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A magyarországi ágostai hitv. evang. keresztyén egyház 
1918. évi szeptember hó 11—13. napjain megtartott 

1918. évi rendes egyetemes közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 
A gyűlés báró Prónay Dezső, utóbb báró Soíymossy Lajos egyetemes egyházi 

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

Az ülésen jelen voltak: 

A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: 

br. Prónay Dezső, tb. egyetemes egyházi 
és iskolai felügyelő; 

br. Soíymossy Lajos, egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő; 

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

dr. Pollner Ödön a tanügyi bizottság al-
elnöke ; 

dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző; 
dr. Lehotzky Antal, „ „ aljegyző; 
dr. Mikler Károly, aljegyző, úgy is, mint 

jogakadémiai dékán; 
Sztehló Kornél, egyetemes ügyész; 
Bendl Henrik, „ * pénztáros; 

dr. Baltik Frigyes, mint hiv< 
legidősb püspök; 

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

Händel Vilmos, egyházi egyet, főjegyző ; 
Bancsó Antal, „ „ aljegyző; úgy 

is, mint theologiai akadémiai igazgató; 
Révész János, egyházi egyet, aljegyző; 
Bognár Endre, egyetemes gyámintézeti egy-

házi elnök. 

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. Meskó László, Fischer Miklós, dr. Kéler 
Zoltán, dr. Fischer Gyula, dr. Zergényi 
Jenő ; 

Terray Gyula, Horváth Sándor, (paksi), 
Sárkány Béla, Wagner G. Adolf, Bohus 
Pál, Vargha Gyula, Kovács Sándor 
(úgy is, mint theologiai akadémiai igaz-
gató) : 

Mayer Endre, theologiai akadémiai igazgató. 

B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : 

Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője ; 
dr. Zsigmondy Jenő a bányai ker. „ 
dr. Berzsenyi Jenő a dunántúli ker. „ 

dr. Raffay Sándor, a bányai kerület püspöke ; 
Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke. 
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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 : 

Û) Megbízó-levéllel: 

br. Radvánszky Antal, br. Radvánszky Albert, 
br. Ambrózy Andor, 

Bakay Péter, Hodzsa János, Kaczián János, 
Keviczky László, Sztehlo Gerő, dr. Sze- -
berényi Lajos Zsigmond; 

dr. Osváth Gedeon aszódi és dr. Oravetz Ödön beszterczebányai főgimnáziumi igazgatók. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

Zsigmondy Géza, dr. Radvánszky György, 
Ivánka Pál, dr. Sailer Vilmos, ifj. Ro-
senauer Lajos, Szmik Lajos, dr Liedemann 
Frigyes, dr. Kralovánszky László, Jezso-
vics Pál, Sárkány István, Seiler Gyula, 
dr. Ott Ferencz, dr. Holitscher Pál, 
Revaló Pál, Jurlány Ernő, Osztroluczky 
Miklós, dr. Vanovics János, Szmik Gyula, 
dr. Bikády Antal, Sárkány Ernő, Nikelszky 
Zoltán, Sauer Frigyes, Miltényi Ernő, 
dr. Oravecz Ödön, Röder Károly, Purgly 
László, Sárkány László, Mózer Róbert, 
Sass János, dr. Hayde Gyula, dr. Pőzel 
István, Malzovich László, dr. Scholz 
Oszkár, Zsigmondy Dezső, Kneffel Lajos ; 

Kruttschnitt Antal, Blatniczky Pál, Geduly 
Lajos, Noszkó István, Vitális Gyula, 
Lombos Alfréd, Morhács Márton, Majba 
Vilmos, Sommer Gyula, Jahn Jakab, 
Kovácsi Kálmán, Kovács Andor, Korén 
Márton, Broschko G. Adolf, Becker 
Mihály, ifj. Bakay Péter, Simkó* Gyula, 
Kálmán Rezső, Holéczy János, Paulinyi 
Dániel, Frint Lajos. 

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, Jánossy Lajos, Krizsán Zsigmond, Szekerka 
Osztroluczky Géza, Rákóczy István, Pál, dr. Schmidt Károly Jenő, Wenk 
dr. Stur Károly, Daxer Henrik lie., Károly, Fuchs János, Kiss István, Bándy 

Endre ; 
Hirschmann Nándor és Király Ernő főgimnáziumi igazgatók. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 

dr. Stranyovszky Sándor, Kirchner Gyula, Pröhle Henrik, Krupecz István, Szimonidesz 
Kéler Bertalan, Kosztolányi István, Sziklai Lajos, Okályi Adolf, Csővári Géza, lie., 
Ottó, dr. Szelényi Ödön, Zsolnay Pál, Fizély Ödön, Podhradczky János, Laustyák 
Gregersen Nils, dr. Jamnitzky Ottokár ; Gyula, Kirchner Rezső, Mihálovics Samu, 

Bobál Samu, Halmi Béla d r , Zoch 
Sámuel, Bélák Géza, Gáncs Aladár, 
Zéman Mihály, Nagy Lajos, Jeszenszky 
János, Králik Ervin. 

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 : 

Radó Lajos, dr. Grosch József, Krug Lajos, 
Berzsenyi Dezső,; 

Madár Mátyás, Varga Gyula, Scholtz 
Ödön, Beyer Teofil, Magyary Miklós, 
Pálmai Lajos, Németh Pál, Farkas Mihály, 
Takáts Elek, Zongor Béla; 

Hollós János, Németh Sámuel és Ihász Ferencz főgimnáziumi igazgatók. 



b) Jegyzőkönyvi kivonattal : 1. 

Károlyi Endre, Fischer Elemér, Freyler dr. Mohácsy Lajos, Izsó Vincze, Nagy 
Lajos, Csemez Elek, Mechwart Ernő, Jenő, Németh Károly, Vértessy Zoltán, 
Andorka Elek, Dukai Takách Ferencz, Schöll Lajos, Varga József, Pócza Ferencz, 
Mihályi Sándor, dr. Pesthy Pál; Zsiray Lajos, Luthár Ádám, Tompa Mihály, 

Wagner Adám, Czipott Géza, Czipott 
Áron, /fy!»izmann Károly, Breyer Jakab, 
Balikó Lajos, Rajter János, Mód Aladár, 
Bohár László. 

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

á) Megbízó-levéllel: 

Csillaghy István, Medveczky Sándor, Ku-
binyi Géza, Szentiványi József (gömöri), 
Münnich Kálmán, Zsadányi Róbert, 

Nóvák Pál, Kübecher Albert, Materny Lajos, 
Paulik János, Kallath Károly, Liptai 
Lajos, Möhr Béla; 

Gömöry János és Fischer Miklós főgimnáziumi igazgatók. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: 

br. Hámos Antal, dr. Szánthó Gyula, Dobó Banczik Samu, Hronyecz József, Duszik 
Adolf, Bányai Béla, Bruckner Károly, Lajos, Baloghy Farkas, Fábry Viktor, 
Madarász Pál, dr. Institorisz Endre, Tóth József, Baráth Károly, 
dr. Vietorisz József, Csengery Gyula, 
dr. Bencs Kálmán, Oltványi Ödön, dr.Tom-
csányi Pál; 

1. (Sz.) A gyűlést dr. Baltik Frigyes püspök bevezető imája után br. Prónay 
Dezső lelépő egyetemes felügyelő a következő nagyszabású beszéddel nyitotta meg: 

Főtisztelendő és méltóságos egyetemes egyházi közgyűlés! Mély megilletődéssel 
üdvözlöm ez alkalommal magyarhoni evangelikus egyházunknak ezen egyetemes közgyű-
lésén egybegyűlt tagjait, mert üdvözlő szavaim egyúttal a búcsú szavai. Utoljára szólok ez 
elnöki székből, amelybe harmincöt évvel ezelőtt egyházunk bizalma emeli. Meghatva gon-
dolok vissza a letelt hosszú időre és köszönöm azt a szíves támogatást, melyben egy-
házunknak számos tagja részesített. 

Nagy alkotásokra nem mutathatok. Azonban megemlítem, hogy az egyetemes 
felügyelői tisztségbe való beiktatásomkor Péchy Tamás, a tiszai egyházkerület fölügyelője, 
leánynevelő-intézetek fölállítására hívta föl figyelmemet mint egyházunknak egyik igen 
nagy érdekére és fontos föladatára. Akkor egyházunknak még nem volt leánynevelő-intézete. 
Ma négy leánynevelő-intézetünk van. Az elsőnek a bányai egyházkerület aszódi leány-
nevelő-intézetének létesítésében nekem is van némi részem. 

Külömben, nyugodtan tekintek vissza a letelt időre. A közéletben egyéni célok 
sohasem vezettek. Óhajtásom és törekvésem mindig az volt, hogy egyházunk közvéleménye 
szabadon nyilvánuljon és ha a közvélemény minden kétséget kizáró módon határozottan 
megnyilvánult, mindig igyekeztem azt figyelembe venni. Legfőbb törekvésem egyházunk 
szabadságának és önkormányzatának teljes és sértetlen megóvása volt. 

Ha a multakról való megemlékezés mellett a jelenre fordítom figyelmemet, mély 
aggodalom száll meg. 

Válságos időket élünk. Végtelen nagy a szomorú háború által okozott pusztulás. 
Igen nagy a veszteség anyagi javakban, még szomorúbb az emberi életben, az emberek 
testi épségében szenvedett vesztesség. És mindezek mellett a háború az emberiség legfőbb 
erkölcsi értékeit is veszélyezteti, sőt ezeknek megsemmisítésével fenyeget. Eldurvultak az 
erkölcsök. Megrendültek azok az alapelvek, amelyeken — és az ezeken alapuló intéz-
ményeken — a társadalmi és állami rend és az egész közművelődés nyugszik. A tulajdon, a 
család, a haza, a vallás, ezek azok az eszmék, alapelvek, amelyeken és az ezeken alapuló 
intézményeken nyugszik egész közművelődésünk. És ezek az intézmények egymással szo-
rosan összefüggenek, ha megrendül az egyik, megrendül mindenik. 

Attól kell félnünk, hogy a pusztulásnak hasonló korszaka kezdődik, aminő a 
népvándorlás kora volt. Midőn a népvándorlás a régi görög-római közművelődést, jelen-
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•5. téktelen maradványoktól eltekintve, megsemmisítette, a keresztény egyház volt az, amely a 
közművelődés alapjait ismét lerakta. Az egyház föladata volna most is, hogy megmentse 
és megóvja az emberiségnek a háború által veszélyeztetett legfőbb erkölcsi értékeit. Ezt a 
föladatot, az erkölcsi értékek megmentését igyekezzék evangelikus egyházunk teljesíteni. 

Az egyetemes közgyűlés nagy tetszéssel fogadván a beszédet, elhatározza, 
hogy az egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvétessék. 

2. (Sz.) A jegyzői kar bejelentvén, hogy az egyházkerületek küldöttei kellő 
számú megbízó-levelet mutattak be és hogy a határozatképes számban megjelentek jegyzéke 
összeállíttatott, egyetemes felügyelő a közgyűlést megalakultnak jelenti ki. Egyúttal 
bejelenti, hogy br. Zsigmondy Jenő ker. felügyelő betegség folytán akadályozva van az 
ülésben való részvételben, Geduly Henrik a tiszai kerület püspöke pedig Upsalába utazott, 
hogy ott egy kiváló egyházférfiak által rendezett nemzetközi vallásos értekezleten magyar-
honi evang. egyházunkról felolvasást tartson; bejelenti továbbá, hogy Upsalából éppen 
most kapott egy üdvözlő táviratot. Beterjeszti végül hivatalos jelentését. 

Ezzel kapcsolatban az ügyrend értelmében a jegyzőkönyv hitelesítésére az ülés 
elején lévén a bizottság kiküldendő, ezen jegyzőkönyv hitelesítésére 

a közgyűlés az elnökség elnöklete alatt kiküldi: Szentiványi Árpád, 
dr. Raffay Sándor, Osztroluczky Miklós, dr. Liedemann Frigyes, dr. Kéler Zoltán, 
br. Radvánszky Antal, Kaczián János és Broschko G. Adolf közgyűlési tagokat. 

3. Áttérve a napirendre br. Prónay Dezső egyetemes felügyelő bejelenti, hogy 
az 1917. évi egy. közgyűlés 43. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozatával elrendelt 
szavazás a lemondása folytán megüresedő egyetemes egyházi és iskolai felügyelői állásra 
szabályszerűen megtörtént, a szavazatok az arra kiküldött bizottság által felbontattak, meg-
vizsgáltattak és számbavétettek és a választás eredménye az, hogy br. Solymossy Lajos 
az arad-békési egyházmegye felügyelője választatott meg egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelőnek. 

Ezen elnöki jelentés kapcsán felolvastatott a szavazatok felbontásáról Budapesten, 
1918 április 9-én és 1918 július 4-én felvett két jegyzőkönyv, mely szerint az első 
alkalommal a beérkezett 1294 érvényes szavazatból Szentiványi Árpád 484, br. Solymosy 
Lajos 352, Osztroluczky Miklós 243 szavazatot kapott, a többi eloszlott, az ennek folytán 
az E. A. 102. §. értelmében a bizottság által elrendelt újabb szavazás alkalmával pedig 
a beérkezett 1148 érvényes szavazatból br. Solymosy Lajos 665, Szentiványi Árpád 483 
szavazatot kapott. 

A bejelentés és a bizottság jegyzőkönyvei lelkes éljenzés közt tudo-
másul vétetvén, — az egyetemes közgyűlés a választás eredményét megállapítja 
és br. Solymosy Lajost megválasztott egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek 
jelenti ki és elhatározza, hogy őt küldöttségileg meghívja a gyűlésbe. 

4. Mielőtt a közgyűlés a küldöttséget kiküldené, Szentiványi Árpád ker. felügyelő 
jelentkezik szólásra és a meleg érzéstől áthatott hangon búcsúztatja az egész közgyűlés 
nevében a hivatalából lelépő br. Prónay Dezső egyetemes felügyelőt, különösen kiemelvén, 
hogy mennyire minden melléktekintet nélkül és önzetlenül vezette hosszú 35 éven át egye-
temes egyházunk ügyeit és az összes jelenlevők ragaszkodásának és szeretetének ismételt 
megnyilvánulása közepette kérte a búcsúzót, hogy bölcs tanácsát egyházunktól ezentúl se 
vonja meg; — mire br. Prónay Dezső hálás köszönetének adva kifejezést az iránta meg-
nyilvánuló elismerésnek, meleg szavakban vesz búcsút a közgyűlés tagjaitól. 

5. Ezután előterjesztetett az egyetemes felügyelő által leteendő eskü szövege és 
a részére szóló utasítás, melyek az 1875., 1879. és 1883. évi jegyzőkönyvek nyomán a 
következő szövegben állapíttattak meg: 

I. Egyetemes felügyelői eskü. 
Én báró Solymosy Lajos, esküszöm az egy élő Istenre, teljes szent Háromságra, 

hogy én a magyarhoni ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyház egyetem egyházai 
és tanintézetei által egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek törvényesen megválasztatván, 
felügyelői tisztemben, utasításom szerint, személy tekintet nélkül, hűségesen eljárok; — 
a főfelügyeletem alatt álló magyarhoni ágostai hitvallású evangéliumi egyháznak a bécsi 
és linczi békekötések, az 1790/91. évi 26., 1843/44. évi 3. és 1848. évi 20. törvények 
biztosította önkormányzati függetlenségét s egyenjogúságát, valamint általában minden 
jogait, magam is, minden körülmények között, minden hatalmamban álló törvényes 
eszközzel fenntartom és megőrzöm és a főfelügyeletem alatt álló egyház által is fenn-
tartatom és megőriztetem; szóval az egyház javát teljes tehetségem szerint előmozdítom. 
Isten engem úgy segéljen. 
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I!. Hivatali utasítás a magyarhoni ág. hilv. evangélikus keresztyén egyház 5—7. 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelője számára. 

A magyarhoni ág. hitv. evangélikus keresztyén egyházegyetemhez tartozó egyházak 
szavazatai többségével a maga rende szerint megválasztott egyetemes felügyelő személyében 
az egyetemes egyház összes egyházainak közremunkálása összpontosulván, általában a 
közbizodalomnak azzal felel meg leginkább, ha tisztének ismeri az egyetemes egyház 
egységét és annak minden egyháza közt az evangéliumi szellemben gyökerezett jó egyet-
értést, szíves atyafiságot és szeretetet fenntartani. 

Hatósági köre mind az egyházi, mind az iskolai ügyekre kiterjed, mely kettős 
hivatására nézve két főviszonyban áll, u. m. külsőben és belsőben: 

I. A külső viszonyt illetőleg: 

1. Ügyeljen fel a kormánynál egyházi és iskolai állapotainkra, ismerje és tudja 
az ott előforduló s testületünket érdeklő ügyeket, hogy ezekről a közgyűlést értesíthesse. 

2. Igyekezzék a református atyafiakkal a kölcsönös jó egyetértést fenntartani, hogy 
egyházi s iskolai ügyeink előmozdításán egyesített erővel munkálkodhassunk. 

II. A beligazgatást illetőleg: 

1. Az egyetemes felügyelő az egyetemes közgyűlésnek, a hivatal szerint legidősb 
püspökkel együtt, elnöke. 

2. Kötelessége az egyetemes közgyűlést évenként a szokásos időre, — vagy az 
egyetemes gyűlés által meghatározott rendkívüli határnapra, — vagy végre két egyház-
kerület kívánatára összehívni és megtartani : jogában állván ezen eseteken kívül is egyetemes 
közgyűlést összehívni, ha szükségesnek véli. 

3. Kötelessége a hozzá felülről érkező oly rendeleteket, melyek egyes egyház-
kerületek egyházi vagy iskolai ügyeit érdeklik, az illető kerületekkel közölni : azokat pedig 
melyek mind a négy kerületet illetik, mind a négy kerületnek jó eleve, hogy azok küldött-
jeiket iránta utasíthassák, — másolatban megküldeni s az eredetit a közgyűlés elé terjeszteni. 

4. Joga van viszont követelni, hogy az egyházkerületek minden fontosabb tárgyról 
tudósítsák s hogy neki jegyzőkönyveiket megküldjék. 

5. Kötelessége a közgyűlés végzéseinek foganatot szerezni; az egyetemes pénz-
tárra, okmányokra s a pénzkezelésre és az egyház vagyonára felügyeltetni — az egyetemes 
alapítványok jövedelmét az alapítók rendeléséhez képest, kizárólag az illető célra fordíttatni, 
felügyelni, hogy a közgyűlések jegyzőkönyvei a négy egyházkerületnek, az egyeseket illető 
végzések pedig kivonatban az illetőknek késedelem nélkül megküldessenek a jegyzői 
hivatal által, hogy az egyetemes gyűlésből választott egyházi törvényszékek és bizottságok 
utasításuk szerint megtartassanak és hogy tudósításaikat beadják. 

6. A levéltár és könyvtár az ő felügyelete alatt áll és gondoskodni fog, hogy a 
jegyzőkönyvek s egyéb odatartozó iratok időről-időre betétessenek s rendesen lajstromoz-
tassanak. 

7. Az éven át előfordult nevezetesebb ügyekről a közgyűlésnek jelentést tesz. 
8. Szem előtt tartandja a protestantizmus azon elvét, hogy az egyházi s iskolai 

ügyek egymástól el ne különböztessenek. 
9. Általában az E. A. rendelkezései és az egyetemes közgyűlés által alkotott szabály-

rendeletek intézkedései figyelemmel tartásával jár el. 

6. Megállapíttatván ezután az ünnepély rendje, mely szerint a megválasztott 
egyetemes felügyelő hivatalába beiktattatik, 

az újonnan választott egyetemes felügyelőnek a gyűlésbe meghívására 
a következő tagokból álló küldöttség választatott meg, u. m.: dr. Mágócsy-Dietz 
Sándor, dr. Fischer Gyula, br. Radvánszky Antal világiak, Terray Gyula, Bakay 
Péter, Szeberényi Lajos Zsigmond esperesek, Bancsó Antal theol. tanár. 

A küldöttség eltávozván, az egyetemes felügyelő megérkezéséig az ülés 
felfüggesztetett. 

7. Megérkezvén a küldöttség "kíséretében, lelkes éljenzés közt br. Solymosy 
Lajos megválasztott egyetemes felügyelő és az elnöklő br. Prónay Dezső lelépő egy. 
felügyelő kérdésére kijelentvén, hogy az egy. felügyelői állást elvállalja, az általa ismert 
hivatali utasítást elfogadja és az általa ismert hivatali esküt kész letenni : az egész gyűlés 
a Deáktéri templomba vonult, ahol is a megválasztott egyetemes felügyelő az oltárral 
szemben, — jobbján a lelépő egy. felügyelő és a jelenlevő püspökök, balján a ker. 
felügyelők foglaltak helyet. Buzgó egyházi ének után dr. Raffay Sándor bányakerületi 

ú 
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7. püspök végzett oltári szolgálatot és mondott tartalmas imát, ezután pedig Kapi Béla 
dunántúli kerületi püspök lépett az oltárhoz dr. Raffay Sándor püspök és Händel Vilmos 
egy. egyházi főjegyző kíséretében és tartotta következő beiktató beszédét: 

Ünneplő keresztyén Gyülekezet! 
Szolgálatra elhívott Testvérem! 

Az ember az Isten földre küldött üzenetének lélekbe irott levele. Lelkiismeretet 
rázó, szédítő méltóság, hogy az Úr keze betűket jegyez lelkünk lapjára s elvégzett akaratá-
nak parányi részét általunk üzeni meg az emberiségnek. Ez a méltóság azonban egyszersmind 
életértékünk kifejezője. Nem amit elértünk és amivel bírunk, nem is a külső eredmény 
nagysága s az emberi ítélet kedvezése állapítja meg az élet megmaradó értékét, hanem, 
hogy milyen erővel képviseltük a lelkünkbe irott isteni üzenetet s mennyi fényt sugároztunk 
vissza a lelkünkre árasztott mennyei világosságból. Az ember élete azután az Isten lélekbe 
irott levelére betűket jegyez, s mikor azután a lélek örök küldőjéhez visszaröppen, az 
isteni üzeneten ott van az emberi élet válasza. A földön pedig megmarad az emberi élet-
munkát megítélő bizonyságlevél. 

Az Úr oltára előtt állva, ezen bibliai gondolattal köszöntlek Téged, evangélikus 
egyetemes egyházunk felügyelői méltóságába elhívott Testvérem, midőn a lelkedbe irott 
isteni üzenettel ide lépsz az Úr szent színe elé, hogy elfoglald azt a történelmi ragyogás-
ban fénylő egyházi méltóságot, melyre egyetemes egyházunk bizodalma elhívott. Nagy 
idők elevenednek meg szemed előtt. Multak ködéből eléd lépnek Zay Péter és Károly, 
Balogh Péter, Prónay Sándor és Gábor, Zsedényi Ede, Radvánszky Antal alakja és bezárja 
a tisztes menetet az Isteni kegyelemből közöttünk élő és velünk imádkozó Prónay Dezső, 
ki 35 évi érdemes munkálkodás után e mai napon adja vissza egyháza kezébe a vezéri 
pálcát. Ha végig tekintesz e díszes soron, a történelem fuvalma érinti lelkedet. Magasztos 
hivatásod előtt megrendül a lelked, midőn meggondolod, hogy az egyetemes felügyelői 
méltóság mindazoknak, kik dísze helyett kötelezéseit, önérdek helyett az egyház közérdekét 
keresték, a történelemért dolgozás felemelő öntudatát ajándékozta. A sokrabizásban ismerd 
fel Isten megbízását, csendesítsd el aggodalmadat s midőn egyházad hívó szavában fel-
ismered Istened rendelkezését, mondd erős hittel : szólj, Uram, hallja a te szolgád ! Azután 
menj s a lelkedbe jegyzett isteni levél alá jegyezd oda az élet betűit, s egyházépítő élet-
munkáddal ird válaszodat az Isten üzenetére. 

Egykor Pál apostoltól ajánló levelet kértek apostoli hivatottságának bizonyítására. 
Ö pedig így felelt: „Elkezdjük-e a magunk ajánlását? Avagy szükölködünk-e, mint 
némelyek másoknak ajánlólevelei nélkül tinálatok, vagy a ti ajánlóleveleitek nélkül másnál ? 
A mi levelünk ti vagytok, mely a mi szívünkbe beíratott, melyet értenek és olvasnak 
minden emberek!" (II. Kör. 3, 1). Azóta is az apostoli munkára feljogosító felhatalmazás 
nem pecsétes papiros-okmány, hanem az ember lelkébe irott isteni levél. Az egyház ez a 
levél, mely beíratott a mi szívünkbe. 

Testvérem! Evangélikus egyházunk lelkedből és életedből a szent Isten üzenetét 
olvasta ki. Leolvasta az apák hitét megőriző egyházhüség, a vihart megálló hitbuzgóság, a 
tettre kész, áldozni tudó egyházszeretet betűit, a vezér szemének biztonságát, karjának 
acélos erejét, kitartásának szívósságát. Ezért hivott el vezéri szolgálatra. De ez a törvény-
szerű és mégis formai felhatalmazás akkor válik erkölcsi feljogosítássá, ha a hit és szeretet 
elszakíthatatlan kötelékével belékapcsolódol evangélikus anyaszentegyházunkba s leteszed a 
hitvallást: „A mi levelünk ti vagytok, mely a mi szívünkbe beíratott!" Ez az egyház-
szeretet, az egyéni életnek és meggyőződésnek az egyház szellemével és életével való 
megegyezése az egyházkormányzó munka elutasíthatatlan előföltétele. Sokat ad, ki agyának, 
kezének, idejének munkáját áldozza és mégis keveset vagy semmit sem adott, ha szívét, 
lelkét, egyéniségét s teljes önmagát nem adta oda. 

Csak akkor leszel igazi vezér, ha Krisztusban látod saját vezéredet. Csak akkor 
vezetheted az egyházat saját lényegében megjelölt örökkévaló céljai felé, ha lelkedet 
Krisztus vezeti. Vezéri méltóságodban is légy a munka és felelősség által első tagja azon 
élő testnek, melynek feje a Krisztus. Az apostol egyéniséged jellemét szabja meg, midőn 
így szól: „Ne szabd magadat e világhoz!" (Róm. 12, 2). Ezt azonban nem egyszersminden-
korra szóló elhatározás, hanem az Istennel való állandó életközösség biztosítja. „Változzatok 
el a ti elméteknek újulása által, hogy kedveljétek az Istennek ama jó, kedves és^tökéletes 
akaratát". Folytonos lélek-megújulás, állandó kegyelemkeresés és kegyelem-bizonyosság, 
Isten akaratában való vizsgálódó elmélyedés s annak életünkre és egyházunkra alkalma-
zása, íme, ezek az egyházi vezér egyéniségével szemben támasztott követelések. 

Vezéri szolgálatod tartalmára és irányára is utasítást ad az apostol. Az Úr állított 
az egyház szolgálatába, az Úr, „ki azt cselekedte, hogy alkalmatos szolgái lennénk az 
Ujtestámentomnak, nem a betűnek, hanem a Léleknek, mert a „betű megöl, a Lélek 
pedig megelevenít." Evangélikus egyházunk a lélek szolgálata s hiveitől, vezéreitől egy-
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formán lélekszolgálatot követel. Ez pedig nem azt jelenti, mintha az Isten igéje, avagy az 7. 
egyház betűje elveszítené erejét és értékét. Az egyházkormányzat, a külső rend megóvása, 
az egység intézményes biztosítása szintén a Lélekért van. És mi imáinkban Isten kegyel-
mébe ajánlunk, vezéri szolgálatra elhívott Testvérem, hogy egyházkormányzási hivatásodat 
úgy tudd betölteni, hogy „alkalmatos szolgája légy az Ujtestamentomnak, nem a betűnek 
hanem a Léleknek". 

Egyházunk az evangéliomi demokratizmus alapján álló népegyház. Önrendelke-
zési joggal állapítja meg szerveit és intézi ügyeit. Az autonómia drága kincsünk. Év-
százados szenvedésben, könny és vér tengerében úgy formálódott ki, mint a tenger mélyén 
a szenvedés könnycseppje, a kagyló igazgyöngye. Protestáns egyházunk kezében ez volt 
az életvédő fegyver, homlokán ez a történelmi méltóság ékköves aranynál szebben csillogó 
koronája. De az autonómia nemcsak az államhatalommal szemben fennálló jogi viszony 
megállapítása, nemcsak történelmi emlék s nem hangzatos jelszó. Az autonómia egyházunk 
benső lényegének kivetítése, egyházunk igazi egyéniségének kifejezése. Nem kívülről adott, 
hanem belülről fejlődött érték, nem ránk hullatott babérág, hanem egyházunk benső 
lényegéből szükségképpen kisarjadt életfa. A törvények és rendelkezések csak külső keretét 
állapítják meg, a benső tartalmat az egyház benső lényege adja meg. Ezen tartalom nélkül 
az autonómia könnyen külső dísszé lesz, melyen megcsillanik az önrendelkezési jog fényes 
aranyverete s színes gazdagságban pompázik a történelmi tradíció zománca, de mégis üres, 
erőtelen, életnélküli. Ha azonban az egyház benső lényege tartalmat önt beléje, akkor, 
felszabadulnak az egyház erői, uj ragyogásra fénylenek magasztos eszméi, a holt betűből 
élő fuvalom támad s végigszárnyal az egyház széles mezőségein a Lélek, az élő, éltető 
Lélek, s az autonómiát kifelé és befelé egyházi erőhatalommá teszi. 

Testvérem! Egyházunk koronáját, fegyverét őrizd, el ne ejtsd! Évszázadok lelke 
mozdul meg autonómiánkban. Az egyház történelmi egyénisége átnyúl a mult idők 
homályából a jelen küzdelmébe, hogy erkölcsi erejével, történelmi tanulságával építeni 
segítse a jövendőt. Légy e drága kincs hű őrizője. Őrizd meg s csorbítatlanul add tovább, 
amit vezéri kezedbe helyez a bizalom. 

De azután építsd az autonómia örökkévaló belső egyházi tartalmát is. Az ön-
rendelkezés joga elhatározási és cselekvési szabadságot jelent a kívül álló hatalommal 
szemben, de nem az Isten örökkévaló kijelentésével s az egyház élő lelkiismeretével 
szemben. Egyházkormányzati munkádban mindenkor megingathatlan norma legyen az 
Isten kijelentése. Azután ébreszd fel az egyház élő lelkiismeretét. írd a lelkekbe, hogy az 
önelhatározású munka szabadsága munkára-kötelezés s az egyház csak addig él, míg az 
Isten országa erősítésén dolgozik 

Állítsd küzdelembe az egyház örökkévaló belső erőit: az öntudatos, meggyőző-
déses vallásosságot, az egyházszeretetet, egyházi öntudatot, a cselekedetekben megbizo-
nyosodó áldozatkészséget. Ébreszd fel az evangéliumi önbizalmat, mely nem járja siralmak 
énekét sirva az éjszakák temetői útját, nem keres magaelhagyó gyámoltalanságban segít-
séget mindenki másnál, hanem Istent tudva, az egekre tekint és saját szíve bányáiból 
hozza fel az emberi érzések ama tiszta, nemes érceit, melyek az egyházat megmenteni 
és építeni képesek. Ébreszd fel az alvó erőket! Csontokat elevenítő isteni lélekkel tedd 
élőkké a holtakat, hadd álljon elő felette nagy sereg! 

Ez azonban csak hatásában külső szervezési munka, kezdetét, lényegét és célját 
illetőleg benső lelki munka. Az egyház külső szervezetének erősítése csak töredék-ered-
mény. Egyházat építeni csak a hívek hitén és életén keresztül lehet. Éppen azért az igazi 
egyházkormányzat nem merül ki a külső rend és egység biztosításában, hanem utolsó 
célját a hitéleti közösség erősítésében bírja. Ez az egyházkormányzat programmjának el-
utasíthatatlan isteni alapja. Az egyház belső erejének és hitegységének kiépítése azután 
megadja az egyház külső szervezetének s külső elhelyezkedésének kedvező feltételeit. 

Testvérem ! Nehéz, de nagy időben lépsz dicső elődök örökébe. Körülöttünk tűz-
tengerbe merül a fél világ, lábunk alatt megremeg a föld, s gomolygó viharfelhők sötétjé-
ből a rémület paripáin ijesztő óriások közelednek felénk, kezükben kard, ajkukon ellen-
séges szellemi áramlat herold-szava. Megbírja-e egyházunk a meginduló nehéz küzdelmet? 
Lesz-e anyagi és erkölcsi ereje munkával beilleszkedni az átértékesüléssel és erőeltoló-
dással kialakuló új világba ? Testvérem ! Az egekre nézz és ne félj ! Nem az örök eszmények, 
hanem csak a gyarló emberhitek inogtak meg. És nem az ember-erők, hanem az isteni 
igazságok győzik meg a világot. Nagy alakulások megnehezíthetik, de meg nem szüntetik 
egyházunk hivatását. Nem mulandó embergondolat, hanem maga a világkormányzó Isten 
bízta reánk a reformáció áldásait: az örökkévaló kijelentést, a lelkiismereti szabadságot, 
az Úr üdvözítő kegyelmen megépülő s az egyéni meggyőződés mélységeiből erősödő 
vallásosságot. Reánk bizta, hogy úgy építsük a nemzetet, az emberiséget, hogy legyünk 
az ő örökkévaló isteni akaratának lélekbe írott levele. Az egyház érvényesülésének és lét-
jogának mértéke az egyház lelkébe írott isteni megbízás betöltésének mértékétől függ. Ha 
szóba veszítjük erőnket, s a mult dicsőségével leplezzük új küzdésre, alkalmazkodásra, 
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7. alkotásra képtelenségünket, akkor is végigzúg Tertulliánnak az elerőtlenedett vallások felett 
ítélkező szava: „Kik vagytok? honnan jöttök? mit akartok?. . . A tegnapéi vagytok!" De 
ha munkával, eszmény megvalósításával, isteni karizmáink értékesítésével, egyházunk 
örökkévaló igazságainak megőrzésével s a változott időkben való érvényesítésével egy-
akarattal és egy szívvel dolgozunk, akkor mienk a jövendő. Elmaradhatnak mögöttünk ki-
élt eszmék, mint a világűr éjszakájába temetkező, kiégett csillagok, a tegnap vallásai fölött 
diadalmasan előretör a holnap vallása: az isteni kegyelem és szeretet, az emberi munka 
és méltóság, a lelkiismeret és emberjóság vallása: a Krisztus lelkének egyházunk lelkébe 
jegyzett örök bizonyságlevele. 

Erre a nagy munkára hivattál, Testvérem, indulj az Úr kegyelmének erejével. 
Légy az Úr kegyelme és hited által erős. Higyj, egyházunk s önmagad hivatásában s 
mindkettőbe vetett bizodalmadat erősítse az Úrba vetett bizodalom. „Ilyen nagy bizoda-
lommal való dicsekedésünk a Krisztus által vagyon Isten előtt. Nem hogy alkalmatosak 
volnánk mi magunktól valaminek gondolására, úgymint magunktól, hanem, hogy alkalmatosak 
vagyunk, Istentől vagyon!" 

Ha pedig egykor visszaadod a lelkedbe írott megbízó levelet, a te megbízó 
Istenednek, legyen előtte kedves az az emberi válasz, mit arra földi életed reájegyzett. 
Egyházunk fejlődésében pedig maradjon meg minden időkben ama igazi bizonyságleveled, 
„mely nem téntával, hanem az élő Isten lelkével Íratott, nem kőtáblára, hanem az egyház 
szívébe." Ez a bizonyságlevél világítson át a mulandóságból az örökkévalóságba s hir-
desse az Úr kegyelmének ember-munkában megnyilatkozó dicsőségét. Amen. 

A beszéd elhangzása után az egyetemes felügyelő az oltárhoz járulva letette a 
megállapított szöveg szerint a hivatali esküt, mire a beiktató püspök őt törvényesen meg-
választott és beiktatott egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek nyilvánította. 

A Himnusz eléneklése után a gyűlés tagjai az ülésterembe visszatérvén, br. Prónay 
Dezső lelépő egyetemes felügyelő lelkes beszédet intézett az ekkép ünnepélyesen beiktatott 
egyetemes felügyelőhöz és üdvözölvén őt új hivatalában, átadta neki az elnöki széket és 
az egyetemes felügyelői pecsétet, utalván beszédében az egyház történeti fejlődésére, mely 
széles alapon álló demokratikus egyház, ahol a hitéletnek és a közigazgatásnak egymással 
mindig kölcsönösségben kell állania és utalt Péter apostol ama szavaira : Engedelmesked-
jetek egymásnak. 

Ezután még dr. Baltik Frigyes püspök üdvözölvén az új egyetemes felügyelőt, 
mint elnöktársát, br. Solymosy Lajos elfoglalta elnöki székét és a következő székfoglaló 
beszédet mondta: 

Mélyen tisztelt Egyetemes közgyűlés! 
Itt állok, tisztelt közgyűlés előtt, magyarhoni ág. hitv. ev. egyház legnagyobb 

hivatali polcán, ahova az általános bizalom emelt. Gyermekkoromban egy bizonyos 
elfogultságot éreztem mindannyiszor, amikor az egyetemes felügyelői elnevezést hallottam, 
de az érzésnek magyarázatát nem leltem, nem is kerestem, nem is gondolva arra, hogy 
bármikor idáig eljuthatok. 

Meghatva állok itten, érezve a nagy felelősség súlyát, mely a mai naptól fogva 
vállaimra és egész lényemre nehezedik. Meghatva, de nem megijedve, mert hiszek az 
Istenben, aki erőt, egészséget és kitartást fog nyújtani nekem feladataim teljesítésében s 
bízom az egyetemes egyház minden egyes tagjában, mellém rendelendő minden egyes 
munkatársamban, hogy mindenben buzgón támogatni fognak, mert én odaadó, igazságos, 
önzetlen és pártatlan működést óhajtok kifejteni egyházam javára és boldogulására. Nem 
kényszerített engem ide senki, ide hozott engem az általános bizalom, mellyel visszaélni 
sem szándékom, sem akaratom. 

Mindig erős volt bennem a vallásos hit, melyet másokban is ébreszteni71 és 
fejleszteni feladatomnak tartok, mert a hit és a vallás reményt nyújt a kétségbeesésben, 
boldogít és erősít a mindennapi küzdelemben, nemesít felfogásokban és erkölcsökben, 
mások iránt tiszteletet ébreszt. Művelt embereknek, műveletleneknek egyaránt szüksége van 
a hitre és a vallásra ; műveletleneknek azért, mert a hit és a vallás tartja meg őket a jó 
erkölcsökben, fenntartja és táplálja bennük a mások vagyona és személye iránti tiszteletet 
és megbecsülést, a műveltnek pedig kötelessége és érdeke a hit és vallás gyakorlásában 
jó példával előljárni és a műveletleneket gondolkodásra ösztönözni. Sajnos, szomorúan 
tapasztalható az újabb társadalomban, a hitélet gyengülése és ezzel együtt az erkölcsi 
felfogások lazulása, mit annak tulajdoníthatok, hogy vannak különféle osztálybeli egyének, 
kik abban keresik feladatukat, hogy az embereket eltérítsék az egyháztól; őket a maguk 
felfogásaiban nevelik, hogy ezáltal romboló társadalmi munkájuk iránt fogékonyak legyenek 
és önző érdekeik eszközeivé váljanak. 

Ha újabb idők egyes sajtótermékei, közerkölcsökre és közfelfogásokra rombolólag 
hatottak és félős, ha ez így halad tovább, a nemzet romlásnak néz elébe. Még itt az idő 
a megállásra, fel kell világosítani embertársainkat a következményekről. Szintén e veszély 
a műveletlenebb, alsóbb néposztályoknál nagyobb, elsősorban ezeket kötelessége és hivatása 
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az egyház vezérférfiainak a hithez és valláshoz visszahódítani, abban nevelni és meg- 7. 
tartani. Igyekezzünk őket egyházi terhek alól amennyire lehet mentesíteni, terhüket legalább is 
ne súlyosbítsuk, különösen a mai világban, hol a legtöbb ember embertársán inkább 
nyerészkedni akar, mint a saját termelő munkáján, és mert mindig ezeknek az egyháznak 
ellenségei, kik az egyházi terheket az eltérítésre akarják felhasználni. Áldozatkészség csak 
az erős hitűekben van. A rossz irányú sajtótermékek hatásának ellensúlyozására, sőt azoknak 
helyettesítésére feltétlen szükségesnek tartok egy egyháziasan szerkesztett, a napi esemé-
nyekkel, gazdasági és egyéb tudományos értekezésekkel kiegészített közlöny létesítését, 
mely az egyház kebelében létesített közös egyetemes nyomdán látna napvilágot. E kérdésben 
Viribus Unitis legyen a jelszavunk, először létesítsünk egyet közös erővel, ne féltékeny-
kedjünk egymásra s hogyha az egy megerősödik és a viszonyok követelik, úgy többet. 
Tartsunk végre össze, mikor elleneink minden oldalról támadnak és létünket aláásni 
iparkodnak. Az 1848 XX. tcikknek az állam által való végrehajtása az újabb időkben 
ismét erősen foglalkoztatja egyházi köreinket, különösen mióta gr. Apponyi Albert beterjesztette a 
maga javaslatát. Egyéni véleményem, hogy az állam a kötelezett támogatást ne mint 
segélyt, hanem mint rendszeres dotációt nyújtsa, mely dotáció különleges feltételekhez 
kötve nincsen s adjon át a protestáns egyházaknak annyit érő vagyont, amennyi őket a 
kath. egyházzal szemben aránylagosan megilleti, vagyis amennyit a róm. kath. egyház az 
államtól bármely címeken kap. 

Nem vagyok szocialista, még kevésbbé a nálunk kifejlődött értelemben, mert ez 
kinövése azon nemes szociális felfogásnak, mely szerint kívánatos, hogy az emberiségnek 
minden tagja tűrhető megélhetési viszonyok közé kerüljön, mert mindenkinek joga van az 
emberies megélhetéshez, de nem a restség, hanem a szorgalmas munka árán, melyért 
elnyert munkadíj ellenében tisztességesen szolgáljuk embertársainkat. Magyarországban a 
szocializmus helytelen irányban tévelyeg. Minden vonalon a munkanélküliségre, a munka-
kerülésre, kevés ellenszolgáltatásért nagy munkabérekre ösztönzik az embereket, minden 
vonalon a kisebb-nagyobb tekintélyek lerontására törekszenek oly vezérek aknamunkájával, 
akik maguknak mindenféle címen beszedett fillérekből palotákat építenek, a kierőszakolt 
humánus intézményekben Üús javadalmazású állásokat biztosítanak. Ezen helytelen irányú 
szociálista felfogás további terjedésének meggátlására sorompóba kell hogy lépjünk mind-
annyian, különösen kell hogy tegye azt a lelkészi és tanítói kar, akik prédikációkban és 
mindennemű előadásokban oktassák a népet arra, hogy a tekintélyeket tiszteletben tartsa ; 
mert nincs az a kis tekintély, melyre szükség ne volna s amelynél kisebb tekintély nem 
létezne. A tekintélyeket a világ sora léptette életbe szükségből, tehát fenn kell tartani. 

A világháború teljes fergetegében a mult évben a demokrácia tetterős jelszava 
alatt egyes egyének üszköt dobtak a magyar társadalomba, mely üszök majdnem vesze-
delmes robbanásokat okozott a magyar nemzeti életben és az ország belállapotaiban. 
A demokrácia uralomrajutására Magyarországon nincs szükség, itt minden vonalon a leg-
teljesebb jogegyenlőség, a legteljesebb demokrácia uralkodik, mit mindenki egyaránt kell 
hogy elismerjen, önmagukban még azok is, akik a demokrácia hamis jelszavával az 
üszköt eldobták. Nem is a demokráciáról volt itten szó, hanem demagógiáról, melynek 
uralomrajutása veszedelmes a társadalomra, veszedelmes az egyházi életre, veszedelmes a 
nemzetre, veszedelmes az országra. Demagógiára szükség van egyes, zavarosban halászni 
kívánó, politikai hatalom után sóvárgó, lelkiismeretlen és lelketlen embereknek, akik 
céljaik elérésére ez értelmetlen, rakoncátlanságra hajló és felelőtlen társadalmi rétegeket 
akarják felhasználni. Hála az Istennek, az aknamunka nem sikerült, a veszedelem egy 
időre elmúltnak látszik. 

Ugyan nem illik teljesen mai beszédem keretébe, de kötelességem felemlíteni 
azon észleletemet, hogy az egyház kebelében az egyház kárára többet politizálnak, mint 
amennyi az egyház jellegével és hivatásával összeegyeztethető volna. Felesleges ma már 
azon 48-as eszmék hangoztatása, melyek az emlékek tárába valók és az országnak hasznára 
nincsenek. Ma a 48-as eszmékből az életbeléptetett és visszahajtandó törvényeken kívül 
fenntartható az ország önállóságának és függetlenségének eszméje, mely minden magyar 
ember lelkében kell, hogy éljen, mely felé minden magyar ember kell, hogy okkal, móddal 
és okosan törekedjen. A történelem szerint 48-at felváltotta a 67, mikor a nemzet királyával 
egyezséget, békét kötött, melynek fenntartását minden igaz és becsületes magyar embernek 
állania kell, bár felülvizsgálatot és megjavítását, megváltozott viszonyokhoz mérten kívánni 
lehet és kívánni időszerű. Amennyiben az egyház keretében politizálni akarunk, folytassunk 
egyházunk érdekének megfelelő opportunus gazdasági politikát, a hivatott férfiak ezen a 
téren tanítsák és irányítsák a népet, mert a gazdasági kérdések felkarolásával, irányításával 
és a gyakorlati életbe való átvitelével lehet az országot az igazi önállóság és függetlenség 
felé vezetni. Még itt sem űzünk személyi bálványozást! 

Egyházunk a magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes egyház címet viseli, azonban szerény 
véleményem szerint, egyházunk csonka, amennyiben az erdélyi egyház hozzánk kapcsolva 
nincs, vele semmi közösségünk nincsen, tehát ez sem felel meg a lényegnek. Keresnünk 
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•10. kell az erdélyi egyházzal az érintkezést, hogy egyetemes egyházunk életében vegyen ő is 
részt, egyetemes gyűléseinken jelenjen meg, ha egyébként kívánja is belügyeinek intézésében 
fenntartani eddigi teljes autonómiáját. Ilyen irányú felszólítást szükségesnek tartok az 
erdélyi ág. ev. egyházhoz intézni. 

Egyházunkat általában szerénység, a külsőségektől, feltűnéstől való tartózkodás 
jellemzi, azonban mai nap már ezektől sem zárkózhatunk el egészen. A külső látszatra is 
kell adnunk, hogy egyházunk tekintélyét ezáltal is erősbíthessük. Nem csak tekintély erős-
bítése, hanem az egyházi közigazgatás erélyesebbé tétele is megköveteli a külső látszatot. 
Legfelsőbb egyházi hivatalaink szerényen húzódnak meg, más egyházak főhivatalai mellett. 
Szerveznünk kell a rendes állandó püspöki székhelyeket, ha nem is díszes, de az 
igényeknek megfelelően hivatalos helyiséggel és személyekkel láttassék el. Adnunk kell 
püspökeinknek megfelelő javadalmazást, fel kell menteniök a rendes lelkészi teendők alól, 
hogy egész idejüket és tevékenységüket a vezetés és igazgatás munkájának szentelhessék. 
Ezen előadottak megteremtésére anyagi áldozatokat kell múlhatatlanul hoznunk, akár saját 
erőnkből, akár az állam támogatásával az 1848 XX. tc.-ben lefektetett jogaink és 
igényeink alapján. 

Amint elvem az egyházi élet keretén belül nem politizálni, hanem politikai párt-
tekintetek nélkül igénybevenni mindenkinek támogatását és közreműködését, éppen úgy 
nem szándékom senkit nyelvi különbözetek miatt háborgatni, még kevésbbé üldözni. Min-
denkinek jogában van saját anyanyelvén imádni az Istent, csak hivatásos kötelességének 
minden tekintetben igyekezzék megfelelni. Aki haza- és nemzetellenes cselekedetet követ 
el, azt utóiéri az állami hatalom sújtó keze, minek természetesen egyházi téren is meg-
lehetnek és meglesznek a maga következményei. Az erőszakos magyarosításnak híve nem 
vagyok, ezzel azonban nem állítom azt, hogy szolid eszközökkel, a megértés módjával 
nem fogok igyekezni a magyar nyelv szeretetét és a magyar nemzet állami eszméjét a 
nem magyar ajkú híveknél is terjeszteni, bensőbbé tenni és belőlük hü magyar állam-
polgárokat nevelni. 

Tudom azt, hogy az iskolaügyek is felügyeletem és hatásköröm alá tartoznak, 
mikre nézve ma csak annyit jelenthetek ki, hogy a középiskolai tanterv módosításra szorul, 
a lelkészképzés fejlesztendő, a tanárképzés egyháziasabbá teendő, a theol. fakultás 
felállítandó, de további részletes nyilatkozatot nem teszek, mert nem akarok esetleg olyan 
helyzetbe kerülni, hogy azokat visszavonjam. 

Tetteket várjon tőlem a t. Egyetemes közgyűlés, ne szónoklatokat. 
Itt állok, nem tehettem különben, vállaltam az egyházzal járó terheket és gon-

dokat, melyekhez Isten segedelmét kérem. Az elnöki széket elfoglalom. 
A beszéd elhangzása után dr. Berzsenyi Jenő dunántúli kerületi felügyelő üdvözli 

az összes kerületek, esperességek, egyházak és intézmények nevében, Balthazár Dezső refor-
mátus püspök a református testvéregyház nevében, dr. Kéler Zoltán egyházmegyei felügyelő 
az ev. egy. egyh. gyámintézet, Paulik János ev. lelkész a magyarországi ev. lelkészegyesület 
nevében, végül dr. Mágócsy-Dietz Sándor egyh. felügyelő az egy. tanügyi bizottság elnöke 
az összes tanintézetek nevében az új egyetemes felügyelőt, ki az üdvözléseket melegen 
megköszönvén az ünnepélyes közgyűlést berekeszti és a gyűlés folytatását másnapra tűzi ki. 

A gyűlés második napja. 

8. Egyetemes főjegyző beterjeszti egy az ünnepélyes beiktatás alkalmából Ő fel-
ségéhez intézendő távirat szövegét, 

melyet a közgyűlés elfogadott. 

9. Ezzel kapcsolatban 
a közgyűlés elhatározza, hogy az Upsalai érsektől érkezett üdvözlésre 
egy viszonzó táviratot küld. 

10. Ezután felolvastatott báró Prónay Dezső lelépett egyetemes felügyelő évi 
jelentése : 

Mult évi november hó 8—10. napjain, valamint folytatólag ez évi január havának 
10—11. napjain tartott egyetemes közgyűlésünk jegyzőkönyve a kormányhoz fölterjesztetett 
és Horvát-Szlavonországok bánjának megküldetett. 

Az 1848. évi XX. törv. cikkre vonatkozólag az egyetemes gyűlés határozatához 
képest a kérvény az országgyűlés mindkét házához benyujtatott és ugyanezen ügyben a 
fölterjesztés a kormányhoz is megtörtént. Úgy látszik, hogy a politikai helyzetben időközben 
történt változásoknál fogva az 1848. évi XX. t.-c. megvalósításának egyházunk által kivánt 
ügye ismét függőben van. 
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Az egyetemes gyűlés által egyéb ügyekre nézve elrendelt fölterjesztések is meg- Î0. 
történtek. Az érkezett válaszok az egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének illető pontjainál 
lesznek előterjesztve. 

Ez évben is egyes gyülekezetek kérelmére és püspökeink véleménye és ajánlata 
alapján, fölterjesztéseket intéztem a császári és királyi Hadügyminisztériumhoz katonai 
lelkészeknek ezen szolgálatuk alól való fölmentése tárgyában. Ezen fölterjesztések alapján 
rendszerint föl is mentettek az illető lelkészek a katonai szolgálat alól, ha a fölmentendők 
helyett más alkalmas lelkészt nevezhettem meg mint katonai lelkészi szolgálatra behívhatót. 
Azonban a fölmentetni kért lelkész helyett behívható utód megnevezése nélkül a fölmentés 
nem remélhető. 

Az evangélikus lelkészek száma a háború elején alkalmazottak számához képest 
tetemesen emelkedett. Ezt egyrészről megnyugvással vehetjük tudomásul ; másrészről, ennek 
következtében sok gyülekezetünk nélkülözi rendes lelkészét. 

Számos gyülekezetünk tanítója teljesít katonai szolgálatot, aminél fogva a gyer-
mekek — sajnos, — nem részesülnek oktatásban. 

Gimnáziumaink tanárai közül is olyan sokan katonáskodnak, hogy csak az itthon 
maradt tanárok készsége távollevő kartársaik helyettesítésére és buzgóságuk hivatásuk 
teljesítésében teszi lehetővé, hogy a tanítás fönnakadás nélkül folytatható. 

A háború következtében igen megapadt a hittudományokat hallgatók száma. Az 
érettségi vizsgát letett ifjak 18 éves korukban mint önkéntesek lépnek be a katonasághoz, 
hogy az önkéntességgel járó előnyöket biztosítsák maguknak, avagy besoroztatnak mielőtt 
a theologiai akadémiákba beiratkozhatnának. Ennélfogva a közel jövőben igen érezhető 
lesz a lelkészeknek hiánya. A segédlelkészek hiánya már most is elég nagy. 

Az 1848. évi XX. t.-c. alapján a vallás- közoktatásügyi minisztérium által utal-
ványozott 1,377.200 korona, — a közalap javára utalványozott 100.000 korona, valamint 
a részint a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, részint a Hadigondozó Hivatal által 
határozott célokra utalványozott kivételes háborús segélye]* az egyetemes egyháznak a 
földhitelintézetnél vezetett folyó számadásai javára befolytak és azokban, illetőleg az egye-
temes pénztárnál vezetett számadásokban részletesen ki lesznek tüntetve. 

Az egyetemes egyház számadásainak megvizsgálásáról az arra hivatott bizottság 
tesz majd jelentést. 

Az ösztöndíjak szabályszerűen kiosztattak. 
A mult évi egyetemes gyűlés óta kibocsátott hadi kölcsönökre is történtek jegy-

zések az egyetemes egyház kezelése alatt álló alapokból a rendelkezésre álló összegek 
erejéig. Ezek a pénzügyi bizottság jegyzőkönyveiben részletesen föl vannak sorolva. 

Scholtz Gusztáv a bányai egyházkerület püspöke előrehaladott koránál fogva 
lemondott ezen hivataláról. — Midőn az egyház szolgálatában eltöltött több mint ötven 
év után nyugalomba vonul, fejezzük ki buzgó működéseért hálás elismerésünket és válto-
zatlan tiszteletünket. 

A bányai egyházkerület püspökévé dr. Raffay Sándor választatott meg. Tisztelettel 
üdvözlöm őt mint egyetemes gyűlésünknek hivatalánál fogva tagját. 

Farbaky István agg koránál fogva lemondott az egyetemes egyházi számvevőszék 
elnökségéről, amely tisztséget számos éven át lelkiismeretesen betöltött. Sajnálattal és 
elismerésünk kifejezésével vegyük tudomásul lemondását. 

Az upsalai érsek és a seelandi és christianiai püspökök által még a mult évben 
Upsalába összehívott nemzetközi egyházi értekezlet, amelyre egyetemes közgyűlésünk 
Geduly Henrik püspök, dr. Fischer Gyula egyházmegyei felügyelő és dr. Maiéter István 
tanár urakat küldte ki, eddig nem jöhetett össze. Azonban az upsalai érsek mint az 
upsalai egyetem kancellárja, a protestáns egyházak vezető férfiai közül többeket meghívott, 
hogy f. év szeptember hó közepén az Upsalai egyetemen tartsanak egy-két előadást országos 
egyházaik helyzetéről és annak viszonyáról az egész egyetemes keresztyénséghez. Egyhá-
zunk köréből Geduly Henrik püspök úr hivatott meg az előadás tartására, aki el is 
utazott Upsalába. 

Végül mély megilletődéssel emlékezem meg ama veszteségekről, amelyek egyhá-
zunkat annak közéletében kiváló résztvevő tagjainak elhunytával érték. Beniczky Árpádnak, 
a dunáninneni egyházkerület felügyelőjének elhunytával, igen buzgó és áldozatra kész tagját 
vesztette el egyházunk. Emlékét az egyház közéletében kifejtett működése mellett egyházunk 
javára tett igen jelentékeny alapítványai is meg fogják' őrizni. 

Báró Láng Lajosnak, e. e. e. gyámintézetünk világi elnökének elhunytával is súlyos 
veszteség érte egyházunkat. Nagy tudománya és kiváló állása, melyet hazánk közéletében 
betöltött, emelte egyházunk körében kifejtett működését is. 
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10—19. Kund Sámuel esperes halálával ama lelkészeink egyikét vesztettük el, aki gazdag 
tapasztalataival, nagy gyakorlati érzékével és azzal a készséggel, amellyel az egyetemes 
egyházügyeinek intézésében részt vett, elismerésre méltó érdemeket szerzett. 

Őrizzük meg kegyelettel egyházunk kiváló tagjainak emlékét. 
Kelt Budapesten, 1918. évi szeptember havának 9-ik napján. 

Báró Prónay Dezső s. k. 
a magyarhoni evangélikus egyház 

egyetemes felügyelője. 

Az egyetemes közgyűlés az elnöki jelentést és annak határozatot nem 
igénylő pontjait, elismerés mellett tudomásul veszi, a külön határozatot igénylő 
pontokat pedig külön, illetve a tárgysorozat vonatkozó pontjaival fogja elintézni. 

11. (Sz.) Az elnöki jelentés kapcsán 
az egyetemes közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul, Scholtz Gusztávnak 

a bányai egyházkerület püspökének hivataláról történt lemondását és a több mint 
50 évig tartó szakadatlan buzgó működése felett hálás elismerésének és tiszte-
letének jegyzőkönyvileg is kifejezést ad. 

12. (Sz.) Az elnöki jelentés kapcsán 
az egyetemes közgyűlés örömmel üdvözli dr. Raffay Sándort, a bánya-

kerület megválasztott új püspökét és az ő fáradhatatlan munkálkodása és buzgó-
sága iránt eltelt bizalommal, azon reményének ad kifejezést, hogy közegyházunk 
építését nagy tehetségével szintén munkálni fogja. 

13. (Sz.) Ugyancsak az elnöki jelentés kapcsán 
az egyetemes közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul Farbaky Istvánnak 

az egyetemes egyházi számvevőszék elnökségéről, agg koránál fogva történt 
lemondását és elismerésének jegyzőkönyvileg kifejezést ad. 

14. (Sz.) Az elnöki jelentés kapcsán 
az egyetemes közgyűlés mély megilletődéssel emlékezik meg a dunán-

inneni egyházkerület felügyelőjének Beniczky Árpádnak, úgyszintén báró Láng 
Lajosnak az e. e. e. gyámintézet világi elnökének, valamint Kund Sámuel 
esperesnek elhalálozásáról és emléküket jegyzőkönyvileg megörökíti. 

15. (Sz.) Az 1916. évi jegyzőkönyv 95. pontjához bemutattatik a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 113191/1918. szám alatt kelt leirata a hadiárvák vallásos nevelése 
tárgyában, mely szerint úgy ő, mint az országos hadigondozó hivatal e tekintetben a szük-
séges intézkedéseket megtette. 

Tudomásul szolgál. 

16. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 56. pontjához beterjesztetik a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter 2104/918. számú leirata, mely szerint a tanerők óratöbbleti, illetve 
háborús helyettesítési díjainak fedezésére államsegélyt megfelelő hitel hiányában nem 
engedélyezhetett. 

Tudomásul szolgál. 

17. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 65. pontjához beterjesztetik a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter 2103/918. sz. leirata, mely szerint a zólyomi állami polgári fiú- és 
leányiskola ág. hitv. ev. hitoktatója részére a levont két havi tiszteletdíjat pótlólag 
kiutaltatta. 

" Tudomásul szolgál. 

18. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 91. pontjához beterjesztetik a m. kir. belügy-
miniszter 103. elnöki szám alatt kelt leirata az Űrnapnak hivatalos ünnepé való nyilvánítása 
tárgyában tett felterjesztésre, amelyből kitünőleg a mult évi intézkedésektől távol állott 
bárminő célzatosság és az eddig követett gyakorlat bárminő megváltoztatásának tervbevétele. 

Tudomásul szolgál. 

19. (Sz.) Beterjesztetik a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 188598 917. sz. 
leirata, melyben az 1916. év Il-ik és 1917. év I-ső felére utalványozott államsegélyekre 
vonatkozó elszámolást jóváhagyja, ugyancsaka 188599/917. sz. leirata, melyben az 1916/1917. 
költségvetési évre az egyházi közalap javadalmazására utalványozott államsegélyre vonatkozó 
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elszámolást jóváhagyja, ugyancsak a 188600/917. sz. leirata, melyben az 1917/18. költ- 19-
ségvetési év I-ső felében az ev. lelkészek továbbmenő segélyezésére adott összegre 
vonatkozó elszámolást jóváhagyja, végül az országos hadigondozó hivatalnak 56866/917. sz. 
átirata, amelyben a lelkészek részére az 1917. évre háborús segély címén kiutalványozott 
segélyre vonatkozó elszámolást jóváhagyja. 

Tudomásul szolgál. 

20. (Sz.) Bemutattatik a vallás- és közoktatásügyi miniszter 6084/918. sz. leirata, 
amelynek kapcsán a Romániával parafált békeszerződés 12-ik cikkét közli az átengedett 
területeken lakó román honosok vallási hovátartozandósága és gondozása tekintetében ; a 
lelépett egy. felügyelő azon véleményének adott kifejezést, hogy az ezen területeken netán 
keletkezendő ev. egyházak magyarhoni ev. egyetemes egyházunk fennhatósága alá 
tartozandjanak. 

Az egy. közgyűlés a tett intézkedést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

21. (Sz.) Bemutattatnak a reformáció 400 éves jubileuma alkalmából a mult évi 
október 31-én tartott közös ünnepélyről küldött üdvözlő átiratokra a svájci ev. egyháztól, 
a svéd ev. egyháztól és a németországi ev. egyháztól érkezett üdvözlő átiratok. Bejelenti 
továbbá egy. főjegyző, hogy a jubiláris szeretetház alapra 1918 szeptember 10-ig 
214101 kor. 46 fillér folyt be. 

Az egyetemes közgyűlés az üdvözlő válaszokat köszönettel tudomásul 
veszi és a levéltárba helyeztetni refideli, a jubiláris szeretetház-alapra szóló 
gyűjtést pedig folytatni határozza. 

22. (Sz.) Az 1848. 20. t.-c. végrehajtása tárgyában egyetemes főjegyző beter-
jeszti az érkezett felterjesztéseket. Figyelemmel az elnöki jelentésre 

az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy az országgyűlés mind-
két házához a f. évi januárban tartott közgyűlés által elhatározott kérvény benyuj-
tatott és felkéri a kiküldött bizottságot, hogy kísérje az ügyet továbbra is figye-
lemmel és ha esetleg szükséges, tegye meg az alkalmas intézkedéseket. 

23. (Sz.) A lelkészi fizetések rendezése kérdésében bemutattatik a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter 206147/917. sz. leirata, miszerint rendkívüli segélyt, 
fedezet hiányában, háborús segélyt pedig, mivel az erről intézkedő 1917. évi 15. t.-c. 
rendelkezései a lelkészekre nem vonatkoznak, nem engedélyezhetett; továbbá bejenti egy. 
főjegyző, hogy a mult évi közgyűlés által a 2400 koronán aluli készpénzfizetésü lelkészek 
segélyezésére utalványozott összeg, 12464 kor. felosztatott. 

Az egy. közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és elhatározza, hogy 
felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, hogy legalább olykép 
segélyezze a lelkészeket, hogy azokat az egyes megyékben és városokban alakított 
beszerzési csoportokba vétesse fel és ott ők ugyanolyan elbírálás alá essenek, 
mint a háborús segélyben részesülő köztisztviselők. 

24. (Sz.) Ezzel kapcsolatban olvastatik a dunáninneni egyház felterjesztése, hogy 
a lelkészek az állami tisztviselők által élvezett vasúti kedvezményben részesüljenek. 

Az egyetemes közgyűlés, bár a jelenlegi időpontot nem tartja alkal-
masnak, felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez ezen kedvez-
mény kieszközlése iránt. 

25. (Sz.) Olvastatik a dunáninneni egyházkerületnek felterjesztése, hogy a köz-
gyűlés hasson oda, hogy az összes lelkészek részesüljenek természetben juttatandó cikkekben. 

Az egyetemes közgyűlés, bár a lelkészek természetbeni cikkekkel való 
ellátását a lelkészek társadalmi feladatának tekinti, amely irányban a magyar-
országi ev. lelkészegyesület már kezdeményező lépéseket tett, a kérelmet párto-
lólag teszi át a lelkészegyesület elnökségéhez, de egyúttal felhívja az összes 
lelkészeket, hogy az egyesület hathatósabb támogatása céljából minél nagyobb 
számban lépjenek be az egyesületbe. 

26. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerület felterjesztése, hogy a zsinat sürgős 
összehívása mellett javaslat terjesztessék a zsinat elé, mely az egyes egyházmegyéket az 
egyenes állami adó 5%-áig terjedő egyházi közigazgatási pótadó kivetésére és a közalapi 
járulék módjára való beszedésére hatalmazza fel, hogy az így befolyó fedezetből a lelké-
szek helyzetén segíteni lehessen. 

Az egyetemes közgyűlés — a zsinat összehívása ma nem lévén idő-
szerű — az indítvány felett napirendre tér. 
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—31. 27. (Sz.) A katonai lelkészeti intézmény kérdésében olvastatik a cs. és kir 
hadügyminisztérium 179. sz. leirata, melyben a tavalyi közgyűlésből tett felterjesztésre 
közli, hogy az összes felekezetek katonai lelkészeiének szervezése csak a háborús lesze-
relés után lesz foganatba vehető és miután a fennálló intézkedések eléggé megfelelőeknek 
bizonyultak, a mai viszonyok között nincs kényszerítő ok ideiglenes intézkedések meg-
tételére. 

Az egyetemes közgyűlés a miniszteri leiratot tudomásul veszi és addig 
is, míg a megfelelő szervezeti átalakítás lehetővé válik, — a katonai lelkészet 
szervezeti szabályzatában biztosított és elismert jogánál fogva is — Kapi Béla 
dunántúli püspököt bízza meg az evangélikus katonai lelkészet felügyeletével és 
vezetésével s erről a hadügyi és honvédelmi minisztereket tudomás és a meg-
felelő további intézkedések megtétele végett értesíti. 

28. (Sz.) Bemutattatik Báró Solymosy Lajos egy. felügyelő alapító levele, mellyel 
a pozsonyi theol. akadémiával kapcsolatos theologusok otthona javára 4000 kor. alapít-
ványt tesz egy theol. hallgató fenntartási díjainak részbeni fedezésére ; az alapítvány keze-
lését a pozsonyi theol. akad. pénztárára bízza és felügyeleti hatóságnak az egyetemes 
közgyűlést jelöli ki. 

Az egyetemes közgyűlés örömmel vesz tudomást az alapítványról és az 
annak kezelése feletti felügyeletet elvállalja. 

29. (Sz.) Tárgyaltatik az egyetemes ügyésznek a mult évi egyetemes közgyűlés-
ből 174. jki pont alatt kapott megbízás folytán a Luther-társaság ügyében beterjesztett 
jelentése és ezzel kapcsolatban a tiszai egyházkerület f. évi közgyűlésének 32. jkvi pont 
alatt hozott határozata. 

Az egyetemes gyűlés sajnálatát fejezi ki afelett, hogy a Luther-társa-
ság kebelében támadt nagyobbára személyes természetű viszálykodások a társa-
ság működését egy évre megbénították, miután azonban reményli, hogy a mind-
két részről elkövetett hibák a jövőben a társaság erélyes vezetése mellett nem 
fognak előfordulni, a történtek felett ezúttal tekintettel arra is, hogy a tisztviselői 
választás kérdését a világi hatóságok már elbíráltak, nyilatkozni nem kíván, 
mégis helyteleníti a közgyűlés némely tagjainak azt a lépését, hogy a közgyű-
lés határozatainak megsemmisítését a világi hatóságoknál kérték és ezzel az 
evang. egyház autonómiáját megsértették. A Luther-társaság ugyanis mint az 
evang. vallási irodalom fejlesztése, terjesztése és az evang. egyházi életnek 
irodalmi úton való ápolására szolgáló egyesület, gyökerét kizárólag az ág. hitv. 
evang. egyházban találja és ennélfogva kell hogy oly szoros viszonyban legyen 
az evang. egyházzal, hogy belügyeinek orvoslását az egyházon kivül ne keresse. 

Azok, akik a Luther-társaság működését a világi hatóságokhoz intézett 
felebbezésekkel megzavarják, magának a Luther-társaságnak érdekeit veszélyez-
tetik, mert meglazítják azt a kapcsot, amely a társaság és az egyetemes egyház 
között létezik és azt fogják elérni, hogy a közegyház ezen tőle való elfordulás-
ból a következményeket le fogja vonni. 

Amennyiben pedig panaszok merültek fel aziránt, hogy a Luther-
társaság és az egyetemes egyház között a tankönyvek kiadására vonatkozólag 
kötött szerződés célszerűtlennek bizonyult, felhívja az egyetemes gyűlés a Luther-
társaságot, hogy adjon be előterjesztést arra nézve, kívánja-e és miként ezen 
szerződést módosítani. 

30. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 85-ik pontja kapcsán egyetemes főjegyző beje-
lenti, hogy az egyetemes lelkészválasztási szabályrendelet kérdésében a jogügyi bizottság 
egy szűkebb körű bizottságot küldött ki. 

Tudomásul szolgál. 

31. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 166. pontja kapcsán egyetemes főjegyző beter-
jeszti a horvát bánnak 17398/918. sz. átiratát, melyben tudatja, hogy a somogyi egyház-
megyéhez csatlakozott egyházaknak a horvát-szlavon esperességhez való átkapcsolása 
tárgytalanná vált, miután Zágráb egyházközség a felhívásnak nem hajlandó eleget tenni, 
ő külön egyházmegye felállítását látván kívánatosnak. 

Az egyetemes közgyűlés a somogyi egyházmegyéhez tartozó horvát-
országi egyházaknak a horvát-szlavon egyházmegyéhez való átcsatolásának kér-
dését a napirendről leveszi. 
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32. (Sz.) Ezzel kapcsolatban olvastatik a dunántúli egyházkerületnek felterjesz- 32—: 
tése a horvátországi ev. lelkészek és tanítók viszonyainak rendezése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés tekintve, hogy a horvát lelkészeket már ugy 
is segélyezi, további intézkedés lehetőségét nem látja. 

33. (Sz.) A bizottságok és törvényszék választása vétetvén fel, egy. főjegyző 
bemutatja Gyurátz Ferenc nyug. püspöknek levelét, melyben gyengélkedésére való hivat-
kozással az egy. énekügyi bizottság elnökségéről lemond, úgyszintén Farbaky István átiratát, 
melyben magas korára való utalással az egy. számvevőszék elnökségéről és tagságáról lemond. 

Az egyetemes közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul ezen lemondásokat 
és hosszú éveken át kifejtett tevékenységükért elismerésének ad kifejezést. 

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

1. az egy. törvényszék tagjaivá megválasztalak : dr. Láng Lajos báró 
helyére dr. Pollner Ödön 1923. évig terjedő időtartamra, báró Solymossy Lajos 
helyére 1920. évig terjedő időtartamra dr. Wagner Géza, 

2. az egyházunkat és a ref. egyházat közösen érdeklő ügyekre kikül-
dött bizottságba: — Beniczky Árpád helye betöltetlenül hagyatván — a régi 
tagok, dr. Meskó László helyébe pedig gömöri Szentiványi József választatott meg, 

3. a tanügyi bizottságba a régi tagok, illetve dr. Raffay Sándor, dr. 
Meskó László és Mocskonyi József helyébe megválasztattak Gyürky Pál, Nikelszky 
Zoltán és Arató Frigyes, 

4. a pozsonyi theol. akad. nagybizottságába dr. Raffay Sándor helyére 
dr. Mágocsi Dietz Sándor, 

5. az egy. theol. akad. bizottságba dr. Raffay Sándor helyére Wagner 
Gusztáv Adolf, 

6. a lelkészvizsgáló bizottságba a bányai kerületi osztályba dr. Raffay 
Sándor helyére Blatniczky Pál, a dunáninneni osztályba: dr. Daxer György 
helyébe Ráth Vilmos, póttagul pedig Daxer Henrik választattak meg, 

7. a pénzügyi bizottságba dr. Láng Lajos báró, Radvány István és dr. 
Meskó László helyeire: dr. Samarjai Emil, dr. Lersch Kornél, dr. Mikler Károly 
választattak meg, 

8. az egy. számvevőszékbe világi elnöknek Zsigmondy Géza, utóbbinak 
helyére pedig tagul Pőzel István, 

9. az egy. számvizsgáló bizottságba Zsigmondy Géza helyére Szeberényi 
Lajos (fóti) és Zsigmondy Dezső, 

10. a Hrabovszky-féle alapítványi bizottságba Scholtz Gusztáv helyére 
egyházi elnöknek dr. Raffay Sándor, 

11. a Hunfalvy alapítványi bizottságba Scholtz Gusztáv helyére egyházi 
elnöknek dr. Raffay Sándor, 

12. az egy. egyházi nyugdíjintézeti bizottságba Beniczky Árpád helyére 
dr. Kéler Zoltán, 

13. az egy. levéltári bizottságba Scholtz Gusztáv helyére egyházi elnök-
nek Kaczián János, utóbbinak helyére Broschko Gusztáv Adolf, 

14. az adóalapi bizottságba a régi tagok, 
15. a Luther-Otthont kezelő bizottságba Scholtz Gusztáv helyére egyházi 

elnöknek dr. Raffay Sándor püspök, 
16. az egyetemes énekügyi bizottságba elnökül Kapi Béla püspök, 
17. a lelkészsegélyezési alap bizottságba Scholtz Gusztáv helyére dr. 

Raffay Sándor püspök, utóbbinak helyére Kaczián János, 
18. az üllői-úti házépítő bizottságba Scholtz Gusztáv helyére egyházi 

elnöknek dr. Raffay Sándor püspök, utóbbi helyére dr. Liedemann Frigyes, 
19. a theol. fakultás ügyében kiküldött bizottságba Scholtz Gusztáv, 

Beniczky Árpád, dr. Láng Lajos báró és Pröhle Henrik helyére Szeberényi Lajos 
Zsigmond, dr. Kéler Zoltán, dr. Samarjay Emil és Pröhle Károly választattak meg. 

35. (Sz.) Ezután a régebben és ez alkalommal megválasztott törvényszéki bírák 
közül a jelenlevők dr. Kovács Sándor, dr. Zergényi Jenő, dr. Polner Ödön és Bohus Pál 
az E. A.-ban előírt birói esküt a közgyűlés színe előtt letették. 

36. (B.) Az egyet, theol. akad. bizottság f. é. szept 10-én tartott üléséből jelenti, 
hogy az eperjesi és soproni theol. akadémiák az 1917/18. évben, a háború hatása követ-
keztében megfogyott számú hallgatókkal ugyan (Eperjesen I. félévben 29, II. félévben 31 ; 
Sopronban 14), de különben zavartalanul folytatták működésüket. 
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36—38. Mivel a theol. akad tanárok fizetésének rendezésére szükséges államsegély érde-
kében a mult évi közgyűlésből tett felterjesztésünk (Jk. 45. p.) máig sem nyert elintézést, 
azért a bizottság e felterjesztés megújítására kéri az egyetemes közgyűlést. 

Az egyetemes közgyűlés az eperjesi és soproni theol. akadémiákra 
vonatkozó jelentést tudomásul veszi s a theol. akad. tanárok fizetésének rende-
zése érdekében tett mult évi felterjesztését megújítja. 

37. (Sz ) Tárgyaltatik Ruzsiák János és társainak felebbezése a tiszai egyház-
kerület 1918. évi közgyűlésének 58. jkvi pont alatt hozott határozata ellen, melyben az 
egyházkerület megállapítja, hogy az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő választásánál 
kiállított szavazatok érvényességének, valamint a szavazatbontó bizottság eljárása szabály-
szerűségének kérdésében az egyetemes közgyűlés lesz hivatva határozni és melyben meg-
állapítja, hogy a liptói és az árvái egyházmegyék közgyűléseinek az egyetemes egyházhoz 
intézett azon felterjesztéséből kitünőleg, melyben tiltakoznak a szavazatbontó bizottság 
azon önkényes eljárása ellen, hogy az egyházaknak istentiszteleti nyelvükön felterjesztett 
szavazataikat, — azok nem magyar nyelven lévén kiállítva, — érvényteleneknek nyilvání-
totta és amely felterjesztésben az egyetemes szavazatbontó bizottság ellen a fegyelmi 
eljárás megindítását kérik, oly magatartást tanúsítottak szemben az egyházkerülettel, figye-
lemmel az ez által a szavazatok kiállítására vonatkozólag 1911. évben hozott határozatára, 
mely az egyházkerület hazafias jó hírnevét kockáztató tüntető engedetlenség jellegével bir, 
és ezért az E. A. 360. §. értelmében a liptói és árvái egyházmegyék közgyűléseinek 
elnökségei, valamint az ezen határozat létrehozásában résztvett tagjai ellen a fegyelmi 
eljárást és vizsgálatot elrendelte. 

A jogügyi bizottság javaslata nyomán, 
az egy. közgyűlés a maga részéről is helyteleníti a liptói egyházmegye 

fellépését, mert a szavazatbontó bizottság eljárása előkészítő eljárás, amelyet 
egyedül az egy. gyűlés van hivatva felülbírálni, nem pedig az egyes egyházak 
vagy egyházmegyék azt kifogásolni; az egyetemes közgyűlés az egyházmegye 
felterjesztett kérelmeit elutasítja, a kerületi gyűlésnek a fegyelmi vizsgálat elren-
delésére vonatkozó határozatát pedig azon részében, amely a tisztviselőkre 
vonatkozik, az E. A. 360. §. értelmében érintetlenül hagyja. 

38. (Sz.) Tárgyaltatik a turóczi egyházmegyének határozatából az egyházmegyei 
elnökség által beadott felterjesztés, melyben tiltakozik és óvást emel az egy. felügyelői 
választás alkalmából az egyetemes szavazatbontó bizottság által követett azon eljárás ellen, 
hogy az egyes egyházak által istentiszteleti nyelvükön beadott szavazatokat, — azok nem 
lévén magyar nyelven kiállítva — érvénytelenítette. A bányai egyházkerület felterjesztésében 
kifejti, hogy minthogy hatályban levő ügyrendjeik értelmében ugy az egyetem, illetve egyetemes 
közgyűlés, valamint a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület ügykezelési nyelve a magyar nyelv, 
s minthogy ilykép úgy az egyházegyetem, mint a bányai egyházkerület közgyűlései által 
kiküldött bizottságok, ennélfogva az egyetemes közgyűlés szavazatbontó bizottságának is 
kizárólag a magyar nyelv az ügykezelési nyelve, kétségtelen, hogy mindazon felterjesztések, 
ennélfogva az írásba foglalt szavazatok is, amelyek ezen közgyűlések vagy azok bizottságai 
bármelyikéhez, akár az egyházközségek, akár az egyházmegyék részéről felterjesztetnek, 
magyar nyelven, illetve a nem magyar ügykezelési nyelvű egyházközségek részéről magyar 
nyelven is felterjesztendők. Ugyanez önként következik az E. A. 100., 101., 102. és 103. 
§§-ainak tartalmából is, amelyek a szavazatbontó bizottságoknak kötelességévé teszik, 
hogy a szavazatok érvényességét azok felbontásakor nyomban elbírálják, ami pedig bizo-
nyossággal csak úgy lehetséges, ha az írásba foglalt szavazat az egyházkerület, illetve 
egyházegyetem ügykezelési nyelvén van fogalmazva, miért is az E. A. ezen szakaszai 
értelmében benyújtott szavazatoknak érvényességi kelléke, hogy magyar nyelven, illetve 
— ha a szavazat a más nyelven vezetett jegyzőkönyvből vett kivonat alakjában küldetik 
be — a felterjesztő által készített és az 1868. évi 44. t.-c. 15. §-ában is megkívánt 
hiteles magyar fordításban is felterjesztessék. Mindezeknél fogva a kerületi közgyűlés az 
egyetemes közgyűlés szavazatbontó bizottságának a turóci egyházmegye által panaszolt 
eljárását helyesnek és törvényesnek tartja. 

A bányakerületi közgyűlés egyúttal elrendelte a fegyelmi eljárást, illetve vizsgá-
latot mindazokkal szemben, kik a szavazásnak nem magyar nyelven való alkalmazásában, 
illetve a turóci egyházmegye említett határozatának hozatalában résztvettek. 

A jogügyi bizottság javaslata nyomán 
az egyetemes közgyűlés a maga részéről is helyteleníti a turóci egyház-

megye fellépését és a beadott feliratot, az egyházmegye részéről nyilvánított 
óvást tudomásul nem veszi és tekintettel arra, hogy az egyházkerület már élt az 
E. A. 360. §. adta jogával, további intézkedés szükségét nem látja ; — a szavazat-
bontó bizottság álláspontját a maga részéről is helyesnek mondja ki, mert 
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abban, hogy az ügyrend által előirt hivatalos magyar nyelven követelte meg a 38—44. 
szavazatokat, a nem magyar nyelvű egyházakra nézve jogfosztást nem lát fenn-
forogni és ezen egyházak istentiszteleti nyelve ez által egyáltalában érintve nincs. 

39. (Sz.) Tárgyaltatik Okolicsányi Gyula nógrádi egyházmegyei felügyelőnek és 
dr. Sztranyavszky Sándor egyházfelügyelő és kerületi jegyzőnek felebbezés és illetve kere-
setnek jelzett beadványa a dunáninneni egyházkerületi felügyelőválasztás alkalmából az 
egyházkerületnek 1918. évi aug. 21-én megtartott közgyűlésének 16. jegyzőkönyvi pont 
alatt hozott azon határozata ellen, mellyel a kerületi közgyűlés a szavazatbontó bizottság 
jegyzőkönyvét tudomásul vette és ezzel a bizottságnak azon eljárását, hogy egyes egyhá-
zaknak nem magyar istentiszteleti nyelvükön beadott szavazatait érvényesnek elfogadta, 
helyeselte. 

Hosszas vita után, melynek során a jogyügyi bizottság javaslatával 
szemben két más határozati javaslat nyújtatott be, az egyetemes közgyűlés — 
névszerinti szavazás után, melyben az elnöklő egy. felügyelő nem vett részt, 
két szótöbbséggel Jánossy Lajos indítványa fogadtatván el —1 kimondja, hogy a 
szavazatok érvényességének elbírálása az illető választó testület autonom jog-
körébe tartozván, ezen választási ügybe való beavatkozásra semmi okot nem lát 
és ennek folytán a felebbezést elutasítja és az ekként érvényes választást tudo-
másul veszi. 

40. (B.) A pozsonyi theol. akadémiának nagybizottsága beterjeszti jelentését, 
mely szerint az egyetemes közgyűlés 1917. évi jegyzőkönyvében foglalt határozatok végre-
hajtattak; az akadémia értékei biztosíttattak, a vizsgálatok megtartattak, még pedig a 
szakvizsgálat Kapi Béla dunántúli püspök elnöklésével. Hornyánszky Aladár tanár a katonai 
szolgálat alól fölmentetvén, szolgálatát február 1-én megkezdte. Viszont fájdalommal jelenti, 
hogy dr. Daxer György, az akadémia tudós és érdemes tanára 1917 december 12-én 
elhúnyt s halála következtében az árván maradt tanszékkel járó munkát a nagybizottság 
utasítása értelmében helyettesek végezték. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. Az elhúnyt dr. 
Daxer György tanár emlékét, kiváló munkásságát s érdemeit jegyzőkönyvében 
megörökíti. 

41. (B.) Ugyancsak a nagybizottság jelenti, hogy a dr. Masznyik Endre nyug-
díjba helyezésével üressé lett egyik újszövetségi exegetikai és rendszeres theologiai tan-
széket 1917 jan. 10-én pályázat mellőzésével egyhangúlag Pröhle Károly soproni theol. 
akad. rendes tanárral meghívás útján betöltötte. Pröhle Károly a meghívást elfogadta és 
állását 1918. évi október hóban fogja elfoglalni. Viszont a D. Daxer György halálával 
megüresedett második újszövetségi-exegetikai és rendszeres theol. tanszék betöltését 
egyelőre elhalasztja. 

Az egyetemes közgyűlés a választást örvendetes tudomásul veszi ; 
Pröhle Károlyt új állásában bizalommal üdvözli s a nagybizottságnak azon javas-
latához, hogy a második újszövetségi s rendszeres theol. tanszék egyelőre betöl-
tetlenül hagyassék, hozzájárul. 

42. (B.) A nagybizottság jelenti, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter f. 
évi 23957. sz. rendeletével az akadémia hallgatóinak megengedte, hogy a pozsonyi Erzsébet 
tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karán heti 10 óraszámmal 
teljes jogú hallgatókként beiratkozhassanak. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi. 

43. (B.) A nagybizottság jelenti, hogy a reformáció 400 éves emlékünnepe 
alkalmából a debreceni egyetem Kovács Sándor igazgatót, a göttingai egyetem pedig 
Hornyánszky Aladár tanárt tiszteletbeli theol. doktorrá avatta. 

Az egyetemes közgyűlés az akadémia két tanárát ért ezen kitüntetés 
felett örömét fejezi ki. 

44. (B.) A nagybizottság beterjeszti az akadémia 1917. évi számadását, mely 
szerint fedezetlen túlkiadás az 1916. évi 1208 kor. 56 fill, maradvány leszámításával 
973 kor. 54 fillér. E túlkiadás oka az, hogy a Pálffy-alap 1917. évi 1600 kor. kamatja 
a Pálffy örökösök közt folyó per miatt nem folyt be az akadémia pénztárába. A szám-
vizsgáló-bizottság a számadást különben rendben találta s ez alapon a pénztárkezelő 
tisztviselők részére a felmentés megadását javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés az akadémia 1917. évi számadásáról szóló 
jelentést tudomásul veszi és annak alapján a pénztárkezelő tisztviselőknek a 
felmentést a szokásos fenntartással megadja. Az akadémia jogtanácsosát pedig 
felhívja, hogy a Pálffy-alapítvány felvételére szükséges lépéseket tegye meg. 

3 
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45—49. 45. (B.) A nagybizottság beterjeszti a theol. akad. tanári nyugdíjalap 1917. évi 
számadását, mely szerint a vagyonállomány az egyetemes közgyűlés határozata alapján 
teljesített kifizetések után 28,616 kor. 94 fillér, ebből 616 kor. 94 fillér az akadémia 
1918. évi számadásában, mint bevétel számoltatik el, a 28,000 kor. tőke kamatja pedig 
az akadémia költségvetésébe a fedezet-rovatba évről-évre felveendő. A számadást a 
bizottság rendben találta. A tanárok 'segélyintézetének vagyonállománya 4960 kor. 07 fill., 
amelynek számadása szintén rendben van. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentés alapján a felmentést a szokásos 
fenntartással az alapkezelőknek megadja. 

46. (B.) A nagybizottság jelentése szerint a betegsegélyző-alap 1917. évi vagyon-
állománya 2581 kor. 61 fillér. Kiadása nem volt. A vagyon hadikölcsön-kötvényekben 
van elhelyezve. A bizottság a felmentés megadását javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a felmentést a 
szokásos fenntartással megadja. 

47. (B.) A nagybizottság előterjeszti a Theol. Otthon 1917. évi számadását, mely 
szerint a bevétel 16,133 kor. 72 fill, a kiadás 16,100 kor. 73 fill., maradvány 32 kor. 
99 fill. Vagyonállás az 1917. év végén 71,767 kor. 54 fill. (Gyarapodás 4335 kor. 71 fill. 
A számvizsgálók a számadást rendben találták. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi és az 
Otthon felügyelőjének a felmentést 1917. évre a szokásos fenntartással megadja. 

48. (B.) Az akad. nagybizottság az akadémia 1919. évi költségvetését a következő 
tételekben ajánlja elfogadásra: 

AJ Fedezet . Egyet, theol. alapból 3754 kor. Búsbak Ádám alapból 160 kor. 
Kerületi járulékok 2700 kor. Pozsonyi egyház járuléka 6200 kor. Zelenay-alapból 1000 kor. 
Zsedényi-alapból 500 kor. Pálffy-alapítványból 1600 kor. Reischel-alapítványból 3000 kor. 
Reischel-tartalékalapból 500 kor. Tandíj 2200 kor. A pozsonyi 28,000 kor. nyugdíjalap 
jövedelme (4%) 1120 kor. Egyet, egyház fizetéskiegészítési alapjából: (Kovács S. 3400 kor., 
Hornyánszky 3400 kor., Szelényi 2600 kor., Pröhle 2600 kor., Betöltetlen tanszék 3400 kor.) 
15,400 korona. Egyet, egyház pénztárából 17,866 korona. Pálffy-alap elmaradt kamatja 
1600 korona, összesen 57,600 korona. 

B) Szükséglet . Rendes tanárok fizetése: 1. dr. Kovács Sándor 6400 kor., 
2. dr. Hornyánszky Aladár 6400 kor., 3. dr. Szelényi Ödön 5600 kor., 4. dr. Pröhle 
Károly 5600 kor., 5. Betöltetlen tanszék (Daxer) 6400 kor., összesen 30,400 korona. 
Rendes tanárok korpótléka: 1. dr. Kovács Sándor 1600 kor., 2. dr. Hornyánszky Aladár 
1200 kor., 3. dr. Szelényi Ödön 1200 kor., 4. dr. Pröhle Károly 1200 kor., 5. Betöltetlen 
tanszék (Daxer) 1600 kor., összesen 6800 kor. Szálláspénz öt tanár után (à 1800 kor.) 
9000 kor. Gyakorlati tanszék. pótléka 1000 kor. Igazgató tiszteletdíja 600 kor. Nagy-
bizottsági jegyző díja 60 kor. Tanárikari jegyző díja 100 kor. Könyvtáros díja 200 kor. 
Levéltáros díja 50 kor. Énektanítás 300 kor. Német nyelv tanítása 400 kor. Tót nyelv 
tanítása 400 kor. Nyugdíjintézeti fenntartói járulék (7°/o) 2520 kor. Szolga bére 880 kor. 
Könyvtárra 1000. kor. Szertárra 200 kor. Fűtés, világítás 1600 kor. Felszerelés kiegészítése 
300 kor. Vegyes és előre nem látott kiadások 1116 kor. 46 fill. Az 1917. évi hiány 
fedezésére 673 kor. 54 fill. Összesen 57,600 kor. 

Az egyetemes közgyűlés a költségelőirányzatot elfogadja és jóváhagyja. 

49. (B.) A Theol. Otthon költségelőirányzatát a nagy bizottság a következő tételekben 
ajánlja elfogadásra: 

A) Fedezet. Alaptőke kamatjövedelme 1770 kor. Alapítványok jövedelme: 
a) Hermann G.-alap 80 kor., b) Csemez-alap 715 kor., c) Solymosy-alap 160 kor., 
d) Bocskay-alap 160 kor., e) Çzelleng-alap 8 kon, f ) Králik-alap 458 kor., összesen 
1581 kor. Szálláspénz 600 kor. Évi járulékok 8100 kor. Adományok 850 kor. Segélyek 
400 kor. Felvételi díjak 275 kor. Vegyes bevételek 1224 kor. Összes fedezet 14,800 kor. 

B) Szükséglet. A) Személyiek: Felügyelő tanár tiszteletdíja 1000 kor. Orvos 
tiszteletdíja 150 kor. Szolga bére 880 kor. Szolga drágasági segélye 200 kor., összesen 
2230 kor. B) Dologiak: Házbér a felügyelő tanár lakásával 3160 kor. Fűtés 2400 kor. 
Világítás 350 kor. Felszerelés pótlása és javítása 500 kor. Könyvtár 500 kor. Nyomtat-
ványok 600 kor. Jutalmak 100 kor. Vacsorapénz 3000 kor. Tandíjsegély 660 kor. 
Nyugdíjalapi járulékok 180 kor. Biztosítás 80 kor. Vegyes és előre nem látott kiadások 
1040 kor., összesen 12,570 kor. Összes szükséglet 14,800 kor. 

Az egyetemes közgyűlés a költségelőirányzatot elfogadja és jóváhagyja. 
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50. (B.) Az akad. nagybizottság a következő adományokról és alapítványokról 50—56. 
tesz jelentést: az arad-békési egyházmegye 1000 kor. alapítványt tett a Theol. Otthon 
javára; br. Solymosy Lajos egyet, felügyelő ugyancsak a Theol. Otthon javára egy theologus 
szálláspénzénék fedezésére 4000 koronát adományozott; az 1878-ban Pozsonyban candi-
daticumot tett lelkészek 40 éves találkozójuk alkalmával bold, tanáraik emlékére 400 kor. 
adományt juttattak a betegsegélyző alapnak. Végül br. Prónay Dezső egyet, felügyelő 
nagylelkű elhatározása következtében az akadémia könyvtárának jutottak Baltik püspök 
könyvtárából a gyakorlati theologiai, újszövetségi és rendszeres theol. könyvek, mely 
adomány az akad. könyvtár jelentékeny gazdagodását jelenti. 

Az egyetemes közgyűlés a nagylelkű jótevőknek köszönetét nyilvánítja. 

51. (B.) A nagybizottság jelenti, hogy a magyar kir. kúria 1918. évi ápr. 20-iki 
döntvénye szerint az akadémia és otthon szolgái nem esnek biztosítási kötelezettség alá, 
ha a szolgák és családtagjaik gyógyításáról a fenntartó gondoskodik. A nagybizottság 
e célból egy külön alap létesítését javasolja, amelyhez a szolgák családtagonként havi 
1 koronával járulnának, a többit pedig az akadémia és otthon pénztára fedezné. 

Az egyetemes közgyűlés a nagybizottság javaslatát elfogadja. 

52. (Sz.) Tárgyaltatik Reviczky László esperesnek felebbezése a bányai egyház-
kerület 1918 ápr. 25-én tartott közgyűlésének 18. jkvi pont alatt hozott azon határozata 
ellen, hogy a szarvasi tanítóképzőnek felső két évfolyama az 1918/19. tanévtől kezdve 
már beszüntetik. 

A jogügyi bizottság javaslata nyomán, tekintettel arra, hogy a választásokat 
kivéve, minden határozatot egy következő közgyűlés megváltoztathat és tekintettel arra, 
hogy az intézeti bizottságnak előzetes meg nem hallgatása a közgyűlés határozatának 
megsemmisítése szempontjából indokul el nem fogadható, miután az intéző-bizottság ily 
esetben csak előkészítő, nem pedig intézkedő szerv, 

az egyetemes közgyűlés a bányai egyházkerület fenti határozatát hely-
benhagyja. 

53. (Sz.) Az egyházi ingatlanok törzskönyvezése kérdésében 
az egy. közgyűlés a beérkezett jelentéseket tudomásul veszi, a még el nem 

készült előmunkálatok beterjesztésére pedig további egy évi halasztást engedélyez. 

54. (Sz.) Az iskolai célú ingatlanok áttelekkönyvezése kérdésében 
az egy. közgyűlés a jelentések beterjesztésére egy évi halasztást ad. 

55. (Sz.) Tárgyaltatik az arad-békési egyházmegye felebbezése a bányai egyház-
kerület 1918. évi ápr. 25-én tartott rendkívüli közgyűlésének 22. jkvi pontja alatt hozott 
azon határozata ellen, mellyel a kerület pénzügyi egyensúlyának helyreállítása céljából 
a kathedraticum újbóli szedését határozta el és az egyházközségekre fejenkénti 5 fillér 
adót rovott ki, anélkül, hogy az E. A. 114. §-nak h) pontjában foglalt rendelkezés meg-
felelő betartásával, előzőleg az egyházmegyéket meghallgatta volna. 

A jogügyi bizottság javaslata nyomán 
az egy. közgyűlés a bányai egyházkerület fenti határozatát hatályon 

kívül helyezi, mert az E. A. 114. §. h) pontja új kivetés esetén az egyházmegyék 
előzetes hozzájárulását írja elő. 

56. (Sz.) Tárgyaltatott a kassai ev. II. anyaegyház és Rás fiókegyháznak együttes 
felebbezése és a benyéki leányegyháznak felebbezése a tiszai ev. egyházkerület 1918. évi 
közgyűlése 34. jegyzőkönyvi pontja alatt, Rás és Benyék leány-, illetve fiókegyházközségek 
elválasztása ügyében hozott határozata ellen, mely szerint a közgyűlés magáévá tette és 
határozattá emelte az erre kiküldött bizottság következő megállapításait, illetve javaslatait: 
,,a benyéki leányegyház hajlandó a rási fiókegyháznak az eddigi közös birtokukat képező 
iskolának a benyéki egyház tulajdonába való átbocsátása esetén 6000 korona, azaz hatezer 
korona kárpótlást fizetni, amely összegnek egyszerre való kifizetése akkor válik esedékessé, 
amikor majd a rási fiókegyház hozzáfog iskolájának felépítéséhez; Az iskolaközösség a két 
egyház között mindaddig fennmarad, amig a rási iskola fel nem épül s működését meg 
nem kezdi; addig a rási hívek a benyéki iskola fenntartásához évi 100 koronával járulnak 
hozzá és továbbra is fizetik a benyéki tanítónak összes eddigi illetményeit". 

„Az iskola fenntartására szolgáló tőkeösszeg a vagyonközösség megszűnése alkal-
mával két egyenlő részben Benyék és Rás között megosztatik, a II. kassai egyház lelké-
szének Benyék leányegyház elcsatolása folytán — az 1913/17. évi átlagot vévén alapjául 
a számításnak — 330 korona kárpótlás jár, valamint hogy a II. kassai egyházat, mint 
ilyet, 150 korona illetékkárpótlás illeti meg." 
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62. „Ehhez képest kimondja, hogy úgy Benyéktől, mint Rástól a megállapodásra 
vonatkozólag közgyűlési határozatokat kíván s vár el három hónap alatt A II. kassai 
egyház kárpótlását illetőleg kimondja, hogy a neki eleddig Benyék részéről kijáró 150 korona 
évi járulék a budaméri egyház által szedessék be s annak pénztárából aztán évenként 
átutaltassák a II. kassai egyháznak. A II. kassai egyház lelkészének kárpótlását illetőleg 
pedig új felterjesztést intéz a kultuszkormányhoz az ő kongruájának 330 koronával való 
felemelése iránt. A szétválasztás 1918. évi augusztus hó 1-től válik érvényessé." 

Az egyetemes közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata nyomán, Benyék 
egyházközség elcsatolását az E. Á. 80. §-a alapján jóváhagyja, a tiszai egy-
házkerület határozatát érdemben helybenhagyja, azzal a módosítással azonban, 
hogy Rás község köteles az iskolát a békekötéstől számított három éven belül 
felépíteni, a szétválasztás pedig nem 1918 augusztus 1-től, hanem a felépítés 
időpontjától fogva válik érvényessé. 

57. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 24. pontja kapcsán egy. főjegyző bejelenti, 
hogy a theol. fakultás létesítésének kérdése az év folyamán érdemleges haladást nem tett. 

Az egy. közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul, hogy ezen kérdés újabban 
megakadt és felkéri a kiküldött bizottságot, hogy a kérdést továbbra is napi-
renden tartsa és a szükséges akciót folytassa. 

58. (Sz.) A mult évi közgyűlés 147. jkvi pontja kapcsán egy. főjegyző bejelenti, 
hogy a dunántúli kerület a pozsonyi és soproni theol. akadémiák egyesítéséhez nem járul 
hozzá és akadémiáját önerejéből fenntartani akarja, ennek folytán az ezen kérdésben 
kiküldött bizottság további érdemleges tevékenységet nem fejthetett ki, azonban tekintettel 
arra, hogy a dunántúli kerület az egyesítéshez csak theol. fakultás felállítása esetére látszik 
hajlandónak hozzájárulni, de különösen figyelemmel arra, hogy a kormánytól nyert érte-
sülések szerint a theol. fakultásnak egy fennálló egyetembe való bekapcsolása ezidőszerint 
sem Budapesten, sem Pozsonyban nem lehetséges, de másrészt a kormány által kijelölt 
debreceni egyetem a theol. fakultás felállítása kérdésénél a helyi ev. egyház gyengeségénél 
fogva számításba nem jöhet, indítványozza, hogy az egy. egyház foglalkozzék egy önálló 
autonomon fakultás létesítésének a kérdésével. 

Az egy. közgyűlés a pozsonyi és soproni theol. akadémiák egyesítésének 
kérdését a napirendről levévén, kimondja, hogy Budapesten egy önálló autonomon 
fakultást kíván létesíteni és ezen ügynek sürgős előkészítésével a theol. fakultási 
bizottságot megbízza. Arra az esetre, ha a bizottság egyházi elnöke eljárásában 
akadályozva lenne, a közgyűlés dr. Raffay Sándor püspököt bízza meg az ő 
helyettesítésével. 

59. (R.) Leánymagántanulók az aszódi főgimnáziumba 37-en, a besztercebányaiba 
28-an, a soproniba 17-en, a felsőlövőibe 20-an, a bonyhádiba 19-en jártak. Magaviseletük 
általában kifogástalan volt, többnyire jó vizsgálatot tettek. A tiszai kerület kéri, hogy a 
leánymagántanulók továbbra is bejárhassanak az evang. főgimnáziumokba. 

A közgyűlés az eddigi gyakorlat fenntartását mondta ki, valamint azt, 
hogy a szokásos jelentések beterjesztésére a többi intézetek is fölhívandók. 

60. (R.) Könyvbírálatokkal a tanügyi bizottság legutóbbi ülésében nem foglalkoz-
hatott, mivel erre vonatkozó iratok hozzá be nem érkeztek. 

Tudomásul szolgál. 

61. (R.) Dr. Szelényi Ödön „Evang. Ker. Világnézet" c. tankönyvének ideiglenes 
használati engedélyét még két évre kiterjeszteni kéri. J 

Az egyetemes gyűlés a kérelemnek helyt adott. 

62. (R.) Az iskolákról szóló statisztikai kimutatást a tanügyi bizottság a követ-
kezőkben terjeszti elő: 

AJ Az összesített adatok szerint Egyetemes Egyházunk a lefolyt 1917/18. évben 
1.028,416 lelket (—21,555) számlált. Tanköteles gyermek volt 161,021 (—1419), kiknek 
12'470-a (13,796) nem járt iskolába, ami a mult évhez képest 3% örvendetes csökkenést 
mutat. A többiek oktatását 1293 (—2) iskolában 1362 rendes (+51), 215 segéd- (+22) 
tanító végezte. Az elemi iskolák összes jövedelme 4.492,470 kor. (+526,092); összes 
kiadása 4.458,429 kor. (+521,336), ami 34,041 kor. (+4756) megtakarítást eredményezett. 
Egyházi segély 1.703,268 kor. (+4448); államsegély 1.671,040 kor. (+83,906); községi 
segély 258,546 kor. (+51,811). Szegény elemi iskolások segélyezésére Egyházunk 
42,676 kor. (+12,190). Az egyházi segély az összes jövedelemnek 45'2°/o (+l*97o); az összes 
segélyeknek 52'6%-a ( + 2 9 7 o ) volt. 
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B) A polgári 1 fiú- és 8 leányiskola tanulóinak száma évvégén 2798 (+1298); 62—65. 
közülük leánytanuló 2453 (+1010); fiú 345 (+203). A beírt tanulók 337o-a volt ág.' h. ev. 
(—50/0). Összes jövedelem 339,520 kor. (+26,552); a kiadás ugyanannyi. Egyházi segély 
123,743 kor. (—3912), mely az összes jövedelemnek 23'6%-a (—4'6%). Segélyezett 
tanulók száma 598 (+104), kik fejenként átlag 1036 kor. segélyben, összesen 61,952'8 
kor.-ban részesültek. 

C) A községi leánygimnáziumnak év végén 142 tanulója volt, köztük 89 (62-6%) 
ág. hitv. ev. ; 17-en részesültek ösztön- vagy jutalomdíjban. Összjövedelem 184,487 kor., 
ebben egyházi segély 35,250 kor. Egyenlege 3318 kor. megtakarítással zárul. Tanárok 
száma 23. 

D) Az öt tanítóképzőnek év végén volt 226 növendéke (—23), kik közül ág. 
hitv. ev. 209 (92%), ami (+14%) szaporodást jelent az általános létszám évről-évre félel-
mesen fogyásához képest is egyházunk javára. Magyar anyanyelvű növendék volt 206, 
ami a mult évhez képest 9% emelkedés. Jótéteményben részesültek 203-an, átlag fejenként 
68'60 koronát. Tanárok száma 34 rendes, 16 rendkívüli. Összes jövedelem 340,874 kor., 
kiadás 343,430 kor., ami 2556 kor. más alapokból fedezett hiányt jelent. Egyházi segély 
88,658 kor., az összjövedelemnek 26%-a (—7*5%). Képesítő oklevelet kapott 49 tanuló 
(+5). Az összes kiadásokat véve alapul, egy-egy képesített tanuló az egyháznak átlag évi 
7595 koronájába került. 

E) A tizenhat főgimnáziumban vizsgálatot tett 6331 (+986, ami egy teljes 
gimnázium létszámát is meghaladja) ; a vall. és közokt. miniszter rendelete értelmében osztály-
bizonyítvánnyal, illetve hadi érettségivel 346 (+25) tanuló évközben tényleges katonai szolgálatra 
vonult be. Magántanulók száma 673 (—29); ismétlőké 249 (+37). Görögpótlót tanult 
1391 (+129). A tanulók közül 291% ág. hitv ev.; 10'8% réf.; 24% róm. kath. egyéb 
keresztény felek. 3*5%; izr. 32'6% volt. Ösztöndíjat, egyéb jutalmat kapott 1003 tanuló 
66,873 kor. összegben. A tanárok száma 340, köztük 195 okleveles rendes; katonai 
szolgálatot 67 teljesített. Összes jövedelem 3.239,144 kor., kiadás 3.248,301 kor. (ami 
9157 kor. más alapokból fedezett hiányt tüntet fel). Összes vagyonérték : 15.517,224 kor. 
Az egyház 101,889 kor.-val járult az összes költségekhez (+15,240 kor.); az egyházi 
segély az összes jövedelem 4-3%-a, az összes segélyeknek pedig 9'2%-a. Rendes állam-
segély 519,184 kor., rendkívüli 115,000 kor. A szokott (1. 1915. évi Egyet. Egy. jkv. 89.) 
átlagszámítás szerint az egyház protestáns tanulóira fejenként 126"4 koronát, nem 
protestánsokra 43'6 koronát fizetett. 

F) Az eperjesi jogakadémiának 208 (+65) rendes hallgatója volt, kiket 7 rendes, 
6 rendkívüli tanár, átlag heti 90 órában oktatott. Közülük 23'4% volt ág. hitv. ev. vallású ; 
magyar anyanyelvű pedig 89-8%. 

G) A három theol. akadémiának összesen 106 hallgatója volt. A soproninak 
mindössze 13, az eperjesinek 33, a pozsonyinak 60, kiket 15 rendes és 10 rendkívüli 
tanár tanított átlag heti 61 órában. Lelkészi vizsgálatot tett 36. A tanítóképző végzett 
növendékeire szóló átlagszámítás szerint, Egyetemes Egyházunk egy-egy lelkésznek teljes 
kiképzésére — az egyes Értesítőkben közölt ösztöndíjakkal együtt — fejenként évi 
8638 koronát költött. 

A jelentést a közgyűlés tudomásul veszi s a részletes kimutatás kinyomását 
ezúttal is mellőzi. 

63. (R.) A mult évi egyet, gyűlés jegyzőkönyvének 72. pontjához jelenti a tanügyi 
bizottság, hogy a vallásoktatási szakbizottság a leányközépiskolák vallásoktatási tantervét 
elkészítette, azt a maga részéről is elfogadásra és kinyomatásra ajánlja. 

A közgyűlés azt teljes egészében elfogadta s annak kinyomatását és 
életbeléptetését elrendelte. 

64. (R.) A mult évi jegyzőkönyv 71. pontjához a leányközépiskolák szervezeti és 
rendtartási szabályzatára vonatkozóan a jelentések következők: A dunáninneni kerület a 
tanügyi bizottság által megküldött tervezetet elfogadta, a dunántúli csak röviden szólhatott 
hozzá, a bányai egy évi haladékot kér. A bizottság helyesnek vélné, ha a leány- és fiú-
gimnáziumok szintén hozzászólhatnának a kérdéshez s ha egyes jelesebb szakértők is 
megkérdeztetnének. 

A gyűlés mindezeket mérlegelve, utasítja a tanügyi bizottságot, hogy 
a kerületeket, a fiú- és leánygimnáziumokat, a ref. testvérek leánygimnáziumait 
keresse meg, közölje velők a tervezetet, kérje ki véleményöket, egyes kiválóbb 
szakértőket is hallgasson meg s ezek figyelembevételével a szabályrendelet végleges 
szövegét terjessze a jövő évi egyetemes gyűlés elé. 

65. (R.) A tanügyi bizottság beterjeszti a kántorképzés részletesen kidolgozott 
tantervét s azt elfogadásra ajánlja. 
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74. Az egyetemes közgyűlés a tantervet teljes egészében elfogadta, annak 
sokszorosítását elrendelte s fölterjeszti a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
azzal a kérelemmel, hogy az állami képzőkben a kántorképzésnél tantervünket 
szíves figyelmére méltatni kegyeskedjék. 

66. (R.) Kapcsolatban a mult évi egyet, gyűlés jegyzőkönyvének 160-ik pontjával 
tárgyalás alá került az egyet, tanügyi iroda felállításának a kérdése. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság idevonatkozó javaslata 
alapján elvben hozzájárul ahhoz, hogy egyetemes tanügyi iroda létesüljön, illetve 
tanügyi referens alkalmaztassák s ez ügyben elvárja a tanügyi bizottságnak 
további javaslatait. 

67. (R.) A dunántúli kerület fölterjesztést intéz aziránt, hogy a rajztanárok a 
többi tanárokkal egyenlő elbánásban részesüljenek s a középiskolai Rendtartás I. Rész. 
3. §-ának a rajztanárt illető rendelkezése hatályon kívül helyeztessék. 

Az egyetemes gyűlés ilyen értelemben határozott. 

68. (R.) A dunántúli kerület a népiskolai rovatos ívek tárgyában kifejezi újonnan 
bevezetett s gyakorlatban jól bevált kerületi adatgyűjtő íveihez való ragaszkodását. 

Az egyetemes közgyűlés továbbra is fenntartja mult évi 51. jkvi pont 
alatt hozott határozatát. 

69. (R.) A dunántúli kerület aziránt intéz fölterjesztést, hogy amennyiben a 
hadbavonult tanítók katonai okokból huzamosabb időre nem szabadságolhatok, ezeknek 
minden esetben, állami kisegítő tanerők kirendelése által való helyettesítése végett írjon 
föl az egyetem a miniszterhez. 

Mivel eziránt a vallás- és közoktatásügyi miniszter egyik rendelete már 
intézkedett, a közgyűlés a további lépések tételét fölöslegesnek tartja. 

70. (R.) A tanügyi bizottság előterjeszti, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium a tanügyre vonatkozó rendeleteit, az egyetemes egyház mellőzésével, sokszor 
csak a kerületek elnökségeinek vagy más hatóságoknak küldi meg. 

A tanügyi bizottság javaslatára kimondta az egyetemes közgyűlés, hogy 
megkeresi fölterjesztésben a minisztert aziránt, hogy a mi tanügyünket érintő 
minden rendeletét közölje az egyetemes felügyelővel is. 

71. (R.) A f. évi ápr. 26-iki tanügyi bizottsági ülés 9, számú határozata alapján, 
mivel a tanulás vágya hatványozott mértékben terjed, a tanítónőképző-intézeteket valósággal 
megosfromolják s a nőkre a háború miatt amúgy is fokozottabb munka vár, 

az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy evang. tanítónőképző-intézetet 
létesít s ennek előkészítésével megbízza az egyet, tanügyi bizottságot. 

72. (R.) A vall. és közokt. miniszter az anya-, csecsemő- és gyermekvédelem 
ügyében rendeletet adott ki, hogy az erre vonatkozó kérdések a tantervekbe fölvétessenek. 
A tanügyi bizottság a kerületekhez küldte a rendeletet. (19741/917. Vall. és Közokt. r.) 

A bányai kerület általában helyesli ez ismereteknek megfelelő óvatossággal való 
• terjesztését. 

A dunáninneni a rendeleteket alkalmasnak találja s azokat elfogadásra ajánlja. 
A dunántúli szerint a kényes kérdések bolygatása több kárral járna, mint haszon-

nal, kéri azért a kormánynál megfelelő olvasókönyv sürgetését. 
A tiszai elfogadhatónak tartja vezérkönyv és olvasókönyv kiadásával. 

Az egyetemes közgyűlés ezek szerint az idevonatkozó rendeleteket a 
maga részéről elfogadja, azoknak életbeléptetését kimondja s felszólítja a Luther-
társaságot, hogy vezérkönyv és olvasókönyv kiadásáról gondoskodjék. 

73. (R.) A vall. és közokt. miniszter 6608/VII. b 918. sz. rendeletében az elemi 
iskolákban a gazdasági ismeretek terjesztését kívánja. 

A kerületek és a tanügyi bizottság véleménye alapján az egyetemes 
közgyűlés az új intézkedést a maga részéről is helyesli és elfogadja azzal, hogy 
a község vagy az állam megfelelő gazdasági kísérletező területekről gondoskodjék. 

74. (R.) A dunántúli kerület javasolja, hogy az egyetem tegyen lépéseket a keres-
kedelmi miniszternél az iskolás gyermekeknek ruhával és cipővel való ellátása iránt. 

Az egyetemes közgyűlés ajánlja az érdekelteknek, hogy az iskolafenn-
tartók beszerzési csoportokká alakuljanak s úgy forduljanak szükségleteikért az 
illető központokhoz. 
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75. (R.) A Luther-társaság kéri, hogy az egyetemes egyház a kötelezően elrendelt 75 
tankönyvek bevezetésére vonatkozó határozatának szerezzen érvényt. 

Az egyetemes közgyűlés a társasággal kötött szerződés értelmében a 
tankönyvek bevezetését az illető iskoláknak ezennel újból elrendeli. 

76. (R.) A bányai és a dunántúli egyházkerület kérik, hogy a tanítóknak a rekvirálás 
kötelezettsége alól való felmentése tárgyában intézzen felterjesztést az egyetemes egyháza 
miniszterhez. 

Az egyetemes közgyűlés, a tanügyi bizottság véleménye alapján, fel-
terjesztést intéz a vall. és közokt. miniszterhez a tanítóknak a rekvirálás alól 
való teljes mentesítése iránt. 

77. (R.) A dunántúli kerület javasolja, hogy a fiúközépiskolák államsegélyezési 
módja törvényhozási intézkedéssel terjesztessék ki a leányközépiskolákra is. 

Az egyetemes közgyűlés hozzájárul a javaslathoz s felterjesztésben keresi 
meg az illetékes minisztériumot. 

78. (R.) A hősi halált halt tanárok és tanítókról több egyházmegyéből jelentések 
érkeztek a kerületi elnökségek útján. 

A jelentések további intézkedésig az egyetemes levéltárban őrzendők. 

79. (R.) A tiszai kerület aziránt fordul az egyetemes közgyűléshez, hogy a 
tanítók tekintet nélkül az iskolák jellegére, az 1893. év előtti évek beszámításával osz-
tassanak be a VIII—XI. fiz. osztályokba s nyugdíj tekintetében az állami tisztviselőkkel 
egyenlő elbánásban részesüljenek. 

Az egyetemes közgyűlés az indítványt magáévá tévén e tárgyban föl-
terjesztést intéz a miniszterhez. 

80. (R.) A bányai egyházkerület, a szarvasi tanítóképző intézet kezdményezésére 
kéri, hogy eszközölné ki az egyet, gyűlés a 46.447/909. sz. rendelettel kiadott szabályzat-
nak olyatén módosítását, hogy a felekezeti intézeteknél alkalmazott nevelők és nevelőnők 
javadalmazása az állami, hasonló minősítésű alkalmazottak fizetésével, államsegély útján 
egyenlő összegűvé egészíttessék ki. 

Az egyetemes közgyűlés ilyen értelmű fölterjesztést intéz a vall. és közokt. 
miniszterhez. 

81. (R.) A tanügyi bizottság a maga részéről is előterjeszti azt a többfelől 
hangoztatott kívánalmat, hogy az 1910. évi elemi iskolai tanterv megváltoztatandó volna, 
mert a mai nehéz háborús viszonyok közt úgyis keresztülvihetetlen, különösen a falusi 
osztatlan iskolákban. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy a mai kivételes állapotok közt 
a tantervtől való eltérést, a helyi viszonyokhoz képest megengedi, jelenben inkább 
csak a lényeghez való alkalmazkodást kívánja ; a tanterv revízióját csak a háború 
után fogja eszközölni. 

82. (R.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 53-ik pontjához jelenti 
a tanügyi bizottság, hogy a vallásoktatási albizottság tagjai a következők: 

a bányai kerületből : Kaczián János, Reif Pál, Wichmann Ede ; 
a dűnáninneni kerületből: Pröhle Henrik, Holch Ottó, Steltzer Lajos; 
a dunántúli kerületből: Ziermann Lajos, Hetvényi Lajos, Krug Lajos; 
a tiszai kerületből : Paulik János, Frenyó Lajos, Durszt Győző. 

Tudomásul szolgál. 

83. (R.) A tanügyi bizottság sürgősen szükségesnek tartja egy vallástanítási vezér-
könyv megírását. A pályadíj kitűzéséhez szükséges 6000 K-t a tanügyi bizottság elnöke 
némely előirányzott, de hosszabb idő óta igénybe nem vett összegekből kilátásba helyezte. 

Az egyetemes közgyűlés a maga részéről készséggel hozzájárul a vezér-
könyvpályázat meghirdetésének elrendeléséhez a azzal a tanügyi bizottság elnökét 
bízza meg. 

84. (R.) A vallásoktatási reform sikeres keresztülvitele érdekében a bizottság 
adatok gyűjtését tartaná szükségesnek. 

Az egyetemes közgyűlés az adatok gyűjtését ezennel elrendeli s annak 
keresztülvitelével a tanügyi bizottság elnökét bízza meg. 



174. 

85—87. 85. (R.) A bácsi egyházmegye külön „hittani tandíj" szedhetésének kimondását 
kérelmezi. A bányai kerület azt helyteleníti. A tanügyi bizottság szintén nem javasolja. 

Az egyetemes közgyűlés a külön vallástanítási tandíj szedhetését nem 
tartja helyesnek s így azt nem engedélyezi. 

86. A bányai egyházkerület arra a legkevésbbé sem méltányos miniszteri intézke-
désre hívja föl az egyetem figyelmét, hogy a fővárosi hitoktatók heti 16 óra után 180 K 
díjazást kapnak ugyan az államtól, az állami intézetekben, illetve főgimnáziumokban 
teljesített vallástanítási munkáért, ha azonban a 16 órából csak 2-t is polgári iskolában 
adnak, akkor a díjazás aránytalanul alászáll. Kéri a kerület annak a kieszközlését, hogy 
ha főgimnáziumi hitoktató alsóbbfokú intézetekben is tanít, azért díjazása 180 K marad-
hasson, ha a középiskolákban adott órái 16-ot tesznek ki. 

Az egyetemes közgyűlés ilyirányú fölterjesztést intéz a miniszterhez. 

87. (Sz.) Tárgyaltatott a zólyomi egyházmegyének a besztercebányai egyházból 
kiindulólag a szegény ev. egyetemi és főiskolai hallgatók segélyezése tárgyában fel-
terjesztett javaslata, mely szerint megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy tekintettel arra, 
hogy az. ág. hitv. evang. egyetemi és középiskolai hallgatóknak segélyezését és gyámolí-
tását úgy nemzeti, mint felekezeti kulturális szempontból nemcsak kívánatosnak, de egye-
nesen szükségesnek tartja; gondoskodjon: 

a) hogy a Luther-otthon megfelelő kibővítése által nagyobb befogadási képes-
séggel bírjon, 

b) hogy az ingyenes és kedvezményes helyek száma szaporittassék, 
c) hogy az itt el nem helyezhető ifjak szerény, de tisztességes és egészséges 

lakásokat kaphassanak, 
d) gondoskodjék országszerte eszközlendő gyűjtés megindításáról, melynek össze-

gyűlő összegéből a szegénysorsú evang. hallgatók pénzbeli segélyben részesüljenek, esetleg 
ruhával és lábbelivel láttassanak el, szervezzen e célból egy központi bizottságot, mely a 
gyűjtést rendezze, a befolyó összegeket átvegye és elosztásukról gondoskodjék, 

e) szervezzen mindazokon a helyeken, ahol a főiskolák vannak, albizottságokat, 
amelyek feladata legyen az ottani felső tanintézeteket hallgató ev. ifjak hasonló segélyezése, 

f ) hogy ezen mozgalmat 10 évi kötelezettséggel támogassák: 1. az egyetemes 
egyház évi 1000— kor.; 2. a négy kerület évi 500'— kor.; 3. a 39 egyházmegye évi 
100*— kor.; 4. a 657 egyház évi 20'— kor.; 5. az 522 leányegyház évi 10*— kor.; 
6. 709 lelkész s ugyanannyi felügyelő évi 10'— kor.; 7. 1592 tanár és tanító évi 5 kor. 
hozzájárulással. 

Ezen felterjesztéssel kapcsolatban Ivánka Pál a diáknyomor megszüntetése tárgyá-
ban szintén javaslatot terjeszt be, amelyben azon jelszóból indulva ki, hogy „amilyen az 
ifjúság, olyan lesz a jövő" és hangsúlyozva, hogy az államnak, az egyháznak és a magyar 
nemzeti társadalomnak önmaguk iránti kötelessége minden rendelkezésre álló eszközzel 
megszüntetni a már alig elviselhető diáknyomort, indítványozza: 

a) hogy a magyarhoni ág. hitv. evang. egyetemes egyház kérje és sürgesse a 
kormányt, hogy szüntesse meg a diáknyomort és minden rendelkezésre álló anyagi és 
erkölcsi erejének igénybevételével teremtse meg a szükséges anyagi eszközöket, ami a 
diáknyomor ezidőszerinti megszüntetésére szükséges, addig, míg az állam meg nem szün-
teti azt, 

b) válasszon egy 8 tagú deáksegélyző állandó országos bizottságot azon fel-
hatalmazással, hogy magát tetszés szerint kiegészíthesse, 

c) bízza meg a megválasztandó ág. hitv. ev. egyetemes diáksegítő országos 
állandó bizottságot a deáksegélyezési ügyekkel járó minden teendők elintézésével és saját 
ügyrendjének elkészítésével, 

d) keresse meg a testvér-egyházfelekezetek fennhatóságait, hogy ők is hasonló-
képen járjanak el és kölcsönösen támogassák egymást az egyházak és diáksegélyező 
szerveik. 

A jogügyi és tanügyi bizottságok javaslatainak meghallgatása után 
az egyetemes közgyűlés ezen, az evang. tanulóifjúság támogatására 

irányuló időszerű és nagyon is megszívelendő eszmét örömmel fogadja és annak 
keresztülvitelét és szervezését teljes odaadással vállalja, e célból már a jövő évi 
költségelőirányzatba a Luther-otthon részére több kedvezményes helyre szóló 
segélyt állít be és a zólyomi egyházmegye indítványához képest a 10 évre kért 
1000—1000 korona évi hozzájárulást megszavazza és azt egy összegben a jövő 
évi költségelőirányzatba beállítja. A javaslatba hozott anyagi támogatást a maga 
részéről is egyedül célravezetőnek tartja, ezért felhívja az összes kerületeket, 
egyházmegyéket, egyházakat, leányegyházakat, lelkészeket, tanárokat, tanítókat, 
felügyelőket és minden evangélikus egyházias jellemű egyént, hogy ezen moz-
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galmat viszonyaihoz képest anyagilag támogassák. Felkéri az üllőiúti házépítő 87—88. 
bizottságot, hogy ezen kérdéssel is behatóan foglalkozzon és felhatalmazza, hogy 
a Luther-otthon kibővítése iránt intézkedjen, esetleg annak áthelyezésére egy 
megfelelő épületet szerezzen. A javaslatba hozott deáksegélyező bizottság tagjaivá 
megválasztja dr. Raffay Sándor, báró Radvánszky Antal, Ivánka Pál, Földváry 
Elemér, Zsigmondy Dezső, Kaczián János, dr. Mágocsy-Dietz Sándor és ifj. 
Rosenauer Lajos urakat, felhatalmazza a bizottságot, hogy ezen evang. deák-
segélyező alapba begyülendő összegeket a legjobb belátása szerint kezelje, azok-
ból segélyeket már a f. tanévben kiadhasson, a saját ügykezelési rendjét meg-
állapítsa, magát, ha szükségesnek tartja, újabb tagokkal kiegészítse, elvárván 
tevékenységéről és intézkedéseiről szóló jelentését. Kimondja végül a közgyűlés, 
hogy a maga részéről is nemcsak az egyetemi hallgatóknak, hanem a más felső 
tanintézeteknek, mint kereskedelmi és ipariskolai tanintézetek tanulóinak segélye-
zését is szükségesnek tartja. 

A gyűlés harmadik napja. 

88 (Sz.) Olvastatott az egyetemes nyugdíjintézeti ügyvivőnek következő 

jelentése a magyarhoni evang. egyetemes egyház nyugdíjintézetének 
1917. évi állapotáról. 

1. Az 1917. évi zárszámadás szerint volt: 

Bevétel : 
Egyetemes egyház fenntartási járuléka K 415,000'— 
Bányai egyházkerülettől „ 35,472 43 
Dunáninneni „ „ 23,25279 
Dunántúli „ „ 26,746*67 
Tiszai „ ; . . „ 29,376*25 
Kamatokból „ 203,570-04 
Házbérjövedelemből . „ 13,65969 

Összesen: K 747,077-87 

Kiadás: 
Nyugdíjakra 
Tiszti illetményekre 
Posta, nyomda, útiköltség 
Illetékegyenérték 
Térítmény a pozsonyi e. theol. akadémiának 
Tőkésítésre 

Összesen 

K 438,379-19 
„ 5,040*— 
„ 2,349-76 
„ 2,914-59 
„ 28,660-12 
„ 269,734-21 
K 747,077-87 

Vagyon : 
Hadi kölcsönkötvényekben K 1.040,000 — 
Záloglevelekben „ 3.107,400 — 
Ingatlanban „ 365,604-16 
Tkp. betét „ 51,800-87 

Összesen: K 4.564,805-03 

2. Előírt járulékok a folyó 1918. évre. 
Egyetemes egyház fenntartási járuléka 
Bányai egyházkerület „ 
Dunáninneni „ „ 
Dunántúli ,, 
Tiszai 

Összesen 

K 415,000-— 
„ 42,240-41 
„ 24,278-47 
„ 26,013-50 
„ 29,791-97 
K 537,324-35 

3. Az előirányzat az egyetemes egyház költségvetésébe van beillesztve. 
4. A mult évi járulékok befizetésénél a dunáninneni és a dunántúli egyházkerü-

letekben nem maradt számbavehető hátralék, sőt a tiszai egyházkerületben is csak kisebb 
összeg; ellenben a bányai egyházkerületben a hátralék 7031 K 95 f., melynek majdnem 
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88. a fele (2979 65 K) a bácsi egyházmegyét terheli. Felkértem az illető esperes urakat, hogy 
a hátralékok behajtása céljából, a szabályrendelet 45. §-a értelmében intézkedni és azok 
szaporodásának gátat vetni szíveskedjenek. 

5. Az egyetemes egyházi kegydíjalap. 

Bevétel : 
Mult évi maradvány K 9,535 07 
Kamat „ 28505 
Közalap évi adománya . „ 12,000 — 

Összesen: K 21,820-12 

Kiadás : 
Kegydíjakra K 13,085'— 
Maradvány 1918-ra . „ 8,735 12 

Összesen: K 21,82012 

6. Háborús segélyekre fordított összegek. 
a) Az egyetemes egyházi tartalékalapból az 1917. évi 

költségvetés alapján K 10,000-— 
b) Ugyanabból a f. évi költségvetés szerint . . . . „ 15,000-— 
c) A m. é. egyetemes közgyűlés által a nyugdíjintézeti 

fenntartási járulékból átutalva „ 25,000'— 
d) Az egyet, pénzügyi bizottság által a hadigondozó 

hivataltól érkezett 210,000 koronából átutalva „ 10,000'— 
é) A hadigondozó hivatal f. é. 22001. sz. a. utalványozott „ 25,000 — 

Összesen: K 85,000'— 

Ez összeget az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság, az egyetemes közgyűléstől 
nyert megbízás alapján osztotta ki a nyugdíjas lelkészek, lelkészi özvegyek és a kegy-
díjasok között, még pedig három időközben, u. m. 1918. évi január, július és szeptem-
ber hónapokban. A kiosztásnál irányadónak vétetett első sorban a nem teljes lelkészi 
nyugdíjösszeg, az özvegyeknél pedig a gyermeknevelési gond. 

7. A nyugdíjasok állománya. 

Rendes nyugdíjas van 80 (meghalt 5), özvegy 124 (meghalt 4), félárva 91, 
szülőtlen árva 10. 

Átmeneti nyugdíjas 7, özvegy 81 (meghalt 2), félárva 19, szülőtlen árva 3. 
Kegydíjas van 3 lelkész, 44 özvegy (meghalt 5). 
Összesen 90 lelkész, 249 özvegy, 110 félárva, 13 szülőtlen árva. 

8. A nyugdíj intézeti bizottság kiegészítése. 

Néh. Beniczky Árpád elhunytával megüresedett egy bizottsági tag helye, melyre 
a szabályrendelet 49. §-a értelmében, a dunáninneni egyházkerületheli világiak sorából 
választandó az lij tag. 

9. A nyugdíjintézet mathematikai mérlegének revíziója. 

Mivel a nyugdíjintézet újjászervezése óta a folyó évvel 10 év telik le: ennél-
fogva a szabályrendelet 53. §-ának követelménye szerint, a mathematikai mérleg újból 
kiszámítandó s ehhez képest a szabályrendelet revideálandó. 

Tisztelettel javaslom tehát, hogy az egyetemes közgyűlés a revízió végrehajtását 
határozza el s annak keresztülvitelével bízza meg az egyetemes nyugdíjintézeti bizottságot, 
illetőleg az ügyvivőt oly utasítás mellett, hogy munkálatát, a nyugdíjintézeti bizottság 
véleményezése kapcsán terjessze be a jövő évi egyetemes közgyűléshez s annak készíté-
sénél vegye figyelembe, a kivihetőség határain belül mozogva, az egyházkerületek részéről 
időközben beérkezett óhajokat, különösen pedig az állami alkalmazottak nyugdíját szabá-
lyozó 1912. évi LXV. t.-c.-ben lefektetett irányelveket. 

Egyszersmind kérje fel az egyetemes közgyűlés a püspök és esperes urakat, 
hogy a nyugdíjintézeti ügyvivőt a mérleg kiszámításának alapjául szolgáló statisztikai 
adatok begyűjtésében támogatni szíveskedjenek. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és 
ügyvivőnek odaadó fáradozásáért köszönetet mond és a tett indítványokat elfogadja. 
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89. (Sz.) Olvastatott az egyetemes levéltári bizottság következő jelentése az 89—93. 
egyetemed levéltár 1918. évi állapotáról: 

1. Az egyetemes levéltár tetemesen gyarapodott annak folytán, hogy őméltósága 
báró Prónay Dezső egyet, felügyelő úr megszerezte a levéltár számára dr. Baltik Frigyes 
püspök úr könyv- és levéltárát, mely az eredeti jegyzék szerint 559 müvet foglalt magában 
659 kötetben, illetőleg füzetben, azonkívül 20 drb kéziratot. Ezekre nézve az egyetemes 
felügyelő úr úgy intézkedett, hogy a kéziratok és az egyháztört. vonatkozású művek az 
egyet, könyv- és levéltárban helyeztessenek el, az elméleti és gyakorlati theológiára vonat-
kozó müvek pedig letétképen a pozsonyi egyet, theologia akadémiának adassanak ki. Ezen 
intézkedés szerint 20 db kézirat és 96 db kötött és 187 db kötetlen könyv, illetőleg 
füzet a levéltárban elhelyeztetett, melyeknek rendezése és katalogizálása a legközelebbi 
jövő feladata lesz. Méltóztassék Őméltóságának ezen jelentékeny adományáért az egyet, 
gyűlés köszönetét nyilvánítani. 

2. Főtiszt. Geduly Henrik püspök beküldte Zuber Agostonné 1200 K-ás és Zuber 
Oszkár 1000 K-ás alapító levelét. 

3. Az egyet, főjegyző beküldte az 1916. és 1917. évi egyet, közgyűlési iratokat, 
81, illetve 98 darabot. Azonkívül 7 darab dunántúli alapítólevelet küldött be. (Vidos, 
Bélák, Kiss Elek, Misner, Czipott, Szalay F-né). 

4. Néhány egyházmegye jegyzőkönyvet küldött be és néhány iskolaértesítőt. 
5. Dr. Szelényi Ödön „A magy. ev. nevelés története" c. müvét küldte be. 
6 A levéltári katalógus 3. füzete 1836-ig terjedőleg elkészült s a revízió után 

jövő tavasszal nyomdába mehet. 
Budapesten, 1918 szeptember 6-án. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásúl veszi és köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, kik adományukkal és a beküldött müvekkel a köny- és levéltárt 
gyarapították. 
90. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 96. pontja kapcsán jelenti a pénzügyi bizott-

ság, hogy a Roth-Teleki Johanna-, Blankenstein- és Lissóvényi-ösztöndíjak az 1917/18. 
tanévre, szabályszerűen kiosztattak. Jelenti továbbá, hogy a jövő tanévben már a Szinovitz 
Lajos-féle alapítvány is felhasználható lesz. 

Tudomásul szolgál. 

91. (Sz.) A Hunfalvy alapítványi bizottság jelenti, hogy a nyert felhatalmazás 
alapján az 1918/19. tanévre átmenetileg két ösztöndíjra írta ki a pályázatot és az ösztön-
díjakat Kerner Frigyes soproni és Farkas Ferenc pozsonyi theológusnak juttatta, továbbá a 
rendelkezésre álló pénztárrnaradványból Bús János eperjesi volt theológusnak egy évre 
adta meg az ösztöndíjat. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

92. (Sz.) A váczi siketnéma-intézet vallástanítója, Sommer Gyula lelkész jelenti, 
hogy a lefolyt 1917—18. tanévben az intézetben összesen 16 növendékünk volt, mégpedig 
11 fiú és 5 leány. Ezek közül volt 2 magánalapítványon, 7 országos alapítványon, 6 
segélyezett bejáró és 1 saját költségen. 

Tudomásul szolgál. 

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

1. Gondnok által bemutatott -/.ide csatolt 1917. évi zárszámadás szerint az ala-
pítványi tőke 

1916. év végén volt . . . 251,994 kor. 08 fill. 
1917. évi apadás volt . . . 981 „ 93 „ 
s így 1917. év végén kitett . 251,012 kor. 15 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 joghallgató, cs. és kir. zászlósnak, ifj. Hrabovszky István 
végzett joghallgató egyéves önkéntesnek, Hrabovszky László és Dezső, a soproni ev. fő-
gimnázium VII-ik, illetve III-ik osztályú tanulóinak, Radnóti Géza egyéves tüzérönkéntesnek, 
Radnóti József és István a kolozsvári r. kath. főgimnázium V-ik és VII-ik osztályú tanulók-
nak, Zsigmond Aladár és Etele a pápai ref. főgimnázium IV-ik osztályú tanulóknak, végül 
Brunner Ferenc a pápai ref. főgimnázium Ví-ik osztályú tanulónak, miután bizonyítványaik 
az alapítványi szabályoknak megfeleltek, az 1200 korona, illetve 1000 és 600 koronára 
felemelt ösztöndíjakat kiadtuk. 

4 * 
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93—98. 3. Dr. Zsigmond Elek hadbavonult ezredorvos kérvényére, tekintettel súlyos anyagi 
és családi körülményeire Aladár és Etele fiai részére az elmúlt 1917—18. tanévre 200— 
200 korona rendkívüli segélyt engedélyeztünk. 

Budapest, 1918 szeptember hó 10-én. 
Tudomásul szolgál. 

94. (B.) A püspökök által beterjesztett jelentések szerint az 1917/18. közigazga-
tási évben lelkészi vizsgát tettek és felavattattak a következő végzett theológusok: 

1. A bányai egyházkerületben : Abaffy Gyula, Bakay Zoltán, Binder Lajos, Bohland 
Frigyes, Kiss Kálmán, Kvasz István, Magócs Károly, Müller Keresztély, Péter Károly, 
Rapos Mihály, Schön Péter, Szeberényi Zoltán, Valent Márton. 

2. A dunáninneni egyházkerületben: Dörnhöfer Gusztáv, Fenyvek Pál, Harman 
János, Kolényi Gusztáv, Laciak Mihály, Lombos Ádám János, Szabó Pál, Szende Pál, 
Sztolár Miklós, Sztruhárik György, Szutorisz Károly. 

3. A dunántúli egyházkerületben: Fadgyas Aladár, Gaudi László, Sóstarecz 
Ferenc, Weisz Vilmos. 

4. A tiszai egyházkerületben: Bús János, Késmárszky Lajos, Németh Péter Pál, 
Pogány Gusztáv, Popp Fülöp, Zomán Zoltán. 

95. (Sz.) A magyarhoni evang. egyetemes lelkészegyesület nevében az egyesület 
elnöke Paulik János lelkész beterjeszti az egyetemes közgyűlésből azon indítványt, hogy 
a XV.. Benedek pápa által kihirdetett új kánonjogi codex, különösen az abban a házasság 
tekintetében foglalt intézkedések ellen, melyek szerint a róm. kath. egyház a nem kath. 
pap előtt kötött vegyes és a kizárólag polgári házasságokat érvénytelennek tekinti és ezzel 
felkavarja az ország vallási békéjét, sérti a házasságra lépők lelkiismeretét, de elsősorban 
az állami szuverénitás elvét, — óvás emeltessék és egyet. ev. egyházunk részéről tiltakozás 
fejeztessék ki. 

Az egyetemes közgyűlés sajnálattal állapítja meg, hogy a nemzeti vesze-
delem súlyos napjaiban, midőn az összeforradásra legnagyobb szükség van, a 
róm. kath. pápa által 1918 máj. 19-én életbeléptetett codex juris canonici 
házasságjogi kánonjaival felkavarja az ország vallási békéjét, jogtalan kényszert 
gyakorol a lelkiismeretre és sérti a magyar törvényhozás szuverénitását, — midőn 
pedig ez ellen óvást emel és ezen codex gyakorlatbavétele ellen tiltakozik, ennek 
megakadályozása és az ország államréndjének feltétlen érvényesítése iránt fel-
iratot intéz az országgyűléshez és a m. kir. kormányhoz. 

96. Ugyancsak a m. ev. egy. lelkészegyesület azon kérelmet terjeszti be, hogy 
az egyetemes egyházi központi iroda kifejlesztessék és abba okleveles lelkész is alkalmaz-
tassák. Ennek kapcsán bejelenti egy. főjegyző, hogy ezen kérdéssel a pénzügyi bizottság is 
foglalkozott, de a jelen időpontot, már a szükséges fedezet hiányából is, nem tartotta 
alkalmasnak a központi iroda kibővítésére. 

Az egyetemes közgyűlés — a pénzügyi bizottság javaslata nyomán — 
felkéri egyetemes főjegyzőt, hogy a központi irodai teendőket az eddigi formában 
még egy évig lássa el, egyben felhatalmazza az egy. egyház elnökségét, hogy a 
pénzügyi bizottsággal karöltve a központi iroda kifejlesztését és szervezését az 
év folyamán, mihelyst arra fedezetet talál, vegye foganatba vagy legalább is 
készítse elő. Egyszersmind az egy. közgyűlés egy. vil. főjegyzőnek buzgó mun-
kásságáért köszönetét fejezi ki és az őt méltatlanul ért támadásokkal szemben 
bizalmáról biztosítja. 

97. (Sz.) A magyarhoni e. e. e. gyámintézet beterjeszti következő jelentését: 
Az egyetemes gyámintézet f. hó 11-én tartotta meg évi rendes közgyűlését. 

A gyámintézeti munka eredménye általában jóval túlhaladja a százezer koronát. A központi 
pénztár bevétele 80,281 K 32 fill. volt. Az egyetemes gyámintézet kiosztott 37,299 K 19 
fillért. A központi vagyon 570,02397 fillérre emelkedett. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

98. (Sz.) Olvastatott a Zpevnik-bizottság jelentése az 1917. évi működéséről: 

Az alap bevétele volt 8246 kor. 70 fill. 
Kiadása 8198 „ 65 „ 
Pénztári maradvány 1917 dec. 31-én 48 kor. 05 fill. 

A vagyon 1917. végén 28,394 kor. 91 fill., az év folyamán növekedett 372 kor. 
27 fillérrel; azonkívül az évi jövedelemből 400 kor. a tartalékalaphoz csatoltatott. 
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A vagyon elhelyezve volt: A Körmöcbányái Népbanknál 3V2%>-os kamat mellett, 98—99. 
folyószámlán 172 kor. 55 fill., a Nyíregyházi Általános Hitelintézetnél (5°/°) 5049 kor. 
10 fill., magyar földteherm. kötvényekben (4%) 3600 kor., magyar koronajáradéki kötvé-
nyekben (4%) 11,525 kor. 21 fill, hadikölcsönben (5Va és 6%) 8000 kor. = 28,346 kor. 
86 fill.; hozzá a pénztári maradványt 48 kor. 05 = 28,394 kor. 91 fill. A folyó év folyamán 
a VIII. hadikölcsönre ismét 3000 koronát jegyeztünk. 

A tartalékalap állománya (könyvek kiadására) 1917 dec. 31-én 2523 kor. 58 fill. 
Ez tavalyhoz képest Luther Életének VI. kiadása folytán, mely 1567 kor. 70 fillérbe került, 
792 kor. 45 fillérrel csökkent, mit azonban az egyetemes egyház megtérített, amit ezennel 
hálás köszönettel nyugtázunk. Kapott azonkívül a bizottság a dunáninneni kerülettől 
300 kor. segélyt. A bizottság egész vagyona 30,918 kor. 49 fill. 

A számadást a két számvizsgáló Terray Gyula és az elhalálozott Frenyo Gyula 
helyett Kiss István esperesek felülvizsgálták s helyesnek találták; az értékeket a Körmöc-
bányán megalakított rovancsoló-bizottság rovancsolta s helyesen kezeiteknek találta. Az 
értékek a Körmöcbányái Népbanknál a folyószámla fedezetéül vannak elhelyezve. 

Szétküldetett ingyen egyházaknak, tábori lelkészeknek, kórházaknak, theol. 
Otthonnak 1039 könyv és füzet 233 kor. 80 fill, értékben; azonkívül hozzájárulni vélt 
a bizottság a reformáció 400 éves fordulójának méltó megünnepléséhez 650 p. Luther, 
300 p. Melanchton Életének és 600 p. Ágostai Hitvallásnak egyházaknak ingyen való 
szétküldésével, ami 1272 kor. 40 fillért képviselt, de erre az egyet, egyház részéről a 
fentemlített segélyt kapta. 

Az Agenda teljesen elfogyott s azt a jelen drágaságban nem is lehet újra kiadni. 
Elfogyott Melanchton Élete is. 

Könyvkészletünk általában nagyon megcsökkent s imakönyvek és Újszövetségek 
nehezen szerezhetők. Zpevnik van bőven s néhány példány Tranoscius is s ezek, főképpen 
a Zpevnik, az ismeretes feltételek mellett a pénztárosnál kaphatók. 

így igyekszünk szerény eszközeink mellett Isten országát szolgálni. 
A jelentés tudomásul szolgál. 

99. (Sz.) Olvastatott a Luther-Társaság jelentése a társaság 1916/17. évi műkö-
déséről, valamint az 1918 szept. 11-én tartott közgyűlésben megejtett tisztújításról. 

A Luther-Társaságnak az 1916. évben 1769 tagja volt. Tokevagyona 65,486 kor. 
09 fillér. — Bevétele a társasági számlán 25,528 kor. 99 fillér ; a tankönyvvállalati számlán 
14,500 kor., összesen 40,028 kor. 99 fill. — Kiadása a társasági számlán 21,211 kor. 82 fillér; 
a tankönyvvállalati számlán 25,094 kor., összesen 46,305 kor. 82 fill. Háborús kiadványokból 
szétosztott ingyen 53,811 példány imakönyvet, népiratot s egyéb olvasmányt 14,840 kor. értékben. 
Tagilletményül adta az Ösvényt. Minden lelkészi hivatalnak járt ingyen a Belmisszió. 

Az 1917. évben a bevétel volt a társasági számlán 18,783 kor. 66 fill., a tan-
könyvvállalati számlán 16,223 kor. 95 fill., tehát összesen 35,007 kor. 61 fill — Kiadás 
a társasági számlán 16,198 kor. 60 fill., a tankönyvvállalati számlán 10,017 kor. 76 fill., 
tehát összesen 26,216 kor. 36 fill. 

A tankönyvvállalatba befektetett a társaság 57,595 kor 83 fillért. Ebből törlesztett 
1917. év végéig 35,723 kor. 95 fillért. Maradt még törlesztendő 21,871 kor. 88 fillér. 
Ezen 21,871 kor. 88 fillérnyi tőkebefektetéssel szemben a tankönyvek minimális értéke 
volt 1917. év végén 69,537 korona. 

Az ifjúsági könyvtártípus vállalatnál a társaságnak 6495 kor. tiszta nyeresége 
volt, anélkül, hogy csak egy fillér tőkét is befektetett volna. 

A jubiláris esztendőben 1917 november 7-én rendezett a főtitkár egy orgona-
hangversenyt, mely 1715 kor. tiszta jövedelmet hozott. 

Az 1917. évi november 6-án összehívott közgyűlést egyes tagok alapszabály-
sértései .és személyeskedése miatt az elnöklő alelnök távozásával megszüntette; az ott 
hozott határozatokat pedig dr. Kayser és társainak panaszbeadványa folytán Budapest 
székesfőváros tanácsa 10,878/1918—XIV. számú véghatározaíával érvényteleneknek kijelen-
tette. A fővárosi tanács véghatározatát három rendbeli felebbezés folytán a belügyminiszter 
felülvizsgálván, azt indokainál fogva helybenhagyta. Ennek következtében az elnökség 
újból összehívta a XXXII. közgyűlést 1918 jun. 29-ére, amelyen az 1917. évi november 
6-án összehívott közgyűlés tárgysorozata letárgyaltatok. A tiszújítást megejtette a társaság 
az 1918 szeptember 11-én tartott rendkívüli közgyűlésen, amelyen a következő tisztikar 
megválasztatott : Elnök br. Radvánszky Albert, ügyvezető elnök Kapi Béla, alelnökök Ostffy 
Lajos és Kovács Andor, főtitkár dr. Varsányi Mátyás, titkár Marcsek János, ügyész 
dr. Vetsey Aladár. 

A választás ellen Szimonidesz Lajos felebbezést jelentett be. 
Amidőn a Luther-Társaság vezetősége a fentieket jelenti, egyben tisztelettel kéri 

az egyetemes közgyűlést, méltóztatnának hozzájárulni a tankönyveknek 50%-kal való 
felemeléséhez, Indokolttá teszi a tankönyvek felemelését a háborús drágaság. 
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99—102. A jelentés felolvasása után Szinionidesz Lajos bejelenti, hogy felebbezésétől eláll. 
i Az egyetemes közgyűlés a társulati jelentést tudomásul veszi, úgyszintén 

Szimonidesz Lajos bejelentését és azon reményének ad kifejezést, hogy a társulat 
most már békésen folytathatja áldásos irodalmi működését. A tankönyvek árának 
50°/o-kal való felemeléséhez átmenetileg, amig a könyvek fűzése és kötése több 
költséget okoz, hozzájárul. 

100. (Sz.) Olvastatott a magyarhoni evang. egyetemes egyház tulajdonát képező 
Üllői-úti és Szentkirályi-utcai épületek kezelésével megbízott dr. Scholtz Oszkár jelentése. 

I. Az 1917. évi egyet, közgyűléstől kért és 105. jkvi pont alatt meg is adott fel-
hatalmazás alapján intézkedtem a lakások és üzletek utáni bérösszegeknek az 1918. évi 
május, illetve augusztus havától hatályossá vált felemelése iránt. 

Intézkedésem folytán, melyek a lakásoknál csupán 10° o - o s béremelésre szorít-
kozhattak s az ezzel szemben átlag 26%-kal emelt üzletbéreknél is elsősorban csak az 
üzlethelyiségek bérének egymással való aránybahozatalára irányulhattak, — a bérösszegek 
az 1918. évi augusztus 1-én 

1. az Üllői-út 24. sz. háznál 854'— koronával 
2. a Szentkirályi-utca 51. sz. háznál 428*— „ 
3. az ugyanezen házban levő Neber-féle üzletnek a 

Luther-társaságot illető bérénél 62'50 „ 
összesen 1344-50 K 

haladták meg a mult évben ugyancsak aug. 1-én esedékessé vált negyedévi bérösszeget; 
— s így a béremelés ez idő szerint évi 5378 kor. bérszaporulatnak felel meg. 

A lakbérek egyébként rendesen befolytak s folyó évi aug. 1-től kezdve a hadba-
vonult Héber Kálmán és Popper Lajos üzletbérlőknek még a gondnokságom előtti időből 
származó hátralékai is törlesztetnek. 

A kiadások tekintetében most is lehetőleg csak a legszükségesebb tatarozásokra 
s javításokra szorítkoztam. 

II. Jelentem továbbá azt, hogy a Szentkirályi-u. 51. sz. ház II. ern. 8 sz. alatti 
s a lakó (dr. Entz Béla egyetemi tanár) elköltözése folytán megürült lakásnak javamra 
történt hatósági igénybevétele kapcsán a nevezett laltírálíaL, még néhai elődöm engedé-
lyével a lakásba beállított ingóságok közül — melyeket a lakó az előbbi állapot helyre-

állításának kötelezettségével szabadon elvihetett — egyes berendezési tárgyakat a ház-
tulajdonos részére — a közgyűlés jóváhagyásától feltételezetten — 2500 koronáért átvettem. 

Az ingóságok egy teljesen modern, szolid kivitelű, gázfűtéssel kapcsolatos fürdő-
berendezésből, a hozzátartozó gázvezetékből, radiatorból, végül egy nagyobb méretű, két 
szobát fűtő s alig használt Hardtmuth-féle kandallószerü kályhából állanak; s minthogy 
azoknak átvételi ára még a jelenlegi rendkívüli viszonyoktól eltekintve is — alacsonynak 
mondható, — a 2500 koronának kiadásba helyezését engedélyeztetni kérem. 

Megjegyzem, hogy ebből az összegből közel 500 korona a lakáshoz tartozó, 
padláson heverő s feleslegessé váló régi fürdőberendezési tárgyaknak s kályháknak érté-
kesítéséből meg fog térülni. A fennmaradó 2000 korona beruházásra való tekintettel pedig 
a jelenleg évi 2570 koronát kitevő lakásbért a beruházási összeg 6% kamatának megfelelő 
120 koronával 2650 koronára emelném fel. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a javasolt beszerzést 
engedélyezi azzal, hogy az eladható tárgyakból befolyó összeg betudásával a 
beruházás legfeljebb 2000 koronáig terjedhet, a netáni többletköltséget dr. Scholtz 
Oszkárnak, mint bérlőnek, a sajátjából keli fedeznie. 

101. (Sz.) Az iillőiúti ház átépítése kérdésében kiküldött bizottság bejelenti, hogy 
a háborús viszonyok folytán az idén sem foglalkozhatott az üggyel. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi és a bizottság 
megbízatását megújítja. 

102. (Sz.) Beterjesztetett az ág. h. ev. lelkészek fiait segélyző egyesületnek követ-
kező jelentése az egyesület 1917. évi működéséről. 

Mély tisztelettel alólírottak a „Magyarországi ág. hitv. ev. lelkészek tanuló fiait 
segélyző intézet" 1917. évi állapotáról szóló jelentésünket beterjesztve megemlítjük, hogy 
intézetünk életében semmiféle oly körülmény elő nem állott, amely azt a rendes kerék-
vágásból kizökkentette, vagy működésében akadályozta volna. 

Farkas Géza és Bognár Endre lemondott ig. bizottsági tagok helyére a mult évi 
közgyűlés Biszkup Béla és Isó Vince tagokat választotta meg. 

Segélyben 17 lelkész tanuló fia részesült összesen 1060 K összegben. 
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Tagjainknak összes száma ez idő szerint 170; ebből alapító tag 67, rendes tag 102-104. 
103. Alapító tag lett Szimonidesz Lajos nagybörzsönyi lelkész; a rendes tagok száma is 
8-cal szaporodott az év folyamán. 

Az 1917-ik évi számadásunkat a következő eredménnyel zártuk le: 

Bevétel 29442-98 K 
Kiadás . . . . . . . 1381-95 „ 

Maradvány 28061 '03 K 

Tiszta vagyon 29573-58 K, mely összeg 1916-hoz képest 1856*06 K gyarapodást 
mutat. Hadikölcsönben 6200 K van elhelyezve. 

A jelentés tudomásul szolgál, egyúttal köszönetet mond az egyetemes 
közgyűlés egyetemes felügyelő urnák az egyesületnek juttatott 5000 kor. adományért. 

103. (Sz.) Beterjesztetett a magyarhoni ág. hitv. ev. missziói egyesület következő 
évi jelentése: 

Mivel közgyűlés ez idén sem volt tartható, az egyesület ügyeit az alapszabályok 
értelmében ez idén is a misszió-tanács végezte. Az évi bevétel 5097 K 06 f, az egyesületi 
vagyon 11.144 K 27 f; azonkívül pedig 8286 K 03 f-t kezel az egyesület átmenetileg, 
mint a Lipcsei Missziót illető összeget. Ezen misszió közgyűlésén ez idén Pröhle Henrik 
pozsonyi alesperes képviselte egyesületünket, míg dr. Paul lipcsei misszióigazgató a felső-
lövői szünidei theológiai tanfolyammal kapcsolatban egyesületünk felkérésére több gyüle-
kezetünkben is tartott missziói előadásokat. Az egyesület világi elnöke Steltzer Endre 
9 évi hü munkásság után leköszönt; helyét a legközelebbi közgyűlés fogja betölteni. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

104. (Sz.) Beterjesztetett a Luther Otthon felügyelő bizottságának következő 
jelentése : 

A negyedik háborús esztendő súlyát, mint majdnem minden polgára és intéz-
ménye az országnak, a mi intézetünk is érezte. 

A közerkölcs romlása, a minden téren fokozódó drágaság egyaránt felénk irányí-
totta a fiaikért aggódó szülők szemeit s az Otthon gondos felügyeletétől és mindenre 
kiterjedő buzgalmától várta egyrészt az anyagiakban való előnyöket, másrészt a mentsvárat, 
mely megóvja az ifjúságot a világháború szülte káros befolyásoktól. 

Minden erőnk és igyekezetünk latbavetésével sikerült is ifjainkat jó — és a 
viszonyokhoz mérten teljesen kielégítő — élelemmel ellátni, de már az erkölcsök meg-
lazulása, melynek bomlasztó processzusa a középiskolákban kezdte ki az ifjak lelkületét, 
az intézetben is oly gyümölcsöket érlelt, melyek az igazgatónak nehéz gondokat okoztak 
és a mi közbelépésünket is szükségessé tette. 

Magyarázata ennek a középiskolák értesítőiben található, melyek kevés kivétellel 
telve vannak panasszal a jelent és aggodalommal a jövőt illetőleg. 

„A szorgalom megcsappant, az erkölcsök meglazultak; a tanuló ifjúságban fogy 
a kötelességérzet, növekszik a féktelenkedésre való hajlam" — így ír egy fővárosi gimná-
zium tanári kara tanítványairól és — sajnos — ez nem elszigetelt jelenség, de többé-
kevésbbé mindenütt így van az országban. 

Az ily szellemben felnőtt ifjak az egyetemi élettel járó nagyobb szabadságot sem 
használják máskép ; az internátusi szabályok egyes intézkedéseit nyűgnek, másokat magukra 
megalázónak tartják s ezek alól magukat minden áron kivonni akarják, sőt ebbeli igye-
kezetükben nyilt engedetlenségtől sem riadnak vissza. 

Ilyen jelenségekkel küzdött az intézet igazgatósága a mult tanévben; ismételten 
foglalkozott velük az alulírott bizottság; végül is elhatározta a házi és fegyelmi rend 
átdolgozását és ebben az igazgató fegyelmi hatalmának tágabb teret fog nyitni. 

Az elmúlt tanévben volt az Otthonnak fennállása óta legtöbb lakója; a tanul-
mányi szabadságra jövő katonák ez év március 1-től augusztus végéig megtöltötték az 
összes férőhelyeket, sőt sokan közülük még most is itt vannak vizsgázás céljából. 

Összesen 88 lakója volt az Otthonnak az 1917/1918 tanévben — 36 polgári és 
52 katona. 

A most kezdődő tanévre is eddig nem tapasztalt számban érkeztek felvételi folya-
modványok: ezideig 82. A beiratások az egyetemeken a jövő tanévre csak e hó 16-án 
kezdődnek, tapasztalat szerint pedig igen sokan fognak még folyamodni a beiratások idejé-
ben olyanok, kiknek intézetünk létezéséről eddig tudomásuk nem volt. 
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108. Az 1918/19. tanévre felvétetett 47 pályázó; 46 ág. hitv. evangeükus és 1 refor-
mátus vallású : utóbbi már a mult tanévben is az Otthon lakója volt. 

Ezek közül: orvostanhallgató 17, műegyetemi hallgató 11, joghallgató 5, bölcsé-
szettan-hallgató 3, kereskedelmi akadémikus 5, keleti kereskedelmi akadémikus 1, állat-
orvosi főiskola hallgató 2, gyógyszerész 1, rajztanárjelölt 1, gimnazista (7. oszt.) 1. 

Ezekből 7 katona, kik a f. é. december végéig tartó tanulmányi szabadságot 
élvezik. Közülük 3 már a megelőző háromhavi tanfolyam alatt is az intézetben lakott és 
2 a háború előtt is az Otthon lakója volt. 

Első évben lakója az Otthonnak 26, második évben 14 és harmadik évben 7. 
Az egyetemes egyház 3 kedvezményes helyét néhai Kovácsi Gyula sóskúti lelkész 

István nevü, néhai Rusz János vámosi ev. lelkész Tivadar nevü és Neumann Pál zólyom-
szászfalvi tanító Pál nevü fia, a bányai egyházkerület 2 kedvezményes helyét Bakay Péter 
főesperes Jenő nevü és Udvardy Sándor szarvasi főgimn. tanár hasonnevű fia nyerték el. 

Bemutatjuk zárszámadásunkat az 1918. évről és az 1919. évre szóló költségelő-
irányzatot, mely bár 1115 korona fölösleget mutat, de az 1918 év végéig felvett katona-
hallgatók távozásával és az esetleges besorozások révén beálló hiányt a nagyméltóságú 
Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Minisztériumhoz intézendő kérvényünkre várható állam-
segélyből reméljük fedezhetni. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az 1917. évre 
szóló számadást jóváhagyja, a kezelőknek a szokásos fenntartással a felmentvényt 
megadja, az 1918. évi költségelőirányzatot megállapítja és az utalványozási jogot 
a költségelőirányzat keretében a Luther-otthon-bizottság elnökségének megadja; 
végül elhatározza, hogy az adni szokott segélynek az 1919. évre való folyósítása 
és felemelése iránt ismét felterjesztést intéz a vall. és közokt. miniszterhez. 

105. (Sz.) Az új egyetemes agenda tekintetében bejelenti dr. Baltik Frigyes 
püspök, hogy a magyar agenda anyaga Gyurátz Ferenc nyug. püspök szerkesztése alatt 
már együtt van és a f. év végéig két kötetre terjedő tartalommal sajtó alá lesz adható, 
de a jelen nehéz kiadási viszonyok miatt a kinyomatása későbbre volna hagyandó, miután 
egyelőre a használatban levő agendák a szükségletet fedezik. A német agenda kinyoma-
tására egyelőre nincs szükség, mert a német irodalom fedezi a jelenlegi szükségletet. 

A jelentés helyeslőleg tudomásul szolgál. 

106. (Sz.) Ezzel kapcsolatban olvastatik a Zpevnik-bizottságnak kérelme, hogy a 
birtokában levő tót nyelvű agenda újabb kiadásáról az egyházegyetem gondoskodjék, 
amely célra 1000 kor.-val hajlandó az egyházegyetemet támogatni azzal, hogy ezen 
összegnek megfelelő példány szegény theologusok és egyházak részére ingyen engedtessék 
át a bizottságnak. 

Az egyetemes közgyűlés az ajánlatot nem fogadja el, azonban felkéri 
a Zpevnik-bizottságot, hogy nyomassa ki saját maga az új tót nyelvű agendát, 
mert ép ez képezi a bizottság hivatását és a nyomatással járó költségeket a 
tőkéjéből minden nehézség nélkül előlegezheti, miután az a könyvek eladásából 
ismét megtérül. 

107. (Sz.) Olvastatott a Selmecbányái liceumi főgimnázium Kormányzó Testületének 
jelentése az 1917/18. tanévről. 

1. A kerületi gyűlés megadván az engedélyt, a Kormányzó Testület eladta a 
békéscsabai Breznyik-birtokot. Befolyt a földekért 400,000 kor., a házakért és fákért 
45,188 kor. Törlesztetvén az eladásból származó és a még Breznyik János idejéből fenn-
maradt tartozás, a megmaradt 423,000 koronát a Kormányzó Testület ezután mint Breznyik-
birtoktőkét fogja kezelni. A tőkéből 360,000 koronát hadikölcsönbe fektetett. 

2. Kénytelen volt az élelmezői díjat 1918 február 1-től havi 46 kor., a tandíjat 
pedig 1918 szept. 1-étől évi 72 koronára emelni. 

Az egyetemes gyűlés a jelentést tudomásul veszi, de újból utasítja a 
kormányzó testületet, hogy jelentését legalább két héttel a közgyűlés előtt 
terjessze fel. 

108. (Sz.) Olvastatott a számvizsgálóbizottság jelentése, mely szerint az egyetemes 
egyház 1917. évi pénztári számadása, valamint az ezekből a számvevőszék által összeállított 
kimutatások összehasonlíttatván, utóbbiak teljesen megegyezőnek találtatván; továbbá 
jelenti a bizottság, hogy az egyetemes pénztár által a fenti évekről vezetett zárszámadásokat 
tételről tételre megvizsgálta, az értékpapirállományt a magyar földhitelintézet kimutatá-
sával összehasonlította, azokat rendben találta és az eredményt az alábbi kimutatásban 
állapította meg: 
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202,200 kor.—fill. 
/ 

Az egyetemes evang. egyház 1917. évi zárszámadása 
a) Közigazgatási számla. 

Bevétel: 
Mult évi maradvány (államsegélyből 1917-re) 
Államsegélyből í908-ra 
Államsegély, lelkészek továbbmenő segé 

lyezésére 
Államsegély, lelkészek háborús segélye-

zésére 
Államsegély, theol. tanárok háborús segé-

lyezésére 
Államsegély, háborúkárosult lelkészek segé 

lyezésére 
A kerületek rendkívüli államsegélyéből 
„ „ járulékai a theol. akad. részére 
Kamatjövedelem 
Alapítványok kezelési .járulékaiból . . 
Üllői-úti 24. sz. ház jövedelmeiből 
Báró Prónay Dezső egyet, felügyelő úr 

adománya 
Vegyesekből 

1 0 8 , 

202,200 » 

172,010 71 50 

-200,000 11 — 

11,286 » — 

35,000 11 

37,616 11 
— 

24,290 11 
— 

15,639 11 06 
2,121 11 11 
2,682 » 83 

4,128 11 50 
296 11 39 909,470 kor. 39 fill. 

13,833 kor. 60fill. 
Kiadás : 

Egyetemes tisztviselők díjazása . . . 
Lelkészek korpótlékszerü segélyezése . 
Rendes évi segélyekre 
Rendkívüli segélyekre 
Egyet. egyh. elnök útiátalánya . . . 
Útiköltség és napidíjak 
Az Üllői-úti hiv. helyiségek fűtése és vilá-

gítása 
Nyomtatványok » 
Illeték-egyenérték 
Vegyesekre . 
A pozsonyi theol. akad. alap jöved. kiegé-

szítése 
Átmeneti nyugdíjasok segélyezésére kegydíj-

alapnak 
Lelkészsegélyezési alapnak . . . . 
A pozsonyi theol. akad. fenntartási járuléka 

az orsz. tanári nyugdíjalapnak 
Fenntartva : Államsegélyből 1918-ra . 
Mutatkozik a tartalékalapból fedezett túl-

kiadás 

b) Alapok és alapítványok. 

Az egyetemes egyház szabad rendelkezési tőkéi: 
Saját tőkevagyona 89,303 kor. 58 fill. 
Tartalékalapja 80,497 „ 38 „ 
Bauhofer György-alapítvány 302 „ 62 „ 

Átmeneti jellegű tőkék: 

Közigazgatási számla (1918. évi költségre) 202,200 kor. — fill. 
Egyetemes közalap (1917. évi jövedelme) 
Egyetemes adóalap: 

1918. évi segélyekre 460,000'— K 
Tartalék . . . . 460,000'— „ 

Egyetemes adóalap tartalékalapja (1918. évi 
segélyekre) 

Theol. tanárok fizetéskiegészítési tartaléka 
Gr. Teleky-Róth Johanna alap. maradványa 

187,010 » 50 jji 
134,075 }•> 32 11 

282,286 11 
— 

11 

1,000 11 
— 

» 
5,526 11 98 » 

1,343 11 56 n 

3,035 11 53 n 

387 11 69 » 
2,893 » — V 

735 11 35 » 

10,000 11 n 

70,000 n — n 

34,789 n 42 n 

202,200 11 — il 949,116 kor. 95 fill. 

39,646 kor. 56 fill. 

170,103 kor. 58 fill. 

129,628 „ 80 

920,000 

74,903 
49,541 

123 

26 
76 
86 1.376,397 kor. 68 fill. 

5 
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-109. 3. Ösztöndíj-alapítványok : 
Gróf Teleky-Róth Johanna-alap. . . . 91,146 kor .30 fill. 

tartalékja 335 „ 50 „ 
Szinovitz Lajos-alapítvány 208,606 „ 66 „ 
Lissovényi László-alapitvány 4,795 „ 27 „ 

Gróf Blanckenstein György-alapítvány . . 18,053 „ 12 „ 
Hunfalvy Pálné-alapítvány 106,289 „ 17 „ 
Hrabovszky Zsigmond-alapítvány . . . 249,200 „ » 

4. Egyetemes nyugdíjintézet tőkéje . . 
5. Kegydíjalap 
6. Egyetemes közalap 
7. A pozsonyi theol. akadémia tőkéje 
8. Zelenay Gedeon-alapítvány (a pozsonyi 

theolog. akadémia javára) . . . 
9. Eöry Sándor-alapítvány (a Luther-Otthon 

javára 
10. Haubner Máté alapítványa (gyámintézeti 

és árvasegélyezés) 
11. Dr. Weszter Lajos-alapítvány . . . 
12. Lelkészsegélyző alap 
13. Lelkész-árvaalap 
14. Jubiláris szeretetház-alap 
15. Br. Prónay Dezső szeretetház alapítványa 
16. Ezredéves pályamü-alap 
17. Brassói magyar egyház letétje . . . 

678,426 kor. 01 fill 

4.564,805 n 03 ft 
18,735 n 12 ft 

470,217 » 67 ff 
77,480 » 39 ff 

24,495 » 14 » 

101,054 » 05 » 

40,115 » ' 07 ff 
56,663 » 89 ff 

190,051 » 12 ft 
29 » 99 n 

191,128 » 61 » 
10,033 r> 33 » 
6,386 » 33 ff 

610 M 89 » 

A tőkék összege . 7.976,733 kor. 91 fill. 

c) A tőkék elhelyezése. 

5.863,450 kor. — fill. 
1.359,869 „ 10 „ 

656,613 „ 49 „ 
32,000 „ - „ 
60,696 „ 82 „ 

4,104 , 50 „ 
A vagyon összege . 7.976,733 kor. 91 fill. 

Budapest, 1917 december 31-én. 

Az egyetemes közgyűlés a számvizsgálóbizottság ezen jelentése alapján 
az 1917. évre szóló számadást és kimutatást tudomásul veszi, Bendl Henrik 
egyetemes pénztárost, dr. Zsigmondy Jenő egyet, főellenőrt és Szelényi Gyula 
ellenőrt az 1917. évről vezetett és szabályszerűen megvizsgált számadásokra 
nézve a szokásos fenntartással a további felelősség terhe alól felmenti. 

109. (Sz.) Beterjesztetett a magyarhoni ág. hitv. ev. egyház egyetemes számvevő-
széke 1918 szeptember 10-én Budapesten tartott ülésének jegyzőkönyve: 

1. Materny Lajos főesperes egyházi elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, meg-
nyitja az ülést és jelenti, hogy Farbaky István világi elnök vele a mult héten közölte, hogy 
a mai ülésen aligha fog megjelenhetni, miért is Zsigmondy Gézát, mint a számvevőszék 
világi tagjainak legidősebbikét a világi elnöki szék elfoglalására kéri fel, kit az ülés vége 
felé Szentiványi József váltott fel. 

Tudomásul szolgál. 
2. Ugyancsak Materny Lajos egyházi elnök jelenti, hogy az egyházkerületek 

1917. évi számadásaikat beküldötték és üdvözli Mihalovics Samu lelkészt a számvevőszék 
új tagját. 

Tudomásul szolgál. 
3. Mihalovics Samu a bányai egyházkerület 1917. évi számadásait ismerteti. 
A) A közigazgatási pénztár bevétele 405,967 kor. 64 fill., kiadása 382,694 kor. 

93 fill, volt, pénztári maradvány 23,272 kor. 71 fillér. Az egyházkerület összvagyona 
638,573 kor. 46 fill., közigazg. tőkéje — az egy év alatt 5341 kor. 54 fillérrel 35 kor. 
66 fillérre leapadt tartalékalappal együtt — 262,287 kor. 50 fill. Az egyházkerület tartalék-
alapja, mely 1911 végén még 46,571 kor. 88 fillért tett ki, eszerint teljesen kimerülvén, 

1. Értékpapírokban (a magyar földhitelinté-
zetnél letétben) 

2. Takarékpénztári betét és készpénz . . 
3. Üllői-úti 24. sz. ház . . . . . . . 
4. Jurenák Józsefné tőketartozása . . . . 
5. A Luther-Otthonnak előlegezett összeg . 
6. Az egyet, koráikönyvre „ „ 
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a mindinkább növekedő szükségletek fedezésére a számadásokhoz csatolt 1909. évi költség- 109. 
vetés szerint 5 filléres lélekszámszerinti hozzájárulással terhelte meg az egyházmegyéket, 
mely címen az évi jövedelem 23,813 kor. 85 fillérrel fog emelkedni. 

B) Az aszódi kerületi nönevelö intézet önálló zárszámadást nem terjesztett be, 
csupán a pénztári naplónak csoportosított tételei vannak a kerületi számadásokhoz csatolva. 
Ezek szerint az intézet saját bevétele volt 47,650 kor., az egyházkerület hozzájárulása 
16,156 kor. 75 fill., készpénzmaradvány 2092 kor. 51 fill. 

C) Az egyházkerületi segélyzöintézetnek 129,291 kor. 41 fill, bevételével szemben 
127,646 kor. 47 fill, kiadása volt s így pénztári maradványa 1644 kor. 94 fill.. A tagok 
létszáma 106, a segélyezettek száma 118, kik összesen 18,316 kor. 83 fill, segélyben 
részesültek. Az eredményszámla 1694 kor. 87 fill, túlkiadást tüntet fel, annak dacára, hogy 
az intézet a kerület részéről 1200 kor. rendes és 2000 kor. rendkívüli segélyt kapott. 
A vagyonapadás 1911-ben kezdődött és összesen 8675 kor. 92 fillért tesz ki. Nagyon 
terheli az intézetet Wallentinyi Aladár hernádvécsei lelkésznek — a számvevőszék által 
ismételten kifogásolt — 12,258 kor. 50 fillérnyi holt tartozása is, mert ez a tekintélyes 
összeg nemcsak hogy kamatozatlanul hever az adósnál, hanem pozitív terhet is ró az 
intézetre, amennyiben az adósnak 364 kor. 56 fillérnyi évi életbiztosítási díját is az 
intézet fizeti. 

Az egyetemes számvevőszék jóváhagyólag tudomásul veszi a számadá-
sokat, de egyben felhívja a bányakerület figyelmét a segélyzőintézet állandó 
vagyonapadására és annak szanálását tartja szükségesnek. Szintúgy felhívja a 
számvevőszék a segélyzőintézet elnökségét, hogy Wallentinyi Aladár hernádvécsei 
lelkészt, ki 4000 koronát meghaladó háborús és egyéb segélyt élvez, adósságának 
törlesztésére kötelezze. 
4. Broschko Gusztáv Adolf a dunáninneni egyházkerület 1917. évi számadásáról 
tesz jelentést. 
A) A dunáninneni egyházkerület különféle pénztárainak bevétele 1.443,778 kor-

62 fill., kiadása 1.433,506 kor. 57 fill., készpénzmaradvány az év végén 10,272 kor. 05 fill-
A kezelési eredmény-számla 1.710,052 kor. jövedelemmel szemben 143,172 kor. 12 fill-
kiadást tüntet fel: rendelkezésre maradt a felemelt államsegélyből 15,000 kor. és a kezelési 
eredményből 12,879 kor. 88 fill., összesen 27,879 kor. 88 fill. Összvagyona 988,549 kor-
28 fill. Vagyonszaporodás 135,014 kor. 93 fill. 

B) A Reischel-alapítvány bevétele 25,578 kor. 15 fill., kiadása 25,380 kor. 04 fill., 
pénztári maradvány 198 kor. 11 fill. A segélyezettek száma az első félévben 127, a 
második félévben 129; segélyezésre 11,932 koronát fordítottak. Összvagyon 532,446 kor. 
56 fill. Vagyoncsökkenés 49 kor. 56 fill. 

C) A Csemez tanítóképző-intézet bevétele és kiadása 43,661 kor. 32 fill. Vagyona 
364,753 kor. 37 fill. 

D) A modori polgári leányiskola bevétele 77,990 kor. 49 fill., kiadása 
76,747 kor. 07 fill., maradvány 1243 kor. 42 fill. Az iskola vagyona 221,075 kor. 55 fill. 
Vagyonnövekedés 228 kor. 34 fill. 

A számadások világosak, helyesek és szabályszerűen vannak hitelesítve. 
A számvevőszék a számadásakat elfogadja. 

5. Materny Lajos egyházi elnök előterjeszti Révész János jelentését a dunántúli 
kerület 1916/17. évi számadásáról. 

A) Az 1916. évi zárszámadás szerint a 12 különféle pénztár bevétele 3.520,655 kor. 
83 fill., kiadása 3.500,007 kor. 83 fill., maradvány 20,648 kor., mely részint postatakarék-
pénztárban van, részint készpénzben 9083 kor. 13 fillért tüntet fel, Tőke az év végén 
1.927,610 kor. 07 fill., az év elején 1.897,583 kor. 48 fill., tőkegyarapodás 30,026 kor. 
59 fill. Tiszta vagyon az év végén 2.141,634 kor. 16 fill., az év elején 2,087,703 kor. 
68 fill. Gyarapodás 53,930 kor. 48 fill. A tőkéből közértékü papírokban 906,200 kor., 
magánintézeti részvények és záloglevelekben 65,840 kor., alapító levélben 5422 kor., takarék-
betétekben 252,694 kor. 90 fill., magánkötvényekben 697,453 kor. 17 fill, van elhelyezve. 

Az eredmény általában örvendetes. A számadás mintaszerű. A kerület a számadást 
jóváhagyta s azt záradékkal látta el. 

Az 1917. évi zárszámadás szerint a kerület 12 helyett csak 11 pénztárt kezelt, 
mivel a Simunyák-hagyatéki pénztár megszűnt. Eme 11 pénztár bevétele volt 4.075,553 K 
34 f, kiadása 4.031,694 K 26 f, maradvány 43,859 K 08 f, ebből a postatakarékpénz-
tárban 13,155 K 28 f, készpénz 30,703 K 80 f. Tőke az év végén 1.912,016 K 52 f, 
tökeapadás 15,593 K 55 f. Tiszta vagyon az év végén 2.165,981 K 91 f, az év elején 
2.141,643 K 16 f, gyarapodás 24,347 K 75 f. A tőkéből közértékpapirokban 1,126,700 K, 
magánintézeti értékpapírokban 65,840 K, alapítólevelekben 5422 K, betétekben 204,091 K 
72 f, magánkötvényekben 509,962 K 80 f van elhelyezve. A két utolsó tétel apadt, a többi 
tetemesen emelkedik. 

5 * 
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-111. A számadások rendben vannak és szabályosan hitelesítvék. 
A számvevőszék úgy az 1916. évi számadást, mely a mult évi gyűlésre 

postai akadályok miatt be nem érkezhetett s így felülvizsgálható nem volt, mint 
az 1917. évi számadást jóváhagyólag tudomásul veszi. 
6. Szeberényi Lajos a tiszai kerület 1917. évi számadásairól a következő jelentést 

terjeszti elő: 
A kerület bevétele 483,392 K 64 f, kiadása 480,786 K 86 f, maradvány mint 

általános tartalékalap 2605 K 78 f. A jövedelem és költségelőirányzat tételeitől a számadás 
tételei nem térnek el lényegesen. Az eredményszámla egyes tételeinél 41,689 K 07 f 
csökkenést, de ezzel szemben más tételeknél 72,727 K 42 f növekedést mutat, ami tehát 
a mult évi állapothoz viszonyítva 31,038 K 35 f növekedésnek felel meg. A vagyonmérleg 
862,918 K 98 f mutat; ezenkívül a nyugdíjintézeti alap 234,228 K 32 f-ből áll, a kettő 
együttvéve 1.097,147 K 30 f, ami a mult évi vagyonhoz viszonyítva 8,759 K 03 f gyara-
podásnak felel meg. A vagyon részint készpénzben, részint takarékbetétben, hadikölcsön-
ben, egyéb értékekben van elhelyezve. A nyugdíjintézet vagyona túlnyomólag 6—7, sőt 
8°/o-ot jövedelmező magánkötvényekből áll. 

A számadás teljesen kifogástalan, világos és közgyülésileg jóvá van hagyva. 
Feltűnő, hogy a ker. nyugdíjintézetnél a kamathátralék 11,854 K, ami az elhelyezett 

tőke egy évi 5% kamatának felel meg. 
A számvevőszék a számadásokat jóváhagyja, a kerületet pedig felhívja, 

hogy a nagy kamathátralék behajtását szorgalmazza 
7. Materny Lajos a Selmecbányái lyceum 1917. évi számadását ismerteti. 
A számadás az 1917. évről bevételként 87,565 K 29 f, kiadásként 96,624 K 

36 f mutat ki s így a túlkiadás 9059 K 07 f. Az 1919. évi előirányzat 83,536 K fedezettel 
szemben a szükséglet 87,762 K 13 f-ben állapítja meg s így a hiány 4226 K 13 f lenne. 
Azonban, ha tekintetbe vesszük az előző évek tapasztalatait, a hiány jóval nagyobb lesz. 

Minthogy a számvevőszék egyes adatoknak a beszerzését tartja szüksé-
gesnek, a számadás jóváhagyását elhalasztja. Tekintettel arra, hogy a kormányzó 
testület részéről az a kérelem terjesztetett elő, hogy a számadás vitelére vonat-
kozólag a számvevőszék útbaigazítást adjon, megbízza a számvevőszék az elnök-
séget, hogy egyik tagját a helyszínére kiküldje, ki a szükséges felvilágosítást és 
útmutatást meg fogja adni. 

Az egyetemes közgyűlés a számvevőszék jelentését tudomásul veszi. 

110. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 113. pontja kapcsán a pénzügyi bizottság 
jelenti, hogy az állami javadalomból a lelkészek korpótlékszerű továbbmenő segélyezésére 
az I. félévben kapott összeget az 1913. évi közgyűlés 125. jegyzőkönyvi pontjában nyert 
felhatalmazás alapján felosztotta és a többszükségletet az e célra a költségelőirányzatba 
beállított összegből fedezte. A II. félévi segélyt a kormány közvetlenül az adóhivatalok 
útján utalta ki az egyes lelkészeknek 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és felhatalmazza az elnökséget 
és a pénzügyi bizottságot, hogy az államsegélyben nem részesülő lelkészek 
tekintetében a jövőben is hasonlóképpen járjon el. Egyúttal felterjesztést intéz a 
v. és k. miniszterhez, hogy a püspöki titkárokat, másodlelkészeket és missziói 
lelkészeket, mint felszentelt lelkészeket is részesítse ugyanazon segélyben, melyeket 
a többi rendes lelkészek élveznek. 

111. (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 hadigondozó hivatalhoz intézett kérelem következtében az 210,000 kor.-t 
bocsátott az egy. egyház rendelkezésére az arra legjobban reászorult ág. ev. lelkészek 
háborús segélyezésének céljaira, amely összeg a pénzügyi bizottságnak f. évi május 15-én 
tartott ülésében megállapított elvek figyelembevételével osztatott szét olykép, hogy minden 
egyházkerület 50,000'— kor. segélyt kapott, hogy abból a tavaly megállapított elvek 
alapján ossza szét a segélyeket; a fennmaradó 10,000 korona pedig a nyugdíjas lelkészek, 
lelkészözvegyek és nyugdíjasok segélyezésére fordíttatott. 

Az egyetemes közgyűlés a hadigondozó hivataltól kapott háborús segély 
felosztásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, felkéri-az egy. elnök-
séget, hogy tekintettel arra, hogy a háborúokozta drágaság most még inkább 
nyomasztólag nehezedik a lelkészekre és azok létfenntartási lehetősége még nehe-
zebb mint volt a mult télen, forduljon újabb háborús segély folyósítása iránt az 
országos hadigondozó hivatalhoz; kimondja a közgyűlés, hogy amennyiben 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. 
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112. (Sz.) Olvastatik a brassói ág. h. ev. magyar egyházmegye lelkészi karának 112-119. 
újabb kérelme, hogy az 1916. évi 115. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozattal részükre 
folyósított segély az 1918. évre is folyósíttassék. 

A közgyűlés fedezet hiányából a kérelmet nem teljesítheti. 

113. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 116. pontja kapcsán — figyelemmel a dunán-
inneni és dunántúli kerületek felterjesztésére — az átmenetileg nyugdíjazott lelkészek és 
özvegyek háborús segélyezésére, a pénzügyi bizottság javaslata nyomán, 

a közgyűlés méltányolva a még mind nehezebbé váló megélhetési 
viszonyokat, az 1919. évi költségelőirányzatba 15,000 koronát állít be és annak 
szétosztását úgy mint eddig, a nyugdíjintézeti bizottságra bízza. 

114. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 117. pontja kapcsán a nyugdíjasok, özvegyek 
és árvák háborús segélyezésére 

a pénzügyi bizottság javaslata nyomán a közgyűlés az egy. nyugdíj-
alapnak évente szokásos dotációt úgy mint tavaly az 1919. évre is 390.000 koronára 
szállítván le, a megmaradó 25,000 koronát oly rendeltetéssel juttatja a nyugdíj-
intézeti bizottság rendelkezésére, hogy abból a nyugdíjasok, özvegyek és árvák 
részesíttessenek háborús segélyben, különös figyelemmel a kegydíjas özvegyekre 
és a gyermeknevelési pótlékok arányos emelésére. Egyben köszönettel tudomásul 
veszi, hogy a hadigondozó a nyugdíjasoknak is juttatott segélyt és elhatározza, 
hogy ez irányban is újabb kérelmet terjeszt a hadigondozó hivatalhoz. 

115. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv <118. pontja kapcsán bejelenti a pénzügyi 
bizottság, hogy az országos hadigondozó hivatalhoz beadott felterjesztésre a horvát-szlavon 
lelkészek segélyezésére 8000'— kor. segély utalványoztatott ki, úgy hogy minden lelkész 
400—400 korona segélyhez jutott. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a segélyért az 
országos hadigondozó hivatalnak köszönetét fejezi ki és elhatározza, hogy egy 
újabb segélyezés iránt felterjesztést intéz az országos hadigondozó hivatalhoz. 

116. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerület felterjesztése, hogy a lelkészi oklevéllel 
bíró vallástanárok részére is minden oly segélyek és kedvezmények eszközöltessenek ki a 
m. kir. kormánynál, amelyben a köztisztviselők részesülnek. 

Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy az indítvány értelmében egy 
felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. 

117. (Sz.) A mult évi jkv. 119. pontja kapcsán a pénzügyi bizottság jelenti, 
hogy a felterjesztésünkre a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a theol. tanárok 
háborús segélyezésére egy kivételes rendkívüli államsegélyt bocsátott rendelkezésünkre, 
mely legközelebb fog kiosztás alá kerülni az eddig figyelembe vett elvek alapján. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul véve elhatá-
rozza, hogy a theol. tanárok segélyezése iránt újabb felterjesztést intéz a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez. 

118. (Sz ) A mult évi jkv. 46. pontja kapcsán jelenti a pénzügyi bizottság, hogy 
a theol. akad tanárok részére az 1918. évre megszavazott 500 kor. fejenkénti ruhabeszer-
zési segélyt a tartalékalap terhére a theol. tanároknak kiutalványozta. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és 
ugyanezen célra a jövő évi költségelőirányzatba 7000 kort. beállít és felhatalmazza 
a pénzügyi bizottságot, hogy a theol. tanárok részére fejenként 500 kor. ruha-
beszerzési segélyt utalványozzon. 

119. (Sz.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a pozsonyi theol. tanárok is háborús 
segély iránt fordultak az egyetemes közgyűléshez, mint a pozsonyi theológia fenntartó 
hatóságához, utalva arra, hogy a másik két theol. akadémia fenntartója a tanárokat meg-
felelő családi pótlékban, háborús segélyben és ruhasegélybgn részesíti. A beterjesztett 
számadatok alapján a pozsonyi theol akadémián jelenleg működő 4 tanárnak megfelelő 
ellátása 15800 kor. szükségletet tüntet fel és miután más fedezet ezen célra nem áll 
rendelkezésre, javasolja a bizottság, hogy ezen célra a megüresedett és a f. tanévre be 
nem töltött Daxer-féle tanszék 9800 kor. "javadalma fordítassék, továbbá a theol. tanárok 
fizetéskiegészítésére rendelkezésre álló összegből netán fennmaradó felesleg is ezen célra 
felhasználható legyen, 

Az egyetemes közgyűlés méltányolván a pozsonyi theol. akad. tanároknak 
kérelmét, elhatározza, hogy amennyire lehet részükre a háborús segély, ruha-
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127. segély és családi pótlékot megadni fogja; miután azonban ez idő szerint erre 
fedezet nincs, a folyó és az 1919. évre ezen célra felhasználni engedélyezi a meg-
üresedett Daxer-féle tanszék 9800-— kor. javadalmát és a theol. tanárok fizetéskiegészí-
téséré rendelkezésre álló költségvetési tételből e címen fennmaradó felesleget. 
Felhatalmazza az akadémiai kis bizottságot, hogy a rendelkezésre álló összeg 
arányában és erejéig az állam által felállított segélyezési rendszer alapulvétele 
mellett a működő 4 tanárnak a segélyeket kiossza Felhatalmazza az egyetemes 
közgyűlés elnökségét, hogy a pénzügyi bizottsággal együtt az államsegély fel-
emelése esetén a theol. tanárok segélyezéséről gondoskodjék. 

120. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 27. pontja kapcsán bejelenti a pénzügyi 
bizottság, hogy a pozsonyi theol. tanároknak az állami nyugdíjintézetbe történt átlépése 
folytán fizetett nyugdíjilletményekről szóló végelszámolást még nem ejthette meg. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentés beadását nyilvántartja. 

121. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 120. pontja kapcsán olvastatik a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter 2080/918. sz. leirata, mely szerint a kántorok háborús 
segélyezése céljából fedezet hiányában rendkívüli segélyt nem engedélyezhet. Olvastatik 
továbbá a tiszai egyházkerületnek felterjesztése, hogy az önálló hitoktató kántoroknak 
államsegélyben részesítése iránt felterjesztés intéztessék a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez. 

Az egyetemes közgyűlés a leiratot sajnálattal veszi tudomásul és erre 
való tekintettel újabb felterjesztéstől eltekint. 

122. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 122. pontja kapcsán a szarvasi árvaház segé-
lyezésére irányuló kérvény tárgyában a pénzügyi bizottság bejelenti, hogy ez idő szerint 
a segélyezésre fedezetet nem talált. 

Az egyetemes közgyűlés a kérvényt a pénzügyi bizottságnak kiadja 
azzal, hogy alkalmas időben tegyen javaslatot. 

123. (Sz.) Olvastatik a Lenhardt Frigyes vársomlyói lelkész kérvénye gyógykezelési 
segély iránt. 

Az egyetemes közgyűlés rendelkezésre álló alap hiányában a kérvényt 
kiadja a lelkészsegélyezési bizottságnak. 

—» 

124. (Sz.) Ezzel kapcsolatban egyetemes főjegyző indítványára 
az egyetemes gyűlés elhatározza, hogy az évenként a lelkészsegélyezési 

alapnak juttatott hozzájárulásból ezentúl 5000 koronát a bizottság szabad ren-
delkezésre bocsát oly célból, hogy abból ne nevelési segélyeket, hanem legjobb 
belátása szerint rendkívüli segélyezésre szoruló lelkészeknek juttasson segélyeket. 

125. (Sz.) Tárgyaltatik Timári Miklós üllőiúti házfelügyelő kérvénye háborús 
drágasági segély iránt. 

Tekintettel arra, hogy kérvényezőnek mellékfoglalkozása nincs, fizetése pedig a 
mai nehéz megélhetési viszonyoknak nem felel meg, 

az egyetemes közgyűlés Timári Miklósnak az 1918. és 1919. évekre a 
házkezelési számla terhére 800—800 kor. háborús drágasági pótlékot engedélyez, 
egyúttal utasítja a házkezelőt, hogy a kapukulcsokat a lakóktól vonja be és hogy 
a székesfővárosi lakbérleti szabályzat értelmében lehetséges 2%-os negyedpénzt 
mielőbb léptesse életbe. Amennyiben ezen negyedpénz az 1919. év folyamán már 
életbeléptethető lesz, az abból befolyandó összeg Timári Miklós drágasági pót-
lékába betudandó lesz. 

126. (Sz.) A pénzügyi bizottság bejelenti, hogy a budapesti testvéregyházak fel-
hívására a pénztári tisztviselőknek 50% drágasági pótlékot szavazott meg, amely 845 kor. 
50 fillérrel terheli meg az egyház számadását. 

A jelentés jóváhagyólag tudomásul szolgál. 

127. (Sz.) A pénzügyi bizottság bejelenti, hogy az eperjesi theol. akadémia faná-
rának megválasztott báró Podmaniczky Pál költözködési költségeire 1000 koronát utalványo-
zott. A költség többi részét a tiszai egyházkerület mint fenntartó hatóság fedezi. 

A jelentés jóváhagyólag tudomásul szolgál. 
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128. (Sz.) A pénzügyi bizottság bejelenti, hogy a Zpevnik-bizottságnak a reformáció 128—131. 
jubileuma alkalmából vallásos iratoknak ingyenes osztogatásával felmerült költségei némi 
megtérítésére 792 kor. 45 fillért utalványozott. 

A jelentés jóváhagyólag tudomásul szolgál. 

129. (Sz.) A pénzügyi bizottság a sajtóiroda ténykedését megfelelőnek nem tartván, 
azt beszüntetendőnek indítványozza. 

Az egyetemes közgyűlés a sajtóirodai teendők ellátására felkéri az egy. 
főjegyzőt azzal, hogy a felmerülendő készkiadások a nyomtatványokra és előre 
nem látott kiadásokra előirányzott költségvetési tételekből lesznek fedezendők. 

130. (Sz.) Tárgyaltatik a felsőlövői tanítóképző-intézetnek kérvénye az évi hozzá-
járulásnak állandósítása iránt. 

Az egyetemes közgyűlés figyelemmel a rendelkezésre álló fedezetre a 
segélyt ez idő szerint még nem állandósíthatja. 

131. (Sz.) A pénzügyi bizottság bemutatja az 1919. évre szóló költségelőirányzatot, 
melyet az 1918. évi költségelőirányzat alapján állított össze. 

Az egyetemes közgyűlés az 1919. évi költségelőirányzatot következőleg 
állapítja meg és kimondja, hogy ezzel az összes segélyezési kérvények, illetve 
kerületi indítványok elintézettnek tekintendők: 

A magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén egyházegyetem 1919, évi költségvetése. 

A) Bevétel. 

I. Átmeneti tételek: 

1. Államsegélyből: 
a) 1848: XX. t.-cikk alapján K 1.377,200'— 
b) Országos közalapi 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 Vio rész 1,500 — 
c) Közigazgatási pénztárból . . . . . „ 5 7 7 — „ 3,614 — 

3. Közalap-pénztár: 
a) Kamatjövedelem K 20,500 — 
b) Üllői-úti 24. sz. ház bérjövedelmé-

ből 3/io rész 4,500 — 
c) Kerületek járulékai 44,213*07 
d) Országos közalap-segély „ 100,000-— » 169,213*07 

4. Egyetemes nyugdíjalap: 
a) A kerületek járulékaiból K 125.000*— 
b) Kamatjövedelem „ 210,000*— 
c) Üllői-úti 24. sz. ház bérjövedelmé-

ből 3/io rész M 4,500* 
d) Államsegélyből 1848: XX. t.-c. alapja 415,000*— „ 754,500*— 

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

6. Egyetemes adóalap: 
a) Államsegélyből 1848: XX. t.-c. alapján K 450,000'— 
b) Kamatjövedelem „ 33,000 — „ 483,000'— 

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

Átvitel . . K 2.900,527*07 



Áthüzat . . K 2.900,527-07 
8. Szinovitz Lajos-alapítvány: 

a) Kamatjövedelem K 8,000-— 
b) Üllői-úti 24. sz. ház bérjövedelmé-

ből Vio rész „ 1,500.— „ 9.500'— 
9. Eöry Sándor-alapítvány: 

Kamatjövedelem 4,260'— 

10. Haubner Máté-alapítvány: 
Kamatjövedelem 1,610*— 

11. Weszter Lajos-alapítvány: 
Kamatjövedelem „ 2,800'— 

12. Jubiláris Szeretetház-alap: 
a) Az egyet, egyháztól II. részlet . . . K 10,000'— 
b) Adományokból 50,000'— 
c) Kamatokból „ 12,000'— „ 72,000'— 

13. Ezredéves pályamű-alap: 
Kamatokból K 350'— 

14. Brassói magyar egyház letétalapja: 
Kamatjövedelem 27'40 

15. Theol. tanári fizetéskiegészítési tartalék: » 
Kamatjövedelme 2,750'— 

16. Ösztöndíjalapítványok: 
Gróf Teleky-Róth Johanna-alapítvány: 

Kamatjövedelem „ 4,240'— 
Lissovényi László-alapítvány : 

Kamatjövedelem 200'— 
Gróf Blankenstein György-alapítvány: 

Kamatjövedelem 780*— 
Hunfalvy Pálné-alapítvány : 

Kamatjövedelem „ 4,600*— 
17. Lelkészsegélyezési alap: 

a) Kamatjövedelem K 12,000'— 
b) Közigazgatási pénztárból . . . . . „ 70,000 — „ 82,000 — 

18. Br. Prónay Dezső szeretetház-alapítvány : 
Kamatjövedelme 550'— 

19. Br. Solymosy Lajos nevelési alapítványa : 
Kamatjövedelem 3,300*— 

II. Rendes tételek: 

A közigazgatási pénztár javára: 
a) Államsegélyből 1848: XX. t.-c. alapján K 212,200'— 
b) Kamatokból 10,000'— 
c) Üllői-úti 24. sz. ház bérjövedelmé-

ből 2/io rész „ 3,000'— 
d) Alapítványok kezelési 

díjaiból K 1,169-40 
Hrabovszky Zs. kezelési 
díjaiból 1,000'— „ 2,169'40 

é) A négy egyházkerülettől 
az egyetemes theol. aka-
démiák fönntartására à K 6,072'50 „ 24,290'— 

/ ) A négy egyházkerülettől 
a rendkívüli államse-
gélyből 9,404'— „ 37,616— „ 289,27540 

Összesen . . K 3.378,76987 
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B) Kiadás. 13). 

I. Átmeneti tételek: 

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

á) Közigazgatási célokra: 
az egyetemes közigaz-
gatási pénztárba . . . K 212,200 — 
a négy egyházkerület-
nek à K 75,000 . . „ 300,000 — K 512,200 — 

b) Egyet, nyugdíjalapnak . K 390,000'— 
A nyugdíjasok, kegy-
díjasok, lelkészözve-
gyek segélyezésére . . „ 25,000 — „ 415,000'— 

c) Egyetemes adóalapnak . . . . . . „ 450,000'— 
d) Egyetemes közalapnak „ 100,000'— K 1.477,200'— 

2. Pozsonyi theol. akadémia-alap: 
Pozsonyi theol. akadémiának 3,614'— 

3. Közalap-pénztár: 
a) A jövedelem 20%-a tőkésítésre . . K 33,842'61 
b) Költségre „ 70'46 
c) A közgyűlés rendelkezésére áll . . . „ 135,300'— „ 169,213.07 

4. Egyetemes nyugdij-alap : 
a) Költségre . K 8,500'— 
b) Nyugdíjakra „ 500,000'— 
c) Tőkésítésre . . . „ 221,000*— 
d) A nyugdijasok, kegydíjasok és lelkész-

özvegyek segélyezésére „ 25,000'— „ 754,500'— 

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

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

kentésére szolgáló rendes segélyekre K 433,804*— 
b) Rendkívüli segélyekre: 1. a tartalék-

alapot képező kamatjövedelem . . . „ 33,000'— 
2. a 450,000 kor.-ból fennmaradt összeg „ 16,196'— „ 483,000*— 

7. Zelenay Gedeon-alapítvány: 
A pozsonyi theol. akadémiának „ 1,000*— 

8. Szinovitz Lajos-alapítvány: 
a) Kezelési díj a közig, pénztárba . . K 570'— 
b) Tőkésítésre és ösztöndíjakra . . . . „ 8,930'— „ 9,500'— 

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 egy szegény egyház 

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

.11. Weszter Lajos-alapítvány : 
a) Kezelési díj a közig, pénztárnak . . K 168*— 
b) Tőkésítendő 2,632'— „ 2,800'— 

12. Jubiláris-alap : 
Tőkésítendő „ 72,000'— 

13. Ezredéves pályamű-alap: 
Irodalmi célokra „ 350'— 

Átvitel . . K 2.991,047*07 
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131. Áthozat . . 
14. Brassói magyar egyház letétalapja: 

A brassói magyar egyháznak 

15. Theol. tanári fizetéskiegészítési tartalék: 
Tartalékra 

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

60 ösztöndíj 70 koronával . . . . K 4,200*— 
Tartalékalapnak „ 40'— 

b) Lissovényi László-alapítvány: 
Kezelési díj a közig pénztárnak . . K 12*— 
1 ösztöndíjra 150*— 
Tőkésítendő „ 38"— 

c) Gróf Blankenstein György-alapítvány: 
1 ösztöndíj K 640 — 
Kezelési díj a közig, pénztárnak • • „ 46-80 
Tőkésítendő _ „ 9 3 2 0 

d) Hunfalvy Pálné-alapítvány : 
Theologusok ösztöndíjaira • • • . K 4,000*— 
Kezelésidíj a közig, pénztárnak . • „ 276'— 
Tőkésítendő „ 324 — 

17. Lelkészsegélyezési alap : 
Segélyezésre a) rendes segélyben . • K 60,600' — 

b) rendkívüli segélyben • • „ 5,000'— 
Tőkésítendő „ 16,400'— 

18. Báró Prónay Dezső szeretetházalap: 
A pesti ev. magy. egyház-szeretetházának 

19. Báró Solymossy Lajos nevelési alapítványa 
Tőkésítendő 

K 2.991,04707 

27-40 

2,750'— 

4 , 2 4 0 ' -

2 0 0 - — 

7 8 0 ' -

4,600'— 

82,000'— 

550 — 

3,300 — 

II. Rendes tételek: 

roda 

K 

pótl 

A közigazgatási pénztár terhére : 
a) Tisztidíjak : 

Világi főjegyző 800 + 400 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'—+600 

szem. pótlék 
Ellenőr 327'—+200'— K szem 
Pénztári irodatiszt . . . . 
Pénztári tisztviselőknek 50% 

drágasági pótlék 
Tanügyi bizottsági jegyző-előadó 

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

tása és tisztítása 
g) Nyomtatványok 
h) Előre nem látható kiadások • • • 
i) Rendes évi segélyek: 

1. Pozsonyi líceum 
2. Pozsonyi líceum magyar tan-

széke javára 

háb 

K 1,200 — 
400 — 
400 — 
400 — 
8 0 0 ' — 

1,200*— 
720*— 

1,356*60 
527 — 

1,000 — 

841-80 
1,000 — 
1,000-— 
7,000-— 
1,200 — 
1,800-— 

1,300 — 
7,000 — 
5,000 — 

336 — 

84 — 
Átvitel • . K 34,56540 K 3.089,494*47 
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Athozat • • 
3. Selmeci líceum filozófiai tan-

széke javára 
4. Selmeci líceum zenetörténeti 

tanszéke javára 
5. Váci siketnémák intézete vallás-

tanítás 
6. 1 — 1 theológusnak a 3 Otthon-

ban való elhelyezésért à 600-— 
7. A Luther-Otthonnak 5 kedvez-

ményes helyre, lelkészek fiai 
részére, à 800"— 

8. Selmeci líceumnak 
9. Pozsonyi egyet, theol.akad.-nak 

10. A soproni theol. akadémiának 
11. Az eperjesi főiskola és tanító-

képzőnek 
12. A soproni tanítóképzőnek • • 
13. A selmeci tanítóképzőnek • • 
15. A szarvasi tanítónőképzőnek • 
15. Az aszódi ker. leányiskolának 
16. A modori ker. leányiskolának 
17. A kőszegi ker. leányiskolának 
18. A rozsnyói ker. leányiskolának 

j) Egyéb segélyek: 
1. A pozsonyi theol akad. évi 

hiányának pótlására . . . . 
2. A pozsonyi theol. akad. alap 

pótlására 
3. Eperjesi Kollégiumnak rend-

kívüli segély 
4. A felsőlövői tanítóképzőnek 

rendkívüli segély 
5. A nyíregyházai leánygimnázium-

nak rendkívüli segély • • • 
6. A belmissziói közlemények ki-

adására 
7. Theol. tanárok részére ruha-

segély 
k) Központi iroda költségeire • • • • 
I) A theol. akadémiai tanárok fizetés-

kiegészítésére 
m) A soproni theol. akad. fenntartására 
n) Az eperjesi theol. akad. fenntartására 
o) Lelkészsegélyezési alapra . . . . 
p) Lelkészek korpótlékszerü államsegé-

lyének kiegészítésére 
q) Jubiláris szeretetház-alapra megálla-

pított 50,000 koronának II. részlete 
/') Az evang. diáksegélyezési alap részére 

adomány 
s) Átmeneti nyugdíjasok támogatására 

K 34,56540 K 3.089,494*47 131-132. 

252-

84--

400-

1,800' 

4,000 
5,000 

10,000 
2,200 

7,000 
2,400 
2,400 
2,400 
4,500 
4,500 
4,500 
4,500 

7,866 — 

577'— 

3,000 — 

2,400 — 

2,000-— 

1,200'— 

7,000-— 
4,800 — 

44,620-— 
9,990 — 

14,300 — 
70,000 — 

15,000 — 

10,000-— 

10,000 — 
15,000-— K 308,254-40 

Összesen K 3.397,74887 
Bevétel 
Kiadás 

K 3.378,769-87 
3.397,748-87 

A tartalékalapból fedezendő hiány K 18,979 — 

132. (Sz.) Olvastatott a lelkészsegélyezési alap-bizottság következő jelentése: 
Az alap 1917. évi jövedelmeiből a szab. rend. határozmányaihoz képest és az 

1915 évi közgyűlés 142. jkvi pont alatt hozott határozatával nyert felhatalmazás értel-
mében a segély kiosztását eszközöltük és erről következőkben terjesztjük elő jelentésünket: 

Beérkezett 148 segélykérvény, amelyekben 247 gyermek után kértek segélyt, ezek 
kö :ül 166 gyermek atyjának a nyugdíjintézeti ügyvivőtől beszerzett adatok szerint a szab. 
rend.-ben előírt összjavadalma 3000 koronán alul volt, 31 gyermek atyjáé 4000 koronán 
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132-135. alul, míg a többi csak a rendkívüli segélyezés keretében volt figyelembe vehető. A kérvé-
nyek alapján 194 gyermek után 300 koronájával 58,200 korona rendes segélyt és 31 
gyermek után 200 koronájával 6,200 korona rendkívüli segélyt állapítottunk meg és osz-
tottunk ki a rendelkezésekre álló összegből. 

A közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

133. (Sz.) A közalap tekintetében jelenti a pénzügyi bizottság, hogy az 1914—1923. 
évekre megállapított járulék a folyó évre nem változik. 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 
halasztást kérelmeztek. 

Az egyetemest közgyűlés a jelentést tudomásul véve, 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, illetőleg 
elszámolás útján egyenlítsék ki. Továbbá Zágráb egyháznak és a budapesti 
egyházmegyének az adatok beterjesztésére a kért halasztást a háború befejeztéig 
megadja. 

134. (Sz.) A közalap jövedelmének felosztása tekintetében a pénzügyi bizottság 
jelenti, hogy az 1918. évi költségelőirányzat szerint 133,600 kor. áll felosztásra rendelke-
zésre és bemutatja a közalaphoz intézett többrendbeli felterjesztést 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 

fehérkomáromi egyházmegyéért „ 1,300 — 
3. Ugyancsak a Zágrábban létesített missziói lelkészi 

állás 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. A pozsonyi diakonissza-intézet segélyezésére . . . „ 1,000'— 
7. A pozsonyi diakonissza-intézetnek rendkívüli segély-

ként 2,000 — 
8. A kerületi missziói lelkész javadalmazására (1,600 K 

díjazás és 800 K úti- és lakbérátalány) . . . . „ 9,600 — 
9. Ugyanezeknek háborús drágasági segélyre egyen-

ként 500 K „ 2,000 — 
10. Vallásoktatók, szegény egyházak, missziók segélyezé-

sére egyházkerületenként 24,000 K, vagyis együttesen „ 96,000 — 
11. Ugyanezen címen nagyobb kiterjedésre, nagyobb 

lélekszámra és a pesti magyar egyház hitoktatási 
szükségleteire való figyelemmel külön a bányai egy-
házkerületnek „ 5,000 — 

12. A Luther-otthonnak egy kedvezményes helyre . . „ 700 — 
Összesen . . K I 33,600'— 

Ezen segélyösszegek 1919 január 1-én lesznek kifizetendők és az 1919. évi 
szükségletekre felhasználhatók; 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 
összegek kiosztására a közgyűlés a kerületek elnökségeit kéri fel azzal, hogy a 
felosztásról az egyetemes közgyűlésnek jelentést tegyenek. 

135. (Sz.) Az 1917. 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 15,300 kor., a lelkészek és hitoktatók segélyezésére 8,630 kor. fordíttatott; 
a dunáninneni kerületben egyházak segélyezésére 2,300 kor., missziók segélyezésére 
14,000 kor., missziói hitoktatók segélyezésére 8,000 kor. fordíttatott; a dunántúli egyház-
kerületben 18,700 kor. fordíttatott az egyházmegyék hitoktatói szükségleteinek fedezésére, 
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2,300 kor. a hitoktatói tartalékalaphoz, 3,000 kor. a missziói alaphoz csatoltatott; a tiszai 135-
egyházkerületben szegény egyházak és missziók segélyezésére 5,100 kor., missziói lelkészek 
segélyezésére 2,412 kor., idegen iskolákban vallástanítók részére 8,330 kor., a tanítóképző-
intézetben szervezett vallástanítási tótnyelvu tanszékre 1,000 kor., a szervezendő missziókra 
7,558 kor. fordíttatott. 

Tudomásul szolgál. 

136. (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 változást nem szenved, Egyházasdengeleg ugyan 

adott be egy a rendes adóalapi segélyének felemelésére irányuló kérvényt, de azt el kellett 
utasítani, mert a terményeket és szolgálmányokat a mai értékkel akarta értékelni. 

A rendes segélyek évi összege tehát kerületenként kitesz: 

a bányai egyházkerületben K 50,283.— 
a dunáninneni egyházkerületben „ 136,037'— 
a dunántúli egyházkerületben ' 113,397'— 
a tiszai egyházkerületben „ 130,087*— 
a négy kerületnek engedélyezett állandó missziói segély 

egyenként 1000 koronával . ,, 4,000 -
Összesen . . K 433,804 — 

mely összeg lesz a folyó évtől kezdve a ciklus végéig fizetendő. 
II. A rendkívüli segélyezésre fordítható tartalékalap a folyó évben következőleg alakul : 

a) az 1917. évi kamatjövedelemből K 34,903'26 
b) az 1917. évben a rendes adóalapból fennmaradt . „ 27,397'— 

Összesen . . K 62,300*26 

Ezen összegből javasoljuk elsősorban a négy kerületnek 
missziói célokra adni szokott 2000—2000 koronát 
együttesen K 8,000 — 

kihasítani, a fennmaradó összegből pedig 300 26 f.-nek 
új számlára való átvitele után kerek „ 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 célokra a következő segélyeket megszavazni : 

a) a bányai kerületben: 

1. Óbecse részére adósság törlesztésére 1000 K 
2. Zsablya részére adósság törlesztésére 500 
3. Szabadka részére adósság törlesztésére 1000 
4. Titel részére adósság törlesztésére 1000 
5. Tiszakálmánfal va részére templomépítésre 1000 
6. Zombor részére adósság törlesztésére 1000 
7. Baja részére adósságtörlesztésére 1000 
8. Versec részére adósság törlesztésére 500 
9. Gádoros részére adósság törlesztésére 1000 

10. Kispest részére adósság törlesztésére 1000 
11. Nagyszentmiklós részére paplak építésére 1000 
12. Mitrovica részére adósság törlesztésére 500 
13. Zólyomkecskés részére adósság törlesztésére 1000 
14. Garamszeg részére templom építésére 1000 
15. Szászpelsőc részére templom berendezésre 500 
16. Korpona részére adósság törlesztésére . 500 

b) Dunáninneni kerületben : 

1. Nyitra adósságtörlesztésre 1500 
2. Székesfehérvár templomépítésre 2000 
3. Aranyosmarót ., , . , 1000 
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186*137. 4. Magyaróvár lelkészlaképítésre 1000 K 
5. Gyúró adósságtörlesztésre 1000 „ 
6. Szécsény adósságtörlesztésre . . 500 „ 
7. Pöstyén lelkészlaképítésre 1000 „ 
8. Vágújhely telekvásárlási-adósság törlesztésre 1000 „ 
9. Nógrád adósságtörlesztésre 500 „ 

10. Ipolyvece lelkészlak építéséhez Ipolyságon 1000 „ 
11. Hodrusbánya adósságtörlesztésre 1000 „ 
12. Alsósztregova adósságtörlesztésre 500 „ 
13. Egyházasdengeleg költségvetési hiány fedezésére . . . 500 „ 
14. Tordas adósságtörlesztésre 1000 ,, 

c) Dunántúli kerületben : 

1. Pécs adósságtörlesztésre *. 1000 K 
2. Sárvár adósságtörlesztésre 1000 „ 
3. Dombovár templomépítésre 1500 „ 
4. Kaposvár templomépítésre 1500 „ 
5. Nagyszokoly villámcsapás folytán toronyjavítás és adósság-

törlesztésre 3000 „ 
6. Nagybádony templomjavításra 1000 „ 
7. Szentgotthárd templomépítési adósságtörlesztésre . . . 1000 „ 
8. Tés adósságtörlesztésre 1000 „ 
9. Légrád adósságtörlesztésre 500 „ 

10. Barcs „ 500 „ 
11. Fehérvár-Csurgó adósságtörlesztésre 500 ,, 
12. Sopronbánfalva adósságtörlesztésre . 500 „ 
13. Zalaegerszeg adósságtörlesztésre 500 „ 

d) Tiszai kerületben : 

1. Zsaskó adósságtörlesztésre . . . 1000 K 
2. Hisnyó tűzkár folytán építési költség fedezésére . . . 2000 „ 
3. Restér adósságtörlesztésre 1000 „ 
4. Pápocs iskolaépítési adósságtörlesztésre 500 „ 
5. Turcsok adósságtörlesztésre 500 ,, 
6. Felsőkemence lelkészlaképítési adósságtörlesztésre . . . 500 „ 
7. Dusa iskolaépítési adósságtörlesztésre 500 „ 
8. Várged'e iskolajavításra 500 „ 
9. Eperjes 1. adósságtörlesztésre 2000 „ 

10. Kisszeben 1. adósságtörlesztésre . . . . • 1000 „ 
11. Szatmárnémeti adósságtörlesztésre 1000 ,, 
12. Ungvár templomépítésre 1000 ,, 
13. Tokaj adósságtörlesztésre 2000 „ 

Javasoljuk, hogy ezen megszavazott rendkívüli segélyek a folyó év végén 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 1919 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 
részesített egyházakat utasítja, hogy a segélyek felhasználásáról tegyenek jelentést. 

137. (Sz.) Tárgyaltatik a bányai egyházkerületnek felterjesztése, hogy az összes 
lelkészek egyenlő nyugdí jban részesítessenek és a háborús évek kétszeresen szám itassanak. 

Az egyetemes közgyűlés a kérelmet közli a nyugdíj bizottsággal a 
revíziónál való esetleges figyelembevétel végett. 
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138. (Sz.) Olvastatott a bányai egyházkerület felterjesztési, hogy a jövőben a 138-
közigazgatási államsegély a lélekszám arányában osztassék fel a négy egyházkerület között. 

Az egyetemes közgyűlés a felterjesztést kiadja a pénzügyi bizottságnak 
azzal, hogy az államsegély emelkedése esetén a kerületeknek esetleges újabb 
közigazgatási segélyben való részesítése .alkalmával ezen óhajt tegye mérlegelés 
tárgyává. 

139. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerület felterjesztése, hogy az egy. egyháznál 
kezelt alapítványok és alapokról egy tájékoztató kimutatás állítassák össze, hogy az alapok 
és alapítványok rendeltetése szélesebb körben ismeretessé váljon. 

Az egyetemes gyűlés megbízza az egy. főjegyzőt és egy. pénztárost, 
hogy egy ilyen kimutatást állítsanak össze. 

140. (Sz.) Olvastatik a bányai egyházkerület felterjesztése," hogy a belmisszió 
lapok úgy szerkesztessenek, hogy abban a lelkészek a belmissziói munka terén a szükséges 
útmutatást megtalálják. 

Az egyetemes közgyűlés a kérelmet közli a Luther-társasággal, hogy 
azt lehetőleg figyelembe vegye. 

141. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 64. pontja kapcsán beterjesztetik az egy. 
ügyész véleménye, hogy a szarvasi elemi polgári iskola tanítóinak kinevezése kérdésében 
felterjesztést nem tart szükségesnek, mert a bányakerület ezirányú felterjesztésének ered-
ményét bevárandónak tartja. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

142. (Sz.) A mult évi jegyzőkönyv 37. pontja kapcsán özv. Schultz Jenőné Kovács 
Berta hágyománya ügyében 

az egyetemes közgyűlés a beterjesztett alapítólevél-tervezetet szabatos 
megszerkesztés végett kiadja egy. ügyésznek azzal, hogy azt 3 példányban leendő 
kiállítás végett a pozsonyi theol. akadémia igazgatóságához tegye át. 

143. (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.-c. revíziója (25/1915); 
d) az erdőtarcsai hitoktatási sérelem (35/1915); 
é) a nagygeresdi egyezség megszüntetése folytán a jogügyi bizottságnak adott 

megbízás (36/915); 
/ ) az egyetemes szabályrendelet-gyűjteméuy újabb kiadása (152 915). 
g) a tiszaföldvári sérelem (26 916); 
h) az eperjesi egyetem ügye (34/916); 
i) a theol. tanügyi szervezet kérdése (36/916); 
j ) a latin nyelv tanításának kérdésében a közoktatásügyi bizottság jelentése (71, 916) ; 
k) egy. névtár és statisztikai évkönyv kiadása (92/916); 
/) a vallásoktatás vezérkönyve (48/917); 
m) a nem evang. iskolába járó ev. tanulók vallási oktatása és a vallástanárok 

javadalmazása (49/917) ; 
n) az elemi népiskolai rovatos ívek (51/917); 
o) a levéltári index kinyomatása (124 917). 

Tudomásul szolgál. 

144. (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, turócdivéki, nolcsói és tótprónai iskolák megvizsgálása ügyében 

(70 1913); 
c) az elemi iskolák VI. osztályának vizsgálatára küldendő biztosok evang. volta 

tekintetében (72/913); 
ûf) a lókúti sérelem ügyében (149/913); 
e) az alapítványok ügyében (150'913); 
/ ) az 1907. évi 27. t.-c. megváltoztatása ügyében (151/913); 
g) Klein Mihály árvanagyfalusi tanító korpótlékügyében (154/913); 
h) tanítói nyugdíjintézeti járulékok mérséklése tárgyában (158/913); 
0 a szervezeti szabályzat és utasítás 15. §-ának az iskolalátogatókra vonatkozólag 

leendő megváltoztatása tárgyában (159/91); 
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-145. j) a pozsonyi munkásbiztosító pénztárak túlkapásai elleni panasz tárgyában (25/916) ; 
k) a zárdákban bennlakó ev. növendékek istentisztelet látogatása és hitoktatása 

kérdésében 166/916); 
/) a rokkant-kérdésben (89/916); 
m) a tőkekaniatadó kérdésében (18/917). 

Az egyetemes közgyűlés a válaszok beérkeztét nyilvántartja. 

145. (Sz.) Végül az egyetemes felügyelő a gyűlés tagjainak kitartó érdeklődé-
sükért, dr. Baltik Frigyes püspök az egyetemes felügyelőnek a tanácskozások odaadó, 
szakavatott, tapintatos és bölcs vezetéseért az egyetemes közgyűlés nevében mondott 
köszönetet, mire a közgyűlés dr. Baltik Frigyes püspök buzgó imájával befejeztetett. 

Báró Prónay Dezső s. k., 
egyetemes felíigyelá, világi elníik. 

Báró Solymosy Lajos s. k , 
esyetemes felügyelft, világi eln&k. 

Dr. Baltik Frigyes s. k., 
pÖ9pfik, egyhílzl elnflk. 

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. 

Szentiványi Árpád s. k., 

Dr. Liedemann Frigyess. k., 

Hitelesítjük: 

Dr. Raffay Sándor s. k., 

Broschko G. Adolf s. k., 



I. FÜGGELÉK. 

Az egyetemes gyűlés által engedélyezett tankönyvek jegyzékét 
lásd az 1917. évi jegyzőkönyv I. függelékében. 

II. FÜGGELÉK. 

Kimutatás 
a reformáció 400 éves évfordulójának megünneplése alkalmából az egyházak által eszközölt 

gyűjtés további eredményéről. 

A bányai egyházkerületben: 

106/107. 
108/109. 
110/111. 

113. 
114/116. 

117/122. 
144/145. 

123/126. 
127. 

128/132. 
133/136. 
137/140. 
141/143. 
* 146. 
147/148. 

149. 
150/153. 
158/162. 

165. 166. ï 
168/170.$ 

167.214/221.) 
243. 252. J 

177. 
180/183.) 

246.251.260. f 
192. 

Baja 
Bajsa 
Bácsfeketehegy 
Bácsújfalu 
Bulkeszi 

Cservenka 

Dunagálos 
Káty 
Kisbér 
Kiszács 
Kölpény 
Kuczora 
Kula 
Liliomos 
Nádalja 
Óbecse 
Óverbász 

Petrőc 

Újverbász 
Sajkásszentiván 
Szabadka 
Szilbács 

26*50 
53 — 

1 0 1 * — 
79*— 

700*— 

1796*50 

1424-20 
126-73 
905-40 
417-34 
266-11 
230 — 
110-— 
91-80 
69-— 

132-— 
414-50 

124-57 

2200-03 
500*— 

40*50 
130*— 

198/200. 
201/202. 
204/209. 
210/213. 
228/233. 

237. 
253. 

248/9. 
250. 258. 

184. 
154/157. 

264. 
194/197. 

7. 
10. 
24. 
34. 

238. 
239. 
240. 
241. 
242. 

1147. 

Tiszakálmánfalva 
Titel 
Torzsa 
Újsové 
Zombor 
Boldogasszonyfalva 
Topolya 

Újvidék 

Szeghegy 
Ókér 
Zsablya 
Tiszaistvánfalva 
Esperesi közgyűlési 

offertorium 
Egyesek 

Pesti hazái tkpénzt. egy. 

926. Oroszlány 
1188. Egyesek 
1199. 

II. A dunáninneni egyházkerületben: 

19-— 1421. Modori ág. hitv. evang. 
100-— 
100-— 

német egyház 
1448. Somorja 

515-80 
561-— 

50 — 
363-— 

2 0 - — 
89*90 

3-80 

86*71 

2545-30 
1118-70 

130*— 
450*— 

41*71 
730*— 

1200*— 
50"— 
38*— 
2 0 - — 

170-— 
140*— 
1 0 0 ' — 
2 0 0 * — 

2 0 0 0 * — 

18*32 
500*— 



III. FÜGGELÉK. 
' / - k ... H Stefi • 
A leányközépiskola evang. vallásoktatási tanterve. 

Alsó tagozat. 

Az alsó tagozat I—IV. os/tályának tárgya s célja azonos az egyetemes egyház 
1911. évi közgyűlése által a felsőbb leányiskolák I—IV. osztályai számára megállapított 
tanterv tárgyával s céljával. , 

Felső leányiskolái tagozat. 

A felső leányiskolái tagozat V. osztályának tárgya: A keresztyénség megalapítá-
sának története. Közelebbről : Jézus korának és a Megváltó munkájának megértése céljából 
Izrael vallásának rövid ismertetése, különös tekintettel a prófétákra. Jézus élete és tanítása. 
Az apostolok élete és működése (különösen Pál apostol). A tárggyal kapcsolatban az ó-
és újszövetség nevezetesebb szakaszainak olvasása és magyarázata. Rövid bibliaismertetés. 

Cél: A keresztyénség előkészítésének és megalapításának történeti megértése. 
A VI. osztály tárgya : Az egyetemes keresztyén egyháztörténet ó- és középkora 

összefoglalóan egész röviden élet- és korrajzi alapon különös tekintettel a művelődés-
történeti elem kiemelésére, már a lehetőség szerint részletesebben a reformáció története 
és a magyarországi evang. egyház története ugyancsak a fentebb kiemelt nézőpontok 
tekintetbevételével. 

Cél : Kimutatása annak, hogy az evangéliomi keresztyénségnek minő hatása van 
az egyénre, családra, társadalomra, az államokra, a közművelődés különböző ágaira, a 
szeretetintézményekre. 

A VII. osztály tárgya s célja azonos a felsőbb leányiskola VI. osztálya számára 
megállapított tárggyal és céllal. 

A leánygimnáziumi tagozat. 

Az V—VIII. osztály tárgya s célja megegyezik a középiskolák V—VIII. osztályai 
számára megállapított tantervvel. 

A felsőkereskedelmi leányiskolái tagozat. 

Az I—III. osztály tárgya és célja megegyezik a felső kereskedelmi iskola számára 
megállapított tantervvel. 

Megjegyzés. Amit a .középfokú iskolák számára megállapított tanterv az egyházi 
ének, imádság tanítására, a bibliaolvastatásra vonatkozólag megállapít, az természetesen 
kötelező a leányközépiskolában is. Az útmutatásnak a tanácsadásai általánosságban, vala-
mint ennek különösképpen a leányiskolái vallásoktatásra vonatkozó része szintén figye-
lembe veendő (L. Útmutatás a középfokú iskolák ág. hitv. evang. vallásoktatási tervében 
11. old.) Az itt elmondottakhoz még hozzáveendő az, hogy leányközépiskolákban termé-
szetesen nagy gondot kell fordítani az evang. női jellemképek ismertetésére. 



IV. FÜGGELÉK. 

A magyarhoni evangélikus lelkészegyesület 1917/18. évi működéséről 
szóló jelentés. 

A mult évi jubiláris közgyűlés után, az Egyesület főmunkáját az akkori kormány 
által beígért 1848: XX. végrehajtásával kapcsolatos állásfoglalás meghatározása alkotta. 
E célból a mult év november havában s a f. évi január hóban tartott rendkívüli egyetemes 
gyűlést megelőzőleg választmányi üléseiben foglalkozott a korszakos jelentőségű kérdéssel 
s megfontolt álláspontját Elnöke által kifejtette a rendkívüli egyetemes gyűlésen. 

Miután a bekövetkezett kormányválság folytán a törvény végrehajtásának ügye 
a napirendről — sajnos lekerült és egyelőre nincs reményünk sem arra, hogy rövidesen 
tárgyalható lenne, Egyesületünk minden ténykedését a négy éves háborúban nagyon ki-
merült lelkészi kar anyagi helyzetének javítására irányuló törekvés foglalta el. Elnöke dr. 
Raffay Sándor buzgó közbenjárással kieszközölte a kormánynál és a hadi szociális ténye-
zőknél, hogy a magyarhoni evang. lelkészi kar először 800 ni férfiszövetet és 200 pár 
cipőt kapott méltányos árban ; másodízben 800 m női szövetet s 240 m felerészben papi-, 
felerészben férfiöltönynek való szövetet, valamint 1000 m bélésnek való félpapír-szövetet, 
úgyszintén 250 fiú- és 250 leányruhát és 198 orsó cérnát, összesen 136,000 K értékben. 
Az első osztásnál 233 lelkész, a másodiknál 496 család részesült. Nem csupán az egye-
sület tagjai részesültek a kiosztott ruházati cikkekben, hanem 174 nemtag is. Újabb 
cikkek kieszközlése és szétosztása folyamatban van. 

Egyesületnek 1917. év végén 435 tagja volt. 
Folyó pénztárának vagyona 476298 K, törzsvagyona: 1933-61 K, „Viaticum-" 

alapja 400 K. (Ez összegek az 1917. XII. 31. vagyonállapotot jelzik!) 
Egyesületnél dr. Thébusz Béla fővárosi orvos az Úrban megboldogult édesatyja 

— Thébusz János v. zólyomi lelkész — emlékére alapítványt tesz s annak első részletét 
500 K befizette; az alapítvány a lelkészek külföldi tanulmányútjának elősegítését célozza. 

Az új tisztikar : Paulik János elnök, Pröhle Henrik és dr. Szeberényi L. Zsigmond 
alelnökök; Noszkó István titkár, Duszik Lajos főjegyző, Rátz Vilmos és Németh Károly 
jegyzők; Vitális Gyula pénztáros; ellenőr: Sztehló Gerő. Ezenkívül 12 tagú választmány. 

Egyesület egy központi egyetemes iroda szervezését óhajtja lelkészi vezetés 
mellett, valamint az evang. sajtómozgalom intenzív megindítását szorgalmazza ; úgyszintén 
állást foglalt a Codex juris canonici és a kath. sajtópropaganda, az ú. n. Központi Sajtó-
vállalat ellen, lévén ez merőben kath. akció. 

7 * 



V. FÜGGELÉK. 

AZ EGYETEMES EGYHÁZ TISZTVISELŐINEK ÉS BIZOTTSÁGAI 

TAGJAINAK NÉVSORA. 

AJ Az egyetemes egyház tisztviselői, 

Egyetemes egyházi és iskolai felügyelő : Br. Solymosy Lajos (Apatelek). 
Az egyetemes egyház egyházi elnöke, mint 

hivatalára nézve legidősebb püspök : Dr. Baltik Frigyes (Balassagyarmat). 
Egyetemes világi főjegyző (1923-ig): Dr. Szelényi Aladár (Budapest, IV. Ferenc József 

rakpart 3.). (Telefon: József 61—38). 
„ „ aljegyző „ Dr Lehotzky Antal (Monor). 

Dr. Mikler Károly (Eperjes). 
Händel Vilmos (Selmecbánya). 
Bancsó Antal (Sopron). 
Révész János (Nagybánya). 
Sztehló Kornél (Budapest, II., Fő-utca 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): Zsigmondy Géza (Budapest, VII., Damjanich-u.). 
„ „ „ egyh. „ „ Materny Lajos (Debrecen). 

Egyet. egyh. gyámintézet világi elnöke: 
„ „ „ egyházi „ Bognár Endre (Pápa). 

Az egyetemes törvényszék tagjai: 

Világiak: dr. Kéler Zoltán (1920), Hevessy Bertalan (1920), dr. Wagner Géza 
(1920), dr. Polner Ödön (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). 

egyházi főjegyző 
aljegyző 

V » 
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 Solymosy Lajos, báró Prónay 
Dezső, Szentiványi Árpád, dr. Zsigmondy Jenő; dr. Berzsenyi Jenő, Beniczky Árpád, 
dr. Baltik Frigyes, Geduly Henrik, Kapi Béla, dr, Raffay Sándor, Csipkay Károly, Hevessy 
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Bertalan, Sztehló Kornél, Haviár Dániel, Osztroluczky Géza, Ostffy Lajos, gömöri Szentiványi 
József, báró Radvánszky Antal, 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 Ignác, dr. Szilassy Aladár, Petri Elek, Németh István, Czike Lajos, gr. Tisza 
István, dr. Boér Elek, Nagy Károly, Lészai Ferenc, 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 
Sebestyén 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 nyolcosztályú 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 nyolcosztályú 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. Mágócsy-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, 
Mikolik Kálmán, Fischer Miklós, Király Ernő, dr. Mikler Károly, dr. Hittrich Ödön, Rátz 
László, Kruttschnitt Antal, dr. Dobrovits Mátyás, Gömöry János, Gyürky Pál, Nikelszky 
Zoltán, Arató Frigyes és Révész János egyet, aljegyző, mint bizottsági jegyző. 

IV. Pozsonyi theológiai akadémiai nagybizottság. (1920.) 

Báró Solymosy Lajos egy. felügyelő elnöklete alatt : a négy kerületi felügyelő és 
a négy püspök, továbbá Kaczián János, Raab Károly, Biszkup Béla, Bancsó Antal, Terray 
Gyula, Gyürky Pál, Scholtz Ödön, dr. Mágócsy-Dietz Sándor, a pozsonyi theol. akadémia 
igazgatója: dr. Kovács Sándor, a pozsonyi egyház kebeléből választott: dr. Dobrovits 
Mátyás, Pröhle Henrik, dr. Schmidt Károly, dr. Samarjay Emil, Rácz Vilmos, Sziklay 
Ottó, Stelczer Endre, dr. Polner Ödön és a pozsonyi theol. akadémia tanári karából 
választott egy tanár. 

V. Egyetemes theológiai akadémiai bizottság. (1920.) 

Báró Solymosy Lajos egy. félügyelő elnöklete alatt : a négy kerületi felügyelő és 
a négy püspök, továbbá Kaczián János, Raab Károly, Biszkup Béla, Ziermann Lajos, 
Terray Gyula, Gyürky Pál, Beyer Teofil, Wagner G. Adolf, 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. 

VI. Lelkészvizsgáló-bizottság. 

1. A bányai egyházkerületi osztály tagjai: Osztroluczky Miklós, Földváry Elemér, 
Kaczián János, Bereczky Sándor, Góbi Imre, Blatniczky Pál; póttagok: Geduly Lajos, 
Majba Vilmos, dr. Hittrich Ödön. 

2. A dunáninneni egyházkerületi osztály tagjai: Lenhardt Károly, dr. Dobrovits 
Mátyás, Schmidt Károly Jenő, Pröhle Henrik, Kovács Sándor, Rácz Vilmos; póttagok: 
Okályi Adolf, dr. Szelényi Ödön, Daxer Henrik 
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3. A dunántúli egyházkerületi osztály tagjai: dr. Berzsenyi Dezső, Farkas Mihály, 
Bancsó Antal, Stráner Vilmos, Scholtz Ödön, dr. László Kálmán; póttagok: Farkas Elemér, 
dr. Ajkay Béla, Ziermann Lajos, Károlyi Endre. 

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 felügyelő elnöklete alatt a négy egyházkerületi felügyelő vagy az ezen 
állások egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, 
a négy püspök, Medveczky Sándor, dr. Meskó László, Okolicsányi Gyula, dr. Kéler Zoltán, 
dr. Wágner 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 Lajo j és hivatalánál fogva tagja az egye-
temes ügyész, Sztehló Kornél. 

VIII. Pénzügyi bizottság. 

Egyetemes felügyelő elnöklete alatt az egyházkerületi felügyelők és püspökök, 
Földváry Elemér, Osztroluczky Miklós, Münnich Kálmán, Pranger József, dr. Radvánszky 
Antal, dr. Liedemann Frigyes, dr. Samarjay Emil, dr. Lersch Kornél, dr. Mikler Károly, 
Izsó Vince, Sztehló Gerő, Gyürky Pál, Kovácsi Kálmán, Jánossy Lajos és Pröhle Henrik; 
hivataluknál fogva tagjai: az egyetemes ügyész, Sztehló Kornél, az egyetemes főellenőr, 
dr. Zsigmondy Jenő, az egyetemes pénztáros, Bendl Henrik és az egyetemes ellenőr, 
Szelényi Gyula. 

IX. Egyetemes számvevőszék. (1920.) 

Zsigmondy Géza és Materny Lajos elnöklete alatt: Földváry Elemér, Broschko 
G. Adolf, Révész János, dr. Szelényi Aladár, Szeberényi Lajos (fóti), Mihalovics Samu, 
Szentiványi József, Ajkay Béla és Pözel István. 

X. Egyetemes számvizsgálóbizottság. 

Az egyetemes számvevőszék elnökségének elnöklete alatt: Kovács Andor, Földváry 
Elemér, Gyürky Pál, Szeberényi Lajos (fóti), Zsigmondy Dezső. 

XI. Hrabovszky-alapitványi bizottság. (1920) 

Dr. Bánó József és dr. Raffay Sándor elnöklete alatt: dr. Purgly Sándor, Majba 
Vilmos, Góbi Imre és dr. Vetsey Aladár. 

XII. Hunfalvy-alapítványi bizottság. 
á * -

Dr. Zsigmondy Jenő és dr. Raffay Sándor elnöklete alatt: dr. Kéler Zoltán, 
Szántó Gyula, Góbi Imre, Wágner Géza, Geduly Lajos, dr. Szelényi Aladár úgyis mint jegyző. 

XIII. Egyetemes egyházi nyugdíj intézeti bizottság. 

Báró Solymosy Lajos egyet, felügyelő és dr. Baltik Frigyes elnöklete alatt : a 
bányai egyházkerület részéről Sztehló Kornél, Kacián János, a dunáninneni egyházkerület 
részéről dr. Kéler Zoltán és Raab Károly, a dunántúli egyházkerület részéről Ostffy Lajos 
és Izsó Vince, a tiszai egyházkerület részéről Szentiványi Árpád és Geduly Henrik, hiva-
talból tagja az ügyvivő: Gyürky Pál. 
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XIV. Egyetemes levéltári bizottság. 

Sztehló Kornél és Kaczián János elnöklete alatt Sárkány Béla, Broschko G. 
Adolf és dr. Szigethy Lajos. 

XV. Egyetemes adóalapi bizottság. 

Hivatalból tagok: az egyházkerületek elnökségei. Világi elnök: báró Solymosy 
Lajos 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 Endre. 

a dunántúli egyházkerületből: Varga Gyula, Szabó Kálmán, Berzsenyi Dezső, 
Radó Lajos; 

a tiszai egyházkerületből : Hevessy Bertalan, Kübecher Albert, Münnich Kálmán, 
Materny Lajos. 

XVI. Luther-Otthont kezelő bizottság. 

Sztehló Kornél és dr. Raffay Sándor elnöklete alatt Rácz László, Bendl Henrik, 
Zsigmondy Géza, dr. Zelenka Lajos, Francsek Imre, 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. 

XVII. Egyetemes énekügyi-bizottság. 

Kapi Béla elnök, 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), Frühwirth 
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, Besztercebánya), Szauer Frigyes (tanító, Újverbász), Paulik János 
(lelkész, Nyíregyháza), Vietorisz József (gimn. igazgató, Nyíregyháza), Wolf József (lelkész, 
Losonc), Keviczky László (lelkész, Kondoros), Holéczy Zsigmond (lelkész). 

XVIII. A Selmecbányái líceumi főgimnázium Kormányzó-Testülete (1921-ig). 

Farbaky István elnöklete alatt Becker Nándor, Bodó János, Boleman Géza, Fekete 
István, Fizély Károly, Földváry Elemér,,Grillusz Emil, Händel Vilmos, Hornik Gyula, 
Ivánka István, Jezsovits Károly, Joerges Ágost, Kachelmann Farkas, Kachelmann Károly, 
Király Ernő, Kiss István, Kosztolányi- István, Okolicsányi Gyula, Osztrolucyky 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 dr. Raffay Sándor elnöklete alatt Kaczián János, Gyürky 
Pál, továbbá hivatalból Sztehló Kornél egyetemes ügyész, Bendl Henrik egyetemes pénz-
táros és dr. Szelényi Aladár egyetemes főjegyző. 

XX. Üllőiúti házépítő-bizottság. 

Dr. Zsigmondy Jenő és dr. Raffay Sándor elnöklete alatt Sztehló Kornél, dr. 
Wágner Géza, dr. Kéler Zoltán, Kaczián János, dr. Liedemann Frigyes, dr. Szelényi 
Aladár, dr. Scholz Oszkár. 
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XXI. A theol fakultás ügyében kiküldött bizottság. 

Dr. Zsigmondy Jenő és Geduly Henrik elnöklete mellett Kapi Béla, dr. Raffay 
Sándor, Osztroluczky Miklós, dr. Polner Ödön, dr. Szelényi Aladár, dr. Mikler Károly, 
dr. Kéler Zoltán, dr. Samarjay Emil, Szeberényi Lajos Zsigmond, Schmidt Károly Jenő, 
Pröhle Károly, dr. Dobrovits Mátyás és a három theologia igazgatói : Bancsó Antal, Mayer 
Endre és dr. Kovács Sándor. 

XXII. Az 1848: XX. t.-c. végrehajtása kérdésében kiküldött bizottság. 

Szentiványi Árpád és Kapi Béla elnöklete alatt : Kovácsi Kálmán, dr. 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. 

XXIII. A katonai lelkészet ügyében kiküldött bizottság. 

Geduly püspök elnöklete mellett Jánossy Lajos, dr. Mikler Károly, dr. Schmidt 
K. Jenő és Wagner G. Adolf. 

XXIV. Az evang. deáksegélyezési bizottság. 

Dr. Raffay Sándor püspök elnöklete mellett: báró Radvánszky Antal, Ivánka Pál, 
Földváry Elemér, Zsigmondy Dezső, Kaczián János, dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Rosenauer 
Lajos. 
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mazásának kiegészítése iránt 23 
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104. A Luther-Otthon felügyelő-bizottságának jelentése (109.) 31 
105. Jelentés az egyetemes agenda készítéséről (111.) 32 
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108. Az 1917. évi egyetemes számadás (38.) 32 
109. Az egy. számvevőszék jelentése a kerületek számadásairól (39.) 34 
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117. A theol. tanárok háborús segélyezése (119.) ... 37 
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