egyetemes gyámintézetnek a G. A. egyt. r 
Ugyanannak egy szűkölködő egyh. jav 
A prot. orsz. árvaegyletnek . . . 
Közigazg. számlának kezelésért . . 
Tőkemaradvány 

Összesen 

200 kor. — fill. 
800 „ — » 
500 % — » 

96 „ 20 n 
40,108 „ 02 » 

41,704 kor. 22 fill. 

920,000 kor. — fill. 

74,390 kor. 49 fill. 

40,108 kor. 02 fill. 
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E l h e l y e z v e : 

4% magy. földteherment. kötv, . - . 40,000 kor. — fill. 
Takarékpénztárban 108 „ 02 „ 

Összesen 40,108 kor. 02 fill. 

17. Hunfalvy Pálné-alapítvány. 

Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány 104,405 kor. 11 fill. 
Kamatjövedelem 4,435 „ 39 „ 

Összesen 108,840 kor. 50 fill. 

Kiadás : 

Kifizetett ösztöndíjak 4,000 kor. — fill. 
Közigazg. számlának kezelésért . . . 265 „ 12 „ 
Tőkemaradvány 104,575 „ 38 „ 

Összesen 108,840 kor. 50 , fill. 

E l h e l y e z v e : 
6 7 o - o s hadikölcsön 6 ,000 kor. — fill. 
5 7 , V o s hadikölcsön 2,000 „ — „ 
47i° /o m. orsz. közp. takarékp. záloglev. 22,100 „ — „ 
470 magy. orsz. közp. takarékp. „ 74,000 „ — „ 
Takarékpénztárban . 475 • „ 38 „ 

Összesen 104,575 kör. 38 fill. 

18. Ezredéves pályamű-alap. 

Bevétel : 
Mult évi maradvány . . . . . . . . 5,733 kor. 87 fill. 
Kamatjövedelem 301 „ 41 „ 

Összesen 6,035 kor. 28 fill. 

E l h e l y e z v e : 
5 7 a 7 o - o s hadikölcsön 5 , 000 kor. — fill. 
Takarékpénztárban 1,035 „ 28 „ 

Összesen 6,035 kor. 28 „ " 

19. Jubilá ris „ Szeretetház " -a lap. 

Bevétel : 
Mult évi maradvány . . 12,458 kor. 38 fill. 
Befolyt adományok . . , . . - , . 84,497 „ 47 „ 
Kamatjövedelem 1,407 „ — „ 

Összesen . - 98,362 kor. 85 fill". 

E l h e l y e z v e : 
6 7 o - o s hadikölcsön 33,650 kor. — fill. 
5 V / o - o s hadikölcsön 2,000 „ — „ 
47a°/o -os egyes. bp. főv. tkptár zálogl. . 1,000 „ — „ 
Takarékpénztárban . . . . . . . 61,712 „ 85 „ 

Összesen 98,362 kor. 85 fill 

20. Luther-Otthon. 
» 

Bevétel : 
Egyet. egyh. közigazg. pénztárától . . 1,000 kor. — fill. 
Bányai egyházkerülettől " 2,000 „ — „ 
Eöry Sándor-alapítványtól ' 4,247 „ 16 „ 
Az egyet, adóalapból előlegezve . . . 58,407 „ 16 „ 

Összesen . 65,654 kor. 32 fill. 

3S. 

\ 

104,575 kor. 38 fill. 

6,035 kor. 28 fill. 
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38. 

) 

Kiadás : 

Tartozás az adóalapnak 
Házbér 
Egyet, adóalap tartaléknak kamat • 

50,629 
13,000 
2,025 

kor. 
n 
V 

Í6 M. 
» 

16 „ 
Összesen . 65,654 kor. 32 fill. 

1917 jan. 1. Tartozás az adóalapnak . . . . . . • . • • • 

. Brassói magyar egyház letétje. 

Bevétel : 
Mult évi tőkemaradvány 
Kamatjövedelem 

610 
27 

kor. 
» 

89 fill. 
44 

Összesen . 638 kor. 33 fill. 

Kiadás : 

A brassói magyar egyháznak kiadva . 
Tőke maradvány 

27 
610 

kor. 
N M 

44 fill. 
89 „ 

Összesen 638 kor. 33 fill. 

E l h e l y e z v e : . 
4720/o-os magy. orsz. közp. takp. zálogl. 
Takarékpénztárban . . . . . . . . . 

600 
10 

kor. 
V) 

— fill. 
89 „ 

Összesen . 610 kor. 89 fill. 

22. Lelkész-árvaalap. 

Mult évi maradvány 
Mayer Pál adománya 
Kamatjövedelem 

Bevétel: 

14 kor. 60 fill. 
14 „ — „ 
; » v 

Összesen 

23. Egyetemes chorálkönyv számlája. 

29 kor. 12 fill. 

Mult évről tartozás 
Eladott példányok után befolyt . . 

Maradt tartozás 

24. Dr. Weszter Lajos alapítványa. 

Bevétel ': 

Mult évi tőkemáradvány . . . . 
Kamatjövedelem . . . . 

4,622 kor. 20 fill. 
213 „ 30 „ 

4,408 kor. 90 fill. 

Összesen 

Kiadás : 

Közigazg. számlának kezelésért . . 
Tőkemaradvány . . . . . . .. . 

Összesen 

E l h e l y e z v e : 
6%-os hadikölcsön . . . . . . . . 
572%-os hadikölcsön . . . . . . 
47o-os egyes . bp . főv. tkp. záloglevél 
472%-os egyes. bp. főv. tkp. záloglevél 
4 V s ° / o - o s m. ált. tkp. záloglevél . . 
Takarékpénztárban 

Összesen 

51,599 kor. 82 fill. 
2,5%5 » 40 fill. 

54,185 kor. 22 fill. 

155 kor. 12 fill. 
54,030 „ 10 „ 

58,407 kor. 16 fill. 

610 kor. 89 fill. 

54,185 kor. 22 fill. 54,030 kor. 10 fill. 

fill. 14,000 kor. 
2,200 „ — „ 
2,000 „ — „ 

14,000 .„ — „ 
20,000 „ — „ 

1,830 „ 10 „ 
54,030 kor. 10 fill. 



25. Lelkészsegélyezési alap: 

Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány . . . . . 157,024 kor. 04 fill-
Az egyetemes közigazg. pénztártól . . 70,000 
Kamatjövedelem 10,647 „ 91 

Összesen . 237,671 kor. 95 fill. 

Kiadás : 

Kifizetett segélyek . . 6 4 , 6 0 0 kor. — fill. 
Tőkemaradvány 173,071 „ 95 „ 

Összesen 237,671 kor. 95 fill. 

E l h e l y e z v e : 
6 /«-os hadikölcsön 57,000 kor. — fill. 
57,"Aros hadikölcsön 6,000 ,, —• „ 
472%-os magy. földhitelint. záloglevél . 80,000 „ — „ 
57o-os kisbirt. orsz. „ . 2 0 , 0 0 0 „ — „ 

47a7o-ós egyes. bp. fő\-. tp. „ . 6 , 0 0 0 , , — ; „ 

Készpénzben 4,071 „ 95 „ 
Összesen . 173,071 kor. 95 fill. 

26. Theol. tanárt fizetés kiegészítési tartalékszámla. 

Bevétel : 

Mult évi tőkemaradvány 44,756 kor. 68 fill. 
Kamatjövedelem . . . . . . . . 2,371 „ 24 „ 

Összesen 47,127 kor. 92 fill. 

E l h e l y e z v e : 
57a7o-os hadikölcsön 40,000 kor. — fill. 
Takarékpénztárban 7,127 „ 92 „ 

Összesen 47,127 kor. 92 fill. 

27. intői-úti 24. sz. bérházkezelési számla. 

Bevétel : 
Házbérekből 37,229 kor. 67 fill. 
Üllői-úti ház értékcsökkenési alaptól . . 15,067 „ 75 „ 

Összesen ' 52,295 kor. 42 fill" 

Kiadás : 

Házkezelési költség 26,209 kor. 42 fill. 
Egyet, nyugdíjintézet folyószámlának . 9,635 „ 43 „ 
A tiszta jövedelem kiadva" az alapoknak 16,450 „ 57 „ 

Összesen 52,295 kor. 42 fill. 

27. ÍJllöi-úti 24. sz. bérház értékcsökkenési alapja. 

Bevétel : 
Mult évi maradvány 14,340 kor. 49 fill. 
Kamatjövedelem 725 „ 26 „ ^ 

Összesen 15,065 kor. 75 filí 

Kiadás : 
A házkezelési számlának 15,065 kor. 75 fill. 
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39. Mérlegszámla. 

Tartozik 

Letétszámla a magyar földhitelintézetnél 
Folyószámla a magyar földhitelintézetnél 
Jurenák József tartozása 
Üllői-úti 24. sz. bérház 
Szentkirályi-utczai 51. sz. ház épít. számla 
Egyet, nyugd. int. letétszámlája . . . . 
Egyetemes Chorál könyvszámla . . . . 
Folyószámla a magy. ált. tkptárnál . . 
Luther-Otthon 
Chequeszámla az egy. bp. főv. tkpénztárnál 
Pénztárszámla 
Egy. ny. int. folyószámla a földhitelint.-nél 

1.522,550 kor. — 

1,536 „ 04 
32,000 „ * — 

415,727 „ 61 
240,885 „ 88 

3.897,400 „ — 

4,408 „ 90 
279,240 „ 43 

58,407 „ 16 
1.000,940 „ ' — 

120,931 „ 33 
878 „ 79 

Követel 

Egvetemes egyház tőkéje 89,303 kor. 58 fill. 
„ ,, tartalékalapja 120,143 „ 94 »> 

Bauhofer György-alapítvány 302 „ 62 55 

Pozsonyi egyet, theol. akadémia tőkéje . 77,480 „ 39 n 
Gróf Teleky-Róth Johanna-alapítv. tőkéje 91,146 „ 30 y 
Gróf Teleky-Róth Johanna-alap. tart. alapja 335 „ 50 » 
Egyetemes közalap tőkéje 436,703 „ 40 55 

Egyetemes nyugdíjintézet tőkéje 4.295,070 „ 82 
Zelenay Gedeon-alapítvány tőkéje . 24,491 „ 41 
Szinovitz Lajos-alapítvány „ . . . 199,822 „ 46 55 

Lissovényi László-alapítvány tőkéje . . 4,603 „ 41 » 
Eöry Sándor-alapítvány tpkéje . . . . 101,054 „ 05 » 
Gróf Blankenstein György-alapítvány . . 17,663 „ 05 }} 

Ezredéves pályamű-alapítvány . . 6,035 „ 28 n 
Brassói hitv. ev. magyar egyház letétje 610 „ 89 —» 

Hrabovszky Zsigmond-alapítvány letétje . 251,200 „ — » 
Gróf Teleky Róth Johanna-alap. folyószla 84 „ 41 55 

Segédlelkészi kongrua tartalékalapja . . 8,274 „ 19 » 
Egyetemes egyházi adóalap . 920,000 „ — 

Egyetemes adóalap tartaléka < 74,390 „ 49 55 

Haubner Máté-alapítvány 40,108 „ 02 55 

Hunfalvy Pálné-alapítvány 104,575 „ — 55 

Dr. Weszter Lajos-alapítvány . . . . "54,030 „ 10 » 
Lelkészsegélyezési alap 173,071 „ 95 5) 

Theol. tanári fizetés kieg. tartalék . . . 47,127 „ 92 55 

Egyetemes közalapi folyószámla 127,149 „ 54 5) 

Egyetemes kegydíjalap 9,535 „ 07 55 

Lelkész-árvaalap 29 „ 12 55 

Jubiláris „Szeretetház"-alap 98,362 „ 85 55 ' 

Egyetemes nyugdíjintézet folyószámla 202,200 „ — 55 

7.574,906 kor. 14 fill. 7.574,906 kor. 14 fill 

Budapest, 1916 deczember hó 31-én. 

Az egyetemes közgyűlés a számvizsgálóbizottság ezen jelentése alapján 
az 1916. évre szóló számadást és kimutatást tudomásul veszi, Bendl Henrik 
egyetemes pénztárost, dr. Zsigmondy Jenő egyet, főellenőrt és Liedemann Rezső 
ellenőrt az 1916. évről vezetett és szabályszerűen megvizsgált számadásokra nézve 
a szokásos fenntartással a további felelősség terhe alól felmenti. 

39. (Sz.) Beterjesztetett a magyarországi ág. hitv. evang. egyház egyetemes 
Számvevőszéke 1917. nov. 7-én Budapesten tartott ülésének jegyzőkönyve, melyben az 
egyházkerületek 1916. évi számadásának felülvizsgálatáról a következőket jelenti: 

1. Materny Lajos egyházi elnök megnyitván az ülést, felolvastatja Farbaky István 
világi elnök levelét, melyben közli, hogy gyengélkedése miatt a mai ülésre el nem jöhetett 
és elmaradását kimenteni kéri. Ez okból Szentivány József felügyelőt kéri a világi elnöki 
szék elfoglalására. 

Tudomásul szolgál. 
2. Ugyancsak Materny Lajos egyházi elnök kegyeletes szavakban megemlékezik 

Schönwieszner Kálmán főesperes elhunytáról, ki a számvevőszéknek sok éven át buzgó 
tagja volt és kiváló szakértelemmel és nagy pontossággal végezte a reábízott munkát. 
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Âz egyetemes számvevőszék őszinte részvéttel veszi a gyászhírt és a 39. 
megboldogult tagtársnak emlékét jegyzőkönyvileg megörökíti. 
3. Az előző ponttal kapcsolatban felkéri az egyetemes számvevőszék az egyetemes 

közgyűlést, hogy néhai Schönwiesner Kálmán helyébe egy új tagot választani szíveskedjék. 
4. Egyházi elnök jelenti, hogy egyes számadások csak többszöri sürgetésre ter-

jesztettek a számvevőszékhez. 
Az egyetemes számvevőszék felkéri az egyetemes gyűlést, miszerint a 

kerületeket felhívni méltóztassék, hogy számadásaikat mindenkor szept. 15-ig az 
egyházi elnökhöz juttassák. 
5. Révész János a bányai egyházkerület 1916. évi számadásáról tesz jelentést. 
^4) A közigazgatás bevétele 353,938 kor. 05 fill., kiadása 343,171 kor. 83 fill., 

maradvány 10,766 kor. 22 fill. A mérleg 600,198 kor. 77 fill.-t mutat fel. Ebben az aszódi 
kastély 79,52.3 kor. 28 fill. A letétszámla 483,500 kor. A kerület tartalékalapja 5377 kor. 
20 fill, ez 20,714 kor. 74 fillérrel apadt. Az alapok túlnyomóan értékpapírokban vannak 
elhelyezve. 

fí) A s e g é l y z ő i n t é z e t bevétele 95,917 kor. 19 fill., kiadása 95,631 kor. 55 fill., 
maradvány 285 kor. 64 fill. A mérleg 269,813 kor. 90 fill, vagyont mutat, ebből Wallentinyi 
Aladárnál 12,258 kor. 50 fill. Az eredményszámla 1733 kor. 65 fill.-t mutat. A segélyezettek-
száma 122. A kifizetett segélyek összege 19,264 kor. 33 fill. A segély 50 és 170 kor. 
között váltakozik. 

C) A bányakerület az 1918. évi költségvetést is bemutatja 275,809 kor. szükség-
lettel és fedezettel. A kiadásban tartalékalapra »516 kor. 08 fillért szándékozik fordítani, 

A számadások és költségelőirányzat ellen semmiféle kifogás fel nem merült, azok 
hitelesítve vannak. 

A számvevőszék a számadásokat és a költségelőirányzatot az előadó 
javaslata alapján jóváhagyólag tudomásul veszi, de kötelességének tartja az egye-
temes gyűlés figyelmét arra felhívni, hogy a Wallentinyi-féle kölcsön még mindig 
nincsen rendezve és hogy felügyeleti jogánál fogva hívja fel a bányakerületet, hogy 
gondoskodjék arról, hogy ez a kölcsön és kamatai kellően biztosíttassanak. 
6. Broschkó Gusztáv Adolf a dunáninneni egyházkerület 1916. évi számadásairól a 

következő jelentést terjeszti elő : 
a) A dunáninneni kerület különféle pénztárainak bevétele 1.157,323 kor. 62 fill., 

kiadása 1.151,449 kor. 47 fill. Készpénz az év végén 5,874 kor. 15 fill. A kezelési ered-
ményszámla 169,676'kor. 63 fill, jövedelemmel szemben 135,491 kor. 90 fill, kiadást mutat 
fel ; a kerület rendelkezésére maradt a felemelt államsegélyből 20,000 kor. és a kezelési 
eredményből 14,184 kor. 73 fill., összesen 34,184 kor. 73 fill. Összvagyona 853.534 kor. 
35 fill. Vagyonszaporodás 49,066 kor. 67 fill: 

b) A Reischel-alapítvány pénztári bevétele 25,704 kor. 14 fill., pénztári kiadása 
21,406 kor. 73 fill, volt, készpénzmaradvánv 1,297 kor. 41 till. Segélyzésekre kiadtak 
11,454 kor.-t ÖsszvagyoY332,496 kor. 12 fill. 

6-) A selmeczbányai Csemez Tanítóképzőintézet bevétele 43,942 kor. 72 fill., kiadása 
45,200 kor. 89 fill., hiány 1258 kor. 17 fill. 

d) A modori polgári leányiskola bevétele 71,444 kor. 52 fill., kiadása 67,234 kor. 
87 fill., maradvány 4,209 kor. 65 fill. Az intézet vagyona 220,847 kor. 21 fill. 

Mind a négy számadás helyes és szabályosan hitelesítve van. 
Az egyetemes számvevőszék azokat szintén elfogadja. 

7. Révész János .jelenti, hogy a dunántúli egyházkerület számadásait még nem 
kapta meg,"daczára,"'nogy áZ Jigyházi elnök azokafneki elküldte, s így jelentését be nem 
mutathatja. 

A számvevőszék felkéri Révész Jánost és az elnököt, hogy bírálják meg 
a számadásokat és csatolják véleményüket utólag a jegyzőkönyvhez. 
8. Szeberényi Lajos ismerteti a tiszai egyházkerület mult évi számadásait. 
A kerület bevétele 509,992 kor. 03 fill., kiadása 499,418 kor. 08 fill., maradvány 

10,573 kor. 95 fill., míg az előirányzat 311,885 kor. bevétellel szemben 310,766 kor. 
kiadást s így remélhető maradványképen 1099 kor.-t tüntet fel." Az előirányzat és a tény-
leges állapot közt a különbség tehát szembeszökő. 

Az eredményszámla 363,222 kor. 09 till, csökkenéssel szemben 114,381 kor. 
15 fill, növekedést mutat, a mi tehát 248,840 kor. 84 fill, csökkenésnek felel meg. A lát-
szólagos vagyoncsökkenés úgy állott be,- hogy a közigazgatási pénztár vagyona elkülöní-
tetett a nyugdíjintézet vagyonától, mely 256,507 kor. 64 fill., a kettő együtt tehát 1.088,388 
kor. 27 fill. Szaporodás tehát 30,099 kor. 64 fill. 

Az összes vagyon 831,880 kor. 63 fill.-t tesz ki, a mi részint készpénzben, részint 
kötvényekben, értékpapírokban, pénzintézeti betétekben, ingó és ingatlan vagyonban van 
elhelyezve. A kötvényekben elhelyezett tőkék 6—7°/0-t kamatoznak. 

A számadás teljesen rendben van, a vagyoni állapotról és a vagyonkezelésről 
tiszta világos képet ad. Szabályosan hitelesítve van. 

Az. egyetemes számvevőszék a számadást jóváhagyólag tudomásul veszi. 
5 



u 
43. • 9. Materny Lajos egyházi elnök a selmeczbányaí liczeum m. é. számadásáról a 

következőket jelenti : 
A bevétel 69,079 kor. 90 fill., a kiadás 85,298 kor. 72 fill., a túlkiadás, a mely 

a számadásban ugyan nincs kimutatva, 16,218 kor. 82 fill. Az előirányzat az 1916. évre 
a fedezetet 73,952 kor. 56 fill.-ben, a szükségletet 78,446 kor. 50 fill.-ben állapította meg 
és így a hiány csak 4,493 kor. 94 fill, lett vo lna ,ha a liczeum betartja az előirányzat 
kereteit. Az egyes tételek magyarázatokkal vannak kísérve, melyek indokolják az előirány-
zattól való eltérést. A vagyonkimutatásból meg nem állapítható a cselekvő és szenvedő 
vagyon összege, mert egyéb hiányoktól eltekintve, nincs kimutatva az a teher, melyet a 
liczeum az államtól visszatérítendő építési kölcsön gyanánt kapott. Az összvagyon, a meny-
nyire az a közölt adatokból megállapítható, 816,590 kor.-ra rúg. 

Az 1918. évi előirányzat fedezetnek 76,747 kor., szükséglet czímén 93,765 kor. 
62 fill, állít be. E szerint 17,018 kor. 62 fill, hiány mutatkozik. 

De ha tekintettel vagyunk az előző "évi tapasztalatokra, valószínű, hogy a hiány 
a kimutatott összegnél nagyobb lesz. Ez okból a legnagyobb takarékosság ajánlatos. Meg-
takarítás eszközölhető a helyettesítés czímén beállított összeg és a tanítási eszközök és 
könyvtári beszerzés czímén beállított összegek törlésével. 

Tekintettel arra, hogy a számadásban lényeges fogyatkozások fordulnak 
elő, az egyetemes számvevőszék a számadást átdolgozás végett visszaadja. 
10. Szentiványi József h. világi elnök javasolja, hogy az összes egyházi testüle-

tek által jegyzett hadikölcsönökről kimerítő és megbízható kimutatás készíttessék és ez az 
egyetemes egyháznál nyilvántartassék. 

Az egyetemes számvevőszék ezt a javaslatot nagyon helyesnek találja 
és az egyetemes közgyűlést felkéri, méltóztassék a hadikölcsönökre vonatkozó 
adatokat az egyházkerületek útján összegyűjtetni és az ezekről kiállított kimuta-
tást a jövő évi jegyzőkönyvben közölni. 

Az egyetemes közgyűlés a számvevőszék jelentését tudomásul veszi és 
felhívja az egyházkerületeket, hogy számadási adataikat lehetőleg szept. 15-éig 
terjesszék be a számvevőszék egyházi elnökéhez, a selmeczbányai liczeum főgimná-
ziumi v. kormánytestületet pedig utasítja, hogy az átdolgozott számadást mielőbb 
mutassa be. A hadikölcsönjegyzésre vonatkozó indítványt időelőttinek tartván, 
felkéri a számvevőszéket, hogy azt a háború befejezése uján újból terjessze a 
közgyűlés elé. 

40. (Sz.) Ezután az újonnan megválasztott törvényszéki bírák közül a jelenlevő 
báró Solymossy Lajos az E. A.-ban előírt bírói esküt a közgyűlés színe előtt letette. 

A gyűlés harmadik napja. 

41. (Sz.) Egy. felügyelő az ülést megnyitván, elnöki előterjesztésképen bemutatja 
az upsalai érseknek most érkezett átiratát a békekonferenczia tárgyában, melyben örömét 
fejezi ki a kilátásba helyezett részvétel felett és azon nézetének ád kifejezést, hogy a 
Magyarországból és Ausztriából várt testvéreknek ott különösen fontos feladatuk lesz, egy-
úttal a reformáczió ünnepéhez szívélyes üdvözleteit küldi. 

A közgyűlés az üdvözlést köszönettel tudomásul veszi. 

42. (Sz.) Ezután napirend előtt Geduly Henrik püspök kért szót és ékes szavak-
ban az egyházegyetem közóhajtásaképen azon kérelmét ihtézi az egy. felügyelőhöz, hogy 
tekintsen el lemondásától és viselje tovább az állással járó terheket, mert ezen állást senki 
más oly szakavatottsággal nem tudja betölteni. Egy. felügyelő köszönetét fejezve ki a biza-
lomnyilvánításért, hosszabb beszédben fejtegeti álláspontját és végül is kifejezvén a lemon-
dás teljes komolyságát és visszavonhatatlanságát, az elnöklést átadja a legidősebb kerületi 
felügyelőnek, Szentiványi Árpádnak. 

Még Kapi Béla püspök és Kubinyi Géza egyházmegyei felügyelő szólván hozzá 
a kérdéshez. 

Az egyetemes közgyűlés látván egyetemes felügyelőnek visszavonhatat-
lan elhatározását, kívánsága előtt meghajlik és lemondását fájó szívvel tudomásul 
veszi ; egyidejűleg, hogy egy. felügyelője iránti hálájának némi kifejezést adjon, 
br. Prónay Dezsőt tiszteletbeli örökös egyetemes felügyelőjévé választja meg. 

43. (Sz.) Br. Prónay Dezső egy. felügyelő a terembe visszatérve és az elnöklést 
átvéve 

az egyetemes közgyűlés az ú j egyetemes felügyelő választását elrendeli 
és az E. A. vonatkozó §§-ai értelmében a szavazatok beadására határidőül 1918. 
évi márczius 31. napját állapítja meg azzal, hogy ezen napig a szavazatok az 
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illetékes püspöki irodákba adandók be, a honnan azok együttesen az egy. főjegyző- "43 — 49, 
höz küldendők át. A szavazatbontó-bizottságot dr. Zsigmondy Jenő és Scholtz 
Gusztáv elnöklete mellett dr. Szelényi Aladár, dr. Kéler Zoltán, Óstffy Lajos, 
Kaczián János és dr. Szentiványi József urakból alakítja meg és megbízza azt 
az E. A.-ban előírt teendők ellátásával. 

44. (B.) Az egyetemes theol. akad. bizottság beterjeszti jelentését a f. é. nov. 7-én 
tartott üléséről, melyen mindenekelőtt meghallgatta az eperjesi és soproni theol. akadémiák 
igazgatójának az 1916/17. isk. évről szóló jelentéseit. A jelentések szerint ebben az évben 
mindkét akadémia zavartalanul folytatta működését, ámbár az isk. év Sopronban a háború 
okozta élelmezési nehézségek miatt csak október hó elején volt megnyitható. Sajnálkozva 
és nem csekély aggodalommal értesült a bizottság az igazgatói jelentésekből a hallgatók 
számának feltűnő apadásáról. Mivel azonban ez a sajnálatos tünet kétségtelenül a háború 
hatásának eredménye, ennélfogva múló és remélhetőleg önmagától meg fog szűnni, azért 
külön intézkedést ebben az ügyben most még nem tart szükségesnek. 

Tudomásul szolgál. 

4 5 . (B.) U. a. je lentés szerint az egyet, theol. akad. bizottság az eperjesi igaz-
gatói jelentés kapcsán foglalkozott a theol. akad. tanárok fizetésének rendezésével , a mire 
nézve az eperjesi je lentés azt kéri, h o g y a rendezés a megfe le lő állami tisztviselők fizeté-
sének mértéke szerint történjék. 

A theol. akad. bizottság tudván azt, hogy ennek a jogos kérésnek teljesítésére 
szükséges anyagi eszközökkel egyházunk nem rendelkezik, arra kéri az egyet, közgyűlést, 
intézzen a m. kir. kormányhoz felterjesztést a theol. akad. tanárok fizetésének, családi pótléká-
nak s egyúttal jelenleg háborús segélyének is rendezéséhez szükséges államsegély érdekében. 

Az egyetemes közgyűlés belátván a theol. akad. tanárok fizetése rende-
zésének szükségét, az egyet, theol. akad. bizottság kéréséhez hozzájárul és a m. 
kir. kormányhoz a rendezéshez szükséges államsegélyért felterjesztést intéz. 

46. (B.) U. a. jelentés szerint az egyet, theol. akad. bizottság arra kéri az egye-
temes közgyűlést, hogy a theol. akad. tanárokat az 1918. évre fejenként 500 kor. ruha-
beszerzési segélyben részesítse. 

Az egyetemes közgyűlés méltányolván az egyet, theol. akad. bizottság-
nak ezt a kérését, ahhoz — ha költségvetésében a kellő fedezet megtalálható — 
hozzájárul. Ugyanazért az ügyet átteszi az egyet, pénzügyi bizottsághoz azzal, 
hogy az a megfelelő fedezetet megjelölvén, az összeget azonnal folyósíthassa is 
az illető akadémiák pénztárába. 

4 7 . (B.) U . a. jelentés szerint az egyet, theol. akad. bizottság a dunáninneni és 
dunántúli egyházkerületek felterjesztéseinek alapján újra foglalkozott azoknak a theol. akad. 
tanároknak nyugdíjügyével , akik lelkészi szolgálat után választattak theol. akad. tanárokká, 
hogy t. i. az ilyen tanároknak nyugdí j igényébe a lelkészi állásban töltött idő teljes értékben 
beszámíttassék, úgy, mintha azt a tanári állásban töltötték volna. Minthogy pedig ebben az 
ügyben a m. kir. kormányhoz intézett felterjesztésünkre az a válasz érkezett, h o g y ez a 
kérés az országos nyugdíjtörvény alapján nem teljesíthető ; — minthogy továbbá az orszá-
g o s nyugdíjtörvénynek ilyen értelmű módosítása a jelen v i szonyok között nem várható : 
azért az egyet, theol. akad. bizottság arra kéri az egyet, közgyűlést , h o g y ez ü g y rende-
zésének szükségét el ismerve és azt óhajtva, tegye át ezt az ügyet az egyet, nyugdíjintézeti 
bizottsághoz azzal, hogy addig, m í g kedvezőbb v i szonyok bekövetkeztével ennek az ügy-
nek az országos nyugdíj törvény alapján óhajtott rendezését elérhetjük, az egyet , nyugdíj-
intézet biztosítsa a lelkészekből lett theol. akad. tanároknak a megfe le lő nyugdíjkiegészítés i 
összeget , — természetesen úgy, h o g y ebből"a czélból ú g y az érdekelt személyek, mint az 
illető fenntartó hatóságok az országos nyugdíj törvény által megszabott járulékokat az egyet, 
nyugdíjintézet pénztárába fizessék. . -, 

Az egyet, közgyűlés az egyet, theol. akad. bizottságnak kérését rnagáévá 
tevén, ehhez mérve ezt az ügyet átteszi az egyet, nyugdíj intézeti bizottsághoz és 
azt felkéri, hogy ennek az ügynek az egyet, theol. akad. bizottság kérése értel-
mében leendő rendezéséről gondoskodjék, arra nevezetesen az egyet, nyugdíjintézetí 
al ap sz abal v ok n ák á j ö vő évben bekövetkező revíziója alkalmával figyelemmel legyen. 

4 8 . (R.) A tanügyi bizottság jelenti, h o g y a „Vallásoktatás vezérkönyve", melynek 
megírására Kaczián János esperest kérte föl, serényen készül , de m é g befejezést nem nyert. 

Tudomásul szolgál. 

49. (R.) A nem evangélikus iskolákba járó ev. tanulók vallásoktatását s a vallástanárok 
javadalmának állami segítséggel leendő megállapítását illetően újabb mozzanat nem merült föl. 

A kérdés jobb idők beálltáig függőben hagyandó. 
10* 
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50—53. 50. (R.) Az egyetemes gyűlés engedélye alapján a tanítás óráira bejáró közép-
iskolai leánymagántanulókról a következőket jelenti a tanügyi bizottság: bejáró leánymagán-
tanáló volt Aszódon 24, Békéscsabán 48, Beszterczebánván 30, Bonyhádom 13, Eperjesen 
47, Felsőlövőn 13, Késmárkon 26, Nyíregyházán 53, Pozsonyhan 15, Rimaszombatban 14, 
Rozsnyón 8, Selmeczbányán 20, Sopronban 11, vagyis 13 középiskolában 322, a mult 
évben 12 iskolában kimutatott 160-nal szemben. A leányok jelenléte a rendes tanórákon 
sem tanulmányi, sem fegyelmi szempontokból nem volt hátrányos hatású, az állami iskola-
látogató közegek sem tettek ellene kifogást. A bizottság az engedély további megadását 
véleményezi. 

A dunántúli egyházkerületnek a leánymagántanulókra vonatkozóan, a 175,000/916. 
sz, vallás- és közokt. ügyi min. rendelet alapján készült fölterjesztése a bizottsághoz be 
nem érkezvén, nem volt tárgyalgató. 

A z egye temes g y ű l é s a középiskolai leánymagántanulóknak az engedélyt 
a tanítási órákra való bejárásra továbbra is megadta s a je lentés többi részeit 
tudomásul vette. 

5 1 . (R.) Az elemi népiskolai rovatos ívekre vonatkozó tervezetet a mult évi egye-
temes g y ű l é s leszállította a kerületekhez. A bányai kerület^ csekély pótlással, a dunántúli bizo-
nyos kikötésekkel, a tiszai l ényegében elfogadta a tervezetet. A dunáninneni kerület azonban 
nem látja jobbnak a réginél és az egész revizió fö l függesztésé t kéri. 

A z egye temes , g y ű l é s tekintettel arra is, h o g y a rovatos ívek nyomása 
ezidőszerint igen nagy költségbe kerülne s a régi ívekből e legendő készlet van 
még , a bizottság je lentése alapján a dunáninneni kerület indítványát fogadta el 
s az ívek revízióját fö l függesztet te . 

5 2 . (R.) A tanügyi bizottság Hetvényi Lajosnak „Keresztyén vallástan" cz ímű, a 
középiskolák 4-ik osztálya számára írt tankönyvét második kiadásában is engedélyezésre 
ajánlja. Egyszersmind jelenti, h o g y Vértesi Zoltán a tankönyvengedélyezésre vonatkozó 
szabályrendelet n é m e l y pontja ellen kifogásokat tesz, s azok javítását, pótlását kéri. A bizott-
ság a m a g a részéről csak egy kívánságot talált helytállónak s ez a 4-ik s zámú, mely szerint 
az e g y e t e m e s j e g y z ő k ö n y v függelékében az engedélyezett könyvről az is megmondandó , 
mi lyen iskolák melyik osztálya számára 'Történt az engedé lyezés . Kéri a bizottság, h o g y 
erre a sorozatot összeáll ítók tekintettel legyenek. 

A z egye temes g y ű l é s Hetvényi Lajosnak e pontban jelzett tankönyvét 
második kiadásban is engedélyezi s a j e g y z ő k ö n y v függelékére nézve is elfogadja 
a bizottság javaslatát; Vértesi többi kifogásai fölött pedig napirendre tér. 

5 3 . (R.) A vallásoktatás reformjára nézve a tanügyi bizottság, Paulik János nyír-
egyházai lelkész közismert munkálata alapján, n é g y tagból álló kerületközi kis bizottsággal 
készíttetett javaslatot, azt a m a g a részéről letárgyalta s megállapodásait a következőkben 
terjeszti elő : 

1. Kizáróan szakemberekből , tehát lelkészekből, vallástanítókból és tanárokból 
bizottság szerveztessék a vallásoktatás állandó ellenőrzésére, fejlesztésére és irányítására, 
mely bizottságba minden kerület egy lelkész, e g y vallástanár és egy tanító tagot küld. A z 
így alakítandó 12 tagú bizottság az e g y e t e m e s tanügyi bizottságnak külön szakosztályát 
képezze, mely jelentéseit és javaslatait a tanügyi bizottság útján terjeszti az egye temes 
g y ű l é s elé. 

2. A szervezendő albizottság vegye vizsgálat alá összes iskoláinkra vonatkozóan 
a mostani tantervet, tanmenetet és módszert és valósítsa meg a vallásoktatás reformját. 

3. A vallástani kéz ikönyvek, különösen a történetiek, a ker. szeretetmunkásságot 
föltüntető bővebb szakaszokkal is kiegészítendők. 

4. Külön tantervek és tankönyvek készíttessenek az oly növendékek számára, a 
kik csak heti egy órában nyernek vallásoktatást. 

5. A gyermek-katekizáció fölújítandó ifjúsági istentiszteletekkel kapcsolatban. 
6. A biblia állandóan ott legyen a vallási tanterem asztalán és az ifjúság kezé-

ben ; a hitoktatásnál az énekeskönyvvel való meghittebb visszony is ápoltassék, nemcsak 
az által, hogy azt állandóan forgassuk, hanem az által is, hogy énekeskönyvi ismeretek 
illesztessenek be a tananyagba s a róla való beszélgetésre alkalmat adjanak. Egyöntetű 
éneklés szempontjából az egész országban egységes énekeskönyvecske vitessék be az isko-
lákba, felekezeti iskoláink tantervébe pedig külön egyházi ének-gyakorlóórák vezettessenek be. 

7. Az iskolai vallásos nevelésnek támasza és kiegészítője a gyermekistentisztelet, 
miért is annak rendszeresítéséről mindenütt gondoskodni kell. A gyermek- vagy ifjúsági-
istentiszteletek részére segédkönyvek szerkesztendők ; az egész vallás-erkölcsi nevelés támo-
gatására, a közeljövőben megfelelő folyóiratok és ifjúsági lapok létesítendők. 

8. A hol nem lelkész végzi a vallástanítást, ott a lelkész fokozottabb felügyeletet 
gyakoroljon s a felső osztályokban legalább hetenként egy órában készítse elő a tanítvá-
nyokat a gyermekistentisztelet és a konfirmácziói oktatás anyagára, 
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Midőn a tanügyi bizottság ezt a javaslatot elfogadásra ajánlja, egyszersmind kéri 53— 55 
az énekügyi bizottság munkájának megsürgetését, valamint azt, hogy Paulik János lelkész-
nek, mint a reform megindítójának és az alapvető munkálatok készítőjének nyilvánítsa 
elismerését a közgyűlés. 

Az egyetemes gyűlés a javaslatot egész terjedelmében elfogadta, a vallás-
tanítási reform megvalósításának nagy és a jövőre is kiható kérdését a tanügyi 
bizottsághoz teszi át azzal, hogy hívja föl a kerületeket a 3—3 tag kiküldésére ; 
a továbbiakkal az így megalkotandó albizottságot, illetve a tanügyi bizottságot bízza-
meg,-Paulik János nyíregyházi lelkésznek pedig elismerő köszönetét fejezi ki. 

54. (R.) Az iskolalátogatásokra vonatkozóan azt jelenti a tanügyi bizottság, hogy 
ez idén, a maga részéről, csupán a bányai kerülethez tartozó csanád-albertii iskolába kül-
dött iskolalátogatót Blatniczky Pál lelkész személyében, hogy a helyszínén szerezzen meg-
győződést a tanfelügyelő abbeli kifogásainak alapos volta felől, hogy a nevezett iskola épü-
lete nem megfelelő, a tanítványok előhaladása különösen a magyar nyelvben elégtelen. 
A bizottság elnöke, tekintettel az ügy sürgős voltára, az iskolalátogató jelentését a bányai 
kerület püspökének küldte meg haladéktalanul, hogy a továbbiakra nézve a maga hatás-
körében intézkedjék. 

Tudomásul szolgál. 

55. (R.) A tanügyi bizottság az iskolákra vonatkozó beszámolóját az 1916/1917. 
iskolai évre vonatkozólag a következőkben terjeszti elő : 

A) Az összesített adatok szerint Egyetemes Egyházunk a lefolyt 1916/1917. évben 
1.049,971 lelket számlált. Köztük tanköteles 162,440 ( 15-4°/0), kiknek 9%-a nem járt isko-
lába,, A többiek tanítását 1295 iskolában 1504 és pedig 1311 rendes, 193 segédtanító 
végezte, kik közt 5°/0 nem volt állami okleveles. Az elemi iskolák jövedelme 3.966,378 kor. 
(+425.709); az iskolák kiadása 3.937,093 kor. (+436,882), a mi 29,285 kor. megtakarítást 
(11,173 kor.-val kevesebbet, mint tavaly) eredményezett. Szegény elemi iskolások segélye-
zéséreegyházunk 30,486 kor.-t (+3588) fordított. Egyházi segély 1.698,820 kor. (+192,631); 
államsegély 1.587,134 kor. (+175,278); községi segély 206,735 kor. (—4990). Az egyházi 
segély az összes jövedelemnek 43'3%-a (+0'8), az összes segélyeknek 49'7%-a (-4-1-6°/«). 

B) A polgári 1 fiú és 8 leányiskola tanulóinak száma év elején 1586 (+117), 
és végén 1500 (+94) ; közülök leánytanuló 1443. (+40), illetve 1358 (+104) ; a sajógömöri 
(egyetlen) polg. fiúiskolában év elején 143 (—23) és végén 142 (—10). A beírt tanulok 38%-a 
(—1'3%) volt ág. evangélikus. Az egyházi segély 127,655 kor. (+23.456), mely az összes 
jövedelemnek 28'2%-a (+2"9%). 

C) A leánygimnáziummá lett kőszegi felsőbb leányiskolába beiratkozott 100 (—13», 
év végén volt 98 ( 12) növendék, köztük ág. h. evangélikus 65% (—13-4°/.). Az iskola 
egyenlege 5.787 kor. (+5.764) fölösleggel zárult. 

I)) Az öt tanítóképzőintézetben év elején volt 297 (—27), év végén 249 (—45) 
növendék; az evangélikusok száma 228 (78%, a tavalyi 69'7%-hoz képest 8#3% emelkedés); 
a magyar anyanyelvűeké 82% f— 8%). Jótéteményben részesült 250 tanuló, kik összesen 
15.512 kor.-t (—3.683), átlagban fejenként 62*50 kor.-t (+14-06) kaptak. A tanárok száma 
46 ( + 1 ) ; egyházi segély 85.998 kor., az egész jövedelemnek 33'5%-a (+5*7%); az- ösz-
szesített számadások egyenlege 14.995 kor. (+6.152) hiányt tüntet fel, a mit más alapok-
ból kellett fedezni. Képesítő oklevelet kapott 44 (—58). 

Ey A 16 főgimnáziumba beiratkozott 5905 (+556), vizsgálatot tett 5345 (+187) 
tanuló. A látszólag vizsgálatlanul elmaradt 560 tanuló közt azonban, a.mennyire az érte-
sítők adataiból megállapítható, 321 tanulót hívott el a haza tényleges katonai szolgálatra, 
kik a VK. Miniszter ismeretes rendeletével VI—VlII-ból osztálybizonyítványt, illetve hadi 
érettségit kapva, évközben hagyták el az iskolát. Az elmaradt tanulók száma így 239 volt. 
Magántanuló 702 (+Ï61) , ismétlő 212 (+19), görögpótló tanfolyamos 1262 (+82). Ösztön-
és jutalomdíjat s egyéb jótéteményt kapott 1535 tanuló 72.757 kor.-t, átlagban fejenként 
47*5 kor.-t (+18*5). Jövedelem és kiadás egyenleg 27,741 kor. többletkiadással zárult. Az 
egyház az összköltségekhez 86,649 kor.-val (—1.687) járult; az egyházi segély az összes 
jövedelemnek 3'6%,-a, az összes segélyeknek pedig 8'9%-a. Államsegély 465,670 kor. 
(— 69,800)j rendkívüli segély ellenben 161,650 kor. ,(+135,620) volt. Az 1915. évi Egye-
temes Gyűlés jegyzőkönyvének 89. pontja végén közölt elv szerinti számításnak megfelelően 
a fenntartó Egyetemes Egyház protestáns tanulóira fejenként 119 4 kor.-t, nem protestánsra 
46-8 kor.-t fizetett. 

Mivel tér- és költségkímé és végett a mult évi jkv. részletes kimutatást nem 
közölhetett, a szokásos összehasonlítás az előző évnek adatai alapján készült. A tanulságai 
így még szembeszökőbbek. 

F) Az eperjesi jogakadémiának első félévében 156 (+21), másodikban 143 (+22) 
és pedig 18-6% evangélikus ( -4-3%), 98% (+4%) magyar anyanyelvű hallgatója volt. 
A tanárok heti óráinak száma átlag 12. 
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61. G) A három theologiai akadémiának összesen 115 (—24) hallgatója volt és pedig 
magyar anyanyelvű 72 -8°/o ( — 3 ' 4 ° / o ) . A tanárok heti óráinak száma átlag 11. 

A tabellák első oldalán összegezett adatokon kívül sem a jogakadémia, sem a 
theologiai akadémiák nem közölnek jövedelmi és kiadási tételeket, így akármennyire köz-
érdekű tanulságokkal szolgálnak is háztartásukkal e jubiláris esztendőben, — az illetékes 
számvevő szakbizottságokon kívül más érdeklődő előtt zárva maradnak. 

A jelentést a közgyűlés tudomásul veszi s a részletes statisztikai kimu-
tatásoknak a jegyzőkönyvben való kinyomatását ez évben is mellőzi. 

JíK S * ç 
56. Az ev. tanítók és tanárok országos egyesülete azzal a kéréssel fordul az egye-

temes gyűléshez, hogy karolná föl azoknak az ev. tanítóknak és tanároknak az ügyét, a 
kik a háború kitörése óta hadbavonult társaik teendőit önként, külön díjazás nélkül telje-
sítik és vagy az államtól kieszközlendő segélylyel vagy az iskolafenntartók kötelezésével 
tegye lehetővé, hogy az illetők külön — a köteles óraszámon felül vállalt — munkájukért 
méltányos díjazásban részesüljenek, mint a hogy az állami tanítók, tanárok és némely isko-
lánk tanerői máris részesülnek, 

Az egyetemes gyűlés, a bizottság javaslata alapján a méltányos és igaz-
ságos kérelmet magáévá téve, feliratban keresi meg a tanügyi kormányt, hogy az 
állami tanerők e czímen való díjazásának megfelelő új államsegély folyósításával 
tegye lehetővé, hogy szerződésszerű államsegélyt élvező evangélikus iskoláink 
tanítói és tanárai is részesülhessenek háborús külön munkájuk méltányos díjazásában. 

5 7 . (R.) A késmárki l iczeum kormányzati rendtartását a tiszai egyházkerület a 
maga részéről megerősítvén, jóváhagyás végett beterjeszti. 

Az egyetemes gyűlés a rendtartást azzal adja vissza a késmárki liczeum 
hatóságának, hogy a bizottság által felsorolt hibák javítását a rendtartás szövegén 
eszközölje, egyben fölhatalmazza az elnökséget, hogy a javítás megtörténte után 
a visszaterjesztendő szabályzatra à jóváhagyó záradékot rávezethesse. 

< 

5 8 . (R.) A pesti magyar egyház n é h á n y évvel ezelőtt engedélyt nyert az ev. egye-
temtől, h o g y kísérletképen, ideiglenesen külön helyi tanterv és tankönyvek szerint taníthassa 
elemi iskoláiban a vallástant; most bejelenti, h o g y visszatér az egye temes vallástanítási 
tervhez. 

Tudomásul szolgál. 

59 . (R.) A s e lmeczbányai tanítóképzőintézet igazgatói állásának betöltésénél, az 
ál lamkormány kívánja, h o g y 1. a pályázat a minisztér ium által fogalmazott pályázati hirde-
tés közlésével történjék; 2. a választást m e g e l ő z ő e n a hármas jelölés j ó v á h a g y á s végett 
hozzá föl terjesztessék; 3., h o g y az-igazgatót , e g y e t e m e s szabályrendeletünk mellőzésével ne 
hat évenként, hanem vég legesen válaszszák. 

A dunáninneni egyházkerület elvi határozatot kér ez önkormányzatunkat mélyen 
érintő követelésekkel szemben. 

A tanügyi bizottság javaslatának elfogadásával, az egyetemes gyűlés nem 
tartja megengedhetőnek, hogy az egyetemesen kötelező szabályrendeletnek az igaz-
gatók választását illető pontja egy iskolára nézve érvénytelennek .vétessék, mivel 
ez nagy rést ütne egyházi és iskolai autonom jogainkon, miért is feliratban keresi 
meg a tanügyi kormányt s fejti ki a beavatkozás ilyen nagy mértékével szemben 
az egyház állásfoglalását. Egyidőben utasítja a selmeczbányai tanítóképző hatósá-
gát, hogy a mi szabályzataink értelmében válaszsza meg az igazgatót, az egyház-
kerületeket pedig fölhívja, hogy ha hasonló sérelmes eljárás másutt-is előfordulna, 
arról tegyenek jelentést az egyházegyetemnek. 

60. A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 64-dik pontjához jelenti a 
bányai egyházkerület, hogy a budapesti testvéregyházak a leánygimnázium és internátus 
felállítására nem vállalkozhatnak, azonban maga a kerület megbízta tanügyi bizottságát annak 
tanulmányozásával, nem lehetne-e Aszódon a gimnáziumot a leánynevelőintézettel kapcso-
latban leánygimnáziummá átszervezni? 

Tudomásul szolgál. . 

61. (R.) A bányai kerület egyetemes intézkedés végett fölterjeszti az 5703/917. 
ein. sz. vallás- és közoktatásügyi min. rendeletet, mely szerint, a Rendtartás illető pontjainak 
megváltoztatásával, az állami iskolákban a miniszter a következő szünnapokat rendeli el : 

1. Augusztus 17. IV. Károly király őfelségének születésnapja, — a hol esetleg 
szünidei tanfolyamokat tartanak. 

2. November 4. IV. Károly király őfelsége nevenapja. * 
3. Máj us 9. Zita királyné őfelsége születésnapja. 
4. Április 27. Zita királyné őfelsége nevenapja. 
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Szeptember 10-én, néhai Erzsébet királyné és november 21-én, néhai I. Ferencz (51 
József király halála napján az állami középiskolákban lesz tanítás, ezt megelőzően reggel 
7 és % órakor a tanulóifjúság tanáraival együtt résztvesz felekezeti templomában az ifjú-
ság számára tartandó gyászistentiszteleten. 

Az áll. középiskolai igazgatók az 1917/18. évtől kezdve évenként csak egy igaz-
gatói napot engedélyezhetnek. 

A tiszai kerület e rendelet kapcsán intézett fölterjesztésében a szünnapok kérdését 
úgy kívánja megoldatni, hogy a tanításra szánt idő rövidséget ne szenvedjen. 

Az egyetemes gyűlés, a tanügyi bizottság javaslata alapján, az 5703/917. 
sz. vallás- és közoktatásügyi min. rendelet értelmében kötelezi a középiskolákat 
a fölsorolt négy, illetve három szünnap megtartására, valamint kimondja, hogy 
az igazgatók ezuf&n évenként csak egy szünnapot engedélyezhetnek. 

62. (R.) A polgári iskolai tanulók latin nyelvi kiegészítő vizsgálatát az egyetemes 
gyűlés tárgyalni nem óhajtván, 

e kérdés fölött napirendre tér. 

63. (R.) A bányai kerület útján, a budapesti egyházmegye az iránt keresi meg 
az egyetemes gyűlést, írjon föl a kormányhoz, hogy ott, a hol az iparos-tanulók vallás-
oktatásban egyáltalában nem részesülnek vagy a vasárnap délelőtt tartani szokott tanítási 
órák miatt az istentiszteleteken rész nem vehetnek, ezek a bajok orvosoltassanak. 

Az iparos-tanulók vallásos nevelésének eme jelentős akadálya országos jel-
legű lévén, az egyetemes gyűlés feliratot intéz a vallás- és közokt. miniszterhez annak 
megszüntetése iránt, egyben a tanügyi bizottság javaslata alapján fölhívja a kerü-
leteket arra, hogy az iparos-tanulók vallásoktatására vonatkozó részletes adatokat 
az egyetemes elnökséghez terjeszszék föl. 

64. (R.) A békési egyházmegye a bányai kerület útján panaszt emel, hogy- a 
miniszter a szarvasi állami polgári iskola tanítóinak kinevezésénél nincsen tekintettel Szarvas 
város lakosságának és az iskola tanulóinak túlnyomóan evangélikus voltára, kéri, hogy a 
kormányhoz intézendő fölterjesztéssel éljen az egyetemes gyűlés a sérelmes eljárás ellen. 

A tanügyi bizottságnak az a véleménye, hogy a szarvasi sérelmi eset a mult évi 
jegyzőkönyv 61. pontja értelmében intézendő el s hogy a kerület sürgetésére a közös prot. 
bizottsághoz áttenni fölösleges. 

Az egyetemes közgyűlés az idevonatkozó összes iratokat az ügyésznek 
adja ki azzal, hogy ha a fölterjesztett esetben csakugyan sérelmet lát, ügyészi 
véleményes jelentésével tegye át az iratokat az elnökséghez, hogy az a sérelem 
miatt felterjesztéssel éljen. 

65- ,(R.) A bányai kerület fölterjeszti Licskó Sámuel zólyomi lelkész hitoktató pana-
szát, miszerint a zólyomi állami polgári fiú- és leányiskolában teljesített hitoktatásért neki 
járó tiszteletdíjat nem az egész iskolai évre, hanem havi levonásokkal utalványozták ki, 
minek "következtében 1914/15-ben egyhavi, 1916 17-ben kéthavi, összesen 180 kor. díjat 
veszített, holott a r. k. hitoktató az egész évi tiszteletdíjat megkapta. 

A kerület arra kéri az egyetemes gyűlést, hogy intézzen fölterjesztést a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez a sérelem orvoslása miatt. 

Mivel a sérelem országosan több helyen előfordult s az elmúlt iskolai 
évben a 142,996/916—VI. a. sz. vallás- és közoktatásügyi m.~kir. miniszteri ren-
deleten alapult, az ellen az egyetemes gyűlés felterjesztést intéz a közoktatásügyi 
kormányhoz, a mélytánytalan intézkedés helyett a hitoktatási díjak méltányos 
fölemelésének szükségességét hangsúlyozván. 

66. (R.) A zólyomi egyházmegyei tanítóegyesület indítványára az államiakkal 
egyenlő családipótlék és lakbér megállapítása iránt, mivel időközben már elintézést nyert, 

mint tárgytalant a gyűlés levette a napirendről. 

67. (R.) Az állami fizetéskiegészítést igénybe nem vett tanítók háborús segélye 
tárgyában a túróczszentmártoni iskolaszéktől, a bányai és tiszai kerülettől fölterjesztések érkez-
tek, mivel azonban időközben ez a kérdés is, kultuszminiszteri rendelettel, elintézést nyert : 

az egyetemes gyűlés levette a napirendről. 

68. (R.) A késmárki liczeum . pártfogósága elhatározta, hogy a liczeum tanárainak 
a háborús éveket kétszeresen számítja, egyszersmind kéri a tiszai kerület útján, hogy ezt 
ia határozatot az egyházegyetem tegye magáévá és a kormánynyal is fogadtassa el. 

Az egyetemes gyűlés a pártfogóság határozatát, mint bejelentést tudo-
másul yeszi? a kérés többi részét mellőzi. 
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(R.) Ugyancsak a késmárki líczeum pártfogósága a kerület utján azt kéri az 
egyetemes gyűléstől, hogy középiskoláink* államsegélyének fokozatos emelésére hívja föl a 
kormányt. 

A közgyűlés a sürgetést nem tartván időszerűnek, azt mellőzi. 

70 . (K.) A tiszai kerület jelenti, hogy a tanító- és tanítónőképző intézetekre mult 
évben alkotott rendtartást, pénzügyi okokból, a háború után következő első iskolai évben 
lépteti életbe. 

A közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi. 

71. (R.) A nyíregyházi egyházközség újonnan létesített leányközépiskolája szerve-
zeti és kormányzati szabályrendeletének, valamint a dunántúli kerület Kőszegen felállított 
leányközépiskolája szervezeti és rendtartási szabályzatának tervezetét terjeszti föl jóvá-
hagyás végett. 

Az egyetemes közgyűlés örömét fejezi ki a fölött, hogy a reformáczió 
négyszázados évfordulóját ilyen nagyjelentőségű tanügyi alkotásokkal ünnepelheti 
s a két leányközépiskola megnyitását jóleső érzéssel veszi tudomásul. A nyíregy-
házi és kőszegi szabályzattervezeteket ideiglenesen jóváhagyja addig, a míg az 
egyetemes közgyűlésnek módjában lesz a fiú-középiskolák mintájának megfelelő 
szervezeti és rendtartási szabályzatot alkotni. E czélból utasítja a tanügyi bizott-
ságot, hogy a leányközépiskolák szervezeti és rendtartási szabályzatait készíttesse 
el, tárgyalja le és kellő időben küldje-el a kerületeknek, hogy azok jövő évi köz-
gyűléseiken letárgyalhassák és esetleges módosító indítványaikat a jövő évi egye-
temes közgyűlés elé terjeszthessék. 

/ 
7*-. (R.) A dunántúli kerület, a leányiskolák típusaiban beállott változás következ-

tében, a 7 osztá lyú felső leányiskola, a l eányg imnáz ium és a női kereskedelmi iskola szá-
mára a vallástani tananyag sürgős megállapítását kéri. 

A közgyűlés az ügyet javaslattétel végett a tanügyi bizottsághoz teszi 
át s kimondja, hogy míg a munkálatok véglegesen elkészülnek, a leányközép-
iskolák & fiúiskolákra érvényes vallástani tananyaghoz alkalmazkodjanak. 

73. (R.) A dunántúli kerület a középiskolák és tanítóképzők statisztikai táblázatá-
nak revízióját kéri : 

Az -egyetemes gyűlés az ügyet, a tanügyi bizottság útján a kerületközi 
statisztikai kisbizottságnak adja ki azzal, hogy tegye meggondolás tárgyává, nem 
lehetne-e, kellő pótlásokkal, az állami középiskolai statisztikát elfogadni? 

74. (R.) A dunántúli kerület az iránt keresi meg az egyetemes gyűlést, hasson 
oda a magas kormánynál, hogy nemcsak a segédszolgálatra alkalmazott, hanem minden 
hadbavonult, 40 éven felül levő tanító kivétel nélkül szabadságoltassék. 

Ámbár a fölterjesztést kétségkívül nyomós közérdek sugallta,' azt az 
egyetemes gyűlés mégis mellőzni kénytelen. » 

75. (R.) A felső soproni e g y h á z m e g y e a dunántúli kerület útján azt a javaslatot 
teszi , hogy az 'e lemi iskolai tanítók szolgálati v iszonyait szabályozó szabályrendeletnek 2. §-a 
azzal toldassék meg , h o g y az egyházunknál alkalmazott tanítónő nemprotestáns férfival 
házasságra nem léphet. 

Az egyetémes közgyűlés a javaslatot elfogadja. 

76. (R.) A dunántúli kerület, mivel a hadiárvák összeírására szolgáló űrlapokon 
nincs föltüntetve a gyermek felekezeti hovatartozása, a veszprémi e g y h á z m e g y e indítványa 
alapján megkereste az országos hadigondozó szervezet vezetőségét , hogy a gondozásra 
szoruló gyermekek neveltetésénél a vallásoktatást tegye az illető egyháznak elmulaszthatat-
lan köte lességévé . 

Az egyetemes gyűlés a bejelentést tudomásul véve, e tárgyban a maga 
részéről is meg fogja keresni átiratban az országos hadigondozó hivatalt, elnök-
sége útján. 

77. (R.) A tiszai kerület indítványozza, h o g y készíttesse el az egyházegye tem a 
saját felekezeti tanítóképző intézetekre és az állami tanítóképző intézetekre vonatkozóan 
a káritorképzés tantervét és részletes tanmenetét s az utóbbit e lfogadás és életbeléptetés 
végett terjeszsze föl a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 

A közgyűlés az indítványt elvben elfogadja s az iratokat további eljárás 
végett a tanügyi bizottságnak kiadja. 
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78. (Sz.) Dr. Mágocsy-Dietz Sándor köszönetét fejezvén ki a tanügyi bizottság 78-
elnőkévé történt megválasztásáért, egyben előterjeszti, hogy a bizottságnak többször van 
szüksége kormányrendeletekre, népiskolai közlönyre és egyéb folyóiratokra, miért is felha-
talmazást kér, hogy ilyeneket beszerezhessen. 

^ Az egyetemes közgyűlés méltányolván az előterjesztést, felhatalmazza*a 
tanügyi bizottság elnökségét, hogy a bizottság működéséhez szükséges nyomtat-
ványokat szerezze be, a szükséges összegek utalványozását pedig az előre nem 
látható kiadástétel terhére a pénzügyi bizottságra bízza. 

79. (Sz.) Olvastatott az egyetemes nyugdíj intézeti ügyvivőnek következő 

Jelentése a magyarhoni evang. egyetemes egyház nyugdíjintézetének 
1916. évi állapotáról. 

1. Az 1916. évi deczember 31-én lezárt évi számadás szerint volt; 

Bevétel : 
Egyetemes egyház fenntartási járuléka K 415,000-— 
Bányai egyházkerület évi járuléka « ,, 38,145*63 
Dunáninneni egyházkerület évi járuléka „ 27,974-20 
Dunántúli egyházkerület évi járuléka „ 30,314'37 
Tiszai egyházkerület évi járuléka „ 29,765-74 
Kamatokból 179,339*60 
Árfolyamkülönbözetből ~ „ 10,085*— 
Házbérjövedelemből 14,570*60 

Összesen ~ K 745,195-14 

Kiadás ; 
Nyugdíjakig . K 409,995*08 

4,680*— Tiszti illetményekre . . . . . . 
Posta, útiköltség . . . . . . . . 
llletékegyenérték . 
Térítmény az eperjesi e. th. akadémiának 
Tőkésítésre 

1,581*23 
10,041*52 
40,942-— 

277,955*31 
Összesen . K 745,195*14 

Vagyon : 
Hadi kölcsönkötvény • . K 890,000* — 
Záloglevelekben . „ 3.007,400 — 
ingatlanban 365,604*16 
Takarékpénztárban „ 32,066-66 

Összesen T K 4.295,070*82 

2. Előírt járulékok az 1917. évre. 

Egyetemes egyház fenntartási járuléka K 415,000-— 
Bányai egyházk. évi járuléka „ 40,481*45 
Dunáninneni „ „ „ „ 24,435*14 
Dunántúli „ „ „ . ' . „ 27,652*25 
Tiszai „ „ „ „ 30,201 83 

Összesen . K 537,770*67 

Az előirányzat az egyetemes pénztár kimutatásában foglaltatik, 

3. Az egyetemes egyházi kegy díj alap. 

Bevétel : 
Mult évi maradványból ' . . . . . IC 9,618-79 
Kamatból 346*28 
Közalap évi adománya ; . „ 12,000*— 

Ö s s z e s e n - K 21,965*07 

Kiadás : 
Kegydíjakra . K 12,430*— 
Maradvány 1917. évre 9,535*07 

Összesen ! K 21,965-07 
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84. 4. A nyugdíjazottak állománya. 

Rendes nyugdíjas van: 79 (meghalt 9), özvegy 121 (meghalt 1), félárva 99, 
szülőtlen árva 9. 

Átmeneti nyugdíjas van : 7 (meghalt 3), özvegy 82 (meghalt 4), félárva 24, 
szülőtlen árva 5. 

Összes létszám: 86 nyugdíjas, 203 özvegy, 123 félárva, 14 .szülőtlen árva. 
Ezeken felül van kegydíjas: 3 lelkész és 53 özvegy. 
5. A mult évi egyetemes közgyűlés 74. p. 5. jegyzőkönyvi határozatával nyilván-

tartandónak mondotta ki azon megbízatásomat. hogy, a nyugdíjintézeti szabályrendelet 
módosítására s kiegészítésére nézve időközben hozott közgyűlési határozatokat összegyűjtve 
kinyomassam. Tisztelettel kérem e határozatot továbbra is fenntartani, tekintettel azon 
körülményre, hogy a szabályrendelet 53. §-a értelmében a következő 1918. év végével 
a nyugdíjintézet mathematikai mérlege újból kiszámítandó s ehhez képest a szabályren-
delet különben is módosítandó lesz. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és 
ügyvivőnek odaadó fáradozásáért köszönetet mond. 

80. (Sz.) Tárgyaltatott a tiszai egyházkerület felterjesztése az átmenetileg nyug-
díjazott lelkészek és özvegyek nyugdíjának felemelése iránt. 

A közgyűlés kimondja, hogy a nyugdíj intézeti szabályrendeletnek az, 
átmeneti nyugdíjak mértékét meghatározó 59. §-a a mathematikai mérleg revíziója 
előtt nem változtatható meg. 

Az átmeneti nyugdíjasok segélyezésére a f. évi költségelőirányzatba 
felvett 10,000 kor. összegnek felosztását a nyugdíjintézeti bizottságra bízza. 

81. (Sz.) Tárgyaltatott az egyetemes lelkészegyesület előterjesztése a nyugdíj-
intézeti szabályrendelet olyan módosítása iránt, melynélfogva a szolgálati korhatár leszál-
líttassék 35 évre; a nyugdíjmaximum, mint korlát töröltessék; az özvegyi ellátási díj a 
férj nyugdíjigényének 507<rában állapíttassák meg, s az árvadíjak is emeltessenek. 

Minthogy a nyugdíj intézeti szabályrendeletnek ily mélyreható módosítása 
szorosan összefügg a nyugdíjintézet mathematikai mérlegével, mely utóbbinak 
revíziója az 1918-ik év végével következik be: az egyetemes közgyűlés kiadja 
az előterjesztést az egyetemes nyugdíjintézeti bizottságnak, hogy az abban foglalt 
óhajokat, a lehetőség szerint, annak idején figyelembe vegye. , 

82. (Sz.) Felvétetett'Záboji Gyula kiskőrösi kántor kérvénye az iránt, hogy az 
ellene lefolytatott fegyelmi eljárás következtében, az országos tanítói nyugdíjintézetben 
elvesztett nyugdíjjogosultságának kegyelemből való visszaállítását, a vallás- és közokt. 
minisztériumtól az egyetemes közgyűlés kieszközölje, vagy ha az nem sikerülne, abban 
az esetben folyamodót állandó évi segélyben részesítse. 

Minthogy a . kérvénynél fekvő ügyiratok tanúsága szerint kérvényező 
ugyanez ügyben már felségfolyamodványt is intézett, mely azonban tárgyalás 
nélkül érkezett vissza: ez okból a közgyűlés a felterjesztés megismétlését nem 
tartja czélravezetőnek s ahhoz a maga részéről nem járul hozzá. 

Kérvényezőnek azon másik kérelmét, hogy állandó évi segélyben része-
síttessék, a közgyűlés szintén nem teljesítheti, az ily természetű fedezeti forrás 
hiánya miatt, de azért sem, mert kérvényező, mint kiskőrösi kántor, rendes 
hiványi fizetést élvez. 

83. Tárgyaltatott a kassai II. egyházközség felebbezése a- tiszai evangélikus 
egyházkerület 1917. évi közgyűlési jegyzőkönyvének 41. számú határozata ellen Rás és 
Benyék leány- illetve fiókegyház községek elválasztása ügyében. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy a felebbezett határozat 
érdemleges intézkedést nem tartalmaz, mert az ügynek tárgyalása még folya-
matban van, a jelen felebbezést elutasítja. 

84. (L.) Tárgyaltatott a bányakerületi lelkészválasztási szabályrendeletnek a segéd-
lelkészekre vonatkozó részének és ugyanezen szabályrendeletnek a horvátországi lelkészekre 
vonatkozó 15. §. 2. pontja és 19. §. c. pontjának módosítása. 

Az egyetemes közgyűlés a vonatkozó szabályrendelet-módosításokat, 
miután azok az egyetemes alkotmán}^ rendelkezéseivel ellentétben nem állanak és 
kellő számú példányban adattak be a jogügyi bizottság javaslatához képest jóvá-
hagyja és jóváhagyási záradékkal ellátni rendeli. 
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- 85. (L.) Tárgyaltatott a bányakerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 56. pontja 85 
alatt hozott határozata, mely szerint a csanád csongrád egyházmegyének az egyetemes 
érvényű lelkészválasztási szabályrendelet megalkotására vonatkozó határozatát pártolólag 
terjeszti fel az egyetemes közgyűléshez, ugyanezen alkalommal és ezzel kapcsolatosan 
tárgyaltatott a dunántúli egyházkerületnek erre vonatkozó 175. jegyzőkönyvi pontja alatt 
közölt határozata is. 

Az egyetemes közgyűlés a vonatkozó szabályrendelet megalkotásával a 
jogügyi bizottságot megbízza azzal, hogy a megalkotandó szabályrendeletnél a 
zsinati előmunkálatoknak erre vonatkozó rendelkezéseit vegye figyelembe. 
86. (L.) Tárgyaltatott a pesti egyházmegyének, az egyetemes közgyűlések hatá-

rozatainak kellő időkre történendő közlésére vonatkozólag hozott 57. számú bányakerületi 
határozat, mely szerint fenti egyházmegyei határozatot az egyetemes közgyűléshez terjeszti fel. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy a vonatkozó határozatok 
minél előbbi s kellő időbeni leendő közlése tekintetében minden lehető megtör-
ténik ha pedig e tekintetben késedelem mutatkoznék, ez csak a háborús viszo-
nyokból folyólag állott elő, intézkedés szükségét fennforogni nem látja. 

87. (L.) Tárgyaltatott a dunántúli ág. h. ev. egyházkerület 1917. évi szeptember 
26-án tartott közgyűlésének 6. c. pontja alatt felvett vitéz hadseregünk üdvözlése és béke-
nyilatkozat iránti határozatának az egyetemes közgyűléshez leendő felterjesztési indítványa, 
illetve erre vonatkozó határozata. 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatához képest a maga 
részéről is a legmelegebben üdvözli példás hősiességgel harezoló vitéz hadsere-
günket, s midőn ezzel iránta táplált hálás érzelmeit óhajtja kifejezésre juttatni, 
egyúttal a tiszta evangéliumi szeretettől vezérelve azon óhajának ad kiíejezést, 
vajha minél előbb élvezhetnék újból a nemzetek az eljövendő béke áldásait. 

88. (M.) Tárgyaltatik a csanád-csongrádi egyházmegyének a bányai egyházkerület 
útján felterjesztett indítványa a Romániában és Szerbiában élő evangélikusok lelki gondo-
zása tárgyában: hogy 1. akár közvetlenül, akár a m. kir. kormány útján keresse meg a 
szerbiai cs. és kir. katonai főkormányzóságot az iránt, hogy az általuk foganatosított nép-
számlálásnak a romániai és szerbiai evang. : lakosokra vonatkozó adatait bocsássa az egye-
temes egyház rendelkezésére és hogy 2. a m. kir. kormány annak idején, a béketárgya-
lásoknál abban az irányban érvényesítse befolyását, hogy a békeszerződésekben egyetemes 
egyházunk részére biztosíttassék a jog, melynek alapján a Szerbiában és Romániában lakó 
evangélikusokat, nemzetiségbe és állampolgárságra való tekintet nélkül, a magyarországi 
evang. egyetemes egyházzal kapcsolatban levő egyházközségekbe szerveztesse. Megkeresi 
továbbá a csanád-csongrádi egyházmegye az egyetemes közgyűlést az iránt is, hogy a 
reformáczió 400 éves fordulójának emlékére a Balkánon való külmissziói működést felkarolni 
s külmissziói egyesületünk önálló munkálkodását lehetővé tenni igyekezzék. 

A bányai egyházkerület f. é. közgyűlésének 35. jkvi pont alatt hozott határoza-
tával a szervezési kérdésnek a béketárgyalások kereteibe való bevonását czélravezető meg-
oldási módnak nem tartja, hanem merőben az egyet, egyház közigazgatási feladatának 
minősíti. Egyebekben a csanád-csongrádi egyházmegye felterjesztését pártolja. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy a Balkán államokban élő evang. 
vallású magyar állampolgároknak a béke helyreálltával egyházközségekbe való 
szervezetét sürgős feladatának fogja tekinteni, nemkülönben a külföldön eszköz-
lendő missziói munkát lehetőleg támogatni fogja. 

89. (M.) A mult évi jegyzőkönyv 93. pontja kapcsán olvastatnak a dunáninneni 
és a tiszai egyházkerületek felterjesztései az egyházi ingatlanok törzskönyvezése kérdésében, 
hozott 1915. évi egyetemes közgyűlési határozat végrehajtása tárgyában s mindkét egyház-
kerület a munkálatok elvégzésére egy évi halasztást kér. 

Az egyetemes közgyűlés eredeti határozatának végrehajtásához továbbra 
is ragaszkodik. A felterjesztésekben foglalt méltánylást érdemlő körülményekre 
való tekintettel pedig a munkálatok beterjesztésére egy évi halasztást ad. 

90. (M.) Az iskolai czélú ingatlanok áttelekkönyvezése tárgyában hozott egyetemes 
közgyűlési határozat végrehajtására a tiszai egyházkerület egy évi 'halasztást kér. 

Az egyetemes közgyűlés a kért egy évi halasztást engedélyezi. 

91. (M.) A tiszai, bányai és dunántúli egyházkerületek az „űrnapjának" f. é. 
április hó 27-én 13665/1917. ein. sz. m. kir. belügyminiszteri rendelettel hivatalos ünneppé 
történt nyilvánítását, illetve az idézett rendeletben a hivatalos istentiszteletek sorozatába 
való felvételét az 1848: XX. t.-cz. 2. §-ában foglalt viszonosság elvébe ütközőnek, tehát 
egyházunk szempontjából sérelmesnek tartván, megkeresik az egyetemes közgyűlést az 
iránt, hogy a sérelem orvoslása végett intézzen felterjesztést a kir. kormányhoz, illetve az 
ügyet tegye át a közös protestáns bizottsághoz. 
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91—95. Az egyetemes közgyűlés megállapítván azt, hogy a sérelmes rendelet 
tényleg kibocsáttatott és hogy a szintén idevonatkozó, f. é. június hó 12-én kelt 
19031/1917. ein. sz. m. kir. belügyminiszteri rendeletnek az előbbi rendeletet 
értelmező következő szavai: „az úrnapi körmenetnek az idézett számú táviratban 
történt felemlítése nem jelenti azt, mintha a katholikus ünnepi szertartást illetőleg 
eddig követett gyakorlatnak bárminő irányú megváltoztatása lett volna tervbe véve", 
a sérelmet nemcsak hogy nem orvosolják, hanem ellenkezőleg az úrnapjának, 
mint hivatalos ünnepnek megtartását elismerik: ennélfogva az ügyet átteszi a 
közös prot. bizottsághoz, egyúttal pedig a sérelmes intézkedés hatálytalanítása 
.czéljából a kir. kormányhoz a maga részéről is felterjesztést intéz. 

92. (M.) A dunántúli egyházkerület az egyházi alkotmánynak a leányegyházak szava-
zati joga tekintetében vitás szakaszainak hiteles magyarázására kéri fel az egyetemes közgyűlést. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy a zsinat által alkotott törvé 
nyek magyarázatára magát illetékesnek nem tekinti ; egyúttal pedig az egyház-

• kerület figyelmét arra az általános jogelvre irányítja, mely szerint a hiteles tör-
vénymagyarázat a jogszabály mindenkori alkalmazásában jut elsősorban kifejezésre. 

93. (Sz.) Egyetemes felügyelő a délutáni ülést megnyitván, elnöki előterjesztésképen 
bejelenti, hogy most kapta meg dr. Baltazár Dezső református püspöktől a reformáczió jubiláris 
üléséből őfelségéhez intézett hódolófeliratra a király következő válaszsürgÖ%ének másolatát : 

Az egyetemes közgyűlés a királyi válasz szövegét a jegyzőkönyvbe fel-
vétetni rendeli. ' 

Wien. Hofburg. 

Méltóságos és Főtiszteletű 

dr. Baltazár Dezső református püspök úrnak 
Debreczen. 

Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége a reformáczió négyszázados évfordulóját 
együttesen megünneplő magyarországi református és evangélikus egyházaknak a győzelmes 
előnyomulás alkalmából Méltóságod és báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő úr Őméltó-
sága által előterjesztett lelkes üdvözlését örömmel fogadni és az ez alkalomból is kifejezésre 
juttatçtt odaadó ragaszkodásért legkegyelmesebben szíves köszönetet nyilvánítani méltózta-
tott. Őfelsége egyúttal biztosítja a két egyházat jóindulatáról s hazafias és kulturális törek-
véseiknek mindenkori támogatásáról. Legfelsőbb parancsra : báró Nagy. 

94. (Sz.) Olvastatott az egyetemes levéltári bizottság következő jelentése az egye-
temes levéltárról : 

1. Az egyetemes főjegyző beküldte az 1914 — 15. évi egyetemes gyűlési iratokat, 
összesen 105 darabot, illetőleg csomót. Ezeknek az iratoknak rendezése, elhelyezése szokott 
módon megtörtént és róluk ezédula-katalógus készült. Jegyzőkönyveiket beküldték : a dunán-
túli egyházkerület (1916 augusztus 23 és 1916 deczember 13 — 14), a dunántúli egyház-
kerületi Evangéliumi Egyesület.( 1916 aug. 22), a szepesi városi egyházmegye (1916 júl. 3), 
a liptói egyházmegye (1916 júl. 8), a vasi középegyházmegye (1917 júl. 4). 

2. A könyvek számának gyarapodása: Luthers Werke. Tischreden, 4. Bd ; Prot. 
Orsz. Árvaegylet választmányának évi jelentése 1916; a szarvasi főgimnázium és tanító-
képző-intézet, az iglói főgimnázium, az iglói elemi népiskola s a polg. leányiskola, az eper-
jesi kollégium, s a selmeczbányai líczeumi főgimnázium Értesítője 1916—1917. iskola-
évről ; végül az évről évre kimutatni szokott lapok, illetőleg folyóiratok. 

3. Az egyetemes levéltári katalógus készülését illetőleg jelentjük, hogy a katalógus 
első füzetéhez való index, mely teljesen a levéltári irnok, dr. Szolár Ferencz munkája, most 
van megjelenőben; a katalógus harmadik füzetének munkája pedig, melyet a levéltáros 
készít, annyira előhaladt, hogy a jövő egyetemes gyűlésig nyomtatásban megjelenhet még-
pedig az 1792. évtől 1840, vagy 1848. évig terjedő levéltári anyagot felölelő tartalommal. 

4. Időnként az egyetemes levéltárt történetkutatók is felkeresik, s a levéltáros s#egéd-
kezése és ellenőrzése mellett használják. A mult évi gyűlés óta nyolcz kutató járt a levéltárban. 

Budapesten, 1917 október 30. 
Az egyetemes-közgyűlés a beterjesztett jelentést tudomásul veszi és 

köszönetét fejezi ki mindazoknak, kik adományukkal és a beküldött művekkel a 
könyv- és levéltárt gyarapították. 

9 5 . (Sz.) Olvastatott a dunántúli kerület felterjesztése" a dunántúli ág. hitv. evang. 
egyházkerület történetének megírásához s z ü k s é g e s iratok és okmányoknak a levéltárból Payr 
Sándor theol. akad. tanárnak leendő kiadása tárgyában. 
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Áz egyetemes közgyűlés a dunántúli egyházkerület felelőssége mellett 95 
kivételesen megengedi, hogy a kerület történetének megírásához szükséges iratok 
és okmányok — a legbecsesebb okiratok kivételével — használatra Payr Sándor 
theol. tanár kezéhez elismervény ellenében kiadassanak. 

1)6. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 95. pontja kapcsán jelenti a pénzügyi bizott-
sága hogy a Roth-Teleki Johanna-, Blankenstein- és Lissóvényi-ösztöndíjak az 1916—17. 
tanévre, szabályszerűen kiosztattak. 

Tudomásul szolgál. 

97. (Sz.) A Hunfalvy alapítványi bizottság jelenti, hogy a háború okozta nehéz 
megélhetési viszonyok folytán — de különösen a német pénz árfolyamkülömbözete folytán 
js —. a z ösztöndíjul szolgáló 1000 kor. ma nem felel meg az alapító nemes intenczióinak, 
miután a megélhetésre teljesen elégtelen; ezek folytán egy theológust, kérelmére, fel is 
mentette azon kötelezettsége alól, hogy még egy évet töltsön külföldi egyetemen és illetve 
hogy nem töltés esetén a már élvezett ösztöndíjat visszatérítse és egyúttal azon javaslatot 
terjeszti be, hogy az 1918/19. tanévre átmenetileg — eltérően az alapítólevél határozmányai-
tól — két egyenként 2000 kor.-ás ösztöndíjra Írassék ki a pályázat, mert ily összegű ösz-. 
töndíj már lehetővé teszi a külföldön való tanulást. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a felhozott indokokat méltá-
nyolva, hozzájárul, hogy átmenetileg az 1918/19. tanévben két egyenként 2000 
koronás ösztöndíjra írassék ki a pályázat. 

98. (Sz.) A váczi siketnéma-intézet vallástanítója, Sommer Gyula lelkész jelenti, 
hogy a lefolyt 1916—17. tanévben az intézetben összesen 17 növendékünk volt, még pedig 
12 fiïi és 5 leány. Ezek közül vo l t .S magánalapítványon, 8 országos alapítványon, 5 
segélyezett bejáró és 1 saját költségen. 

Tudomásul szolgál. 

99. (Sz.) A Hrabovszky Zsigmond alapítványi bizottság az alapítványi szabályok 
értelmében jelentését a következőkben terjeszti elő: 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyetemes Egyházi Közgyűlés ! A Hrabovszky Zsig-
mond alapítványi bizottság az alapítványi szabályok értelmében jelentését a következőkben 
terjeszti elő: 

1. Gondnok által bemutatott •/. alatt idecsatolt 1916. évi számadás szerint az ala-
pítványi tőke 

1915. év végén volt" . . . 253,045 kor. 18 fill. 
1916. évi apadás volt . . 1,051 „ 10 „ 
s így 1916. év végén kitett . 251,994 kor. 08 fill. 

Ezen számadást megvizsgáltuk, az egyes tételeket a pénztári okmányokkal össze-
hasonlítván, teljesen rendben levőnek találtuk, minek folytán, fenntartván a kimutatott s 
az egyetemes pénztárban őrzött értékeknek az egyetemes számvevőszék részéről való meg-
vizsgálását, Bendl Henrik alapítványgondnoknak a felmentvényt megadtuk. 

2. Hrabovszky Miklós vártüzérségi egyéves önkéntesnek, ifj. Hrabovszky István 
végzett joghallgatónak, Hrabovszky László és Dezső, a soproni ev. főgimnázium Vl-ik, 
illetve 11-ik osztályú tanulóinak, Brunner Ferencz és Aurél, a pápai ref. főgimnázium 
V-ik, illetve Vl-ik osztályú tanulóinak, Radnóti József, István és Géza, a kolozsvári r. kath. 
főgimnázium IV-ik, Vl-ik és VIII-ik osztályú tanulóknak, végül Zsigmond Aladár és Etele, 
a pápai reí. főgimnázium III-ik osztályú tanulóknak, miután bizonyítványaik az alapítványi 
szabályoknak megfeleltek, az. 1200 korona, illetve 1000 és 600 koronára felemelt ösztön-
díjakat kiadtuk. 

3. Dr. Äsigmond Elek hadbavonult ezredorvos kérvényére, tekintettel súlyos anyagi 
és családi körülményeire, Aladár és Etele fiai részére az elmúlt 1916—17. tanévre ismét 
200 200 kor. rendkívüli segélyt engedélyeztünk. 

Tudomásul szolgál. 

100. (B.) A püspökök által beterjesztett jelentések szerint az 1916/17. közigazga-
tási évben lelkészi vizsgát tettek és felavattattak a következő végzett theologusok : 

1. A bányai egyházkerületben: ifj. Ponyiczky Pál, Szirotha Gusztáv, Molitorisz 
János, Matolcsik Gyula, Linder László, Jónás Lajos, Goszner Károly, Pivarcsek Lajos, 
Hrivnyák János, Rohál Mihály, Csengődy Lajos, Fúria Zoltán. 

2. A dunáninneni egyházkerületben : Kretschkó Gyula, Bázlik Elemér Pál, Szlan-
csik Pál, Dianovszky János, Dérer Gyula, Rohacsek György, Ottmár Béla. 

3. A dunántúli egyházkerületben ; Gaál József, Gerencsér Zsigmond, Godova 
Károly, Grossing János, Konráth Vilmos, Nitschinger Pál, Schultheisz Zoltán, Szekeres 
Sándor, Wedl Endre, Wölfel Gyula, Zsupánek Sándor. ,, 
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100-103. 4. A tiszai egyházkerületbén : Erigier István, Galgon Jaske' Adám, Markusovszky Endre, 
Danielisz Róbert, Simkovics Benjamin, Fröhlich János, Marencsin Zoltán, Postha Gyula, 
Mayerhöffer Árpád, Misecska Bernát, Chizsó Sándor, Pap Ferencz, Bortnyik György, Varga 
László, Szedlák Endre. 

101. (Sz.) Olvastatott'a magyarhoni evang. lelkészegyesület jelentése működéséről. 
A Magyarhoni Evangélikus Lelkészegyesület, mint az egyetemes egyház által 

jóváhagyott alapszabályok alapján élő és munkálkodó testület, mult évi működéséről jelenti, 
hogy élete rendes mederben folyik. Évi rendes közgyűlését az egyetemes gyűléssel kap-
csolatosan megtartotta. Idei közgyűlésén különösen is foglalkozott dr. Mikler Károly eperjesi 
jogakadémiai dékán, egyetemi m. tanár értékes fejtegetései alapján az 1848. évi XX. t.-cz. 
végrehajtásának elvi kérdéseivel és gyakorlati követelményeivel. Ez előadás alapján kifor-
málódott határozati javaslata az egyetemes közgyűlés elé került. Továbbá foglalkozott 
dr. Schmidt Károly Jenő pozsonyi főesperes és theol. akad. tanár előadása ,alapján a 
theologiai fakultás felállításával kapcsolatos egyházi kérdésekkel. Végül Gyürky Pál főesperes 
a lelkészi fizetések rendezésének legfontosabb kérdéseiben nyújtott tájékoztatást. A Lelkész-
egylet e tárgyban benyújtott javaslata szintén az egyetemes közgyűlés elé került. A Meie mult 
évi működéséről a titkár terjesztette elő jelentését, melylyel kapcsolatosan a lelkészeket és 
a közegyházat érdeklő több ügy nyert elintézést. Scholcz Ödön főesperes gyűjtéséből eredő 
400 koronás alapítványt tett le a Melénél, a mely alapítvány arra a czélra lesz nevelendő, 
hogy kamatai egy-egy lelkésznek külföldi belmissziói tanulmányútra elegendők legyenek. 
A Melét sajnálatos veszteség érte egyik alelnökének, Madár Mátyás volt felpéczi lelkésznek 
elhunytával, a kinek a helyét a közgyűlés dr. Szeberényi Lajos Zsigmond békéscsabai 
lelkészszel töltötte be. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

102. (Sz.) A magyarhoni e. e. e. Gyámintézet beterjeszti következő jelentését : 
Az egyetemes gyámintézet Budapesten f. hó 1-én tartotta meg közgyűlését. 

A gyámintézeti munka eredménye meghaladta a 100,000 koronát. Az egyetemes gyám-
intézet vagyona 515,112 koronára emelkedett. A jubileumi alapra 60,894 kor. folyt be. 
A közgyűlés kiosztott 28,532 koronát. 

Kérem, kegyeskedjék jelentésemet tudomásul venni. 
A jelentés tudomásul szolgál. 

103. (Sz.) Olvastatott a Zpewnik-Bizottság jelentése 1916. évről. 

A Zpewnik-alap bevétele volt 10,885 kor. 31 fill. 
Kiadása 10,875 „ 46 „ 

Pénztári maradvány 9 kor. 85 fill. 

A szokottnál nagyobb forgalom. abból- magyarázandó, hogy két pénzintézettől, 
alacsony kamatlábuk miatt, 6607 kor. kivétetett s a Nyíregyházi Általános Hitelintézetnél 
helyeztetett el s abból is, hogy 2000 kor. hadikölcsönben helyeztetett el. 

A vagyon elhelyezése : 472%-os kamatra és 5%-os kamatra a Körmöczbányai 
Népbanknál 2107 kor. 18 fill. Nyíregyházán 6680 kor. 40 fill. 4°/0-os Földtehermentesítési 
kötvényben 3600 kor. Magyar Korona Járadéki kötvényekben 11,525 kor. 21 fill., 6%-os 
hadikölcsönben 2000 kor., elismervény 572°/o-os hadikölcsönre 2000 kor. = 28,012 kor. 
79 fill., hozzá a pénztári maradvány 9 kor. 85 fill. Összesen 28,022 kor. 64 fill. 

A tartalékalap állománya könyvek kiadására, mert tőkéhez nyúlni nem szabad, 
tenntkimutatott összegen kívül 1916 decz. 31-én volt 3316 kor. 03 fill., az egész vagyon 
tehát 31,338 kor. 67 fill. Ez is Körmöczbányán van elhelyezve. 1917. évfolyamán ismét 
3000 kor.-t jegyeztünk hadikölcsönre. 

A számadást a két számvizsgáló- Terray Gyula és Frenyó ^yula főesperesek 
megvizsgálták és helyesnek találták. Úgyszintén az .állandó rovancsoló bizottság Körmöcz-
bányán az értékeket rovancsolta és helyesen kezeiteknek állapította meg. 

Az elnök úr a dunáninneni kerület részéről ismét 200 kor.-t juttatott az alapnak 
x vallásos iratok kiadására, mely összeg egyelőre a ' tartalékalaphoz csatoltatott. Paulik biz. 

tag Nyíregyházán az oda küldött Tranosciusok fejében 50 kor.-t gyűjtött a hívek között. 
Az értékpapírok Körmöczbányán a Népbank vasszekrényében letétképen vannak 

letéteményezve. 
Egyházaknak, tábori lelkészeknek ingyen szétküldetett 679 drb. Énekeskönyv 

s más iratka és 1320 drb. a Legdrágább keresztből, összesen 675 kor. 50 fill, értékben. 
Azonkívül most a reformácziói jubileum alkalmából 600 Ágostai Hitvallást, 600 Luther 
életét és 300 Melanchton életét bocsátotta a Bizottság az egyetemes egyház szabad rendel-
kezésére, a mi szintén 438 kor. értéket képvisel. 

Az agenda utolsó példányáig elfogyott, az új kiadást a nyomdai nehéz viszonyok 
miatt egyelőre függőben taitjuk. . . 
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A Zpewnikoktól és Tranosciusoktól eltekintve, melyek sok példányban megvannak, 103-108. 
könyvkészletünk meglehetősen elfogyott, de a szükségnek megfelelően új könyveket szer-
zünk, ámbár a kereslet csökkent s a szállítás is nehézségekbe ütközik. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

104. (Sz.) Olvastatott a Luther-Társaság 1917. évi rendes közgyűléséről szóló 
következő jelentés: 

Tisztelettel jelentem, hogy a Luther-Társaság november 6-án és folytatólag nov. 
7-én tartotta évi rendes közgyűlését, mely alkalommal, miután a tisztikar mandátuma 
lejárt, ú j tisztikart választott. A társaság vezetését Molnár Viktor ny. államtitkár és Kapi 
Béla püspök kezébe tette le, főtitkár lett Szimonidesz Lajos nagybörzsönyi lelkész, titkár: 
Kemény Lajos budapesti vallástanár. Pénztáros : Bendl Henrik. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

105. (L.) Olvastatott az egyetemes egyház üllői-úti és Szentkirályi-utczai házainak 
kezelésével megbízott dr. Scholz Oszkár jelentése, mely szerint a kezelés rendes mederben 
folyt, a bérek befolytak, az épületek fenntartása érdekében szükséges tatarozások eszkö-
zöltettek. A háború kitörése alkalmával engedélyezett engedményeket nagyobbrészt meg-
szüntette, de tekintettel a fenntartás folytonosan költségesebb voltára, kér felhatalmazást, 
hogy esetleg a lakbérleti új kormányrendelet keretében további béremeléseket is tehessen. 

Az egy. közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a kért felhatalmazást megad ja. 

106. (Sz.) Az Üllői-úti ház átépítési kérdésében kiküldött bizottság bejelenti, 
hogy a háborús viszonyok folytán az idén sem foglalkozhatott az ügygyei. 

A közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi és a bizottság megbízatását 
meghosszabbítja. - , 

107. (Sz.) Beterjesztetett az ág. h. ev. lelkészek fiait segélyező egyesületnek 
következő jelentése az 1916. évi működéséről. 

Mély tisztelettel alólirottak a „Magyarországi ág. hitv. evang. lelkészek tanuló-
fiait segélyző intézet" 1916. évi állapotáról szóló jelentésünket a következőkben terjesztjük elő: 

Intézetünk mult évi működése a rendes mederben folytatódott s azt semmi rend-
kívüli körülmény meg nem zavarta. 

Segélyben 19 lelkész tanulófia részesült összesen 1240 kor. összegben. A segé-
lyezésnél különösen a menekült lelkésztestvérekre volt figyelemmel az intézet igazgató-
bizottsága, a kiknek a szokottnál nagyobb segélyeket utalt ki. 

Farkas Géza és Bognár Endre ig. bizottsági tagok megbizatásukról lemondottak, 
helyüket a folyó évi közgyűlés fogja betölteni. 

Tagjainknak összes száma ezidőszerint 164; ebből 66 alapító és 98 rendes tag. 
Alapító tag lett a mult évi közgyűlés óta Rátz Vilmos pozsonyi lelkész, a rendes tagok 
száma pedig 3-mal szaporodott. 

Az, intézet vagyoni viszonyai az 1916-ik év végén a következő eredményt tüntetik fel : 

Bevétel 27,813 kor. 13 fill. 
Kiadás 1,444 „ 41 „ 

Maradvány 26,368 kor. 72 fill. 

Tiszta vagyon 27,717 kor. 52 fill., a mely összeg 1915-höz képest 1182 kor. 
gyarapodást mutat. 

Hadikölcsönben intézetünk eddig 5000 koronát jegyzett. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

108. (Sz.) Beterjesztetett a magyarhoni ág. h. ev. missziói egyesület következő 
évi jelentése: 

A magyarhoni ág h. ev. misszióegyesület a háborús viszonyok miatt 1916-ban 
sem tartott rendes közgyűlést, hanem folyó ügyeit az alapszabályok értelmében a misszió-
tanács intézte. Evi bevétele 5649 kor. 19 fill, volt, vagyona 10,088 kor. 43 fill.-re emel-
kedett, azonkívül pedig 4185 kor. 67 fill-t átmenetileg kezel. Egyházi köreinkben a misszió-
ügy iránt állandóan sok áldozatkész szeretet mutatkozik s bizton remélhető, hogy az a 
háború befejezése után fokozott fejlődést veend. * 

A jelentés tudomásul szolgál. 
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109. 109. (Sz.) Beterjesztetett a Luther Otthon felügyelő bizottságának következő 
jelentése és annak kapcsán az Otthonnak 1916. évi számadása és az 1918. évre szóló 
költségelőirányzata : 

Méltóságos Egyetemes Gyűlés ! A Luther Otthon főiskolai internátus f. évi október 
hó 29-ért tartott bizottsági ülésünkből az 1916/17. tanévről való jelentésünket a követke-
zőkben terjesztjük elő : 

Ismét lepergett egy háborús esztendő, mely az intézet életében mély nyomokat 
hagyott ; sok gond és utánjárással tudtuk csak a szükséges élelmiszereket a kellő mennyi-
ségben idejére beszerezni, úgyszintén a fűtőanyag előteremtése a tél második felében, 
nagy nehézségek közt, mindig csak napról napra volt lehetséges. A piaczi árak rohamos 
emelkedésével okozott bajról nem is szólva. 

Ebből kifolyólag kénytelenek voltunk az ellátási díjakat havi 30 koronával emelni. 
A dúló háború az ifjakat részben már a tanév elején a harcztérre szólította, 

részben tanulmányaik megszakítására s így a Luther Otthon elhagyására kényszerítette, 
úgy, hogy a 39 jelentkező közül csak 16 töltötte ki az egész tanévet tanulmányai 
mellett, míg három 1 hónapig, egy 2 hónapig, négy 4 hónapig, három 5 hónapig, kettő 
6 hónapig, egy 6l/a hónapig, egy Z hónapig, egy 8 hónapig, kettő 9 hónapig maradhatott 
csak az Otthonban. 

Ezeken kívül két segédlelkész lakott az Otthonban ; az egyik egy hónapig csak 
lakást kapott, a másik 9 hónapig teljes ellátásban részesült. 

Két segédlelkész az egész tanév alatt itt étkezett. Az erdélyi menekültekről egy 
theologus 8 napig és egy lelkész-házaspár egy hónapig jutányos árban étkezést is kapott. 

A nagy megpróbáltatások súlyát mindenki érezte; hiányzott a vidám diák-élet 
majdnem minden megnyilatkozása. Az ifjak komoly munkában, ernyedetlen szorgalommal 
végezték tanulmányaikat, mindig készen kilépni a küzdőtérre a királyért és hazáért. 

A sok dicsőséget, melyet fiaink halálmegvető bátorsága szerzett a magyar névnek, 
az egész világ viszhangozza ; a hősök mellén a királyi elismerés számos jele díszlik, 

. büszkeséggel töltve el mindnyájunkat; de, sajnos, a bánat se kímélt meg bennünket. 
1916 .szeptember 25-én 9 hónapi szakadatlan frontszolgálat után elhunyt Urszinyi 

Gyula elektrotechnikus honvédzászlós, az ezüst vitézségi érem tulajdonosa. 
Még csak 21. évében járt, s erről az ifjúról úgy ír a tisztikar a mélyen sújtott 

szülőknek: „Mély fajdalommal értesítjük, hogy fiók kötelességének önfeláldozó s szinte 
emberfeletti hű teljesítése közben váratlanul elhunyt." 

1917 szept. 18-án pedig Hittrich Jenő műegyetemi hallgató, az 5. sappeur-ezred 
önkéntes szakaszvezetője, szüleinek szemefénye, az ifjúi erények mintaképe, nagy remé-
nyekre jogosító életének 19. évében a banisizzai harczokban hősi halált halt. 

Az erdélyi menekültek Isten és vitéz hadseregünk segedelmével visszatérhettek 
elhagyott tűzhelyeikhez, hála s köszönettel adózva a szíves vendéglátásért az őket befogadó 
intézetnek, mely nekik : hontalanoknak igaz magyar vendégszeretettel nyitotta meg kapuit. 

E hó folyamán vettük kézhez Lander Gusztáv bárczarozsnyói ev. lelkész 100 
koronás adományát: „Aus Dankbarkeit. Als Reformationsfest-Jubelspende für das Luther-
Otthon" ajánlással. 

Bemutatjuk az 1916 január 1-től deczember 31-ig szóló zárszámadást, mely, 
sajnos, 5811 kor. 99 fill, hiánynyal zárul; ezen hiány a folyó év január havában kiutalt 
6000 kor. államsegélyben fedézetét találja. 

Remélhetőleg sikerülni fog egy újabb felterjesztésben a segélyt megkapnunk, 
mely esetben 188 kor. 01 fill, felesleget mutathatnánk ki. 

A folyó tanévre a folyamodók száma 48 volt : 1 nő, 1 református vallású : fél-
iizetéses helyre, 2 ingyenes helyre, 1 csak reggeli és ebédet kért, 2 csak 975 koronát 
akart fizetni, 1 gimnáziumi tanár egy tanfolyam idejére, <S kedvezményes helyre, s végül 
32 fizetéses helyre kérte felvételét. 

Levélben, szóbelileg és személyesen is sokan érdeklődtek; leányok, kis iskolás-
fiúk, katonaszolgálatot teljesítő önkéntesek, hadapródok és katonatisztek, hivatalnokok, tanárok. 

Több kérvény azon kikötést tartalmazta, hogy a folyamodó sorozás előtt áll s 
csak alkalmatlanná nyilvánítása esetén foglalja el a neki adományozott helyet. 

Felvétetett 38^ pályázó; ezek közül egy indokolatlanul visszalépett, egy pedig 
azért, mert a fővárost nem tudta megszokni, 1 időközben besoroztatott. 

Jelen létszám 35; ezek közül: technikus 14, medikus 9, jogász 7, bölcsész 1, 
keresk. ak. 1, keleti ker. ak* 1, rajztanárjelölt 1, gimnazista VIII. o. 1. 

Ág. hitv. evangélikus 28, református 6, r. katholikus 1. 
Az Otthon lakója első évben 18, második évben 15, harmadik évben 2. 
A bányai egyházkerület két kedvezményes helyét Scholtz Gusztáv püspök úr 

Őméltósága Bakay Péter főesperes Jenő fiának és Klein Károly újverbászi zenetanár Károly 
fiának adomanyozta. 
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Az egyetemes egyház 3 kedvezményes helyét Horiétzy Pál martonházi lelkész 109. 
László, Mihalovics Samu béri lelkész Ernő és Maróthy E.mil vanyarczi nógrádmegyei 
lelkész özvegyének Jenő fia nyerték el. 

Honétzy László besoroztatásával megüresedett kedvezményes helyet Förster Rezső 
lőcsei főreáliskolai tanár hasonnevű fia foglalta el. 

Bemutatjuk az 1918. évre szóló költségelőirányzatot, melyet a nagyméltóságú 
Vallás- és Közoktatásügyi M. kir. Minisztériumhoz intézendő kérvényünkre nyerendő állam-
segélyből fedezhetni remélünk. 

I. A Luther-Otthon zárszámadása az 1916. évre. 

Bevétel. 
1. Mult évi maradvány 898 K 19 f 
2. Felvételi díjak 850 „ — „ 
3. Ellátási díjak 29,313 „ 60 „ 
4. Élelmiszerek értékesítése . 839 „ 14 „ 
5. Kórházi berendezés értékesítése 401 „ 54 „ 
6. Beszolgáltatott fémtárgyakért 6 „ 70 „ 
7. Megtérített károk 1 „ 14.„ 
8. Egyetemes pénztárból: 

az Eöry-alap 1916. évi kamata 4,247 K 16 f 
2 kedvezményes helyre 1,000 „ — „ 5,247 „ 16 „ 

9. A bányai egyházkerület 2 kedvezményes helyre . 2,000 „ — „ 
' Összesen 39,557 K 47 í 

Kiadás. 
1. Élelmezés . 20,683 K 92 1 
2. Fűtés 2,695 „ 67 „ 
3. Világítás 917 „ 01 „ 
4. Igazgató tiszteletdíja 1,200 „ - „ 
5. Intézeti orvos díja 500 „ - „ 
6. Szolgaszemélyzet • 2,832 „ — „ 
7. Vegyes kiadások 830 „ 78 „ 
8. Leltártárgyak beszerzése 402 „ 52 „ 
9. Tatarozás 102 „ 40 „ 

10. Ellátási tárgyak visszafizetése 180 „ - „ 
11. Házbér 13,000 „ — „ 
12. Egyetemes adóalap 1916. évre 2,025 „ 16 „ 

Összesen . . 45,369 K 46 f 

A jelentkező 5811 kor. 99 fill, túlkiadás fedezetet talál az 1917. év január havá-
ban az Otthon czéljaira nyert 6000 kor. államsegélyben. 

II. A Luther-Otthon költségelőirányzata az 1918. évre. 

Bevétel. 
1. Felvételi díj 37 láfcó à 25 K 925 K 
.2. Ellátási díj 37 lakó 

1 à 2250 K 2,250 K 
1 à 2150 „ 2,150 „ 
3 à 2100 6,300 „ 
7 à 2050 „ - . 14,350 „ 
4 à 1900 „ 7,600 „ 

11 à 1850 20,350 „ 
6 à 1800 „ -> 10,800 „ 
3 à 1300 „ 3,900 „ 
1 à 1050 „ . 1,050 „ 

68,750 K 
Ezen összegből, tekintettel az előrelát-

ható sorozásokra levonásba hozandó 8,750 „ 60,000 K 
3. Bányai egyházkerület 2 kedvezményes helyre 1,000 „ 
4. Egyetemes egyház 3 kedvezményes helyre 1,800 „ 
5. Eőry Sándor-alap kamatai 4,200 .. 

Összesen . . * 67,925 K 
7 



50 

109 112. Kiadás. 
1. Élelmezés. 49,950 K 
2. Fűtés . . . . ' . 3,500 „ 
3. Világítás 1,000 „ 
4. Igazgató tiszteletdíja 1,200 „ 
5. Intézeti orvos tiszteletdíja 500 „ 
6. Szolgaszemélyzet : 

házvezetőnő 1,080 K 
főzőnő 600 „ 
konyhaleány 1,000 „ 
2 mindenes 800 „ 
viczeházmester 180 „ 
házfelügyelő. . . 100 „ 3,760 „ 

7. Kis lakás 320 „ 
8. Vegyes kiadások 800 „ 
9. Házbér 13,000 „ 

10. Kamat 2,000 „ 
Összesen . . . 76,030 K 
Jelentkező hiány 8,105 K 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az 1916. évre 
szóló számadást jóváhagyja, a kezelődnek a szokásos fenntartással a felmentvényt 
megadja, aWlU.8. évi költségelőirányzatot azon reményben, hogy a kitüntetett hiány 
fedezetet fog találni a jelentkezők nagyobb számában, megállapítja és az utalványo-
zási jogot, a költségelőirányzat keretében, a Luther-Otthonbizottság elnökségének 
megadja, utasítja azonban, hogy ezentúl az évi számadást az egyetemes szám-
vizsgáló bizottságnak, a költségelőirányzatot pedig az egyetemes pénzügyi bizott-
ság elé terjeszsze; végül elhatározza, hogy az adni szokott segélynek az 1918. 
évre való folyósítása iránt felterjesztést intéz a v. és k. miniszterhez. 

110. (B.) A dunáninneni egyházkerület f. é. közgyűlése, utalással arra, hogy 
egyes könyvkiadók hibás szövegű énekeskönyveket terjesztenek híveink között, -arra kéri 
az egyet, közgyűlést, gondoskodjék arról, hogy egyházközségeinknek az istentiszteleti 
nyelvekre való tekintettel hibátlan szövegű énekeskönyv álljon rendelkezésére. 

Az egyetemes közgyűlés felkéri a püspököket, hogy az istentiszteleti 
használatra elfogadott alkalmas könyvek jegyzékét összeállítván, közöljék azt a 
lelkészekkel, a kik azután alkalmas időben és módon, szükség esetén a szószékről 
is hívják fel erre a hívek figyelmét. 

111. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 108. pontjával kapcsolatban az ú j egyetemes 
agenda tekintetében jelenti dr. Baltik Frigyes püspök, hogy e munka folyamatban van. 

Tudomásul szolgál. 

112. (Sz.) Olvastatik a selmeczbányai liczeumi főgimnázium Kormányzó Testüle-
tének jelentése az 1916/17. tanévről. 

A Kormányzó Testületet az ő 1916 decz. 16-án és 1917 márcz. 28-án tartott 
két 'gyűlésén főképen az iskola anyagi helyzete foglalkoztatta. Kimondta, hogy ezen csak 
a Breznyikbirtok eladásával tud segíteni s azért elhatározta, hogy az egyházkerületi köz-
gyűlésnek erre vonatkozó beleegyezését fogja kérni. (Korm. Testületi Szabályrendelet 6. pont.) 

I. Az Iskolatanács az iskolaév folyamán tartott kilencz gyűlésén saját hatáskörében 
következőleg intézkedett : 

1. Elintézte a tandíj- és élelmeződíj-elengedéseket s kiadta az ösztöndíjakat, 
segélyeket és jutalmakat. (Isk. Szab. 21. p.) 

2. Kiírta a pályázatot a természetrajz, földrajzi tanszékre, mely azonban meddő 
maradt. (Isk. Szab. 10. p.) 

11. A Kormányzó Testület saját hatáskörében következőleg intézkedett : 
1. A tanulók beiratási díját 1917 szept. l-ével felemelte 6 koronáról 10 koronára. 

(Korm. Test, Szab. 17. p.) 
2. Az élelmiszerek folytonos drágulása következtében az élelmezői díjat kénytelen 

volt 1917. szept. l-ével újra emelni és pedig 300 koronára. (Korm. Test. Sz. 17. p.) 
3. Suhajda Lajos tanárnak megadta 1916 szept. l-ével a harmadik ötödéves 

korpótlékot. (Korm. Test. Sz^ 14. p.) 
4. Klaniczay Sándor tanárnak megadta 1916 szept. l-ével az első ötödéves kor-

pótlékot. (Korm. Test. Sz. 14. p.) 
5. Felülvizsgálva az Iskolatanács által megállapított 1916. évi zárószámadásokat, 

a felmentvényt a pénzkezelőknek ezen időre megadta. (Korm. Test. *Sz. 19. p.) 



6. Az Iskolatanács javaslata alapján a Kormányzó Testület az 1918. évi líczeumi 112-11 
költségelőirányzatot így állapította meg; 

Bevétel 
Kiadás . ^ . ^ ^ „ W W „ 

Hiány . 17,018 kor. 62 fill. 

76,747 kor. — fill. 
93,765 „ 62 „ 

Hogy a hiány az 1916. évi 16,218 kor. 82 fill, líczeumi hiánynyal szemben csak 
799 kor. 80 fill, koronával növekednék, azon föltevésen alapul, hogy a Breznyik-birtok eladá-
sával e czímen a bevétel sokkal nagyobb lenne. (Korm. Test. Sz. 20. p.) 

III. Az egyetemes közgyűlés elé a Kormányzó Testület a következő javaslattal lép : 
1. Az 1915. évi határozatnak megfelelően az ott felhozott indokok alapján hosz-

szabbítsa meg Király Ernő igazgató megbízatását az 1917—18. iskolaévre. (Korm. Test. 
Sz. 11. p. és Isk. Sz. 9. p.) 

Az egyetemes közgyűlés a kormányzó testület jelentését tudomásul 
veszi, de a Breznyik-féle birtok eladásáról szóló pontos jelentést elvárja és utasítja 
a kormányzó testületet, hogy ezentúl jelentését legalább két héttel a közgyűlés 
előtt terjeszsze fel;, Király Érnő líczeumi igazgató megbízatását a javaslat értelmében 
az 1917/18. tanévre meghosszabbítja. 

113. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 113. pontja kapcsán a pénzügyi bizottság jelenti, 
hogy az állami javadalomból a lelkészek korpótlékszerű továbbmenő segélyezésére kapott 
összeget az 1913. évi közgyűlés 125. jeg}^zőkönyvi pontjában nyert felhatalmazás alapján 
felosztotta és a többszükségletet az e czélra a költségelőirányzatba beállított összegből fedezte. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és felhatalmazza az elnökséget 
és a pénzügyi bizottságot, hogy a jövőben is hasonlóképen járjon el. 

114. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 114. pontja kapcsán a pénzügyi bizottság 
jelenti, hogy a lelkészek háborús segélyezése tárgyában a mult évi közgyűlés határozata 
folytán az országos hadsegélyező bizottsághoz intézett kérelem következtében az országos 
hadsegélyzőbizottság 200,000 kor.-t bocsátott az egy. egyház rendelkezésére az arra legjobban 
reászorult ág. ev. lelkészek háborús segélyezésének czéljaira, a mely " összeg a pénzügyi 
bizottságnak f. évi márczius 22-én tartott illésében megállapított elvek figyelembevételével 
osztatott szét olykép, hogy minden egyházkerület 50,000'— kor. segélyt kapott, hogy 
abból 45,000 kor. erejéig 500, 400 és 300 kor. segélyeket oszszon ki a kerületéhez tartozó 
lelkészek között. A felosztásnál irányelvül vétetett, hogy segélyben nem részesíthetők a 
nőtlen és gyermektelen lelkészek, a katonai szolgálatra bevonult lelkészek és azon lelkészek, 
kiknek összjavadalma az 5000 kor.-t meghaladja; különös figyelem volt fordítandó a segélyben 
részesítendőknél azon lelkészekre, kiknek nagy családjuk van és a kiknek fizetése nagyob-
bára készpénzből áll. Hogy pedig rendkívül indokolt esetekben különösen betegség esetén 
vagy a háború folytán tényleges károsodás esetén ezen megállapított elvektől eltérő módon 
is lehessen segélyt nyújtani, az egyes kerületekre eső összegből 5000 koronát ezen külön 
rendeltetéssel bocsátott a kerületek rendelkezésére. 

Továbbá olvastatik a mult évi közgyűlés határozata folytán a v. és k. miniszter 
úrhoz beadott felterjesztésre 162,030/916. II. sz. a érkezett válasz, mely szerint a többi 
felekezetek lelkészei sem kapták a háborús drágasági segélyt külön törvényi rendelkezés 
alapján, hanem egyöntetűen a hadsegélyző bizottság rendelkezésére állott fedezetből. 

Az egyetemes közgyűlés a hadsegélyzőbizottságtól kapott háborús segély 
felosztásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, felkéri az egy. elnök-
séget, hogy, tekintettel arra, hogy a háború még folyton dúl és hogy a háború-
okozta drágaság most még inkább nyomasztólag nehezedik a lelkészekre és azok 
létfenntartási lehetősége még nehezebb mint volt a mult télen, forduljon újabb 
háborús segély folyósítása iránt az országos hadigondozó hivatalhoz ; kimondja 
a közgyűlés, hogy, a mennyiben háborús segítséget az egy. elnökség a lelkészek 
részére kieszközölni nem tudna, juttasson 10—10,000 koronát a tartalékalapból 
a négy kerület részére az Ínséges helyzetbe jutó lelkészek segélyezésére. 

115. (Sz.) Olvastatik a brassói ág. h. ev. magyar egyházmegye lelkészi karának 
kérelme, hogy a mult évi 115. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozattal részükre folyó-
sított segély egy további évre folyósíttassék. 

A pénzügyi bízottság bejelentése nyomán, hogy a f. év végéig ezen segélyt 
folyósította, de további segélyezést nem hozhat javaslatba 

a közgyűlés fedezet hiányából a kérelmet nem teljesítheti, annyival is 
inkább, mert feltehető, hogy most már az egyes egyházak kötelezettségeiknek a 
lelkészekkel szemben eleget fognak tehetni. 



436 

110-123. 116. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 1 17 pontja kapcsán az átmenetileg nyugdíjazott 
lelkészek és özvegyek háborús segélyezésére, a pénzügyi bizottság javaslata nyomán, 

a közgyűlés méltányolva a még mind nehezebbé váló megélhetési 
viszonyokat, az 1918. évi költségelőirányzatba 15,000 koronát állít be és annak 
szétosztását úgy mint eddig, a nyugdíjintézeti bizottságra bízza. 

117. (Sz.) Ezzel kapcsolatban olvastatik a dunáninneni kerület felterjesztése, hogy 
a nyugdíjasok, özvegyek és árvák háborús segélyezéséről is történjék gondoskodás. 

A pénzügyi bizottság javaslata nyomán a közgyűlés az egy. nyugdíj-
alapnak évente szokásos dotácziót az 1918. évre 390,000 koronára szállítván le, 
a megmaradó 25,000 koronát oly rendeltetéssel juttatja a nyugdíjintézeti bizottság 
rendelkezésére, hogy abból a nyugdíjasok, özvegyek és árvák részesíttessenek 
háborús segélyben, különös figyelemmel a kegydíjas özvegyekre és a gyermek-
nevelési pótlékok arányos emelésére. 

118. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerület felterjesztése, hogy a horvát-szlavon 
egyházmegye lelkészeinek segélyezéséről is gondoskodás történjék. 

A pénzügyi bizottság javaslata nyomán a közgyűlés elhatározza, hogy 
a horvát bánhoz felterjesztést intéz, hogy a horvát-szlavon országok területén 
működő összes evang. lelkészek háborús segélyezésére bocsásson az egy. egyház 
rendelkezéséré megfelelő összeget, továbbá, hogy ugyanily irányban az országos 
hadigondozó hivatalhoz is kérelemmel fordul; végül kimondja, hogy az esetre, 
ha ezen lépések eredményre nem vezetnének, egyenként 500 kor. segélyben fogja 
a horvát-szlavon lelkészeket részesíteni a tartalékalap terhére, melynek folyósítását 
a pénzügyi bizottságra bízza. 

119. (Sz.) Olvastatik a tiszai egyházkerület felíerjesztése, a theol. tanárok háborús 
segélyezése .tárgyában és hogy a theol. tanárok fizetésének az állami jogakadémiai tanárok 
fizetésével való egyenlősítése végett állandó természetű államsegély iránt tétessenek lépések. 

Ezzel kapcsolatban bejelenti a pénzügyi bizottság, hogy a m. kir. kormánytól a 
theol. tanárok részére kapott háborús drágasági segélyt megfelelő kulcs szerint a három 
akadémia tanárai között felosztotta, továbbá, hogy a pozsonyi theol. tanároknak, mint 
fenntartó, egyenként 600 kor. háborús segétyt juttatott a theol. tanári fizetések kiegészí-
tésére szolgáló alapból, miután ott a f. évben felesleg jelentkezett és miután a másik két 
akadémia fenntartói tanáraikat ily segélyben szintén részesítették; továbbmenő segélyre 
azonban fedezeti forrást nem talált. 

A közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul véve, a theol. tanárok 
háborús segélyezésére irányuló kérelmet fedezet hiányában nem teljesítheti. 

A javaslatba hozott állandó jellegű államsegély tekintetében — figye-
lemmel a 45. jkvi pont alatti határozatra is — ezidőszerint a közgyűlés nem 
tesz lépéseket. 

120. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerület felterjesztése, hogy a tisztán kántori 
teendőket végző kántorok részére a kormánytól családi pótlék, ruhabeszerzési segély és 
háborús segély eszközöltessék ki. 

A közgyűlés ez irányban felterjesztést intéz a v. és k. miniszterhez. 

121. (Sz.) Olvastatik a bányakerület felterjesztése, hogy a ruhabeszerzési segély 
kiutalása körül egyházunkat ért sérelem orvoslása iránt intézkedés történjék. 

A közgyűlés, tekintettel arra, hogy ez irányban az egyes püspök urak. 
már tettek lépéseket a m. kir. kormánynál, újabb intézkedés szükségét nem látja. 

122. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 121. pontja kapcsán a szarvasi árvaház segé-
lyezésére irányuló kérvényt a pénzügyi bizottság ezidőszerint a segélyezésre fedezetet nem 
találván, 

a közgyűlés a pénzügyi bizottságnak újból kiadja. 

123. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 48. pontja kapcsán a theol. tanárok jubiláris 
irodalmi működésének segélyezése kérdésében, a pénzügyi bizottság javaslata nyomán 

a közgyűlés a theol. akad. bizottság által javaslatba hozott munkák 
közül dr. Daxer Györgynek az új-testamentomi görög-magyar szótára kiadási 
költségei részbeni fedezésére 1000 koronát utalványoz az ezredéves pályaműalap 
terhére, miután ezen munka kiadását már a dunáninneni kerület is segélyezi és 
azt a javaslatba- hozott munkák közül úgy a theologusok képzésére nézve, mint 
a magyar theologiai irodalom művelése tekintetében ezidőszerint legfontosabbnak 
minősíti. 



174. 

124. (Sz.) A pénzügyi bizottság bejelenti, hogy a levéltári index elkészült, de 124-134. 
annfk kinyomtatását — a nyomdai költségek aránytalan drágulása folytán és tekintettel arra, 
hogy a kutatók szükség esetén a kéziratba is betekintést nyerhetnek — a normális viszo-
nyok helyreálltáig elhalasztani javasolja. 

A közgyűlés a levéltári index kinyomatását későbbre halasztja. 

125. (Sz.) Olvastatik a pozsonyi theol.-otthon kérelme az évi segélynek a drága-
sághoz mért felemelése iránt. 

A közgyűlés méltányolva a kérelmet, a folyó évre mindhárom otthon-
ini^gHm—Too fror Sftgélyt utalványoz, a jövő évi költségelőirányzatban 

pedig a segélyt egyenként 600 koronára emeli fel. 

126. (Sz.) Olvastatik- a dunáninneni kerület felterjesztése a selmeczi tanítóképző 
évi segélyének fölemelésére. 

A közgyűlés fedezet hiányából a kérelmet nem teljesítheti, de a kerü-
letnek módjában áll az intézetet a közalap segélyéből saját hatáskörében segélyezni. 

127. (Sz.) Olvastatik a nyíregyházai egyház kérelme az újonnan felállított leány-
középiskolájának segélyezésére. y 

A közgyűlés a jövő évi költségelőirányzatba a nyíregyházai leányközép-
iskola segélyezésére 2000 kor. rendkívüli segélyt állít be, de egyúttal kimondja, 
hogy ezentúl csak oly iskolák fenntartására fog segélyeket adni, ahol az evang. 
tanulók száma az 50%-ot meghaladja, mert ott, a hol az idegen vallásúak vannak 
többségben az iskolafenntartónak módjában van a szükségletet az ezektől szedett 
magasabb tandíj útján fedezni. 

128. (Sz.) Olvastatik a felsőlövői tanítóképző-intézet segélyezés iránti kérelme. 
A közgyűlés a felsőlövői tanítóképző-intézet segélyezésére a jövő évi 

költségvetésbe 2400 kor. rendkívüli segélyt állít be. 

129. (Sz.) Tárgyaltatik a temesbökkényi kastélynak szeretetház czéljaira való meg-
vétele tárgyában beérkezett indítvány, melynek kapcsán egyetemes főjegyző előterjeszti, 
hogy személyesen is megtekintette egy szakértővel a kastélyt, melynek beosztása igen alkal-
mas volna szeretetház czéljaira, de annak rendbehozatala a szakértő véleménye szerint nagyobb 
befektetést igényelne. 

A pénzügyi bizottság javaslata nyomán, mely a kastély fekvését és vidékét nem 
tartja alkalmasnak szeretetház létesítésére — 

• a közgyűlés az indítvány felett napirendre tér. 

130. (Sz.) Tárgyaltatott a tápiószelei egyháznak határozata, melyben Domonyi 
Mária tápiószelei lakosnak kérelmére az általa 1914. évben az egyház javára tett alapítvá-
nyát, figyelemmel a háború során beállott mostoha anyagi helyzetére, az alapítványozónak 
visszafizetni határozta, a mely határozathoz úgy a pestmegyei egyházmegye, mint a bányai 
egyházkerület hozzájárult. 

Az egyetemes közgyűlés, figyelemmel a rendkívüli indokra, az alapítvány 
visszafizetéséhez a maga részéről is hozzájárul. 

131. (Sz.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerületnek a túróczi egyházmegye indítványa 
alapján tett felterjesztése az alapítványi szabályrendelet 31. §-ának oly irányú módosítása 
tárgyában, hogy annak azon határozmánya, „hogy az alapítványi tőkék az alapítványt kezelő 
hatóságnak kölcsön nem adhatók" oda módosíttassék, hogy „az alapítványi tőkék az alapít-
ványt kezelő egyháznak csak árvaszéki biztosítás mellett adhatók kölcsön". 

Az egyetemes közgyűlés az indítványt nem teszi magáévá és a szabály-
rendelet módosításától eltekint. 

132. (Sz.) Tárgyaltatik a tiszai egyházkerületnek indítványa a theol. tanárok fize-
tési szabályzatának az állami főiskolákéhoz hasonló alakban való létesítése iránt. 

Az egyetemes közgyűlés a szabályzat létesítését a theol. fakultás kér-
désének eldöntése utáni időre halasztja. 

133. (Sz.) Tárgyaltatnak a közigazgatási államsegély felemelése tárgyában érkezett 
felterjesztések. 

Az egyetemes közgyűlés ezen kérdést függőben tartja, míg a kormánynak 
az 1848: 20. t.-cz. végrehajtása tekintetében benyújtandó javaslata ismeretes lesz. 

134. (Sz.) T árgyaltatik a pénzügyi bizottság javaslata, hogy a rendkívüli drága-
ságra való tekintettel a lelkészi és tanári tagok napidíjai további intézkedésig felemeltessenek. 

8 
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134-137. A közgyűlés méltányolva az indítványt a lelkészi és tanári tagok napi-
díjait, úgy a közgyűlési, mint a bizottsági ülésekben való részvételt illetőleg 
további intézkedésig 20 koronára emeli fel ; különben a szabályrendelet intézkedé-
seit változatlanul fenntartja. 

135. (Sz.) Olvastatik a dunántúli egyházkerület felterjesztése az általa a tanárainak 
és közigazgatási tisztviselőinek juttatott drágasági pótlékok megtérítése iránt. 

Az egyetemes közgyűlés a kérelmet fedezet hiányában nem teljesítheti. 

130. (Sz.) Olvastatik még Noszkó István evang. lelkész beadványa az evang. 
sajtóiroda vezetése körül felmerült többköltség tekintetében és annak továbbvezetése tárgyá-
ban tett ajánlata. 

Az egyetemes közgyűlés a sajtóiroda szükségességét méltányolva, addig, 
míg ez más alapon megoldható lesz, Noszkó István evang. lelkészt a sajtótudó-
sítási teendők ellátásával egy további évre megbízza és e czímen a jövő évi költ-
ségelőirányzatba 2200 kor. átalányt állít be. 

137. (Sz.) A pénzügyi bizottság bemutatja az 1918. évre szóló költségelőirány-
zatot, melyet az 1917. évi költségelőirányzat alapján állított össze. 

Az egyetemes közgyűlés az 1918. évi költségelőirányzatot következőleg 
állapítja meg és kimondja, hogy ezzel az összes segélyezési kérvények, illetve 
kerületi indítványok elintézettnek tekintendők: > 

A magyarországi ág. hitv. ev. keresz tyén egyházegyetem 1918. évi köl tségvetése. 

A) Bevétel. 

I. Á t m e n e t i t é t e l e k : 
/ 

1. Államsegélyből : 
a) 1848: XX. t.-czikk alapján . . . K 1.377,200*— 
b) Országos k^zalapi segély . . „ 100,000' - K 1.477,200* — 

2. Pozsonyi theol. akad. alap : / 
a) Kamatjövedelem K 1,537' — 
b) Üllői-úti 24. sz. ház bérjövedelmé-

ből 710 rész . . . . > . . . „ 1,500'— 
c) Közigazgatási pénztárból . . . . „ 577*— „ 3,614'— 

3. Közalap-pénztár: 
a) Kamatjövedelem K 18,500'— 
b) Üllői-úti 24. sz. ház bérjövedelmé-

ből 7io rész „ 4,500*— 
c) Kerületek járulékai . , u __„ 44,115*67 
d) Országos közalap-segély . . . . „ 100,000*— „ 167,115*67 

4. Egyetemes nyugdíjalap : 
a) A kerületek járulékaiból . . . . K 125,000*— 
b) Kamatjövedelem . . ' „ 195,000*— 
c) Üllői-úti ß4. sz. ház bérjövedelmé-

ből Vio rész „ 4,500*— 
d) Államsegélyből 1848: XX. t.-cz. alapja „ 415,000.— „ 739,500* 

5. Egyetemes kegydíjalap : 
Az egyet, közalap-pénztárból 12,000* -

6. Egyetemes adóalap : 
ci) Államsegélyből 1848 : XX. t.-cz. alapján K 460,000* — 
b) Kamatjövedelem 37,500*— „ 497,500*-

7. Zelenay Gedeon-alapítvány: 
Kamatjövedelem 1,000*— 

Átvitel . . K 2.897,929*67 
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J, 

Áthozat . . . _ IC 2.897,929 07 137 
8. Szinovitz Lajos-alapítvány: 

a) Kamatjövedelem K 7,500'— 
b) Üllői-úti 24. sz. ház bérjövedelmé-

ből V10 rész „ 1,500-— „ 9,000-— 
9. Eöry Sándor-alapítvány: 

Kamatjövedelem „ 4,260-— 
10. Haubner Máté-alapítvány: 

Kamatjövedelem 1,610-— 
11. Weszter Lajos-alapítvány : * 

Kamatjövedelem „ 2,700' — 
12. Jubiláris Szeretetház-alap : 

a) Adományokból K 50,000- — 
b) Kamatokból 6,000-— „ 56,000*— 

13. Ezredéves pályamű-alap : 
Kamatokból . . „ 350-— 

14. Brassói magyar egyház letétalapja: kamatjövedelem . . „ 27-40 
15. Theol. tanári fizetés kiegészítési tartalék: kamatjövedelme „ 2,600'—-
16. Ösztöndíj-alapítványok : 

Gróf Teleky-Róth Johanna-alapítvány : 
Kamatjövedelem n 4,230'— 

Lissovényi László-alapítvány : 
v Kamatjövedelem „ 200'— 
Gróf Blankenstein György-alapítvány : 

Kamatjövedelem „ 770' — 
Hunfalvy Pálné-alapítvány : 

Kamatjövedelem „ 4,500'— 
17. Lelkészsegélyezési alap: 

a) Kamatjövedelem K 10,000-— 
b) Közigazgatási pénztárból . . . „ 70,000-— „ 80,000'— 

II. R e n d e s t é t e l e k : 
A közigazgatási pénztár javára: 

a) Államsegélyből 1848 : XX.t.-cz. alapján IC 202,200'— 
b) Kamatokból „ 10,000- — 
c) Üllői-úti 24. sz. ház bérjövedelmé-

ből 2Ao rész 3,000-— 
d) Alapítványok kezelési J 

díjaiból . . . . . IC 1,126-80 
Hrabovszky Zs. keze-
lési díjaiból . . . . „ 1,000-— „ 2,126-80 

e) A 4 egyházkerülettől 
az egyetemestheol. aka-
démiák fönntartására à IC 6,072-50 . , , 24,290'— 

f ) A 4 egyházkerülettől 
a rendkívüli államse-
gélyből . ;Y Q^Qfv — 37,620'— „ 279,236'80 

Összesen . . IC 3.343,413-87 

• B) Kiadás. 
I. Á t m e n e t i t é t e l e k : 

1. Államsegélyből : 
Az 1848: XX. t.-cz. alapján nyert államsegélyből 

a) Közigazgatási czélokra : 
az egyetemes közigaz-
gatási pénztárba . . IC 202,200'— 
a négy egyházkerület- . 
nek í j X ,7&í)00 „ 300,000'— IC 5 0 2 , 2 0 0 - -

b) Eg}^et. nyugdíjalapnak IC 390,000' -
A nyugdíjasok, kegy-
díjasok, lelkészözve-
gyek segélyezésére . „ 25,000-— „ 415,000-— 

c) Egyetemes adóalapnak . . . . „ 460,000'— 
d) Egyetemes közalapnak . . . . 100,000'— IC 1.477,200'— 

Átvitel . • . IC 1.477,200-— 



Áthozat . . K 1.447,200/— 
2. Pozsonyi theol. akadémia-alap : 

Pozsonyi theol. akadémiának „ 3,614-— 

3. Közalap-pénztár: 
a) A jövedelem 20%-a tőkésítésre . . K 33,423 13 
b) Költségre „ 92-54 
c) A közgyűlés rendelkezésére áll . . „ 133,600-— „ 167,115-67 

4. Egyetemes nyugdíj-alap : 
a) Költségre IC 7,500"— 
b) Nyugdíjakra „ 500,000'— 
c) Tőkésítésre „ 207,000 -
d) Anyugdíjasok,kegydíjasokéslelkész-

özvegyek segélyezésére . . . . „ 25,000.— „ 739,500-— 

5. Egyetemes kegydíj-alap : 
Kegydíjakra „ 12,000'— 

6. Egyetemes adó-alap : 
a) Egyházközségek adóterheinek csök-

kentésére szolgáló rendes segé-
lyekre K 433,804*— 

b) Rendkívüli segélyekre: 1. a tartalék-
alapot képező kamatjövedelem . . „ 37,500*— 

2. a 460,000 kor.-ból fennmaradt összeg „ 26,196-— „ 497,500--
7. Zelenay Gedeon-alapítvány: 

A pozsonyi theol. akadémiának „ 1,000-— 

8. Szinovitz Lajos-alapítvány: 
a) Kezelési díj a közig, pénztárba . K 540-— 
b) Tőkésítendő . 8,460'— „ 9,000-— 

9. Eőry Sándor-alapítvány: 
A Luther-Otthon fönntartására „ 4,260-— 

10. Haubner Máté-alapítvány: 
a) Az E. E. E. gyámintézetnek a G. 

A. egylet részére K 200•— 
b) Ugyanannak eg)' szegén}' egyház 

részére . . . . . . . . . „ 800'— 
c) A prot. orsz. árvaegylet részére . „ 500*— 
d) Kezelési díj a közig, pénztárnak . „ 96*60 
e) Tőkésítendő . „ 13*40 „ 1,610*-

11. Weszter Lajos-alapítvány: 
a) Kezelési díj a közig, pénztárnak . K 162"— 
b) Tőkésítendő 2,538*— „ 2,700*— 

12. Jubiláris-alap : 
Tőkésítendő . „ 56 ,000*-

13. Ezredéves pályamű-alap : 
Irodalmi czélokra „ 350-— 

14. Brassói magyar egyház letétalapja: 
A brassói magyar egyháznak „ 27-40 

15. Theol. tanári fizetés kiegészítési tartalék: 
Tartalékra „ 2,600*— 

16. Ösztöndíj-alapítványok: 
a) Gróf Teleky-Róth Johanna-alapítvány : 

60 ösztöndíj 70 koronával . . . K 4,200- — 
Tartalékalapnak 30-— „ 4,230'— 

b) Lissovényi László-alapítvány: 
Kezelési díj a közig, pénztárnak. K 12'— 
1 ösztöndíjra . „ 150'— 
Tőkésítendő \ „» - 38*— \ „ 200* — 

% Átvitel . . K 2.948,907-07 



Athozat . . K 2.948,907-07 
c) Gróf Blankenstein György-alapítvány 

1 ösztöndíj . K 640-— 
Kezelési díj a közig, pénztárnak . 77 46-20 
Tőkésítendő V 83-80 7 7 0 ' -

d) Hunfalvy " Páltfealapítvány : ¥ 

Theologusok ösztöndíjaira . K 4,000-— 
Kezelési díj a közig, pénztárnak . 77 270'— 
Tőkésítendő » 230-— 4,500'— 

17. Lelkészsegélyezési alap: 
Segélyezésre K 64,000'— 
Tőkésítendő « 16,000-— 80,000' — 

II. R e n d e s t é t e l e k : 

A közigazgatási pénztár terhére : 
a) Tisztidíjak : 

Világi főjegyző 800+400 K irodai 

K 

átalány 
Egyházi főjegyző . . . . 
Két világi jegyző à 200 K . 
Két egyházi jegyző à 200 K 
Egyetemes ügyész . . . . 
Egyetemes levéltáros . . . 
Egyetemes levéltáros segédje 
Pénztáros 356-60+400- - + 6 0 0 

szem. pótlék, 500 K háborús pótl 
Ellenőr 3 5 7 - — + 1 7 0 - - K szem. pótl 
Pénztári irodatiszt . . . . . 
Tanügyi bizottsági jegyző-előadó 

b) Egyet. egyh. elnök útiátalánya . 
c) Napidíjak, útiköltségek . . . . 
d) Egyet, törvénykezési költség. 
e) Tanügyi bizottság költségei és díjai 
f) Hivatalos helyiségek fűtése, világí-

tása és tisztítása .' 
§') Nyomtatványok 
h) Előre nem látható kiadások . . . 

i) Rendes évi segélyek : 
1. Pozsonyi liczeum 
2. Pozsonyi liczeum magy. tan-

széke javára 
3. Selmeczi liczeum filozófiai tan-

széke javára 
4. Selmeczi liczeum zenetörténeti 

tanszéke javára . . . . ! 
5. Váczi siketnémák intézeti val-

lástanítás 
6. 1 ^ 1 theológusnak a 3 Otthon-, 

K 

» — 

ban való elhelyezésért à 600-
7. A Luther-Otthonnak 3 kedvez-

ményes helyre, lelkészek fiai 
részére, à 800-— 

8. Selmeczi líczeumnak. 
9. Pozsonyi egyet, theol. akad.-nak 

10. A soproni theol. akadémiának 
i 1. Az eperjesi tőiskola és tanító-

képzőnek . 
12. A soproni tanítóképzőnek . 

"13. A selmeczi tanítóképzőnek. . 
14. A szarvasi tanítónőképzőnek . 
15. Az aszódi ker. leányiskolának 
16. A modori ker. leányiskolának 

Átvitel . . 

1,200-— 
400-— 
400-— 
400-— 
8 0 0 - — 

1,200-— 
720-— 

1,856-60 
527-— 

1,000-— 
1,000-— 
1,000-— 
7,000-— 
1,200--
1,800-

1,300-— 
7,000-— 
5,000-— 

336 — 

84*— 

252*— 

84-— 

400' — 

1,800- — 

2,400-— 
5,000-— 

10,000-— 
2,200;— 

7,000-— 
2 , Í O O -

2,400 — 
2,400-— 
4,500-— 
4,500-— 

K 79,559-60 K 3.064,177-07 
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174. 

137-139. Athozat. . .79 ,559-60 K 3.064,177-07 
17. A kőszegi ker. leányiskolának K 4,500- — 
18. A rozsnyói ker. leányiskolának „ 4,500*— 
19. Pozsonyi theol. tanárok után 

fenntartói nyugdíjjárulék . . „ 2,702*— 

j) Egyéb segélyek: 
1. A pozsonyi theol. akad. évi 

hiányának pótlására . . . . „ 5,000-— 
2. A pozsonyi theol. akad. alap 

pótlására 577-— 
3. Eperjesi Kollégiumnak rendkí-

vüli segély . . . . . . . „ 3,000'— 
4. A felsőlövői tanítóképzőnek rend-

kívüli segély -. „ 2,400* — 
5. A nyíregyházai leánygimnázium-

nak rendkívüli segély . . . „ 2,000* — 
6. A beimisszLói közlemények ki-

adására 1,200*— 
7. Asajtótudósításiteendőkellátására „ 2,200-— 

k) Központi iroda költségeire . . . „ 4,800*— 
/) A theol. akadémiai tanárok fizetés-

kiegészítésére „ 44,620" — 
m) A soproni theol. akad fenntartására „ 9,990*— 
ti) Az eperjesi theol. akad. fenntartására „ Í4,300 :— 
ö) Lelkészsegélyezési alapra . . . „ 70,000-— 
p) Lelkészek korpótlékszerű államsegé-

lyének kiegészítésére „ 15,000*— 
q) Átmeneti nyugdíjasok támogatására „ 15,000*— 
r) Jubiláris szeretetház-alapra megálla-

pított 50,000 koronának I. részlete „ 10,000*— K 291,348-60 
Összesen . . . . K 3.355,525*67 

Bevétel K 3.343,413*87 
« a d á s „ 3.355,525*67 
A tartalékalapból fedezendő hiány . K 12,111*80 

138. (Sz.) Olvastatott a lelkészsegélyezési alap-bizottság következő jelentése: 
Az alap 1916. évi jövedelmeiből a szab. rend. határozmányaihoz képest és az 1915. 

évi közgyűlés 142. jkvi pont alatt hozott határozatával nyert felhatalmazás értelmében a 
segély kiosztását eszközöltük és erről következőkben terjesztjük elő jelentésünket: 

Beérkezett 161 segélykérvény, a melyekben 267 gyermek után kértek segélyt, ezek 
közül 174 gyermek atyjának a nyugdíjintézeti ügyvivőtől beszerzett adatok szerint a szab. 
rend.-ben előírt összjavadalma 3000 koronán alul volt, 27 gyermek atyjáé 4000 koronán 
alul, míg a többi csak a rendkívüli segélyezés keretében volt figyelembe vehető. A kérvé-
nyek alapján 196 gyermek után 300 koronájával 58,800 korona rendes segélyt és 29 
gyermek után 200 koronájával 5800 korona rendkívüli segélyt állapítottunk meg és osz-
tottunk ki a rendelkezésekre álló összegből ; a felosztásnál az eddigi irányelveket követtük, 
de az önkéntes katonai szolgálatot is házon kívüli nevelésnek minősítettük; továbbá meg-
állapítottuk, hogy visszamenőleg az előző évre, segélyt nem folyósítunk. 

A közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és a bizottság 
által tett javaslatokat magáévá teszi. 

1914—1923. 139. (Sz.) A közalap tekintetében jelenti a pénzügyi bizottság, hogy az 19 
évekre megállapított járulék . a folyó évre annyiban változik, hogy Pécs egyház beterjesz-
tette kimutatását. A budapesti egyházmegye és Zágráb azonban még nem tett eleget a mult 
évi közgyűlés 127. jkvi pontjában foglalt határozatnak, azonban, figyelemmel a rendkívüli 
nehézségekre, az állami adókimutatás beterjesztésére 1 évi halasztást kérelmeztek. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul véve, a dunántúli kerület 
jojza 1 a p já p 11 ákiU^-Rée^-^f^d^í z ^utáa r -figyelemmel ÍLZ -51'/»_eiige.dményr.e. 1.00 .líQIo-
nával, 97.U:.Jatf. -fillérefr-fetemetir a többi kerületre nézve a közalapjárulékot 
a folyó évre is a tavalyi összegben állapítja meg és felhívja az egyházkerületeket, 
hogy ezen járulékot a folyó év végéig az egyetemes pénztárba fizessék be, ille-
tőleg elszámolás útján egyenlítsék ki, a dunántúli kerületet, hogy a felemelt járu-
lékot az 1914 — 1916. évekre pntHJpç ^ P S S P . hpL Továbbá Zágráb egyháznak es 
a budapesti egyházmegyének az adatok beterjesztésére a kért halasztast 1918 



140. (Sz.) A közalap jövedelmének felosztása tekintetében a pénzügyi bizottság 140 
jelenti, hogy az 1917. évi költségelőirányzat szerint 132,400 kor. áll felosztásra rendelke-
zésre és bemutatja a közalaphoz intézett többrendbeli fetterjesztést és folyamodványt. 

Tekintve, hogy a hitoktatási, missziói és egyéb segélyek felosztását, úgy mint 
eddig, továbbra is az egyházkerületek elnökségeire kívánja átruházni, 

az egyetemes közgyűlés a bizottság javaslatához képest a következő 
segélyösszegeket utalványozza : 

1. Az egyetemes nyugdíjintézet kegydíjalapja részére . K 12,000'— 
2. A dunántúli kerületnek-kárpótlásul- a kikebelezett 

feherkomáromi egyházmegyéért :.. . ,. . v 1,300' — 
3. Ugyancsak a Zágrábban létesített missziói lelkészi 

a l l a s részére . . ; . . . . . '. 1,000* — 
4. A Luther-Társaságnak segélyként „ 2,000'- -
5. A Luther-Társaságnak külön segélyként a katonák-

nak vallásos iratokkal való ellátására „ 1,000'— 
6. Ugyancsak a jubileum alkalmából szétosztásra került 

nyomtatványokért „ 1,500' — 
7. A pozsonyi diakonissza-intézet segélyezésére. . . „ 1,000'— 
8. A pozsonyi diakonissza-intézetnek rendkívüli segély-

ként V 2 , 0 0 0 ' -
9. A 4 kerületi m isszjói Jel kész javadalmazására (.1 ,(100 K 

díjazás és 800 K úti- és lakbérátalány) . . . . „ 9,600'— 
10. Vallásoktatók, szegény egyházak missziók segélyezésére 

egyházkerületenként 24,000 K, vagyis együttesen \ . „ 96,000'— 
11. Ugyanezen czímén nagyobb kiterjedésre, nagyobb 

lélekszámra és a pesti magyar egyház hitoktatási 
szükségleteire való figyelemmel külön a bányai egy-
házkerületnek „ 5,000'— 

Összesen . " K 132,400' — 

Ezen segélyösszegek 1918 január 1-én lesznek kifizetendők és az 1918. 
évi szükségletekre felhasználhatok; ezen felosztással elintézést nyertek az összes 
a közalapból való segélyezés iránti felterjesztések és segélykérvények, melyek-
tekintetében minden kerület a saját hatáskörében intézkedjen. 

A vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére kiutalt ösz-
szegek kiosztására a közgyűlés a kerületek elnökségeit kéri fel azzal, hogy a fel-
osztásról az egyetemes közgyűlésnek jelentést tegyenek. 

141. (Sz.) Az 1916. évi közgyűlés által a közalapjövedelmekből az egyházkerü-
leteknek vallásoktatók, szegény egyházak és missziók segélyezésére utalványozott összegek 
felhasználásáról beérkezett jelentések szerint : a bányai egyházkerületben szegény egyházak 
segélyezésére 15,600 kor., a lelkészek és hitoktatók segélyezésére 6,670 kor. fordíttatott; 
a dunáninneni kerületben egyházak segélyezésére 2,300 kor., missziók segélyezésére 14,000 
kor., missziói hitoktatók segélyezésére 8,000 kor. fordíttatott ; ^.-dunántúli egyházkerületben 
18,700 kor. fordíttatott az egyházmegyék hitoktatói szükségleleinek fedezésére, 2,300 kor. 
a hitoktatói tartalékalaphoz, 3,300 kor. a missziói alaphoz csatoltatott.; a tiszai egyházkerü-
letben szegény egyházak és missziók segélyezésére 5,400 kor., missziói lelkészek segélye-
zésére 2,300 kor., idegen iskolákban vallástanítók részére 8,100 kor., a tanítóképzőintézet-
ben szervezett vallástanítási tótnyelvű tanszékre 1,000 kor., a szervezendő missziókra 7,500 
kor. fordíttatott. 

Tudomásul szolgál. 

142. (Sz.) Olvastatott az egyetemes adóalapi-bizottság következő jelentése : 
Az egyetemes adóalapról szóló szabályrendelet 19. §-a értelmében van szerencsénk 

jelentésünket a következőkben előterjeszteni : 
I. A rendes segélyek évi összege némi változást szenved, a mennyiben két egy-

ház a szabályrendelet 12. §-ára alapítva, ezen év folyamán rendes segélyért folyamodott 
és ezek folyományaként az 1917—1923. évekre terjedő cziklusra Bát egyház rendes segé-
lyét 950 koronáról 1,598 koronára felemeltük, Pogány leányegyház részére pedig 553 kor. 
rendes segélyt állapítottunk meg. 

Ezen új megállapítások figyelembevételével a rendes segélyek évi összege kerü-
letenként kitesz : 
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a bányai egyházkerületben K 50,283*— 
a dunáninneni egyházkerületben „ 136,037'— 
a dunántúli egyházkerületben . _. „ 113,397'— 
a tiszai egyházkerületben . . ~ .• ' . . ! . „ 13o,UbV' — 
a négy kerületnek engedélyezett állandó missziói seg-é|v 

egyenként 1000 koronával . . . . . „ 4,000'— 
Összesen . " IC 433,804'— 

mely összeg lesz a folyó évtől kezdve a cziklus végéig évente fizetendő. 
II. A rendkívüli segélyezésre fordítható tartalékalap a folyó évben következőleg alakul: 

a) az 1916. évi kamatjövedelem K 34,390 49 
b) az 1916. évben a rendes adóalapból fennmaradt. . „ 27,397' — 
c) az 1917. évi kamatjövedelemből pótlásra . . . . „ 212'51 

Összesen . . K 62,000'— 

Ezen összegből javasoljuk elsősorban a négy kerületnek 
missziói czélokra adni szokott 2000—2000 koronát 
együtiesen_ . .. . . K 8,000'— 

ÎoM^îtânT, a fennmaradó 54,000'—-
összeg volna és pedig kerületenként 13,500 korona a 

rendkívüli segélyekre fordítandó. ^ 
A beérkezett rendkívüli segély iránti kérvényeket behatóan átvizsgáltuk és a püspök 

uraktól is nyert útbaigazítások és javaslatok nyomán a következő egyházakat ajánljuk segé-
lyezésre és kérjük részükre az alább kitüntetett czélokra a következő segélyeket megszavazni: 

a) a bányai kerületben : 

1. Obecse részére adósság törlesztésére 1000 K 
2. Palánka részére adósság törlesztésére 500 „ 
3. Szabadka részére adósság törlesztésére 1000 „ 
4. Titel részére adósság törlesztésére 500 „ 
5. Tiszakálmánfalva részére adósság törlesztésére . . . . 500 „ 
6. Zombor részére adósság törlesztésére 1500 „ 
7. Resiczabánya. részére adósság törlesztésére 1000 „ 
8. Versecz részére adósság törlesztésére 500 „ 
9. Kispest részére templom építésére 1000 „ 

10. Mitrovicza részére adósság törlesztésére -500 „ 
11. Zólyomkecskés részére adósság törlesztésére 1500 „ 
12. Garamszeg részére templom építésére 1000 „ 
13. Hontkirályfalu Kormossó részére adósság törlesztésére . 1000 „ 
14. Zólyomlukó részére adósság törlesztésére 500 „ 
15. Malakóperesény részére adósság törlesztésére . . . . 500 „ 
16. Számporlukocza részére adósság törlesztésére . . . . 500 „ 
17. Szászpelsőcz részére templom építésére 500 „ 

b) a dunáninneni kerületben : 

1. Gácslápos részére adósság törlesztésére . . . . . . 500 K 
2. Gácsliget részére adósság törlesztésére 500 „ 
3. Gácsprága részére adósság törlesztésére 500 „ 
4. Balassagyarmat részére adósság törlesztésére 1000 „ 
5. Bát részére adósság törlesztésére 1000 „ 
6. Egyházasdengeleg részére adósság törlesztésére . . . . 500 „ 
7. Szulyóváralja részére adósság törlesztésére . . . . . 2000 „ 
8. Zsolna részére adósság törlesztésére 2000 „ 
9. Dunaszerdahely részére- adósság törlesztésére 2000 „ 

10. Galgaguta részére adósság törlesztésére 1000 „ 
11. Surány-Terény részére adósság törlesztésére 1500 „ 
12. Felső-Ozor részére adósság törlesztésére 1000 „ 

c) a dunántúli kerületben : 

1. Dombóvár részére adósság törlesztésére 1500 K 
2. Kaposvár részére adósság törlesztésére 1500 „ 
3. Szekszárd részére adósság törlesztésére 1000 -

Átvitel . . 31,000 K 



Áthozat . . 31,000 K 
J 

4. Sopron-bánfalva részére adósság törlesztésére . . . . 1000 
5. Külsővath részére adósság törlesztésére 1000 
6. Nagyszókoly részére adósság törlesztésére 2000 
7. Dunaföldvár részére adósság törlesztésére 500 
8. Nemeskér részére templom építésére 500 
9. Nemesleányfalu részére adósság törlesztésére . . . . 500 

10. Kapolcs részére adósság törlesztésére . . . . . . . 1000 
11. Barcs részére adósság törlesztésére 1000 
12. Légrád részére adósság törlesztésére - 1000 
13. Szentgotthárd részére adósság törlesztésére 1000 

'Tis™ d) a tiszai kerületben: 

1. Liptószentiván részére adósság törlesztésére 2000 K 
2. Kisporuba részére adósság törlesztésére 2000 „ 
3. Eperjes I. részére adósság törlesztésére 2000 „ 
4. Kisszeben részére adósság törlesztésére 1000 „ 
5. Melegheg}r részére adósság törlesztésére . . . . . . 1000 „ 
6. Ungvár részére templom építésére * 2000 „ 
7. Nagyvárad részére adósság törlesztésére 1000 „ 
8. Restér részére adósság törlesztésére 1500 „ 
9. Várgede részére adósság törlesztésere 1000 „ 

Összesen . . 54,000 K 

142-145. 

Javasoljuk, hogy ezen megszavazott rendkívüli segélyek a folyó év végen kerül-
jenek kifizetés alá és hogy a hozandó határozat által az összes rendkívüli segélykérvények 
elintézetteknek tekintessenek. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, a 
bizottság által megállapított újabb állandó segélyeket véglegesen megállapítja és-
azokat a folyó évtől kezdve a most megállapított összegekben folyósítja ; eszerint 
a rendes segélyek összege a jelentésben foglalt részletezés szerint 433,804 kor-t 
tesznek ki, mely összegek 1918 január és július havában lesznek két egyenlő 
részletben az egyházak részére megküldendők. Továbbá a közgyűlés megszavazza 
és utalványozza a javaslatba hozott, rendkívüli segélyeket és kimondja, hogy ezen 
rendkívüli összegek a folyó év végén lesznek kifizetendők és hogy ezen felosztás 
által az összes rendkívüli segély iránti kérvény elintézést nyert. A segélyben része-
sített egyházakat utasítja, hogy a segélyek felhasználásáról tegyenek jelentést. 

143 (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 131. pontja kapcsán olvastatik a Magyarország 
erdélyi részeiben levő ág. h. ev. országos egyház országos konzisztóriumának válasza az 
1915. évi közgyűlés 153. jkönyvi pont alatti határozatra, melyben kifejezésre juttatja, 
hogy úgy mint eddig a jövőre is csak szabad önrendelkezésének eddigi alapján töltheti 
be teljességgel azon helyet, mely részére Isten akarata szerint e helyen ki van jelölve 
és köszönetet mondva a kifejezésre juttatott testvéri érzelmekért, a közölt határozatban 
biztosítékát látja annak, hogy a két egyház történelmileg kifejlődött sajátosságának fenn-
tartásával teljes egyetértésben és a múltban előfordult ellentétek által nem akadályozva, 
megvalósíthatja magasztos czéljait és ezen feltevésben késznek nyilatkozik az Evangélium 
szolgálatában álló minden közös munkára és azt a maga részéről is szívélyes örömmel 
üdvözölné. 

Az egyetemes közgyűlés az erdélyi szász egyház ezen megnyilatkozását 
a maga részéről szívélyesen üdvözli és tudomásul veszi. 

144. (Sz.) Olvastatik Händel Vilmos egy. egyházi főjegyző indítványa, hogy a 
január 0. napjának megünneplése rendeltessék el azzal, hogy e napon megemlékezve a 
misszióról, tartassék e czélra offertorium. 

Az egy. közgyűlés nem tartván hatáskörébe tartozónak az ünnepek 
meghatározását, ez indítvány felett napirendre tér. 

145. (Sz.) Olvastatik ugyancsak Händel Vilmos egy. egyházi főjegyző indítványa, 
hogy a haza és otthonunk védelmében elesett hős fiaink niegemlékezésejminden egyházban 
ugyanazon napon, az egyházi év utolsó vasárnapján történjék meg, mely nap legyen a 
halottainknak szentelt kegyelet ünnepe. 

Az egyet, közgyűlés az egyházak figyelmét felhívja ezen kegyeletes 
indítványra. 



174. 

14<> 151. 140. (Sz.) Ojvastatik Händel Vilmos egyet', egyházi főjegyző további indítványa, 
hogy az egyházak történetének megírásához szükséges anyag könnyebb összegyűjtése érde-
kében és a pontos közigazgatás szempontjából minden esperesi hivatalban is vezettessék 
egy az egyházmegyebeli lelkészekre és tanítókra vonatkozó törzskönyv. 

Tekintettel arra, hogy ezen intézkedést minden esperes a maga hatás-
körében megteheti, az egyetemes közgyűlés külön intézkedés szükségét nem látja. 

147. (Sz.) Olvastatik Händel Vilmos egyet, egyházi főjeg^ao indítványa, hogy az 
egyetemes egyház intézkedjen ill. az írásmagyarázó theol. tanárokból küldjön ki bizottságot, 
hogy az az egyházi évkörnek megfelelő több perikopa-sorozat tervét készítse elő s azt a 
legközelebbi zsinat elé terjessze elfogadás végett. 

Az egyetemes gyűlés az indítványt kiadja a m. ev. lelkészegyesületnek. 

148. (Sz.) Tárgyaltatik báró Solymosy Lajosnak, mint a szarvasi főgimnázium 
felügyelőjének felebbezése a bányai egyházkerület f. évi közgyűlésének 40. jkvi pont alatt 
hozott határozata ellen, mely szerint a szarvasi tanítóképzőnek tanítónőképzővé történő 
átalakítása kapcsán a bányai egyházkerület az 1907 decz. 23-án kelt szerződésben bizto-
sított jogaihoz ragaszkodik és a kikötött hozzájárulásokat a tanítóképző-intézet részére is 
igényli. 

A jogügyi bizottság javaslata nyomán az egyetemes közgyűlés a feleb-
bezést elutasítja és a bányakerület vonatkozó határozatát megerősíti, mert ha a 
hivatkozott szerződés létesítésekor csakis fitanítóképzőre és fitanulókra gondol-
hattak is a szerződő felek, ez a dolog lényegén, hogy t. i. az intézet mint olyan 
meg nem szűnik, hogy egy ugyanazon nevelési irányt teljesítő intézet marad, 
hogy a szerződő felek is ugyanazok, mifsem változtat, s miután ilyenformán 
az intézet megszűnéséről szó sem lehet, az ezen tényhez fűzött jogi következ-
mények sem állottak be. 

149. (Sz.) Egy. főjegyző bemutatja a protestáns közös bizottságnak f. évi jún. 
2-án tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet, a melynek 4-ik pontja szerint a 25/915. jkvi 
pont alatti határozatunk folytán az 1868:38. t.-cz. revíziója kérdését a bizottság nyilván-
tartja ; a 6-ik pontja szerint a sérelmi panaszok kiadattak közelebbi megvizsgálásra Sztehló 
Cornél és Benedek Sándor uraknak ; a 8-ik pontja szerint a háborús éveknek a lelkészi 
korpótlék tekintetében kétszeresen leendő számítása kérdését továbbra is figyelemmel kíséri ; 

^ 9-ik pontja szerint felterjesztést intézett a kormányhoz a lelkészek családi pótlékának állami 
támogatással és az állami hivatalnokokkal egyenlő elbánás mellett leendő megoldása tárgyában ; 

• végül 9-ik pontja szerint a kath. autonomia kérdésének figyelemmel kísérésére és vélemény-
adásra több bizottsági tagot kért fel. 

A két protestáns egyházat közösen érdeklő ügyek tárgyalására kiküldött 
bizottság jegyzőkönyvében foglalt intézkedéseket az egy. közgyűlés tudomásul veszi. 

150. (Sz.) Egyetemes főjegyző bejelenti, hogy az alábbi ügyek nyilvántartandók : 
a) a tanítók fizetésrendezésének ügye (19/1915); 
b) a zólyomi városi elemi iskola igazgatói állásának betöltése körüli sérelem (21/915); 
c) az 1868. évi 38. t.-cz. revíziója (25/1915) ; 
d) az erdőtarcsai hitoktatási sérelem (35/1915); 
e) a nagygeresdi egyezség megszüntetése folytán a jogügyi bizottságnak adott 

megbízás (36/915); 
f ) az egyetemes szabályrendejetgyűjtemény újabb kiadása (152/915). 
g) a tiszaföldvári sérelem (26/916.); 
h) az eperjesi egyetem ügye (34/916); 
i) a theol. tanügyi szervezet és a theol. akadémiák egyesítésének kérdése (36,916); 
j ) a latin nyelv tanításának kérdésében a közoktatási bizottság jelentése (71/916); 
k) egy. névtár és statisztikai évkönyv kiadása (92/916). 

Tudomásul szolgál. 

151. (Sz.) Egyetemes főjegyző bejelenti, hogy az alábbi felterjesztésekre ezideig 
válasz nem érkezett : 

a) A külsővathi iskola adósérelem ügyében (1913. évi 20. jegyzőkönyvi pont). 
b) A lamosfalvai, turóczdivéki, nolcsói és tótprónai iskolák megvizsgálása ügyében 

(70/1913). 
c) Az elemi iskolák VI. osztályának vizsgálatára küldendő biztosok evang. volta 

tekintetében (72/913). 
d) A lókúti sérelem ügyében (149/913). 
e) Az alapítványok ügyében (150/913). 
f ) Az 1907. évi 27. t.-cz. megváltoztatása ügyében (151/913). 
g) Klein Mihály árvanagyfalusi tanító korpótlékügyében (154/913). 
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h) Tanítói nyugdíjintézeti járulékok mérséklése tárgyában (158/913). 151 153 
i) A szervezeti szabályzat és utasítás 15. §-ának az iskolalátogatókra vonatkozólag 

leendő megváltoztatása tárgyában (159/91). 
j) A pozsonyi munkásbiztosító pénztárak túlkapásai elleni panasz tárgyában (25/916); 
k) A zárdákban bennlakó ev. növendékek istentisztelef látogatása és hitoktatása 

kérdésében (66/916.) ; 
/) A rokkant-kérdésben (89/9*16); 
m) A hadiárvák vallásos nevelése tárgyában (91/916). 

Az egyetemes közgyűlés a válaszok beérkeztét nyilvántartja. 

152. (Sz.) Több előterjesztendő tárgy nem lévén, egy. felügyelő indítványára 
az egyetemes közgyűlés elnapolja magát és a 11. jegyzőkönyvi pont 

alatt hozott határozat értelmében a folytatólagos ülésszak összehívására az elnök-
séget felhatalmazza. 

153. (Sz.) Végül az egyetemes felügyelő a .gyűlés tagjainak kitartó érdeklődé-
sükért, dr. Baltik Frigyes püspök az egyetemes felügyelőnek á tanácskozások odaadó, 
szakavatott, tapintatos és bölcs vezetéseért az egyetemes közgyűlés nevében mondott 
köszönetet, mire a közgyűlés ezen ülésszaka dr. Baltik Frigyes püspök buzgó imájával 
befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv a 3. pont alatt kiküldött bizottság által hitelesíttetett. 

Báró Prónay Dezső s. k., 
egyetemes felügyelő, világi elnök. 

Dr. Baltik Frigyes s. k., 
püspök, egyházi elnök. 

Dr. Szelényi Aladár s. k., 
világi egyetemes főjegyző. 

Händel Vilmos s. k., 
egyházi egyetemes főjegyző 

Dr. Lehotzky Antal s. k., 
világi egyetemes aljegyző. 

Dr. Mikler Károly s. k., 
világi egyetemes aljegyző. 

Bancsó Antal s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Révész János s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 

9 



154 104. A folytatólagos gyűlés első napja. 

154. (Sz.) Az 1918. jan. 10-dik napjára összehívott folytatólagos gyűlésre összejött 
közgyűlési tagok a budapesti testvéregyházak épületének dísztermében gyülekezvén, — 
Scholtz Gusztáv püspök által mondott ima után — az egyetemes felügyelő a megjelen-
teket üdvözölve, a közgyűlést megnyitja és figyelemmel arra, hogy Baltik Frigyes püspök 
az ülésen nem vehet részt, felkéri Scholtz Gusztáv püspököt, mint a jelenlevők között 
hivatalára nézve legidősebb püspököt a társelnöki szék elfoglalására. 

155. (Sz.) Egyetemes felügyelő bejelenti, hogy dr. Baltik Frigyes püspök úr 
családjában a legutóbbi napokban történt gyászeset és hitvese betegsége folytán akadályozva 
van a megjelenésben és kimentését kéri. 

Az egyetemes közgyűlés sajnálattal veszi a bejelentést és meleg rész-
vétét fejezi ki agg püspökével szemben családi gyásza és megpróbáltatása alkalmából. 

156. (Sz.) Egyetemes felügyelő bejelenti, hogy a testvér református egyházat 
súlyos gyász érte dr. Kenessey Béla, az erdélyi reform, egyházkerület püspökének elhunyta által. 

Az egyetemes gyűlés mély részvétét fejezi ki és azt az erdélyi refor-
mátus egyházkerületnek táviratilag is tudomására hozza. 

157. (Sz.) A folytatólagos jegyzőkönyv hitelesítésére 
az egyetemes közgyűlés ugyanazokat a közgyűlési tagokat kéri fel, kiket 

1917 novemberi ülésében erre kiküldött. (Jegyzőkönyv 3. pontja.) 

158. (Sz.) Egyetemes főjegyző bejelenti, hogy Kund Samu esperes egyetemes 
törvényszéki bírói állásáról a korával járó gyengélkedés miatt lemondott. 

Az egyetemes közgyűlés a lemondást tudomásul veszi, Kund Samunak 
mindenkori ügybuzgalmáért elismerését fejezi ki, helyébe a hátralevő három évi 
időtartamra vagyis 1920-ig Vargha Gyula esperest választja meg egyetemes törvény-
széki bírónak, ki a bírói esküt a közgyűlés színe előtt azonnal letette. 

159. (Sz.) Az ezen jegyzőkönyv 43. pontja alatt elrendelt egy. felügyelői válasz-
tással kapcsolatban, egy. főjegyző indítványára 

az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy a választáshoz szükséges nyom-
tatványokat egy. főjegyző nyomassa ki és a püspöki irodáknak küldje meg. 

160. (Sz.) Egyetemes főjegyző beterjeszti az evangélikus tanárok és tanítók 
országos egyesületének kérelmét egy egyetemes tanügyi iroda létesítésére. 

Az egy. közgyűlés a kérelmet javaslattétel végett az egy. tanügyi bizott-
ságnak kiadja. 

161. (Sz.) Olvastatik az egy. énekügyi bizottság jelentése, mely szerint egy ezen 
bizottság által kiküldött szűkebbkörű bizottság azon munkáját, hogy az egyetemes énekes-
könyv alapjául elfogadott „Dunántúli énekeskönyv"-nek kiegészítése czéljából a szláv 
Tranosciusból szakértők által kiválasztott mintegy száz szép egyházi éneket magyar nyelvre 
lefordítson, nem fejezhette be. Reméli azonban, hogy a jövő évben a fordítás elkészül, 
s hogy az 1918. évi rendes közgyűlés az egyetemes énekeskönyv kinyomatására az intéz-
kedéseket megteheti. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

162. (Sz.) Olvastatik a báryai egyházkerületi elnökség jelentése, hogy a Mokry Sámuel 
alapítványhoz tartozó második ingatlanra nézve is élt Mokry Julia férj. Szobotka Rezsőné 
azon jogával, -hogy az ingatlant a hagyatéki tárgyalás alkalmával megállapított vételáron 
eladhassa ill. megvehesse; kéri a bányai egyházkerület által kiállított adásvételi szerződés 
jóváhagyását. 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott adásvételi szerződést jóváhagyja 
és a jóváhagyási záradékkal elláttatni rendeli. 

163. (Sz.) Egy. íőjegyző bejelenti, hogy az upsalai keresztény értekezlet a kitűzött 
időben az upsalai érsek 1917 decz. 2-án kelt átirata szerint nem volt megtartható, de 
valószínűleg 1918 márczius vagy április havában lesz megtartható. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az adott kikül-
detést az újabb határidőre összehívandó értekezletre fenntartja. 

164. (Sz) Egyetemes főjegyző beterjeszti a németalföldi protestáns egyházak által 
1917 november havában kibocsátott békeszózatot, melyet a magyarországi ág. hitv. evang. 
egyetemes egyháznak is megküldtek. 
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Az egyetemes közgyűlés örömmel vesz tudomást a keresztény fele- 164 172. 
baráti szeretet ezen megnyilvánulásáról, melyhez a maga részéről is szívesen 
hozzájárul. 

165. (Sz;) Tárgyaltatik a horvát-szlavon esperesség felterjesztése, hogy azon tanítók, 
kik arra hivatottak és kedvet, kitartást, buzgóságot és főleg a Krisztushoz való szeretetet 
tanúsítanak, 10 évi szolgálat után egy külön, vizsga letevése mellett lelkészi hivatal viselé-
sére képesíttessenek. 

Az egyetemes közgyűlés a kérelemnek nem tehet eleget, mert az E. A. 
pontosan körülírja a lelkészi képesítés kellékeit. 

166. (Sz.) Olvastatik a horvát bán átirata és a horvát-szlavon esperesség felter-
jesztése, hogy a Horvát-Szlavonország területén levő összes evangélikus egyházak egy egy-
házmegyébe osztassanak be, vagyis, hogy a somogyi egyházmegye kerületébe tartozó egy-
házak a horvát-szlavon egyházmegyébe csatoltassanak át. 

Az egyetemes közgyűlés az E. A. 80. §-a értelmében ezen kérdést alkot-
mányos tárgyalás és javaslattétel végett a bányai és dunántúli egyházkerülethez 
leküldi. 

167. (Sz.) Ezzel kapcsolatban a horvát-szlavon esperes bejelenti, hogy a horvát 
kormánynál nyert értesülés szerint, az ott működő lelkészek semmiféle segélyben nem 
fognak részesíttetni, kéri, hogy a magyar kormánynál eszközöltessék ki részükre segély, 
esetleg hogy az egyetemes egyház segélyezze őket a mai nehéz viszonyok között. 

Az egyetemes gyűlés a kérdést kiadja a pénzügyi bizottságnak javas-
lattétel végett azon felhatalmazással, hogy fedezet esetén a folyó évre juttasson a 
horvát lelkészeknek valamelyes segélyezést. 

168. (Sz ) Tárgyaltatik Deák János eperjesi theol. tanár kérelme, hogy a theol. taná-
roknál a magasabb fizetési osztályba való előlépés szolgálati éveiknek megfelelően történjék. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy az 1913. évi 128. jkvi 
pont alatt hozott határozatában csak a fizetés kiegészítésnek a magasabb fizetési 
fokozatba lépést követő év január 1-től kezdődő folyósítását mondotta ki, újabb 
határozatot nem lát szükségesnek, mert ezen intézkedés nem gátolja a magasabb 
fizetési osztályba való tényleges előlépést a theol. tanárok szolgálati éveinek meg-
felelő időpontban és ezen időre a fenntartó hatóság folyósíthatja a különbözetet. 

169. (Sz.) Tárgyaltatik az eperjesi theol. akadémia felterjesztése a 6-ik tanári állás 
sürgős betöltése iránt. 

Az egyetemes közgyűlés a kérelmet kiadja az egyetemes theol. nagy-
bizottságnak azzal, hogy az állás betöltése kérdésében saját hatáskörében intézkedjék. 

170. (Sz.) Tárgyaltatik a pozsonyi evang. egyház felterjesztése a pozsonyi és 
soproni theol. akadémiák egyesítése tárgyában, miután még egy tanszék megüresedése foly-
tán a jelen időpont erre legalkalmasabb ; kéri, hogy az egyetemes egyház e czélból egy 
bizottságot küldjön ki és bejelenti, hogy a maga kebeléből már egy öttagú bizottságot 
kiküldött. A dunántúli egyházkerület nevében Kapi Béla püspök is bejelenti, hogy a kerület 
elvben már az egyesítéshez hozzájárult és a kérdés előterjesztésére egy bizottságot kiküldött. 

Az egyetemes közgyűlés a maga részéről is elvben helyesli a két aka-
démia egyesítését és a jelen időpontot arra legalkalmasabbnak tartván, kiadja a 
kérdést theol. nagy bizottságnak azzal, hogy a maga kebeléből küldjön ki az 
egyesítés előkészítésére bizottságot. 

171. (Sz.) Egyetemes főjegyző, tekintettel arra, hogy a 134. jkvi pont alatt meg-
állapított napidíjak elégtelenek a jelenlegi rendkívüli drágaság közepette a kiküldöttek szük-
ségleteinek fedezésére, indítványozza a napidíjak felemelését. 

Az egyetemes közgyűlés méltányolva a mindinkább emelkedő drágaságot, 
a lelkészi és tanári tagok napidíjait úgy a közgyűlési, mint, a bizottsági ülések-
ben való részvételt illetőleg az 1918. év folyamára napi 30 koronára emeli fel. 

172. (Sz.) Tárgyaltatik az 1848: 20. törvényczikk végrehajtása kérdésében kikül-
dött bizottság jelentése, mely szerint a bizottság a szükséges előmunkálatokat nem hajthatta 
megfelelően végre, miután a vallás- és közokt. miniszter úr az egyház megbízottait már 
1917 november 15-re, tehát néhány nappal a közgyűlés utáni időpontra hívta meg tárgya-
lásra és azóta a törvényjavaslat tervezetét az egyházzal nem közölte, hanem azt 1917 
deczember 21-én a törvényhozáshoz benyújtotta. E szerint a bizottság csak most, a köz-
gyűlést megelőzőleg ült össze és miután befejezett ténynyel állott szemben, a tárgyalást 
a törvényjavaslat mérlegelésére szorította és benyújtja határozati javaslatát. 

o 



174. Az egyetemes közgyűlés a bizottság jelentését tudomásul véve, a hatá-
rozati javaslat általános megvitatásába bocsátkozik, de az idő előrehaladásánál fogva 
annak folytatólagos tárgyalását másnapra halasztja. 

A gyűlés második napja. 

173. (Sz.) Egyetemes felügyelő az ülést megnyitván, elnöki bejelentésképen beje-
lenti, hogy báró Podmaniczky Pál felsőszeli lelkész a gyakorlati theologiai tanszakból a 
tanári vizsgát jeles eredménynyel letette. 

A bejelentés tudomásul szolgál. 

174. (Sz.) Ezután az 1848: XX. t.-cz. végrehajtása kérdésében kiküldött bizottság-
áltál benyújtott határozati javaslat folytatólagos tárgyalása vétetett fel és hosszas beható 
tárgyalás és részletes vita lefolytatása után 

az egyetemes közgyűlés megállapítja, hogy az 1848: XX. t.-cz. végre-
hajtását éppen a jelenlegi vérzivataros időkben az evang. egyház nem kereste, 
hanem, hogy annak tárgyalását a róm. kath. autonomia és az azzal kapcsolatos 
vagyoni kérdések hozták felszínre ; 

megállapítja továbbá az egyetemes közgyűlés, hogy nem állott módjában 
a törvényjavaslattal az 1848: XX. t.-cz. rendelkezésének megfelelően előzetesen 
foglalkozni, mert a két megbízottnak csupán előzetes tájékoztatásra volt felhatal-
mazása, ellenben az egyetemes közgyűlés, amely a szükségletek megállapítására, 
továbbá az egyenlőségi és viszonossági elvekből folyó követelmények előterjesz-
tésére egyházi alkotmányunk értelmében hivatva lett volna, nem foglalkozhatott 
a javaslattal előzetesen, már azért sem, mert megbízottai 1917 november 15-én 
tárgyaltak csupán a kormánynyal, velők a javaslat végleges tervezete nem közöl-
tetett, deczember havában pedig a javaslat benyujtatván, arra ez£n folytatólagos 
egyetemes közgyűlés már csak utólag teheti meg észrevételeit ; 

végül sajnálkozással állapítja meg az egyetemes közgyűlés, hogy a be-
nyújtott „az 1848: XX. t.-cz. fokozatos végrehajtásáról" szóló törvényjavaslat nem 
felel meg azoknak a jogos igényeknek és követelményeknek, a melyeknek, kielé-
gítését tőle várta. Nem felel meg pedig azért, mert bár a törvényben nem az 
anyagi, hanem a jogegyenlőségi szempontok a fontosabbak, a törvényjavaslat a 
törvénynek mégis' csak a 3. §-ra van tekintettel, a második §-ban hangsúlyozott 
egyenlőség és viszonosság tekintetében csupán a párbér kérdését, azt is sérelme-
sen és igen fogyatékosan érinti, míg a theol. fakultás, katonai lelkészet, hitoktatás, 
ünneptartás, tanintézetek stb. ügyében nem rendelkezik, 

mert a helytelenül „segélyezésnek" nevezett állami hozzájárulásnak sem 
az alapja — a mennyiben elavult, 1904. évi kiszámítási adatokra támaszkodik — , 
sem a módja, sem a mértéke, sem a megkorlátozott czélja nem felel meg egy-
házunk történeti jelentőségének, államjogi helyzetének és autonómiájának, 

mert a felajánlott hozzájárulás bizonytalan határidőre szóló állami elköte-
lezésen nyugszik, holott ezzel szemben a római kath. autonómiáról szóló tör-
vényjavaslat most is állami kezelésben lévő értékes vagyonokat szolgáltat ki önálló 
tulajdonul a római kath. egyháznak és tesz örökös holtkézi birtokokká, 

mert míg a római kath. autonómiáról szóló törvényjavaslat a vagyon 
kezeléáét illetőleg teljesen autonom jogokat ad, addig az 1848: XX. t.-cz. végre-
hajtásáról szóló törvényjavaslat az átadandó állami hozzájárulás dolgában meg-
fosztja autonom egyházunkat a rendelkezésnek és kezelésnek' önállóságától, 

mert a lelkészi és általában az egyházi tisztviselők fizetésének korszerű 
rendezésére módot nem nyújt. 

Mindezek daczára az egyetemes gyűlés — méltányolva a kormány jóaka-
ratát és igyekezetét — a törvényjavaslatot kiindulásul elfogadni hajlandó és — 
annak megállapítása mellett, hogy a fokozatos kifejlesztést úgy értelmezi, hogy a 
törvényjavaslatban biztosított örökalapítvány teljes jövedelmének kiszolgáltatásakor 
sem áll még be az 1848: XX. t.-cz. teljes végrehajtása az alább felsorolandó, 
részint a javaslat egyes szakaszaihoz fűződő, részint az abban egyáltalában nem 
érintett, holott már ma is akadálytalanul kielégíthető viszonossági és egyenlőségi 
követelmények tekintetében a törvényjavaslatnak megfelelő átdolgozását és módo-
sítását látja szükségesnek és pedig: 

a) kívánatosnak tartja, hogy az 1848: XX. t.-cz. szelleméből kifolyólag 
úgy a római kath. autonómiáról, mint az 1848: XX. t.-cz. fokozatos végrehaj-
tásáról szóló két törvényjavaslatba foglalt intézkedések egy ugyanazon törvény-
czikkbe vétessenek fel ; $ 



b) a törvény 1. §-ában kimondandó volna, hogy az örökalapítványnak l 
legalább felerésze ingatlanokban szolgáltatandó ki, a melyeknek értéke a háború 
előtti normális árak szerint veendő számításba, hogy a kiszolgáltatásra 10 évi 
határidő állapíttassék meg és a szakminisztereknek már magában a -törvényben 
adassék meg a törvényes felhatalmazás az ingatlanoknak a protestáns egyházak 
részére leendő kiadására; 

c) a törvény 2. §-a oda módosítandó, hogy az évi járadék már az 
1918/19. költségvetésbe teljes összegében iktattassék be: továbbá, hogy a törvény-
ben megállapíttassék, hogy a négyszázalékos járadéknak megfelelően az alapítvány 
tőkevagyonának kiadása 4 százaléknál magasabb tőkésítés mellett nem történhet ; 

d) a törvény 4. §-ával kapcsolatban kérelem intézendő a lelkészi fizeté-
sek újabb rendezése iránt a kongrua felemelése és e czélból a kongrua-törvény 
revíziójával kapcsolatban, olykép, hogy az összes lelkészek a köztisztviselők összes 
pótlékaiban és az állami tisztviselők egyéb kedvezményeiben is részesíttessenek 
és hogy a lelkészek minden állami fizetéskiegészítést az egyetemes egyház pénz-
tárából kapják, a hová ezek folytán minden állami hozzájárulás s így a kongrua 
is beszolgáltatandó volna; 

e) a törvény 5. §-a oda egészítendő ki : 
1. hogy a mint a vallás- és tanulmányi alap korlátlan rendelkezésre adatik 

ki a római kath. egyháznak, épp úgy mindazon államsegély, a melyet középisko-
láink élveznek, egyházunknak szintén korlátlan rendelkezésébe bocsáttassék és az 
államkormánynak akár a tanárok kinevezése körül akár más tekintetben gyakorolt, 
autonómiánkat korlátozó befolyása megszüntethessék ; 

2. az összes felekezeti iskolák tanárainak és tanítóinak járandóságai 
állami kiegészítéssel egyenlővé tétessenek a megfelelő fokú állami iskolák tanárai-
nak és tanítóinak mindenkori járandóságaival ; 

3. állami hozzájárulásban részesíttessenek azok a felekezeti fő-, közép-
és népiskolák, a melyeknek dologi kiadásairól a fenntartó egyházi hatóságok 
gondoskodni nem képesek ; 

4. intézeti és internátusi épületekre és azok felszerelésére és berende-
zésére beruházási állami hozzájárulásban részesíttessenek azok a felekezeti fő-, 
közép és népiskolák, a melyeknél azt tanügyi érdekek indokolttá teszik; 

5. tétessék lehetővé, hogy gyülekezeteink visszavehessék azon. elemi 
iskolákat, a melyeket csak anyagi kényszer hatása alatt adtak át az államnak; 

6. ezen szakasz második bekezdésében pótlólag felveendő, hogy „vagy 
jövőben alkotandó külön illetve költségvetési törvények" stb ; 

/ ) a 6. §. oda módosíttassák, hogy egyházunk a számadás alól men-
tessék fel, esetleg, hogy az egy. gyűlés jegyzőkönyveiben foglalt évenkénti szám-
adás képezze a kívánt elszámolást ; 

g) a törvény 8. §-ában a második bekezdés következőleg szövegeztessék : 
A jelen törvény erejénél fogva megszűnnek és a múltra nézve sem 

követelhetők a más vallású hívektől azok a szolgáltatások (párbér, fajárandóság, 
stb ), melyek régi gyakorlat (usus), szerződéses jogczím (canonica visitatio), vagy 
bármi más jogalkotó tény alapján eddig akár személyes, akár dologi czímen 
követeltettek; megszűnnek és a múltra nézve sem követelhetők továbbá a más 
vallású földtulajdonosokkal,-valamint az államkincstár, a székesfőváros, a szabad 
kir. városok és mindennemű világi testületekkel szemben a kegyúri viszonyból 
kifolyó jogok és kötelezettségek. A mennyiben a most említett szolgáltatások 
bírói ítélettel lettek megállapítva, a még nem teljesített szolgáltatásokra nézve az 
ítélet hatályát veszti. 

A mennyiben a katholikus vallásfelekezetek közszükségleteinek ellátásánál 
ezen szolgáltatások elvesztése folytán hiányok állanának elő, ezek a kath. egyház 
önkormányzati szervezete által állapítandók meg és elsősorban a kath. egyháznak 
átengedett alapok jövedelmeiből fedezendők ; 

h) a tökéletes egyenlőség és viszonosságnál fogva intézkedés veendő 
fel a törvénybe ; — 

1. hogy a teljes jogú ev. theol. fakultás mielőbb államköltségen felállít-
tassák és valamelyik oly helyen fennálló tud. egyetembe szervesen bekapcsol-
tassák, a hol az evangélikus fakultás sikeres működésének szükséges előfeltételei 
fennforognak ; 

2. hogy a hivatalos ünnepeknek róm. kaih. felekezeti színezete meg-
szüntettessék és ilyen ünnepeken minden tisztviselő a saját felekezeti templomában 
ünnepelhessen ; 

3. hogy a katonai lelkészet terén az ev. lelkészeknek a róm. kath. 
lelkészeitől való függő viszonya megszüntettessék ; 

4. hogy a hitoktatás kérdése és a hitoktatók díjazása az összes feleke-
zetek körében egyöntetűen rendeztessék ; 
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174. 

174-176 i) végül kéressék fel a kormány, hogy a protestáns ügyek intézésére a 
vallás- és közokt. minisztériumban önálló ügyosztály létesíttessék. 

Ezen felsorolt követelmények és sérelmek orvoslása végett az egyetemes 
közgyűlés kérvénynyel járul az országgyűlés mindkét házához és egyúttal felter-
jesztést intéz a m. kir. miniszterelnök és m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
terekhez, felkérvén Szentiványi Árpád ker. felügyelőt a kérvénynek a képviselő-
házban és az egy. felügyelőt a kérvénynek a főrendiházban leendő benyújtására, 
dr. Zsigmondy Jenő ker. felügyelőt és Geduly Henrik püspököt pedig a felter-
jesztéseknek az illető minisztereknek leendő személyes átadására. 

Egyúttal elrendeli az egy. gyűlés a kérvény kinyomtatását, hogy az az 
országgyűlés összes tagjaival közölhető legyen. 

A két megbízottnak és a bizottságnak adott megbízást az egy. gyűlés 
továbbra is fenntartja és felhatalmazza az elnökséget, hogy szükség esetén belátása 
szerint rendkívüli egyetemes gyűlést hívjon egybe, végül ezen határozatot a refor-
mátus konventtel közli azon kéréssel, hogy ezen törekvésekben hasonló álláspontot 
foglaljon el és szintén kérvénynyel járuljon az országgyűléshez. 

175. (Sz.) Ezután Kovácsy Kálmán közgyűlésileg szóvá teszi a Luther-társaságnál 
tapasztalt állapotokat, mely szerint eltekintve attól, hogy a novemberi közgyűlésen meg-
ejtett választás ellen felebbezés adatott be, melyet most az elöljáróság vizsgál, a régi 
tisztviselői kar, holott mandátuma lejárt, a társaság vezetését nem engedi át az újonnan 
megválasztott tisztviselői karnak, a mi főleg a tankönyvek eladását gátolja és ezzel iskoláink-
fejlesztését megakasztja. 

Az egy közgyűlés megbízza az egy. ügyészt, hogy a dolgot vizsgálja 
meg és a mennyiben az E. A.-ba ütköző ténykedést lát fennforogni, tegyen meg-
felelő indítványt. 

176. (Sz.) Több előterjesztendő tárgy nem lévén, az egyetemes felügyelő a gyűlés 
tagjainak kitartó érdeklődésükért és azon reá nézve megtisztelő bizalom-megnyilvánulásért 
mondott köszönetet, melyben a közgyűlés tiszteletbeli egy. felügyelővé való megválasztása 
által őt részesítette és melyről csak a mult ülés után, a hitelesítés alkalmával nyert tudo-
mást, Scholtz Gusztáv püspök pedig az egyetemes felügyelőnek bölcs vezetéseért mondott 
köszönetet, mire a közgyűlés Scholtz Gusztáv püspök buzgó imájával befejeztetett. 

Jelen jegyzőkönyv a 3. illetve 157. pont alatt kiküldött bizottság által hitelesíttetett. 

Báró Prónay Dezső s. k., 
egyetemes felügyelő, világi elnök. 

Scholtz Gusztáv s. k., 
püspök, egyházi elnök. 

Dr. Szelényi Aladár s. k., 
világi egyetemes főjegyző. 

Dr. Lehotzky Antal s. k., 
világi egyetemes aljegyző. 

Dr. Mikler Károly s. k., 
világi egyetemes aljegyző. 

Révész János s. k., 
egyházi egyetemes aljegyző. 



I. FÜGGELÉK. 

Az egyetemes gyűlés által engedélyezett tankönyvek 
jegyzéke. 

I. Vallástanítási és konfirmácziói oktatáshoz való könyvek. 
Sorsz. Enged, éve 

1. 1911. Adorján Ferencz: Dr. Luther Márton kis kátéja, 3-ik kiadás. 
2. 1901. Adorján—Győry: Dr. Luther M. kis kátéja. 
3. 1913. Bachat D. : Maly Katechismus, 1901. 
4. 1901. Bancsó Antal: Ker. hittan és erkölcstan, középisk. VIII. oszt. II. k. 
5. 1911. Bárdi Ernő: Unser Glaube. 
6. 1901. Batizfalvy—Bereczky: Bibliaismertetés, középisk. számára. 
7. 1899. Bella János: Wybor biblickych historii. 
8. 1907. Belohorszky G. : Wyucovani konf. 
9. 1904. „ „ Ev. Christ, konf. Büchlein, IX. k. 

10. 1894. Bereczky Sándor : Ker. egyház rövid története. 
11. 1895. „ „ Ker. hittan és erkölcstan. 
12. 1901. „ „ A ker. egyház története, középisk. felsőbb oszt. számára. 
13. 1901. „ „ A magyar prot. egyháztörténete, kpisk. felsőbb oszt. számára. 
14. 1908. „ „ Bibliaismertetés, IV. k. 
15. 1908. „ „ A ker. egyház rövid története, VI. k. 
16. 1913. „ „ Bibliai Történetek ev. népisk. számára, 6-ik kiad. 1911. 
17. 1908. Bezsó János: Maly Catechismus. 
18. 1908. „ „ Biblicke Historie. 
19. 1908. „ „ „ „ képekkel. 
20. 1908. „ „ „ Skolsky Zpevnik ewangelicky. 
21. 1908. „ „ „ Skolsky Zpevnik. 
22. 1904. Blatniczky Pál: A ker. egyház története. 
23. 1906. Blázy-féle káté. 
24. 1904. Bognár Endre: Hit és élet, III. k. 
25. 1907. Czipott R. : Ucsenye konfirm. 
26. 1908. Csiskó János: Ker. vallástan, III. k. 
27. 1890. Ebenspanger János: Kurze Kirchen- und Reformationsgeschichte. 
28. 1903. Fábry János: Konfirmáczióra elkészítő könyvecske. 
29. 1913. Famler G. A.: Luthers Kleiner Katechismus. 
30. 1907. Farkas Mihály: Konfirm. oktatás tankönyve. 
31. 1905. Feyer Gyula: Ker. vallástan. 
32. 1913. Frenyó Lajos: A keresztyénség megalapításának története, 1913. 
33. 1915. „ „ A megváltó eljövetelének előkészítése az ó-szövetségben. 
34. 1904. Frint L. : Vallástawr vezérfonal. 
35. 1899. Geduly Lajos: Evang. káté, népiskolák számára. 
36. 1905. Gallé András: Leitfaden zum Religionsunterricht, 11. k. 
37. 1913. Gasparik I.: Modlitebnik. 
38. 1913. „ „ Maly Katechismus Doktora Martina Luthera. 1913. 
39. 1913. „ „ Maly Ziacik. 1908. 
40. 1905. Geduly Henrik: Az ev. hit foglalatja. 
41. 1908. Geduly L. : Rövid egyháztörténet. 
42. 1908.. „ „ Bibliatörténetek. 
43. 1898. „ „ Ker. vallástan a népiskolák I—II. oszt. számára. 
44. 1898. „ „ Ev. ker. vallástan konfirma'ndusok használatára. 
45. 1908. Hasza József: Bibliatörténetek a III—IV. oszt. számára. 
46. 1910. „ „ Kis képes bibliai történetek az ág. hitv. ev. osztott népiskolák 

II. oszt. számára. Újpest, 1910. 
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47. 1903. Händel V.: Dr. Luther.M. kis kátéja, ford. 
48. 1909. Hetvényi Lajos: A ker. egyház rövid története középisk. III-ik oszt. számára. 
49. 1917. „ „ Ker. Vallástan, középisk. lV-ik oszt. számára. 
50. 1916. „ „ Az ev. ker. világnézet. Középisk. 8. oszt. számára. Sopron. 1916. 
51. 1903. Jausz —Hetvényi—Adorján : Biblia-olvasókönyv. 
52. 1901. Kaczián János: Dr. Luther M. kis kátéjának magyarázata. 
53. 1903. „ „ Bibliai történetek. 
54. 1909. Kapi Gyula: Az ág. h. ev. egyház 80 énekdallama. Budapest, 1907. 
55. 1912. Kiss Árpád: Evang. Vallástan elemi iskola III—IV. és V—VI. oszt. számára, 

2. kiad. Hosszúfalu, 1910. 
56. 1903. Klaar F. : Egyháztörténet népiskolák felsőbb oszt. számára. 
57. 1901. „ „ Dr. Luther M. kis kátéja, II. k. 
58. 1902. Korén Pál: Konf. vezérfonal. 
59. 1902. „ „ Rövid bibliaismertetés. 
60. 1904. „ „ Dr. Luther M. kis kátéjának magyarázata. 
61. 1913. Kovácsics Gyula: A ker. egyház rövid tört. 4-ik kiad. 1908. 
62. 1915. Kvas S. : Citanka pre III—IV. triedu ev. a. v l'udovych Skôl. 
63. 1912. Pavel Kulisek: Vyklad Si. Katechismu DRA M. Luthera. Miava, 1907. 
64. 1900. Majba Vilmos: Dr. Luther M. kis kátéja.. 
65. 1915. „ „ Maly Katechismus D. Martina Luthera. 
66. 1907. Mesterházy S. : Konf. káté, IL k. 
67. 1905. Margócsy József: Konf. tankönyv. 
68. 1904. Mockövcsák S. : Vyucsováni konfirm. evang. Augs, vyzn., VI. k. 
69. 1905. Nemes IC.: Ev. ker. vallástan. 
70. 1907. Petrik J„ J. : Vezérfonal a konf. oktatáshoz. 
71. 1904. Petz J. : Konfirmationsbüchlein, IV. k. 
72. 1904. Pressburg. Evang. Ministerium in —: Leitfaden zur Vorbereitung ev. Konfirmanden. 
73. 1910. Pröhle Henrik: Keresztyén vallástan Luther kis kátéja nyomán. Pozsony, 1910. 
74. 1904. Raffay Sándor: Ev. konf.-ök kátéja, II. k. 
75. 1906. „ „ Az ev. népiskolák vallástanítási módszere. 
76. 1912. „ „ Útmutató a Jézushoz, az elemi népiskolák I. és II. oszt. szá-

mára. 2. kiad. Budapest, 1912. 
77. 1913. Raffay S. : Ev. Konf. Kátéja, 4-ik kiad. 1913. 
78. 1912. Raffay Sándor és Kaczián János: Ker. Vallástan, Káté és Egyháztörténet. 2. kiad. 
79. 1908. Rédev K.: A ker. anyaszentegyház története. 
80. 1911. „ ~ „ Bibliai Történetek. 
81. 1904. Ritter István: Konfirmationsbüchlein. 
82. 1904. „ „ U. a., magyar nyelven (kézirat). 
83. 1904. Roth C. Th. : Konfirmationsbüchlein. 
84. 1904. Ruttkay S.: Konfirmandusok könyve, VI. k. 
85. 1913. „ „ : A ker. egyház rövid tört. 1911. 5-ik kiad. 
86. 1913. „ „ : Ev. Vallástan, 12-ik kiad. 1910. 
87. 1913. „ ,,: Evangéliomi Közös Istentisztelet. 
88. 1910. Scholtz Ödön: Biblische Geschichten. 
89. 1915. Vydal Seniorat Bácansky : Citanha pre V—VI. triedu ev. a. v. l'udovych Skôl. 
90. 1916. Sole Pál: Konfirmacny Katechismus. 
91. 1904. Soproni lelkészi kar: „Tartsd meg, amid van". 
92. 1904. „ „ „ U. a., német nyelven. 
93. 1910. Simkovics Pál és Zvarinyi János: Dr. Luther Márton kis kátéjának magya-

rázata, az első három rész elemi népiskolák V—VI. osztályai, a negyedik és 
ötödik rész a konfirmácziói oktatás számára. Békéscsaba, 1910. 

94. 1913. Stettner I.: Kurzgefasste Gesch. der Kirche, 2-ik kiad. 1911. 
95. 1904. Szeberényi János: Vezérfonal a konf. oktatáshoz. 
96. 1904. „ * „ U. a., tót nyelven. 
97. 1903. Szlávik János: Konfirmáczióra előkészítő könyvecske. 
98. 1904. Sztehló A.: Ev. ker. vallástan, VIII. k. 
99. 1895. Strauch B. és Nemes Károly vallástani könyvei. 

100. 1901. Schmidt Károly S. : Ker. vallástan, II. k. 
101. 1899. Thomay József: Bibli^ismertetés középiskolák számára. 
102. 1907. Thomka Károly: Ev. Konfirmationsunterricht. 
103. 1904. Turcsányi A. M. : Konfirmandusok könyve. 
104. 1912. Lad. Vannay: Priprava ku konfirmacii. Szenicz, 1908. 
105. 1904. Vértesi Sándor: Konf. káté. 
106. 1915. Vértesi Zoltán: Vallástan. 
107. 1903. Weber Samu: Kindergebete. 
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108. 1903. Weber Samu: Konfirmandenbüchlein. 
109. 1907. Zólyomi egyházmegye: Dr. M. Luthera Wyklad mensiho kathek. 
110. Í907. Zsámbokréthy L. : Krátky návod k vyuőovani konf. 
111. 1904. Zvarinyi E. : Die Religion etc. 
112. 1915. Zsilinszky M.: Bereczky S. Ker. Hit- és Erkölcstan középiskolák VIII. oszt. 

számára, IV. kiad. 

II. Egyéb tankönyvek népiskolák számára. 

1. 1899. Alexy Lajos: Czegléd város és Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m. földr. 
2. 1910. Babka György: „Fialocky" tót daloskönyvecske. 
3. 1913. Bodiczky D. : Mluvnica 3-ik kiad. 1910. 
4. 1910. Bodnár József és Pataki János Tót olvasókönyv az ág. hitv. evang. népiskolák 

II. oszt. számára. : 
5. 1910. Bodnár József és Pataki János: ABC-és olvasókönyv a népiskolák 1. oszt. számára. 
6. 1891. Ebenspanger—Haesters—Richter-féle olvasókönyvek. 
7. 1912. Figuss Vilmos: Zólyom vármegye földrajza. 1909. 
8. 1908. Grill Richárdné Wohlfahrt Anna: Dalok I. 
9. 1899. Ján Bella: Slovensky Abecedár a Prvá Citanka. 

10. 1899. „ „ Il-há Citanka. 
11. 1899. „ „ Ucebnica a Citanka. 
12. 1912. Kapi Gyula és Papp József: ÁBC és Olvasókönyv, 5. kiad. Budapest. Franklin-T. 
13. 1912. „ „ „ „ „ Olvasókönyv az ev. népisk. 11. oszt. számára. 
14. 1912. „ „ „ „ „ Olvasó- és Tankönyv a II—III. oszt. számára. 
15. 1912. „ „ „ „ „ Olvasókönyv a III. oszt. számára. 
16. 1912. „ „ „ „ „ Olvasó- és Tankönyv a IV., V., VI. oszt. számára. 
17. 1915. „ „ „ „ „ Olvasókönyv az ev. népiskolák IV. oszt. számára. 
18. 1912. Krug Lajos, Laschóber G., Pós L. és Schrauf: Olvasó- és Tankönyv nem 

magyar anyanyelvű ev. népiskolák IV., V., VI. oszt. számára. Szentgotthárd, 1912. 
19. 1913. Krúg Lajos: ABC. 
20. 1913. Mikolik K. és Szüsz L. : Budapest földrajza, 1913. 
21. 1899. Németh L. : Olvasókönyv az ág. hitv. ev. népisk. alsó oszt. számára. 
22. 1899. „ „ Számvetési példatár II. oszt. számára. 
23. 1910. Németh L. és Linder Károly: Olvasókönyv az ág. hitv. ev. elemi iskolák 

III. és IV. oszt. számára. III. kiadás. Budapest, 1904. 
24. 1913. Rehor Uram: Obrázkovy Slabihár, 9-ik kiad. 1910. 
25. 1913. „ „ : Citanka, 1911. 
26. 1915. Rohoska Jenő: Földrajzi alapfogalmak és Békés vm. földrajza. 1914. 

III. A Luther-Társaság által kiadott népiskolai tankönyvek. 

1. 1915. Bognár Károly és Kárpáti Sándor: Isk. Énekeskönyv, ev. elemi népiskolák 
III—IV. osztályai számára. 

2. 1915. Ugyanaz ev. elemi iskolák V—VI. osztályai számára. 
3. 1915. Hittig Lajos: Számtan, az ág. h. ev. elemi iskolák II. osztálya számára. 
4. 1915. Ugyanaz ág. h. ev. elemi iskolák III. osztálya számára. 
5. 1915. Ugyanaz ág. h. ev. elemi iskolák IV. osztálya számára. 
6. 1915. Hittig Lajos: Számtan és Méréstan az ev. elemi népiskolák V. oszt. számára. 
7. 1915. Ugyanaz az ev. népiskolák VI. oszt. számára. 
8. 1915. Kiss Sándor: Magyar Alkotmánytan az ág. h. ev. elemi iskolák V. és VI. 

osztálya számára. 
9. 1915. Krecsmárik Endre : Gazdaságtan az ág. h. ev. elemi iskolák V. és VI osztálya számára. 

10. 1915. „ „ Természetrajz az ev. elemi iskolák V. oszt. számára. 
11. 1915. Krug Endre: Magyar Nyelvgyakorló Könyv ág. h. ev. elemi iskolák II. oszt. 

számára. 
12. 1915. Ugyanaz ev. népiskolák III. oszt. számára. 
13. 1915. Ugyanaz ev. népiskolák IV. oszt. számára. 
14. 1915. Ugyanaz ev. népiskolák V. oszt. számára. 
15. 1915. Ugyanaz ev. népiskolák VI. oszt. számára. 
16. 1915. Remenyik Lajos: Földrajz ev. elemi iskolák III. és IV. oszt. számára. 
17. 1915. Dr. Szigethy Lajos: Magyar Történet Életrajzokban ev. elemi iskolák V. oszt. 

számára. 
18. 1915. Dr. Szigethy Lajos: Magyar Történet ev. elemi iskolák VI. oszt. számára. 
19. 1915. Zámbory Endre és Krecsmárik Endre : Természettan és Vegytan ev. elemi isko-

lák VI. oszt. számára. 
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IV. Egyéb tankönyvek középiskolák számára. 

1. 1889. Böhm Károly: Tapasztalati lélektan. 
2. 1890. „ „ Logika. 
3. 1891. Fleischhacker—Kárpáti : Német nyelvtan. 
4. 1890. Góbi Imre : Poétika. 
5. 1893. „ „ A magy. nemzeti irodalom története. 
6. 1900. „ „ Magyar olvasókönyv I. és 11. oszt. számára. 
7. 1901. „ „ „ „ III. oszt. számára. 
8. 1908. Grill Richárdné Wohlfahrt Anna: Dalok II. 
9. 1888. Dr. Holzweissig-féle latin nyelv- és gyakorlókönyv. Székely F. 

10 1896. Fr. Kiss Károly: Algebra. 
11 1907. »? y> » il 
12 1888. Ráth Károly: Kísérleti természettan. 
13. 1889. Schmidt Tódor: A zene elemei, segédkönyv az énektanulásban 
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II. FÜGGELÉK. 
Kimutatás 

a reformáczió 400 éves évfordulójának megünneplése alkalmából az egyházak által 
eszközölt gyűjtés további eredményéről. 

I. A bányai kerületben : 

20. 
112. 
266. 
287. 

290/3. 
294/5. 
300/1. 
302/5. 

312/13. 
314/15. 

318. 
322/23. 
324/25. 
326/27. 

413. 
443/45. 

453. 455. 458. 
460/3. 468. 473. 

656/660. 
661/65. 
666/70. 
671/75. 
676/80. 

681/4. 
696/7. 

Bpest fasori leik. hiv. 59*30 698/700. 
Bácsújfalu 79-60 706/9. 
Temesvár 415-50 710. 
Homokbálványos 59-40 561. 
Liebling 208-80 562/63. 
Lúgos 801 •— 566/70. 
Nagykikinda 125*50 - 371/75. 
Nagy lajosfalva 715-20 576/79. 
Resiczabánya 78-10 580. 
Stejerlakannina 2550 581/5. 
Tésfalu 22-40 586. 
Tiszaszentmiklós 56'95 591/5. 
Újsándorfalva 84*00 596/600. 
Vársomlyó 89*80 601/5. 
Kondoros 42*— 611/13. 
Bpesti egyház 156*85 616/620.) 

f „ fasori leik. hiv. 1550 80 2577/78. j 
Kiskőrös 462*07 621. 
Maglód 396*84 622/5. 
Nyáregyháza 248'90 626/30. 
Péteri 242*37 632/35. 
Pilis • 100— 636/40. 
Rákoskeresztúr 553 65 641/6. 
Tápiószele 167*20 651/55. 

Farmos 
Újpest 
Csővár 
Erdőkürt 
Acsa 
Alberti 
A postag 
Aszód 
Hévízgyönk 
Bénye 
Czegléd 
Czinkota 
Csornád 
Csömör 
Domony 

Dunaegyháza 

Mogyoród 
Fót 
Galgagyörk 
Gyón 
Harta 
Iklad 
Kecskemét 

II. A dunáninneni kerületben. 

44*40 
97*55 
34*06 

6*— 
9*60 

154*82 
301*33 
594-11 

73*39 
2 6 0 * — 

222-30 
500-— 

50- — 
139-20 
121-10 

306*82 

238-— 
434-— 
238*-
113-40 
453-60 

94-— 
11 10-— 

908. Körmöczbánya 120* — Felsőalmás 99*64 
923. Csákvár 16*— Felső- és Alsó-Baka 163-40 

1011/1023. Selmeczbánya 516*— Csali 68*70 
1114/5. Alsó Sztregova 100*— Apafalva 52*50 

1129. Egyházasdengeleg 84*40 Alsófehérkút 191*07 
1150. Lónyabánya 211 •— Bagyan 55*60 
1151. Luczfalva 30*82 Ledény 127*23 

1181/2. Túrmező 113-60 Cseri 68*18 
1211. Udvarháza 109*— Darázsi 191*10 
1218. Alsóesztergály 50*— Nemesvarbók 50*40 
1403, Kisapostag 63 60 Középpalajta 129*10 

1461/7. Pozsony 4291*60 Csánk 432 24 
1468. Pozsonyligetfalu 65*80 Béld 145*— 
1469. Főrév 191-80 Csábrágsomos 97*45 

1530 6. Vágkohány 658-20 Bagonya 25*— 
2806. Érsekújvár 222*80 Felsőrakoncza 46*70 

Bát 121*20 Méznevelő 18*90 
Hontudvarnok 124-56 Selmeczbánya I. (tót egy-
Dacsolám 133*10 ház) 31*— 
Felsőzsember 110*06 Selmeczbánya (11. ma-
Felsőterény 163*54 gyar-német egyház) 516*— 
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Egyházasmaróth 300*— Irtványos 26-40 
Berencsfalu 86 25 Újbánya 2 5 8 0 
Bakabánya 843-68 Szárd 103-50 
Devicse 12-60 Bélabánya 21-40 
Kiscsalomja 1 40- — Lissó 143-64 
Hontszuhány 25 — Ipolyvecze 340 
Dacsókeszi 23-70 Ipolyság 116-
Bátorfalu 56-— Teszér 29 — 
Hodrusbánya-Zsarnócza 72-70 

III. A dunántúli kerületben: 

1555. Nagy barátfalu 42- — 2032. Csánig 103- — 
1556. Ménfő 128-80 2053. Ajka 62*60 

1568/9. Lovászpatona 83-60 2054. Bákonycsernye 177-08 
1570/1. Nagydém 14-38 2062/3. Dabrony 263-40 
1572/4. Csíkvánd 87-— 2072/74. Kerta 71-40 

1599. Tét 106-— 2073. Kiskamond 15-80 
1721/2. Szilsárkány 206-20 2075. Tüskevár 2 9 - -
2000/3. Bodóhegy 148-37 2084. Mihályháza 22-60 

2011. Meszlen 212-90 2085. Külsővath 70- — 
2012. Acsád 122-90 2083/2086. Marczalgergelyi 249-80 
2022. Nemeskolta 97-70 2135. Nemesleányfalu 73-— 
2023. Rábaszenttamási 86-12 2137. Nagyvázsony 31-20 

2029/30. Pétérhegy 111-10 

IV. A tiszt u kerületben : 

5. Nyíregyháza 8000-- 2571/3. Németlipcse 155 — 
2383.1 
2425 J j Diósgyőr 86-50 2577/79. Dunaegyháza 

2622. Bártfa 
71-50 

502-— 
2387. Felsőkemencze 1 18-40 2826/7. Nagyvárad 600-— 
2413. Ózd 11-20 2829/30. Nyárasdomb 170-60 
2432. Miskolcz 685- — 2831/33. Pazdics 286-80 

2513/14. Vazsar 33-50 2834. Karaszna 1-50 
2524/26. Királylehota 115" 2836/7. Debreczen 363-— 
2527/29. Boczabánya 99-46 2838/9. Sókút 135-60 
2531/37. Szentpéter 115-20 2840. Csáklyó 6 5 - -

2538. Kispomba 4 0 - - 936. a Rimamurány-Salgótar-
2000 — 2550/1. Németlipcse 155-30 jáni vasmű r.-t. 2000 — 

2555/56. Szielnicz 92-67 



III. FÜGGELÉK. 

AZ EGYETEMES EGYHÁZ TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAI 

TAGJAINAK NÉVSORA. 

A) Az egyetemes egyház tisztviselői. 
Egyetemes egyházi és iskolai felügyelő : Br. Prónay Dezső (Budapest, V., Bálvány-u. 20 

vagy Ácsa-, Pest megye). 
Az egyetemes egyház egyházi elnöke, mint 

hivatalára nézve legidősebb püspök : Dr. Baltik Frigyes (Balassagyarmat). 
Dr. Szelényi Aladár (Budapest, IV., Ferencz 

József-rakpart 3). (Telefon: József 61 — 38.) 
Dr. Lehotzky Antal (Monor). 
Dr. Mikler Károly (Eperjes). 
Händel Vilmos (Selmeczbánya). 
Bancsó Antal (Sopron). ~ 
Révész János (Nagybánya). 
Sztehló Kornél (Budapest, II., Fő-utcza 6). 
Bendl Henrik (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Dr. Zsigmondy Jenő (Budapest, V., Zrinyi-u. 14). 
Szelényi Gyula (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Góbi Imre "(Budapest, VIII., Üllői-út 24). 

Az egyet, tanügyi bizott. elnöke (1920-ig) : Dr. Mágócsy-Dietz Sándor (Bpest, VIII., Füvészkert). 
„ „ „ „ alelnöke „ Dr. Polner Ödön (Pozsony). 
„ „ nyugdíjint. ügyvivője (1923-ig) : Gyürky Pál (Rimaszombat). 
„ „ számvev. vil. elnöke (1920-ig): Farbaky István (Selmeczbánya). 
„ „ „ egyh. „ „ Materny Lajos (Debreczen). 

Egyet. egyh. gyámintézet világi elnöke : Dr. Láng Lajos báró (Budapest). 
„ „ „ egyházi „ : Bognár Endre (Pápa). 

Az egyetemes törvényszék tagjai: 

Világiak: dr. Kéler Zoltán (1920), Hevessy Bertalan (1920), báró Solymossy Lajos 
(1920), dr. Láng Lajos báró (1923), Csipkay Károly (1923), dr. Meskó László (1923), 
dr. Fischer Gyula (1923), dr. Zergényi Jenő (1923). 

Egyháziak: Raab Károly (1920), Horváth Sándor (paksi) (1920), Wágner G. Adolf 
(1920), Bohus Pál (1920), Vargha Gyula (1920), Händel Vilmos (1923), Sárkány Béla (1923), 
Terray Gyula (1923). 

Tanártagok: Góbi Imre (1920), Fischer Miklós (1920), Bancsó Antal (1923), dr. Kovács 
Sándor (1923). 

Jegyző: dr. Mészáros Gyula (1923). 

Egyetemes világi főjegyző (1923-ig) 

' „ aljegyző „ 
» » il n 

egyházi főjegyző „ . 
aljegyző . „ 

V 11 11 11 
ügyész 

„ pénztáros. „ 
„ főellenőr „ 
„ ellenőr • „ 

levéltáros 

B) A bizottságok névsora. 

/ . Az egyházunkat és a magyar református egyházat közösen érdeklő ügyekre 
kiküldött bizottság. 

Egyházunk kiküldöttei : a) Rendes tagok : báró Prónay Dezső, Szentiványi 
Árpád, dr. Zsigmondy Jenő, dr. Berzsenyi Jenő, Beniczky Árpád, dr. Baltik Frigyes, 
Scholtz Gusztáv, Geduly Henrik, Kapi Béla, Csipkay Károly, Hevessy Bertalan, Sztehló 
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Kornél, Haviár Dániel, Osztroluczky Géza, Ostffy Lajos dr. Meskó László, báró Radvánszky 
Antal, Raffay Sándor, Kaczián János; b) póttagok: Münnich Kálmán, dr. Kéler Zoltán, Ivánka 
István, dr. Szelényi Aladár, Berzsenyi Dezső, Terray Gyula, Händel Vilmos, Sárkány Béla, 
Bakay Péter, Pálmai Lajos. 

A magyar református egyház kiküldöttei : a) Rendes tagok : Benedek Sándor, 
dr. Darányi Ignácz, dr. Szilassy Aladár, Petri Elek, Németh István, Czike Lajos, gr. Tisza 
1st ván, dr. Boér Elek, Nagy Károly, Lészai Ferencz, Zeyk Dániel, Dókus Ernő, Meczner 
Béla, dr. Tüdős István, dr. Baltazár Dezső, Sulyok István, gr. Degenfeld József, György 
Endre, Sass Béla; b) póttagok: dr. Bernáth Géza, dr. Szilády Áron, Nagy Lajos, Kovács 
Se bestyén Endre, Jancsó Lajos, Péter Károly, Radácsi György, Ragályi Béla, Dóczi Imre 
és Domahidy Elemér. 

» 

II. Közoktatásügyi bizottság. 

1. a) Elnök és jegyző ; 
b) a kerületek püspökei és fölügyelői ; 
c) az egyetemes tanügyi bizottság tagjai ; 
d) a nyolczosztályú közép- és felsőbb iskolák fölügyelői és tanári karainak 

kiküldöttei. 
2. Elnöke az egyetemes fölügyelő, akadályoztatása esetén a hivatala szerint leg-

idősebb kerületi fölügyelő ; ezeknek is akadályoztatása esetén a tanügyi bizottság elnöke. 
3. Jegyzőjét a bizottság ülésezése tartamára maga választja. 
4. Minden nyolczosztályú gimnázium és minden felsőbb iskola tanári testülete 

egy kiküldöttet választ minden iskolai év elején egyévi időtartamra. 
A megválasztottak, valamint a fölügyelők nevei a püspök útján az egyetemes 

fölügyelővel közlendők. 
Minden kiküldött az új választás bejelentéséig tagja a bizottságnak. 

• — 

III. Tanügyi bizottság. 

Dr. Mágocsy-Dietz Sándor elnök (1920), dr. Polner Ödön alelnök (1920), Góbi 
Imre jegyző (1920), az egyházkerületek püspökei és fölügyelői, Blatniczky Pál, Raab Károly, 
Händel Vilmos, Berzsenyi Dezső, Sass István, Kaczián János, Vitális Gyula, Münnich Kálmán, 
dr. Meskó László, Mocskonyi József, Mikolik Kálmán, Fischer Miklós, Raffay Sándor, 
Király Ernő, dr. Mikler Károly, dr. Hittrich Ödön, Rátz László, Kruttschnitt Antal, dr. Dobro-
vits Mátyás, Gömöry János és Révész János egyet, aljegyző, 'mint bizottsági jegyző. 

IV. Pozsonyi theológiai akadémiai nagybizottság. (IÇ20.) 

Báró Prónay Dezső elnöklete alatt : a négy kerületi felügyelő és a négy püspök, 
továbbá Raffay Sándor, Kaczián János, Raab Károly, Biszkup Béla, Bancsó Antal, 
Terray Gyula, Gyürky Pál, Scholtz Ödön, a pozsonyi theol. akadémia igazgatója: 
dr. Kovács Sándor, a pozsonyi egyház kebeléből választott: dr. Dobrovits Mátyás, Pröhle 
Henrik, dr. Schmidt Károly Jenő, dr. Samarjay Emil, Rácz Vilmos, dr. Láng Lajos báró, Sziklay 
Ottó, Stelczer Endre és a pozsonyi theol. akadémia tanári karából választott egy tanár. 

V. Egyetemes theológiai akadémiai bizottság. (1920.) 

Báró Prónay Dezső elnöklete alaft : a négy kerületi felügyelő és a négy püspök, 
továbbá Raffay Sándor, Kaczián János, Raab Károly, Biszkup Béla, Ziermann Lajos, 
Terray Gyula, Gyürky Pál, Beyer Teofil, a pozsonyi, soproni és eperjesi theol. akadémiák 
igazgatói : dr. Kovács Sándor, Bancsó Antal és dr. Mayer Endre és a pozsonyi, soproni és 
eperjesi theológiai akadémia tanári karából választott egy-egy tanár. 

ï rI. Lelkészznzsgáló-bizottság. 

1. A bányai egyházkerületi osztály tagjai: Osztroluczky Miklós, Földváry Elemér. 
Raffay Sándor, Kaczián János, Bereczky Sándor, Góbi Imre; póttagok: Blatniczky Pál, 
Geduly Lajos, Majba Vilmos, dr. Hittrich Ödön. 

2. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjai : Lenhardt Károly, dr. Dobrovit 
Mátyás, Schmidt Károly Jenő, Pröhle Henrik, Kovács Sándor, dr. Daxer György; póttagok 
Rácz Vilmos, Okályi Adolf, W r ó Podmaniczky Pál, dr. Szelényi Ödön. 

3. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjai : dr. Berzsenyi Dezső, Farkas Mihály; 
Bancsó Antal, Stráner Vilmos, Scholz Ödön, dr. László Kálmán ; póttagok : Farkas Elemér 
dr. Ajkay Béla, Ziermann Lajos, Károlyi Endre. , 
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4. A tiszai egyházkerületi osztály tagjai : dr. Schmidt Gyula, dr. Brósz László, 
Francz Vilmos, Czékus László, dr. Szlávik Mátyás, Dómján Elek; póttagok: Szlabey 
Mátyás, Szopkó Róbert, Draskóczy Lajos és Duszik Lajos. 

VII. Alkotmány- és jogügyi bizottság. 

Egyetemes fölügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi fölügyelő vagy az 
ezen állások egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei föl-
ügyelő, a négy püspök, Medveczky Sándor, dr. Meskó László, Okolicsányi Gyula, dr. Kéler 
Zoltán, dr. Wágner Géza, Haviár Dániel, Berzsenyi Dezső, Trstyánszky Ferencz, Koszto-
lányi István, dr. Fischer Gyula, Terray Gyula, Händel Vilmos, Bakay Péter, Doleschal Lajos, 
Horváth Sándor (paksi), Takács / Elek, Materny Lajos és hivatalánál fogva tagja az egye-
temes ügyész, Sztehló Kornél. 

VIII. Pénzügyi bizottság. 

Egyetemes fölügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi fölügyelők és püspökök, 
dr. Láng Lajos báró, Földváry Elemér, Osztroluczky Miklós, Radvány István, Münnich Kál-
mán, dr. Meskó László, Pranger József, dr. Radvánszky Antal, dr. Liedemann Frigyes, Izsó 
Vincze, Sztehló Gerő, Gyürky Pál, Kovácsi Kálmán, Jánossy Lajos és Pröhle Henrik; hivata-
luknál fogva tagjai : az egyetemes ügyész, Sztehló Kornél, az egyetemes főellenőr, dr. Zsig-
mondy Jenő, az egyetemes pénztáros, Bendl Henrik és az egyetemes ellenőr, Szelényi Gyula. 

IX. Egyetemes számvevőszék. (1920.) 

Farbaky István és Materny Lajos elnöklete alatt : Földváry Elemér, Broschkó G. 
Adolf, Révész János, dr. Szelényi Aladár, Szeberényi Lajos (fóti), Zsigmondy Géza, Mihalo-
vics Samu, Szentiványi József és Ajkay Béla. 

X. Egyetemes számvizsgálóbizottság. 

Az egyetemes számvevőszék elnökségének elnöklete alatt : Kovács Andor, Földváry 
Elemér, Gyürky Pál, Zsigmondy Géza. 

XI. Hrabovszky-alapítványi bizottság. (1920.) 

Dr. Bánó József és Scholtz Gusztáv elnöklete alatt : dr. Purgly Sándor, Majba 
Vilmos, Góbi Imre és dr. Vetsey Aladár. 

XII. Hunfalvy-alapítványi bizottság. 

Scholtz Gusztáv és dr. Zsigmondy Jenő elnöklete alatt: dr. Kéler Zoltán, Szántó 
Gyula, Góbi Imre, Wágner Géza, Geduly Lajos, dr. Szelényi Aladár úgyis mint jegyző. 

XIII. Egyetemes egyházi nyngdijintézeti bizottság. 

Báró Prónay Dezső egyet, fölügyelő és dr. Baltik Frigyes elnöklete alatt : a bányai 
egyházkerület részéről Sztehló Kornél, Kaczián János, a dunáninneni egyházkerület részéről 
Beniczky Árpád és Raab Károly, a dunántúli egyházkerület részéről Ostffy Lajos és Izsó 
Vincze, a tiszai egyházkerület részéről Szentiványi Árpád és Geduly Henrik, hivatalból tagja 
az ügyvivő: Gyürky Pál. 

XIV. Egyetemes levéltári bizottság, 

Sztehló Kornél és Scholtz Gusztáv elnöklete alatt Kaczián János, Sárkány Béla 
és dr. Szigethy Lajos. 

XV. Egyetemes adóalapi bizottság. 

Hivatalból tagok: az egyházkerületek elnökségei. Világi elnök: báró Prónay 
Dezső egyet, felügyelő. Egyházi elnök : dr. Baltik Frigyes püspök. Jegyző : dr. Szelényi 
Aladár egyet, főjegyző. 

Választott tagok : a bányai egyházkerületből : dr. Wagner Géza, Csipkay Károly, 
Wagner Gusztáv Adolf, Szeberényi Lajos (fóti); 

a dunáninneni egyházkerületből : dr. Kéler Zoltán, Ivánka István, Händel Vilmos,. 
Bándy Évidre. 
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a dunántúli egyházkerületből : Varga Gyula, Szabó Kálmán, Berzsenyi Dezső, 
^ R a d ó J ^ Ö ^ — -

a tiszai egyházkerületből : Hevessy Bertalan, Kübecher Albert, Münnich Kálmán, 
Materny Lajos. 

XVI. Luther-Otthont kezelő bizottság. 

Scholtz Gusztáv püspök és Sztehló Kornél elnöklete alatt Rácz László, Bendl 
Henrik, Zsigmondy Géza, dr. Zelenka Lajos, Francsek Imre, Raffay Sándor, dr. Kéler Zoltán, 
Peez Samu, Földváry Elemér, báró Radvánszky Antal, Szalay Sándor, Kaczián János, dr. 
Mágócsy-Dietz Sándor, Gobi Imre, dr. Szelényi Aladár, dr. Scholtz Oszkár. 

X VII. Egyetemes énekügyi-bizottság. 

Gyurátz. Ferencz elnök, Kapi Béla alelnök, Kapi Gyula (nyug. tanítóképző-int. 
igazgató, Sopron), Payr Sándor (theol. akad. tanár, Sopron), Kirchner Elek (ev. karnagy, 
Győr), Sántha Károly (nyug. lelkész, Budapest), dr. Kovács Sándor (theol. akad. igazgató, 
Pozsony); Früwirth Sámuel (nyug. elemi iskolai igazgató, Pozsony), Schmidt K. Jenő 
(főesperes, Pozsony), Csengey Gusztáv (nyug. theol. akad. tanár, Eperjes), ifj. Kapi Gyula 
(tanítóképző-int. tanár, Eperjes), Kemény Lajos (lelkész, Osgyán), Jeszenszky Károly (lelkész, 
Mezőberény), Sztehló Gerő (lelkész, Beszterczebánya), Szauer Frigyes (tanító, Űjverbász), 
Paulik János (lelkész, Nyíregyháza), Vietorisz József (gimn. igazgató, Nyíregyháza), Wolf 
József (lelkész, Losoncz), Keviczky László (lelkész, Kondoros), Holéczy Zsigmond (lelkész). 

XVIII. A selmeczbányai liczeumi főgimnázium Kormányzó-Testülete (iç2i-ig). 

Farbaky István elnöklete alatt Becker Nándor, Bodó János, Boleman Géza, Fekete 
István, Fizély Károly, Földváry Elemér, Grillusz Emil, Händel Vilmos, Hornyacsek István, 
Ivánka István, Jezsovits Károly, Joerges Ágost, Kachelmann Farkas, Kachelmann Károly, 
dr. Kachelmann Viktor, Király Ernő, Kiss István, Kosztolányi István, dr. báró Láng Lajos, 
Okolicsányi Gyula, Osztroluczky Géza, id. Oszvaldt Gusztáv, Raab Károly, Réz Géza, 
Schelle Róbert, Sobó Jenő, Suhajda Lajos, Szever János, dr. Vitális István, gróf Zay 
Miklós, Zsámbor Pál. 

XIX. Lelkészsegélyezésialap-bizottság. 

Dr. Zsigmondy Jenő és Scholtz Gusztáv elnöklete alatt Raffay Sándor, Gyürky Pál, 
továbbá hivatalból Sztehló Kornél egyetemes ügyész, Bendl Henrik egyetemes pénztáros 
és dr. Szelényi Aladár egyetemes főjegyző. 

XX. Üllői-úti házépítő-bizottság. 

Dr. Zsigmondy Jenő és Scholtz Gusztáv elnöklete alatt Sztehló Kornél, dr. Wágner 
Géza, dr. Kéler Zoltán, Kaczián János, Raffay Sándor, dr. Szelényi Aladár, dr. Scholz Oszkár. 

XXI. A theol. fakultás ügyében kiküldött bizottság. 

Dr. Zsigmondy Jenő és Geduly Henrik elnöklete mellett Scholtz Gusztáv, Kapi 
Béla, Beniczky Árpád, dr. Láng Lajos báró, Osztroluczky Miklós, dr. Polner Ödön, dr. 
Szelényi Aladár, Raffay Sándor, dr. Mikler Károly, Schmidt Károly Jenő, Pröhle Henrik, 
dr. Dobrovits Mátyás és a három theologia igazgatói : Bancsó Antal, Mayer Endre és 
dr. Kovács Sándor. 

XXII. Az 1848 : XX. t.-cz. végrehajtása kérdésében kiküldött bizottság. 

Szentiványi Árpád és Kapi Béla elnöklete alatt: Kovácsi Kálmán, Raffay Sándor, 
dr. Kéler Zoltán, dr. Polner Ödön, Scholtz Ödön, dr. Zergényi Jenő, dr Meskó László, 
Fischer Miklós, Zsilinszky Mihály, Gyürky Pál, dr. Mikler Károly, dr. Szelényi Aladár, 
Kovács Andor, Homola István, Sztehló Kornél, Krug Lajos. 
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